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1 Úvod 

Tématem této bakalářské práce je analýza managementu vybraného tanečního klubu. 

Pro svou práci jsem si vybrala Taneční klub Danza Brno, ve kterém v současné době hostuji  

a analyzovat jeho vedení mi přišlo zajímavé a přínosné.  Také jeho současnou situaci, kdy se 

Taneční klub Danza potýká s odchodem členů do větších klubů, jsem shledala velmi 

podnětnou.  

Tato bakalářská práce je sloţena ze dvou částí, teoretické a praktické. Celá práce je 

rozdělena do 5 kapitol, z čehoţ první je Úvod a poslední Závěr. 

Druhá kapitola se zabývá teoretickým vymezením pojmů, jako jsou např. 

management, manaţer, sportovní management a sportovní manaţer. Dále se tato kapitola týká 

organizace sportu v České republice a neziskových organizacemi. Závěr kapitoly je zaměřen 

na financování sportu a metody výzkumu.  

Třetí kapitolou začíná část praktická, která je zaměřená na činnost Tanečního klubu  

a školy Danza Brno. Jsou v ní uvedeny základní údaje, historie tanečního klubu a jeho 

činnosti a funkce. Dále v ní je popsána organizační struktura klubu, jeho členská základna  

a prostory, v nichţ se nachází. Třetí kapitola se také zabývá zdroji financování a charitativní 

činností Taneční školy Danza Brno, a jsou zde uvedeny také všechny tři metody výzkumu- 

rozhovor s manaţerem tanečního klubu, dotazníkové šetření a SWOT analýza.  

Ve čtvrté kapitole je popsáno shrnutí výsledků výzkumného šetření a poukázáno na 

případné změny a řešení.   

Cílem této práce je analyzovat management Tanečního klubu Danza a na základě 

zjištěných informací navrhnout případné změny a možná řešení.  
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2 Teoretický úvod do problematiky 

V této kapitole jsou vymezeny důleţité teoretické pojmy, se kterými se dále pracuje 

v praktické části této bakalářské práce.  

2.1 Sport 

Slovo sport vzniklo zkrácením širší formy, která se objevovala ve staré francouzštině 

jako desport či deport. Základem je latinské slovo deportare, coţ znamená bavit se. Toto slovo 

bylo později převzato do dalších jazyků.  

Pojem sport nemá ţádnou všeobecně uznávanou a přesnou definici, i kdyţ je jeho 

význam obecně znám.  Bezpodmínečně nutné je však odlišovat sport od rekreačních aktivit  

a her. Všeobecné charakteristiky sportu, na kterých se společnost shoduje, jsou: 

 Dobrovolný výkon sportovní činnosti 

 Tělesná aktivita a pohyb 

 Soutěţivost a dosahování co nejlepších výsledků 

 Vymezení hranic sportu sportovními pravidly 

 Zastřešující instituce daného sportovního odvětví 

 Prvek tradice a akceptace jednotlivých sportů v daném státě [8] 

Výstiţná je i definice, kterou můţeme najít v Evropské chartě sportu z roku 1992. Dle 

ní se pojmem sport rozumí všechny formy tělesné činnosti, které mají za cíl zdokonalit 

tělesnou i psychickou kondici, rozvíjet společenské vztahy a dosáhnout výsledků na 

soutěţích. [17]  

Sport lze rozlišovat dle výkonnosti na rekreační, výkonnostní a vrcholový. Dále pak na 

kolektivní a individuální, kontaktní a bezkontaktní, letní a zimní, atd.  
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2.1.1 Funkce sportu 

Jak je známo, sport má značný význam pro celou naši společnost. Plní funkci zábavy, 

protoţe sportem se baví jak samotný sportovec, tak i divák u televize či na sportovišti. 

Neméně důleţitá je výchovná funkce sportu a jeho vliv na děti. Ty se přirozenou cestou učí 

solidaritě a zásadám „fair play“. Protoţe sport přispívá k tělesné a psychické harmonii, má 

také funkci zdravotní. V současné době je také důleţitá ekonomická funkce, protoţe sport 

zaměstnává velké mnoţství osob a někteří sportovci dostávají vysoké platy, ze kterých odvádí 

státu daně. V zemích Evropské unie sport ročně vyprodukuje aţ 3,7% HDP.[8]  

Sport lze také chápat jako jednu ze sloţek tělesné kultury. Dalšími sloţkami jsou 

tělesná výchova a pohybová rekreace, viz schéma 2.1. 

2.2 Tělesná výchova 

Je pedagogický proces, při kterém pomocí tělesných cvičení dochází k duševnímu  

i fyzickému rozvoji jedince a snaţí se podnítit vznik trvalého zájmu o tělesnou kulturu.  

V tělesné výchově není výkon hlavním cílem, ale zejména prostředkem. [11]  

2.3 Tělesná rekreace 

Tuto sloţku tělesné rekreace lze chápat jako zájmovou, dobrovolnou, pohybovou 

činnost, kterou lidé vykonávají ve volném čase, a která se zaměřuje na obnovu a rozvoj 

tělesných sil a také na udrţení a zvyšování fyzické i psychické kondice. Další pozitivní účinky 

jsou prevence civilizačních chorob, vyrovnávání jednostranného pracovního zatíţení, aktivní 

odpočinek, apod.  

Schéma 2.1 Subsystémy tělocvičné aktivity 
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Zdroj: HOBZA, V., REKTOŘÍK, J. a kol. Základy ekonomie sportu. Praha: Ekopress, 

2006, s.11, vlastní zpracování 

2.4 Management 

Překladu anglického výrazu management, odpovídá české slovo řízení. Základním 

úkolem managementu je určení cílů a následné hledání prostředků a nástrojů, které by 

pomohly v jejich dosaţení.  

Pojem management a jeho výklad lze rozdělit do 3skupin:  

 Vedení lidí. Pod vedením dosahuje skupina jednotlivců společného cíle. 

Tělocvičná 
aktivita

Sport

vrcholový sport

výkonnostní 
sport

sportovní 
výchova mládeže

Tělesná výchova

TV v armádě

TV ve složkách 
MV

školní TV

zdravotní TV

zvláštní TV

Pohybová 
rekreace

Poh.rekreace  
zdravých

poh.rekreace 
zdravotně 

oslabených
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 Specifické funkce vykonávané vedoucími pracovníky. Jedná se zejména  

o rozhodování, organizování, plánování, kontrolování, vedení lidí, koordinace, 

motivování apod.  

 Předmět studia a jeho účel. Management lze chápat jako soubor přístupů, 

zkušeností, doporučení a metod, které vyuţívají vedoucí pracovníci, aby 

zvládli určité činnosti, které jim pomáhají k dosaţení vytyčených cílů. [5]  

2.4.1 Koncepce „7S“ 

Tato koncepce rozvíjí ty činnosti manaţerské práce, které jsou nejdůleţitější při 

dosahování stanovených cílů. Skládá se ze sedmi vzájemně podmíněných sloţek manaţerské 

činnosti. Ty tvoří: 

 Strategie- závisí na uspořádání a vymezení cílů v čase a prostoru, a zvolení 

vhodného postupuju k jejich dosaţení 

 Struktura-  obsahová náplň dílčích částí organizačního systému  

 Spolupracovníci- lidé v organizaci a jejich podílení se na dosahování 

vytyčeného cíle 

 Systémy řízení- jaké jsou pouţity metody a techniky manaţerské práce 

 Sdílené hodnoty- hodnoty, které sdílí většina nebo všichni členové organizace. 

Ty se pomáhají ztotoţnit s cíli 

 Styl manaţerské práce- závisí na osobnosti manaţera, způsobu jak jsou lidé 

vedeni 

 Schopnosti- souhrn znalostí, dovedností, zkušeností a návyků 

Základní prvkem koncepce „7S“ jsou lidé. Aby došlo k pozitivnímu rozvoji dané 

firmy, je třeba ideální kombinace a poměr všech výše zmíněných sloţek a jejich následné 

převedení do praxe. Pouze pokud dojde ke správné kombinaci jednotlivých prvků, můţe být 

dosaţeno pozitivního efektu. [4] [12] 

2.4.2 Teorie pracovníků X a Y 

Je teorie lidského chování v organizaci, a byla zveřejněna v roce 1960 Douglasem 

McGregorem. Tato teorie rozděluje pracovníky a manaţery v dané organizaci do dvou 

https://managementmania.com/cs/manazer
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naprosto odlišných skupin podle toho, jak manaţeři vedou své podřízené, respektive jak se 

podřízení chovají. 

Charakter osoby odpovídající teorii X:  

 Vrozená nechuť člověka k práci. Pracuje pouze kvůli finanční odměně. 

 Velký odpor k práci, poţaduje stále vyšší plat bez navýšení své pracovní 

snahy, účinná je pouze hrozba trestu 

 Pracovníka neváţou k pracovišti ţádné pozitivní emoce 

 Vyhýbá se zodpovědnosti, také chybí ctiţádost a ambice. 

Charakter osoby odpovídající teorii Y: 

 Tento člověk rád pracuje, práce je pro něj přirozenou aktivitou 

 Realizuje při práci své znalosti, schopnosti a zkušenosti a je tvořivý 

v pracovním procesu 

 Ke své firmě nebo organizaci ho pojí kladný vztah, ztotoţňuje se s cíli 

organizace a angaţuje se ve prospěch jejich plnění 

 Má sebekázeň a sebekontrolu 

 Je přirozeně ctiţádostivý, vyhledává zodpovědnost a neobává se rizika, které 

s ní souvisí. 

Logicky je značný rozdíl ve vedení lidí ze skupiny X a ze skupiny Y. U první skupiny 

je třeba praktikovat autoritativní styl vedení. Tento způsob vedení je zaloţen na hrozbě trestu, 

vedení pracovníci nemají ţádné rozhodovací práva. U druhé skupiny je vhodné pouţít 

liberální styl, který bude zaměstnance vést k tvůrčí práci a samostatnému rozhodování. 

V současné době se díky působení trendů a nynější ţivotní úrovni přesouváme od teorie X 

k teorii Y. [1], [18]  

2.5 Manažer 

Je velmi sloţité popsat jednoznačně funkci a pozici manaţera ve společnosti, protoţe 

jeho role a úkoly se odlišují v kaţdé organizaci. Manaţer je zodpovědný za dosahování cílů, 

které si určil nebo mu byly přiděleny, za pomoci spolupracovníků a poskytnutých zdrojů. 

https://managementmania.com/cs/vedeni-a-komunikovani
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Pozice manaţera není snadná, a jsou na něj kladeny vysoké poţadavky, i co se týče jeho 

vlastností.  

2.5.1 Vrozené a získané vlastnosti manažera 

Mezi vrozené vlastnosti, které jsou od manaţera očekávány, lze zařadit tyto: 

 Potřeba řídit- Lidé, kteří rádi řídí ostatní a získávají z této činnosti uspokojení, 

mají velký potenciál se stát výbornými manaţery 

 Potřeba moci- Lidé, kteří mají silný vliv na ostatní a spoléhají na své znalosti  

a zkušenosti, se také většinou stávají vedoucími manaţery 

 Schopnost empatie- Pro pozici manaţera je důleţité umět se vcítit do ostatních. 

Je potřeba, aby manaţer uměl zvládat často se vyskytující se emocionální 

reakce, negativní i pozitivní 

 Příslušný temperament- Dobrý manaţer by měl mít vhodné povahové 

vlastnosti, které určují chování a reakci člověka na vnější podněty. 

 Inteligence-  Manaţer by měl být schopen myslet samostatně a být dostatečně 

tvůrčí a kreativní.  

Ostatní vlastnosti a znalosti, které se od manaţera očekávají a nejsou vrozené:  

 Odborné znalosti 

 Ekonomické znalosti 

 Sociálně psychologické znalosti 

 Znalost metod řízení 

 Dobrá psychická i fyzická kondice [5]  

2.5.2 Funkce manažera 

Za funkce manaţera se povaţují ty činnosti, které manaţeři často a soustavně 

vykonávají. Mezi ty nejobvyklejší patří tyto: 

 Plánování. Důleţitý rozhodovací proces, při kterém jsou jasně definované cíle  

a časové období, které je pro dosaţení cíle vymezeno. 

 Organizování. Uspořádání rolí lidí a vytvoření pracovní skupiny, která má daný cíl 

uskutečnit. 
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 Výběr a rozmístění pracovníků 

 Vedení lidí 

 Kontrola. Slouţí k prevenci chyb a zjišťování odchylek od poţadovaného stavu. [9].  

2.6 Sportovní management 

Tento pojem vznikl překladem anglického výrazu Sportmanagement a Čáslavová 

(Management sportu, 2000) jej definuje jako způsob řízení tělovýchovných a sportovních 

svazů, spolků, klubů, tělovýchovných jednot a druţstev, které aspoň zčásti akceptují 

podnikatelsky orientované chování. Jde také o způsob řízení v podnikatelském sektoru, 

provozování tělovýchovných a sportovních sluţeb nebo výroby sportovního zboţí.  

 Podle Parkse se sportovní management vyznačuje třemi jedinečnými aspekty. 

Jedná se o: 

 sportovní marketing 

 podnikání ve sportu 

 zaměstnání v průmyslu, které vyrábí sportovní zboţí [4]  

 

I přesto, ţe v různých formách existoval sportovní management jiţ více neţ sto let 

zpět, jako studijní obor začal fungovat aţ v roce 1957 ve Spojených státech amerických. 

V roce 1996 Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze zařadila do svého 

programu jako první v České republice sportovní management jako samostatný studijní 

obor.[2] 

2.7 Sportovní manažer 

Řízení ve sportovním odvětví má na starost tzv. sportovní manaţer, který kromě výše 

zmíněných řídících funkcí vykonává specifické činnosti, jako jsou například  

 získávání sponzorů, 

 transfer hráčů a trenérů, 

 sportovní reklama, 

 kontakty a spolupráce se zájmovými a odbornými organizacemi sportovců a trenérů, 

 sponzorská činnost 
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Dle Čáslavové můţe sportovní manaţer působit ve 3 úrovních: 

 Manaţer na úrovni vedení sportovní činnosti - vedoucí sportovních druţstev  

i samostatných jednotlivců, specialisté vyškolení pro řízení významných sportovních 

akcí, specialista, zabývající se zařazením sportu do volného času veřejnosti, apod.  

 Manaţer na úrovni řízení určitého sportovního celku - členové výkonných výborů 

tělovýchovných a sportovních svazů, sekretáři svazů, vedoucí středisek pro sport 

řízených armádou a policií apod., 

 Manaţer v podnikatelském sektoru - vedoucí fitness centra, vedoucí výroby 

sportovního nářadí a náčiní, pracovníci reklamních a marketingových agentur, 

zabývající se tělesnou výchovou a sportem apod. 

Protoţe se sportovní management i nadále rozvíjí, stává se pozice sportovního 

manaţera na trhu práce ţádaná a nezbytná. Pro výkon této funkce je nezbytné umět propojit 

ekonomiku, právnické aspekty sportu a sport samotný. [2]  

2.8 Organizace sportu v ČR 

Prostředí tělesné výchovy a sportu v České republice je různorodé, protoţe zde působí 

jak ziskové, tak i neziskové organizace.  

Sportovní organizace v ČR lze rozdělit do 3sektorů:  

1. sektor – státní správa pro tělesnou výchovu a sport 

Funkci hlavního a zároveň zastřešujícího orgánu ve státní správě pro tělesnou výchovu 

a sport vykonává Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy, jehoţ působnost vymezuje 

zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR  

v aktuálním znění. 

Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy: 

 zkoumá společenskou problematiku v okruhu své působnosti, a dále analyzuje 

dosahované výsledky 

 vypracovává a předkládá návrh koncepce politiky státu ve sportu vládě České 

republiky 
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 koordinuje uskutečňování koncepcí, které jsou vládou schváleny 

 zajišťuje finanční prostředky pro sportovní činnost ze státního rozpočtu  

 uděluje akreditaci vzdělávacím zařízením, která působí v oblasti sportu 

 vytváří podmínky pro přípravu mladých sportovních talentů a státní sportovní 

reprezentaci, rozvoj sportu pro všechny a pro zdravotně postiţené.  

 vytváří a kontroluje plnění antidopingového programu 

 je zřizovatel rezortního sportovního centra, a stará se o jeho správný chod 

Mezi další články státní správy pro tělesnou výchovu a sport patří krajské úřady  

a obce, na jejichţ úrovni se hovoří o komunální tělovýchově. 

2. sektor – spolková tělesná výchova a sport 

Tělovýchovnou nebo sportovní spolkovou činností se zabývají tělovýchovné jednoty, 

sportovní kluby i sportovní svazy. Jednotlivé tělovýchovné jednoty a kluby jsou sdruţeny ve 

sportovních organizacích, které jsou většinou neziskovými organizacemi. Jejich hlavní funkcí 

je vykonávání tělovýchovné činnosti a sportu, a dosahování zisku přitom není jejich prioritou.  

Největším dobrovolným sdruţením sportovních, tělovýchovných a turistických svazů 

s celostátní působností, tělovýchovných jednot a sportovních klubů je Český svaz tělesné 

výchovy a sportu (dále pak jen ČSTV) sdruţující přes 1 541 000 členů. Jeho náplní je: 

 podporovat sport, tělesnou výchovu a turistiku,  

 podporovat sportovní reprezentaci České republiky, 

 zastupovat a chránit práva a zájmy sdruţených subjektů, poskytovat jim 

poţadované sluţby a vytvářet ke vzájemné spolupráci potřebnou platformu 

 udrţovat členství v mezinárodních sportovních institucích 

 rozvíjet sportovní aktivity a tím přispívat k ochraně před neţádoucími 

civilizačními vlivy 

 

3.  sektor – podnikatelský 

Do tohoto sektoru spadají zařízení, které své sluţby nabízejí za úplatu. Patří zde 

například plavecké a lyţařské školy, wellness centra, posilovny, masérské činnosti nebo 

střelnice. Zvláštní kapitolou jsou kluby, které fungují na bázi obchodní společnosti, a označují 
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se v praxi jako profesionální. Tato forma klubů se vyskytuje nejčastěji v ledním hokeji nebo 

fotbale. Jsou to ziskové organizace, a jejich hlavním kritériem je dosahování zisku ze 

sportovní činnosti. Hlavní skupinu tvoří obchodní společnosti a fyzické osoby, které podnikají 

podle ţivnostenského zákona. [2]  

2.9 Neziskové organizace 

V oblasti sportu mohou působit různorodé typy organizací, avšak nejčastější je forma 

neziskové organizace. Tyto organizace nejsou zaloţeny za účelem podnikání. Podle zákona 

jde o následující organizace:  

 zájmová sdruţení právnických osob, 

 občanská sdruţení včetně odborových organizací, 

 politické strany a hnutí, 

 státem uznávané církve a náboţenské společnosti, 

 nadace a nadační fondy, 

 obce, 

 kraje, 

 organizační sloţky státu a územních samosprávných celků, 

 příspěvkové organizace, 

 státní fondy, 

 obecně prospěšné společnosti, 

 veřejné vysoké školy [15]  

2.10 Typologie sportovních organizací 

V České republice se sportovní organizace a kluby vyskytují nejčastěji ve formě 

občanského sdruţení nebo obchodní společnosti.  

2.10.1 Občanské sdružení 

Dle Čáslavové je občanské sdruţení spolek, jehoţ existence je vymezena zákonem  

č. 83/1990 Sb. o sdruţování občanů. Podle tohoto zákona se pouţívá označení občanské 

sdruţení pro právnické osoby typu spolku. Členové mohou být jak fyzické tak i právnické 

osoby, a nesmí být ke sdruţování nuceni.  
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2.10.1.1 Vznik občanské sdružení 

Návrh na registraci občanského sdruţení musí podat minimálně 3občané, z nichţ 

nejméně jeden musí být starší 18let. Tato skupina občanů se nazývá přípravný výbor. Do 

návrhu je třeba uvést jména a příjmení členů přípravného výboru, jejich rodná čísla, bydliště  

a jméno člena staršího 18let, který má oprávnění jednat jménem občanského sdruţení. 

K návrhu musí být přiloţeny stanovy ve dvojím vyhotovení, ve kterých jsou uvedeny 

následující podstatné informace:  

 Název sdruţení 

 Sídlo sdruţení 

 Cíl jeho činnosti 

 Orgány sdruţení, jejich určení a určení funkcionářů, kteří jsou oprávněni jednat 

jménem občanského sdruţení 

 Ustanovení o organizačních jednotkách 

 Zásady hospodaření 

Ţádost o registraci se zasílá na Ministerstvo vnitra ČR, a řízení o registraci pak 

začínám dnem, kdy ministerstvu dojde návrh, který splňuje náleţitosti uvedené v zákoně  

č. 83/1990 Sb. Pokud se tak stane, pak Ministerstvo vnitra kontaktuje osobu, která můţe 

jménem přípravného výboru. [16]  

Občanské sdruţení můţe existovat jako: 

 Zastřešující sportovní asociace – mají přímý vztah k příslušnému orgánu státní 

správy, který umoţňuje získávat dotace ze státního rozpočtu. Můţe zastřešovat 

více sportovních asociací a má právní subjektivitu. Jako příklad lze uvést 

Českou obec sokolskou nebo Český svaz tělesné výchovy a sportu 

 Samotná sportovní asociace-  věnuje se pouze jednomu sportu nebo skupině 

sportů. Má svou právní subjektivitu a vystupuje jako samostatný subjekt ale 

dotace získává prostřednictvím své zastřešující sportovní asociace. Příkladem 

můţou být všechny sportovní svazy, které zastřešuje Český svaz tělesné 

výchovy. 

 Sportovní klub, tělovýchovná jednota – je ekonomicky závislá na zastřešující 

sportovní asociaci a současně i na samostatné sportovní asociaci. Pokud čerpá 
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prostředky ze státního rozpočtu, tak koná prostřednictvím zastřešující nebo 

samostatné sportovní asociace. K ostatním veřejným rozpočtů přistupuje jako 

samostatný subjekt.  

 Sportovní oddíl nebo odbor – je ekonomicky provázaný s mateřským 

sportovním klubem, získává jeho prostřednictvím finanční prostředky. Není 

právně subjektivní a jeho činnost je korigována vnitřními normami. Oddíly či 

odbory mají vlastní orgány, kterými jsou zastupovány. [2]  

2.10.1.2 Organizační struktura 

Základní dokument občanského sdruţení jsou stanovy, ve kterých je dána jeho 

organizační struktura. „Ve stanovách je organizační struktura projednávána na úrovni orgánů 

klubu. Za ty se považují: valná hromada (konference), prezident klubu, výbor klubu, dozorčí 

klubu (event. revizoři účtů). Přestože jsou některé názvy shodné s obchodními společnostmi, je 

principiální realizace činnosti odlišná.“ Jak tvrdí Čáslavová (str. 80) 

 Valná hromada 

Mezi ty nejpodstatnější úkoly valné hromady občanského sdruţení patří:projednávat 

zprávu dozorčí rady, schvalovat rozpočet klubu pro následující období, projednávat zprávy  

o činnosti a hospodaření klubu, volit a odvolávat členy výboru a dozorčí rady, schvalovat výši 

členského příspěvku, odvolávat a volit členy výboru a také dozorčí rady, rozhoduje o zániku, 

rozdělení či sloučení klubu.  

 Předseda nebo prezident 

Svolává valnou hromadu, řídí zasedání výboru klubu, uzavírá písemně první úkony  

a pracovně právní vztahy jménem klubu 

 Výbor 

Rozhoduje o věcech, které nejsou svěřeny valné hromadě, nebo o záleţitostech, které 

mu byly svěřeny valnou hromadou. Dále pak o věcech, které jsou přímo uvedeny ve 

stanovách.  

 Dozorčí rada (nebo revizoři účtů) 
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Kontroluje všechny účetní a finanční operace klubu, stav hospodaření. O těchto 

činnostech podává zprávy výboru a také valné hromadě. Rozhodují ve sporech, které se týkají 

kvality právního, účetního nebo finančního dokladu. [2]  

Schéma 2.2 Obecná organizační struktura občanského sdruţení: 

 

Zdroj: Čáslavová (2000), Management a marketing sportu, vlastní zpracování 

2.10.1.3 Zánik občanského sdružení 

Podle zákona č. 83/1990 Sb. můţe sdruţení zaniknout dvěma způsoby:  

 Dobrovolným rozpuštěním či sloučením s jiným občanským sdruţením 

 Pravomocným rozhodnutím ministerstva o rozpuštění občanského sdruţení 

Nejvyšší orgán sdruţení rozhoduje o způsobu, jakým dochází k dobrovolnému 

rozpuštění či sloučení s jiným občanským sdruţením, pokud tak není ve stanovách jiţ určeno. 

Tento orgán musí oznámit tuto skutečnost do 15dnů na příslušné ministerstvo.  

2.10.2 Společnost s ručením omezeným 

Je v České republice jednou z nejčastějších forem obchodní společnosti. Základní 

kapitál musí činit minimálně 200 000 korun, a můţe jí zaloţit 1 aţ 50 společníků. Nejčastěji 

organizační strukturu tvoří valná hromada, jednatelé a dozorčí rada.  

Valná hromada

Výbor

Prezident nebo předseda

Dozorčí rada



20 

 

2.10.3 Akciová společnost 

Jednou ze základních charakteristik akciové společnosti (a.s.) je, ţe základní kapitál 

musí tvořit alespoň 20milónů korun, pokud je to však akciová společnost bez veřejné nabídky 

akcií, stačí základní kapitál 2milióny Kč. V České republice nejčastěji organizační strukturu 

akciové společnosti tvoří valná hromada, dozorčí rada a představenstvo. [6]  

2.11 Financování sportu 

Dostatek financí je důleţitý pro jakoukoliv činnost, obzvláště pak pro sport, který 

funguje díky dotacím, darům a sponzoringu. Bohuţel, v současné době jsou finance ve sportu 

v České republice na minimu. Je mnoho důvodů, které za tímto problémem stojí, např. 

„Celosvětová ekonomická krize, hrozící krachy jednotlivých států, bankrot a prodej Sazky, 

propad cen na hráčském trhu, novela Zákoníku práce s jasným záměrem zamezit 

Švarcsystému a tím zvýšit mimo jiné i odvody z hráčských mezd, obrovský nárůst cen energií  

a pohonných hmot, „tunely“ sportovních klubů, změna toku financí od státu do sportu 

 a konečně přeměna řízení sportu střešními organizacemi, která probíhá v současnosti a je tak 

vlastně ve vývoji a pro tuto publikaci (9/2012) se nedá prozatím odhadnout její výsledek.“ Jak 

tvrdí Kubíček (str. 58) 

2.11.1 Zdroje financování sportovních organizací 

Mezi nejběţnější zdroje financování patří: 

 Dary 

Členové sportovní organizace nebo další osoby poskytují hmotný nebo peněţní dar 

bez nároku na protisluţbu.  

 Členské příspěvky 

Tento způsob financování, kdy členové tělovýchovné jednoty platí pravidelně 

příspěvky, je v České republice poměrně běţný. Velikost příspěvku se liší, podle velikosti 

oddílu, jednoty či klubu, nebo místa, kde se klub nachází. 

 Financování z prostředků státního rozpočtu 
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Výše finanční částky z tohoto zdroje závisí na moţnostech státního rozpočtu a na 

schváleném finančním objemu pro oblast sportu.  

 Financování z rozpočtů krajů, měst a obcí 

I přestoţe zákon č. 115/2001 Sb. ukládá krajům, městům a obcí, aby se v rámci jejich 

rozpočtu staral o rozvoj sportu v jejich oblasti, není tento poţadavek nijak konkretizován 

přesnými částkami.  

 Financování z příjmů loterijních a sázkových společností 

Nově od roku 2011odvody z hazardu nesměřují do sportu, většina těchto prostředků je 

nově přidělená do rozpočtu obcí.  

 Financování z vlastních zdrojů a výnosů z vlastní činnosti 

Dle studie francouzského předsednictví tvoří aţ 50% příjmů příspěvky hrazené 

samotnými sportujícími. Protoţe sportovní svazy jsou ve většině případů občanská sdruţení, 

která podle zákona nejsou zaloţena za účelem podnikání, je nutné na to brát zřetel a tuto 

situaci v novém zákoně upravit, tak aby si svazy mohly na část svých aktivit finanční 

prostředky vytvářet. Do této kategorie financování lze zařadit výnosy ze vstupného na 

sportovní akce, prodej suvenýrů a upomínkových předmětů, pronájem sportovních zařízení, 

apod. 

 Sponzorské příspěvky 

Jde o spolupráci mezi samotnou organizací a sponzorem, kdy sponzor poskytne 

finance organizaci nebo sportovci a za to mu je poskytnuta protisluţba. Tento způsob 

financování lze rozlišit na:  

1. Sponzorování jednotlivých sportovců-  nejvíce uplatňovaná ve vrcholovém sportu. 

Sportovec propaguje sponzora na akcích pro spotřebitele, předvádění výrobků, na sportovním 

oblečení apod. 

2. Sponzorování sportovních  týmů- nejčastěji se vyskytuje ve výkonnostním sportu  

a sportu pro všechny. Sponzorovaný tým poskytuje reklamu na sportovním oblečení, 

prostřednictvím inzerátů, podporu prodeje apod.  
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3. Sponzorování sportovních akcí- tento typ sponzoringu je pro sponzora velice 

atraktivní, protoţe zde výrazně stoupají moţnosti, kterým můţe být propagován.  

4. Sponzorování sportovních klubů- nabízí nejširší nabídku pro sponzora (Kubíček) 

 Zdroje ze speciálních aktivit 

Můţe jít o aktivity sportovního i nesportovního charakteru, které jsou nabízeny 

členům sportovní organizace i veřejnosti. Čistý zisk z těchto aktivit pak slouţí jako zdroj 

financování. Mezi tyto zdroje lze zařadit: 

1. Sportovní aktivity 

Mezi tyto aktivity se řadí pořádání sportovních kurzů, tréninkových táborů či 

akademií. Tyto akce jsou placeny diváky nebo účastníky, a zároveň pomáhají klubu se 

prezentovat.  

2. Nesportovní aktivity 

Lze zde zařadit zejména společenské aktivity či různorodá pomoc v místě bydliště. 

Nejčastěji se tak děje na vesnicích a odměny za tyto činnosti jsou většinou nepeněţního 

charakteru. [10]  

2.12 Metody výzkumu 

Při kaţdé výzkumné metodě lze vyuţívat různých sociologických technik, které se 

stávají pracovními nástroji. Díky nim je shromaţďován materiál a zjišťovány potřebné 

informace pro následnou interpretaci. Zpracováním informací získáme mnoţství tabulek, 

grafů či dalších údajů, které je zapotřebí následně vysvětlit. 

Metody sociologického výzkumu jsou: 

 Metoda terénního výzkumu- cílem výzkumu je poznat okolí 

 Metoda statistická- zpracovává data pomocí základů matematické statistiky 

 Metoda historická- zkoumá vývoj událostí v historii a následně zjišťuje 

zákonitosti změn sledovaného jevu 
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 Metoda experimentální- daný experiment můţe probíhat v laboratoři, terénu 

nebo na vybraném pracovišti, kde se sleduje chování subjektů a jejich 

vzájemných vztahů 

 Metoda sociometrická- je zaloţena na kombinaci sociologie a psychologie. 

Zkoumají se při ní sociální vztahy v malé sociální skupině 

 Metoda typologická- porovnává dané typy jevů podle určitých znaků 

 Metoda introspektivní- důraz je kladen na vnitřní poznatky výzkumného 

subjektu. Vychází z vlastních zkušeností a vědomostí.  

 Metoda monografická-výzkumník se zaměří pouze na určitý jev, který zkoumá 

jen v několika případech a věnuje se mu velice intenzivně a podrobně.  

Metody, které jsou dále vysvětlené, byly pouţity při mém výzkumném šetření, které je 

zpracováno v praktické části této bakalářské práce.  

2.12.1 Rozhovor  

Je druh výzkumné metody, který lze definovat jako bezprostřední rozhovor 

výzkumníka se zkoumaným subjektem nebo skupinou. 

Podle Durdové lze rozlišit tyto typy rozhovorů: 

 Rozhovor formalizovaný, kategorizovaný, standardizovaný – tento rozhovor 

má přesně daný řád a osnovy, podle kterých se postupuje. Podobá se 

dotazníku, protoţe výzkumník klade zkoumanému subjektu otázky, a ten na ně 

odpovídá.  

 Rozhovor nestandardizovaný, volný – u tohoto typu rozhovoru je uţ větší 

podobnost s běţným rozhovorem, respondent se bezprostředně projevuje, ale 

stále je třeba důkladná příprava tazatele 

 Rozhovor polostandardizovaný- kombinuje prvky volného a formalizovaného 

rozhovoru 

 Rozhovor zjevný- respondent je informován o záměru, účelu a následného 

pouţití rozhovoru. Pokud s tím souhlasí, začne výzkumník klást jednotlivé 

otázky a zaznamenává si odpovědi.  

 Rozhovor skrytý- respondent neví o účelu rozhovoru a výzkumník si 

nezaznamenává odpovědi respondenta 
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 Rozhovor individuální- respondentem je pouze jedna osoba. Lze jej rozdělit 

na: 

Měkký- otázky i odpovědi jsou otevřené, vládne stav pohody a důvěry. 

Neutrální- nejčastěji vyuţívaná forma rozhovoru. Zakládá se na předpokladu, 

ţe respondent chce vyjádřit svůj názor a výzkumník chce dosáhnout cíle 

rozhovoru. 

Tvrdý- v tomto typu rozhovoru jsou vyţadovány jednoznačné odpovědi. 

Tazatel má autoritativní přístup.  

 Rozhovor skupinový- zkoumaným subjektem je více osob, se kterými se vede 

rozhovor. Nejčastěji to je 6-10 členů. [4]  

2.12.2 SWOT analýza 

Tato analýza hodnotí silné (strenghts), slabé (weaknesses) stránky společnosti, 

příleţitosti (opportunities)a hrozby (threats), které jsou spojené s podnikatelským záměrem, 

projektem, strategii či restrukturalizací procesů. SWOT analýzou lze analyzovat např. 

postavení firmy na trhu, její produkty, kvalitu managementu a marketingového plánu firmy 

apod.  

SWOT analýza byla vyvinuta, aby pomáhala tvořit vhodnou strategii, pro kterou je 

dobré neutralizovat hrozby z vnějšího prostředí, vyuţít očekávaných příleţitostí, těţit ze 

silných stránek společnosti a eliminovat vliv slabých stránek. Vnitřní faktory, které ovlivňují 

organizaci, tvoří:  

1. Strenghts- neboli silné stránky mohou být například- finanční stabilita společnosti, 

postavení na trhu, jedinečnost produktů nebo sluţeb, apod.  

2. Weaknesses- neboli slabé stránky společnosti mohou být- nedostatečná kvalita 

produktů a sluţeb, vysoká cena produktů a sluţeb, špatná image organizace, nedostatečná 

propagace na trhu, apod. 

Vnější faktory, které ovlivňují danou organizaci, tvoří: 

1. Opportunities- neboli příleţitosti mohou být například vyuţití nových distribučních 

cest, působení v nové oblasti, ve které je velká poptávka po daném produktu nebo sluţbě, 

outsourcing podnikových procesů, apod. 
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2. Threats- neboli hrozby mohou představovat například odchod podstatných 

zaměstnanců, příchod nové konkurence na trh, ztráta důleţitého obchodního partnera, apod. 

[13]  

2.12.3 Dotazník  

Je písemný způsob dotazování, který je velice rozšířenou metodou spolu 

s rozhovorem.  Pouţívá se jak při kvalitativní tak i kvantitativních akcích.  

V rámci kvalitativního přístupu lze rozlišit 3druhy dotazníku:  

 Volný (nestrukturovaný) dotazník- dotazovaný se můţe volně rozepsat na dané 

téma. Výhodou oproti rozhovoru je, ţe písemný záznam je urovnanější neţ 

mluva, avšak tento projev není tak spontánní a je časově náročný.  

 Polostrukturovaný dotazník- dotazovaný můţe odpovědět v libovolném pořadí 

na dané téma a otázky 

 Strukturovaný dotazník- nejčastěji vyuţívaná metoda dotazníku. Otázky jsou 

v určitém pořadí a nejčastěji se jedná o otázky volné.  

Návratnost bývá poměrně vysoká, protoţe dotazovaný dostává dotazník ve většině 

případů prezenčně.  

V rámci kvantitativního šetření lze hovořit o standardizovaném dotazníku, který se 

skládá zejména z uzavřených otázek, pár polouzavřených a velice zřídka se zde vyskytují 

otázky otevřené. Ze standardizovaného dotazníku dostáváme údaje kvantitativně zpracované, 

utříděné a srovnatelné. Při tvorbě dotazníku je třeba dbát na jeho vzhled, uţivatelskou 

vstřícnost (čímţ je myšlena optimální délka, filtrační otázky, nekomplikované odpovědi, 

apod.).  Známkou vytvoření kvalitního dotazníku je vysoká návratnost. [14] 

2.12.4 Práce s dokumenty 

Při práci s dokumenty je důleţité si uvědomit, ţe informace, které zpracováváme, byly 

získány v terénu a byly vyhodnoceny podle odlišných kritérií, neţ z jakých vycházíme my. Při 

výběru vhodných dokumentů je třeba brát v úvahu potřeby našeho výzkumu, důvěryhodnost 

dokumentů a moţné částečné zkreslení informací.  
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Jako dokumenty lze brát:  

 Osobní dokumenty- např. deníky, paměti, dopisy, autobiografie, apod. 

 Úřední záznamy, výkazy, soudní vyjádření a ostatní dokumenty, jejichţ cílem 

je shromáţdění určitých údajů 

 dokumenty statistického charakteru – např. statistické ročenky 

 jiná hmotně fixovaná sdělení – novinové a články z časopisů, dokumenty v 

televizi, apod. [4]  
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3 Analýza managementu vybraného tanečního klubu 

Touto kapitolou začíná praktická část bakalářské práce a věnuje se analýze 

managementu Tanečního klubu Danza Brno.  

3.1 Identifikační údaje 

Danza Brno, o. s.   

Třída generála Píky 2, 613 00 Brno - Černá Pole 

IČO: 4851 1536 

3.2 Historie klubu 

Tradice pedagogické činnosti v rodině Jančových sahá aţ do let válečných, kdy Květa 

a Zdeněk Jančovi začali učit tehdy se rozvíjející společenský moderní tanec. A nejen 

vyučovat – vystupovali spolu na společenských akcích, tančili ve varieté a propagovali 

společenský tanec i na soutěţích, které se tehdy pořádaly. Od roku 1953 pak učí v Brně  

i s ostatními lektory, všichni pod hlavičkou Parku kultury a oddechu.  Hromadná výuka ve 

„středoškolských tanečních“ je jakousi českou specialitou (a blízkého okolí – Slovensko 

apod.) a kaţdé větší město má své taneční mistry. Manţelé Jančovi vyučují nejen v Brně, ale  

i v blízkém či vzdálenějším okolí – Bučovice, Vyškov, Rousínov, Kyjov, Náměšť, Zastávka, 

apod. V mnoha místech pořádají nejen kurzy, ale podílí se na přípravách plesů  

a společenských událostí. Vedle pedagogické práce se angaţují také v podpoře soutěţní 

podoby společenského tance. Z tanečních přivádí do brněnských soutěţních klubů mnoho 

nadšenců, dělají porotce a pořádají soutěţe doma i v zahraničí. Stávají se členy Svazu učitelů 

tance ČR – nejstaršího profesního sdruţení tanečních mistrů v Evropě.  

Zdeněk Janč ukončil svoji hereckou kariéru v roce 1965, vedle výuky v tanečních však 

zůstává věrný estrádní a artistické činnosti a dětským pořadům – divadlu a karnevalům. 

Mezitím putují manţelé Jančovi mezi různými zřizovateli -  v domovských přístavech 

závodních klubů brněnských podniků  

Vedle pracovních povinností se rozrůstá i jejich rodina. Po dceři se narodil syn Viktor, 

který v 15 letech zkouší soutěţní společenský tanec. Za svůj ţivot získává zkušenosti i s rock 



28 

 

'n' rollem, swingem i argentinským tangem. Společně se svou ţenou se pak Mgr. Viktor Janč 

zapojuje do výuky tanečních a absolvuje školení, kurzy a semináře.  

Po roce 1989 přišly změny, které umoţnily vznik soukromé taneční školy. 

Následovalo hledání místa působení. Název taneční školy byl převzat ze slova La Danza, 

které znamená tanec. Společně s názvem vzniklo i logo v nynější podobě, viz obrázek 3.1. 

V roce 2009 našli majitelé taneční školy Danza konečně odpovídající prostředí – v bývalé 

jídelně střední vojenské školy, nyní ubytovny Univerzity obrany v Černých polích.  

 

 

Obrázek 3.1 Logo Taneční školy Danza Brno 

 

3.3 Taneční škola Danza jako občanské sdružení 

Danza jako občanské sdruţení existuje od roku 1991, kdy manţelé Jančovi zaloţili 

tuto soukromou firmu. V současné době existuje taneční škola Danza pod vedením také 

manţelů Jančových. Ti jsou členy Svazu učitelů tance, drţitelé certifikátu " Taneční škola 

SUT ČR", drţitelé ochranné známky " Euro Dance Center" a mistři ČR Tango Argentino. 

Protoţe vedení klubu je náročná činnost, podílí se na vyučování tance i jejich potomci, taktéţ 

vynikající tanečníci, drţitelé mezinárodní třídy a finalisté mistrovství. Taneční klub Danza se 

můţe pochlubit více jak 60 lety zkušeností tří generací Jančových a mnoha dalších lektorů  

a 20 lety úspěšného vedení soukromé firmy a občanského sdruţení.  

3.4 Hlavní činnosti Taneční školy Danza 

• Pořádaní kurzů různých tanečních stylů pro všechny věkové kategorie. Pro děti je to 

Dětský klub, který je určen pro děti od 3 let a je zaměřen na rozvoj koordinace  

a správného drţení těla. Dále klub Danza nabízí kurz pro předškoláky s názvem 
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Šikulka, který nabízí pohybová a rytmická cvičení, hudební a výtvarnou činnost  

a kreativní hry rozvíjející psychomotoriku dítěte. V nabídce pro děti je ještě jeden 

kurz, a to Přípravka pro klasický a jazzový tanec. Pro věkově starší Danza nabízí 

populární kurzy Zumby a Jógy. Více o tanečních stylech, které se vyučují v taneční 

škole Danza, je rozepsáno níţe. 

• Pořádání tanečních kurzů pro dospělé  

• Taneční klub Danza. Krom jednorázových kurzů nabízí taneční škola Danza i členství 

ve svém klubu, ve kterém se lektoři a ţáci zaměřují zejména na latinsko-americké  

a standardní tance. Tanec ve skupině nabízí Jazz dance a show dance, coţ je klub 

zaměřený na jazzový výrazový a klasický tanec.  

• Organizace tanečních soutěţí. Danza organizuje v průběhu roku nesčetné mnoţství 

tanečních soutěţí, ve společenském tanci, choreografiích, maţoretkách apod.  

V minulosti Danza pořádala Mistrovství Evropy maţoretek a Mistrovství Evropy 

disciplín IDO (International Dance Organization).  

• Organizace společenských akcí- taneční klub Danza nabízí taneční vystoupení pro 

reprezentační plesy, firemní akce a ostatní společenské události. Také tato taneční 

škola vystupuje jako pořadatel plesů, oslav a dětských dnů.  

Jóga 

Slovo jóga označuje filozofii, duchovní nauku či náboţenství. Také symbolizuje 

vyváţenost a rovnováhu. Vede k tomu, abychom se naučili naslouchat svému srdci a poznat 

své Já. Cílem jógy je hledat a rozvíjet příjemné pocity. [19] 

Jazz 

Jazz dance můţeme rozlišit na dva druhy: tradiční a moderní. V taneční škole Danza 

se vyučuje moderní Jazz dance. Ten má své kořeny z karibských tanců, a je základním 

prvkem muzikálů a videoklipů.  

Zumba 

Je to v současné době velice populární fitness program, který se nese v rytmu latinsko- 

americké hudby. Kombinuje prvky tance a aerobicu do zábavné formy a tak se stala 
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zajímavou pro všechny věkové kategorie zejména ţen. V zumbě lektoři střídají pomalé  

a rychlé rytmy a tak dochází ke spalování tuků a tvarování postavy.  

Street dance 

Jiným názvem také pouliční tanec je oblíbený zejména u mladších generací. Tanečníci 

pomocí street dance vyjadřují své emoce a pocity. K tomuto stylu tance patří i improvizace  

a vzájemné souboje pomocí tance. Tanečníci tančí v hloučku na diskotékách, soutěţích či 

ulicích.  

Společenské tance 

Taneční klub Danza se v současné době zaměřuje na společenské tance a má kvalitní 

základnu soutěţních párů. V současné době má Taneční klub Danza registrovaných 30členů 

v ČSTS (Český svaz tanečního sportu). Společenské tance se dělí na latinsko-americké  

a standardní tance. V tanečním klubu Danza se věnuje stejná pozornost oběma druhům 

společenského tance, protoţe mnoho párů zde tančí kombinaci těchto tanců.  

Mezi soutěţní latinsko- americké tance patří samba, chacha, rumba, paso doble a jive. 

Mezi soutěţní standardní tance patří- waltz, tango, valčík, slowfoxtrot a quickstep.  

Ceny jednotlivých kurzů Taneční školy Danza v Příloze 1.  

3.5 Organizační struktura klubu  

Protoţe Taneční škola Danza funguje na bázi občanského sdruţení, jeho organizační 

struktura se skládá z valné hromady, dozorčí rady, představenstva a předsedy klubu. 

Taneční škola Danza je takřka rodinný podnik, takţe na hlavním chodu se podílejí 

zejména rodinní příslušníci. Mgr. Viktor Janč funguje jako předseda klubu, jeho ţena Jana 

Jančová se stará o účetnictví celé taneční školy a při organizaci soutěţí zajišťuje legislativní 

záleţitosti a grafiku propagačních materiálů. Syn Michal Janč se stará o prezentaci taneční 

školy a tvorbu webových stránek. Dále pak zajišťuje kondiční sloţku tréninků tanečního 

klubu. Dcera Kateřina Jančová vytváří hlavní program taneční školy, stará se o zajištění 

workshopů a komunikací s externími trenéry.   
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3.6 Členská základna 

Členská základna se v posledních letech neustále mění a kaţdým rokem vyvíjí. Na 

začátku školního roku je tak počet členů kaţdým rokem vyšší, a během roků jich ubývá. Počet 

nových členů tak nejvíce závisí na tom, jak intenzivně probíhaly nábory zejména na 

základních školách. Jediné, co lze obecně říci je, ţe počet členů kaţdým rokem ubývá, díky 

stále menšímu zájmu dětí o tanec a pohyb celkově.  

Na základě rozhovoru s majitelem taneční školy bylo zjištěno, ţe v současné době 

tvoří celkovou členskou základnu Taneční školy Danza okolo 90 členů. Z tohoto počtu je asi 

jedna třetina členů členy tanečního klubu a jsou registrování v Českém svazu tanečního 

sportu. Dále pak taneční školu navštěvují účastníci tanečních lekcí, které nespadají pod 

činnost Taneční školy Danza. Jejich počet se pohybuje okolo 60lidí.  

3.7 Prostory Taneční školy Danza 

Hlavní sál této taneční školy se nachází na ulici Třída Generála Píky 2 v Brně. Nachází 

se v areálu Univerzity obrany na vysokoškolské koleji. V minulosti prostory Danzy slouţily 

jako jídelna, od roku 2009 však byly zrekonstruovány na taneční centrum, které se skládá  

z hlavního většího sálu, menšího sálu pro dětské kurzy, vstupní haly a šatny. Sál je vybaven 

novým tanečním povrchem, ozvučením, osvětlením a projekcí. Danza také nabízí pronájem 

těchto prostor ke školení, vzdělávacím kurzům, oslavám i večírkům. Celé taneční centrum tak 

vytváří příjemné prostředí pro tanečníky i lektory. 

 

 

 

 

 

  
Obrázek 3.2 Fotografie prostor Taneční školy Danza 

Zdroj:vlastní 
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3.8 Zdroje financování  

Celková částka, která je potřeba na roční provoz Taneční školy Danza je 400 000 Kč. 

Je třeba podotknout, ţe v současné době se na financování nepodílí ţádný sponzor. Dle slov 

majitele taneční školy jsou hlavní sponzoři rodiče členů taneční školy. Nejpodstatnější peníze 

tak tvoří v rozpočtu taneční školy členské příspěvky a kurzovné od návštěvníků a členů. 

Peníze, které taneční škole poskytne kraj, jsou výhradně určeny na pořádání konkrétních 

tanečních akcí, takţe nedochází k ţádné finanční podpoře ze strany města ani kraje. Některé 

páry tanečního klubu si sponzory pro sebe shánějí samy, protoţe taneční sport je finančně 

náročná záleţitost. Dále pak mezi finanční zdroje patří vystoupení členů na akcích, večírcích  

a oslavách. Avšak ani toto netvoří velké částky a většina peněz jde tak samotným 

vystupujícím. Dle slov manaţera by musel budoucí sponzor poskytnout větší částku, aby 

spolupráce se sponzorem byla účinná a měla cenu.  

 Zbytek finančních dat mi nebylo sděleno, protoţe součástí vnitřní politiky klubu je 

nezveřejňování citlivých informací. Konkrétní údaje o finančním hospodaření, které jsou 

potřebné k detailnější finanční analýze, mi nebyly poskytnuty.  

3.9 Charitativní činnost 

Taneční škola Danza se věnuje charitativní činnosti jiţ přes 20let a přání vedení je si 

tuto tradici udrţet. V současné době pořádají lekce tance pro mentálně postiţené, které jsou 

velice populární v širokém okolí a svým způsobem i jediné. Rodiče nebo opatrovníci těchto 

lidí s mentálním postiţením tvoří sdruţení, do kterého členové platí příspěvky, a které jim 

organizuje nejrůznější aktivity. Mezi ně právě patří i taneční pro mentálně postiţené. 

Příspěvky členů nejdou do taneční školy, ale slouţí většinou na zajištění kapely, které pak 

bude hrát na závěrečném kurzu. Taneční škola Danza také pořádá akce s tanečním 

zaměřením, jejichţ výtěţek jde právě k těmto mentálně postiţeným. Naposledy jim byla 

předána částka 5000 Kč.  

3.10 Rozhovor 

Následuje přepis rozhovoru se současným manaţerem a zároveň majitelem Taneční 

školy Danza Brno, pod kterou spadá i Taneční klub Danza Brno. Při tomto rozhovoru jsem se 

soustředila na zjištění současného stavu i přístupu k vedení celé taneční školy.  
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1. Jaké jsou podle vás nejdůležitější činnosti manažera tanečního klubu? Popište 

prosím ve zkratce náplň své práce. 

V podstatě záleţí na tom, v jaké rovině klub funguje. Můţe být několik moţností. 

Jedna je kolektivní, kaţdý dělá něco, má svojí funkci a nad tím je šéf. A druhý model, který 

tady máme i my, je tzv. udělej si sám. Který lze samozřejmě provozovat pouze do určité 

velikosti klubu. Nejsem ten typ, který by dokázal „ukecávat“ lidi, ten správný obchodní typ. 

Preferuji moţnost, ţe co můţu, udělám sám, samozřejmě ţe občas i za pomoci ostatních. 

Snaţím se řídit tuto taneční školu zejména po stránce tancování, vše se mu podřizuje a závisí 

na něm. Nemohu moc mluvit o řízení, tento klub je přece jen rodinnou záleţitostí.  

Hlavní náplň mé práce je kurzovní činnost, věnuji se vyučování v kurzech, pořádám 

nábory, učím na mateřských školkách, vedu taneční po okolí Brna. Dále se věnuji našemu 

tanečnímu klubu, zařizuji tréninkové moţnosti, zajišťuji soustředění mimo sezónu, soutěţe, 

organizaci formací tanečních párů a soutěţe druţstev. Zařizuji vystoupení našich párů  

a skupin a jejich prezentaci. Dále mám na starosti provoz celé taneční školy, její údrţbu, 

spravování a financování.  To vše samozřejmě za pomoci a podpory mé rodiny. Mimo 

činnosti okolo taneční školy a klubu konferuji a moderuji.  

2. Jak dlouho vlastníte tento taneční klub a vykonáváte funkci manažera? 

Jsem vlastníkem od roku 1991, kdy se tato taneční škola osamostatnila, a vzniklo 

občanské sdruţení. Nyní funguje ve dvou rovinách, já jako fyzická osoba, co mám na starosti 

taneční apod. a druhá jako občanské sdruţení, coţ je taneční klub. Ekonomicky je to 

odděleno.  

3. Věnoval jste se předtím tanci vrcholově? 

Ano, ale s přestávkami, nejdříve zhruba od 16 do 17 let, pak přišla nucená pauza a pak 

jsem se k němu vrátil od 22 do asi 30 let. V té době nebylo dětské tancování, všichni začínali 

aţ po tanečních. Teď tančíme za seniorskou kategorii.  

4. Kolik lidí se podílí na vedení tanečního klubu (školy)? 

V současné době je to 5 lidí, rodinní příslušníci a nejbliţší přátelé.  
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5. Jak probíhá Vaše spolupráce se sponzory? 

Hlavními sponzory naší taneční školy jsou rodiče dětí. Občas se najde mezi rodiči 

někdo, kdo pomůţe, ale to je mizivé procento. Největší pomoc rodiče poskytli při 

přebudování tanečního centra. Byly to 4 měsíce dřiny, rodiče se opravdu snaţili. V současné 

době ale není ţádný sponzor. Kamarádka má firmu, která se věnuje grafice, která nám 

pomohla s diplomy na soutěţ, ale zde se nedá hovořit o sponzoringu.  

6. Podporuje tento klub nějak město nebo kraj? Pokud ano, tak jakým 

způsobem? 

Z kraje dostáváme občas dotace na ty významnější akce, jako je např. mistrovství 

Evropy nebo republiky. Někdy dojde i k tomu, ţe je vracíme. Nejsem totiţ úplně organizační 

typ. Ovšem na tento rok jsme nedostali ani korunu dotací. Z města nedostáváme nic.   

7. Projevila se nějak současná ekonomická krize v řízení Vašeho klubu? 

Nejvíce se projevila tak, ţe nejsou lidi do tanečních, celkově počty lidí v tanečních pro 

dospělé šly dolů. Tuto krizi se nám dočasně podařilo vyřešit díky hlídání dětí v dopoledních 

hodinách v prostorách tanečního centra. Zároveň nám ale krize umoţnila získat prostory, ve 

kterých jsme dnes. Předtím bychom na to neměli, dnes ano, protoţe nájmy šly dolů. Krize 

sniţuje částečně provizorní náklady. 

8. Nepozorujete v poslední době menší zájem z řad dětí a mládeže o tanec? 

Ano, pozoruji. Řešením tak můţe být navázat správné vztahy s páry, více je 

motivovat, vmísit se částečně do jejich ţivota. Vychovat je od základu. I kdyţ se to některým 

párům nelíbí a odcházejí pak do jiných klubů nebo úplně. Po Brně je hodně odchovanců 

Danzy, ale bohuţel zpětná vazba někdy úplně nefunguje. Otázka zní- koho budete učit vy? 

9. Jaké plánujete změny v klubu do budoucna? 

Máme v plánu změnit systém letní přípravy, také bych chtěl tanečníky nějakým 

způsobem navést k trenérům, se kterými spolupracujeme. Také bych chtěl sehnat finanční 

prostředky na doladění prostoru taneční školy dle mých představ. Máme v plánu zlepšit  

a doplnit webové stránky. Zároveň se chystá trenérská revoluce, kdy odjedeme do trenérského 
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důchodu a po nás to převezme mladší generace, která na to má jiţ v současné době schopnosti 

i licence. 

3.11 Dotazníkové šetření 

Se svým dotazníkem jsem se obrátila na stálé členy klubu. Mým cílem bylo zejména 

zjistit jejich spokojenost s tanečním klubem a faktory, které je ovlivnili při výběru vhodného 

tanečního klubu. Dotazník jsem rozdávala v tištěné formě, po anonymním vyplnění jsem ho 

vybrala a data zpracovala. Záměrně jsem volila jednodušší formulaci otázek, protoţe mezi 

respondenty byly i mladší děti. Výsledky dotazníku lze dále pouţít do SWOT analýzy a také 

při tvorbě návrhů a doporučení pro taneční školu. O výsledky dotazníku se také zajímal 

manaţer taneční školy, a byl s výsledky spokojen a kritické připomínky vzal na vědomí.  

Na dotazník mi odpovědělo celkově 48respondentů, z toho všechny dotazníky byly 

platné a obsahovaly všechny odpovědi, tudíţ jsem ţádný nemusela vyloučit. Dotazníků jsem 

rozdala cca 70, takţe návratnost byla opravdu vysoká. 
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1. otázka- Jste muž nebo žena? 

Více respondentů je ţenského pohlaví, protoţe taneční škola Danza má více tanečních 

skupin, které tvoří především děvčata. Čistě pánská taneční skupina v Danze chybí. 

Graf 3.1 Pohlaví respondentů 

 

2. otázka- Váš věk? 

U dětí do 8 let jsem o vyplnění za dítě poprosila rodiče, zbytek dotazníků vyplnili sami 

členové. Z výsledků dotazníků vyplývá, ţe nejvíce členů, kteří tvoří dotazovaný vzorek, je ve 

věku 11-18 let. Nemalou kategorii také tvoří členové nad 41 let, kteří navštěvují zejména 

taneční pro dospělé. Naopak nejméně členů, kteří odpovídali, je ve věku 26- 40 let. Jsou to 

lidé v produktivním věku, takţe svůj volný čas investují spíše do rodiny a svých povinností. 

Zaměřením se na tuto věkovou kategorii, bych viděla příleţitost pro tento taneční klub. 

Graf 3.2 Věk respondentů 
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3. otázka-Vaše bydliště? 

Velká část respondentů bydlí v bezprostředním a mírně vzdáleném okolí od taneční 

školy Danza. Coţ můţe být jedním z důvodů, proč zvolili právě tuto taneční školu. Tuto 

otázku jsem volila záměrně, abych zjistila, jak velký vliv má lokace klubu na budoucí členy.  

Graf 3.3 Bydliště respondentů 

 

4. otázka- Jak dlouho jste členem klubu? 

Z těchto odpovědí lze vyčíst, ţe taneční škola Danza má jak rovnoměrný počet nových 

členů, tak členů stávajících. Zajímavá je i velká četnost odpovědi- nejsem člen klubu, protoţe 

na dotazník odpovídali i nečlenové klubu, ti co patří mezi návštěvníky tanečních kurzu  

a lekcí.  

Graf 3.4 Doba členství v klubu respondentů 
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5. otázka- Jste spokojený/spokojená s nabídkou aktivit taneční školy Danza? 

(soutěže, kurzy, lekce, semináře, …) 

Tato otázka byla poloţena za účelem zjištění spokojenosti členů i nečlenů taneční 

školy s nabídkou jejich aktivit, mezi které lze zařadit pořádané taneční soutěţe, speciální 

lekce se špičkovými tanečníky, semináře různých tanečních stylů a kurzy zaměřené na 

populární taneční styly.  

Graf 3.5 Spokojenost respondentů se sluţbami 

 

6. otázka- Navštěvujete pouze jeden nebo více kroužků či kurzů taneční školy 

Danza? 

Z těchto odpovědí jasně vyplývá, ţe většina účastníku či návštěvníku taneční školy je 

spokojena se sluţbami a zvaţuje tak svou vícenásobnou účast na aktivitách Danzy. To by se 

tak do budoucna mohlo stát příleţitostí. Protoţe taneční centrum má dva sály, je třeba zváţit 

variantu změny rozvrhu lekcí. Lepší moţností se jeví, zařadit oblíbené lekce do jiných časů, 

aby se nekříţily, a účastníci jednoho kurzu se mohli zúčastnit i toho druhého. 

Graf 3.6 Četnost návštěv klubu 
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7. otázka- Jak jste se dozvěděli o taneční škole Danza? 

I přestoţe je Brno velké město, funguje zde, ţe nejlepší reklamou je doporučení 

známého či známé. I přes vliv médií (nebo právě kvůli němu) je to pro veřejnost stále ten 

nejdůvěryhodnější zdroj informací. Taneční škola se také zviditelňuje díky svým aktivitám, 

jako je pořádání soutěţí a ostatních akcí pro veřejnost zaměřených na tanec. Je to jejich silná 

stránka, kterou je třeba nadále podporovat.  

Graf 3.7 Informovanost o taneční škole 

 

8. otázka-  Proč jste si vybrali právě tento klub? (Co považujete za silnou 
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Faktorem, který nejvíc ovlivnil daný vzorek respondentů pro výběr taneční školy 
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roli blízkost bydliště a nízká cena lekcí a školného. Pouze dva respondenty vedly k rozhodnutí 

jiné důvody. V jednom dotazníku byly uvedeny osobní důvody a v druhém zůstala kolonka 

prázdná.  

  

Na internetu

Doporučení 
známého/známé

Z jiných medií 
(noviny, TV,..)

Díky aktivitám taneční 
školy (soutěže, vystoupení)

Náhodou



40 

 

Graf 3.8 Důvod volby tanečního klubu 

 

9. otázka- Jeví se Vám prostory taneční školy Danza jako dostatečné? Pokud ne, 

uveďte prosím, co byste zlepšili. 

Taneční škola Danza nepatří svými prostory k těm největším v Brně, a i přesto 37z 48 

respondentů, je s nimi úplně nebo částečně spokojeno. Ve většině případů uváděl zbytek jako 

důvod své nespokojenosti, omezený prostor na velkém sále. Jako řešení se nabízí propojení 

malého a velkého sálu, které je však kvůli vytíţení obou sálu finančně nevýhodné. A tak 

zůstává prozatím řešení tohoto problému otevřené. V jednom případě je respondent 

nespokojen s velikostí prostor šaten.  

Graf 3.9 Spokojenost s prostory taneční školy 
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10.  otázka- Jeví se Vám vybavení taneční školy (aparatura, osvětlení, apod.) jako 

dostatečné? Pokud ne, uveďte prosím, co byste zlepšili. 

83% respondentů je s vybavením taneční školy spokojeno. Jako důvod nespokojenosti 

bylo nejčastěji uváděno, ţe chybí v tanečních sálech více zrcadel a kvalitní hudební aparatura. 

Tyto nedostatky plynou dle manaţera taneční školy z nedostatku finančních prostředků  

a plánuje se do budoucna na tyto prvky více zaměřit a vylepšit je.  

Graf 3.10 Spokojenost s vybavením taneční školy 
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Graf 3.11 Ochota respondentů si připlatit 
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3.12 SWOT analýza  

Na základě vymezení SWOT analýzy v teoretické části mé bakalářské práce, uvádím 

její aplikaci na konkrétním případu Taneční školy DANZA Brno. 

Silné stránky 

 Zázemí v podobě tanečního centra 

 Dlouholetá pedagogická praxe tanečních 

mistrů 

 Tradice klubu 

 Organizace tanečních soutěţí 

 Dobré výsledky tanečníků 

 Dobrá prezentace pomocí webových 

stránek 

 Rodinná atmosféra 

 

Slabé stránky 

 Vliv ekonomické krize 

 Nedostatek finančních zdrojů 

 Malá členská základna 

 Konkurence větších brněnských tanečních 

škol 

 Malá rozmanitost v nabídce výuky 

tanečních stylů  

 Nedostatečná propagace 

Příležitosti 

 Pravidelný nábor 

 Spolupráce s dalšími lektory 

 Nové webové stránky 

 Trend zdravého ţivotního stylu 

 Zisk příspěvků z kraje na pořádání soutěţí 

Hrozby 

 Sniţující se zájem mládeţe o sport 

 Odchod stávajících členů 

 Rozvoj konkurence amatérských učitelů 

tance 

 Úbytek šikovných a talentovaných dětí 

 

Silné stránky 

Protoţe Brno je druhé největší město v České republice, nachází se zde také velké 

mnoţství tanečních klubů, které si navzájem konkurují.  Ne kaţdý z těchto klubů má však 

zázemí v podobě tanečního centra. Dokonce i některé větší kluby mají tělocvičny v pronájmu 

a páry tak nemají zázemí pro trénování, kdykoliv potřebují. Jsou omezeny časovým rozvrhem 

ostatní sportů, které se provozují v tělocvičnách a to můţe být pro tak časově náročný sport 

jako je tanec, značná nevýhoda.  
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Jako silná stránka se jeví i dlouholetá pedagogická praxe tanečních mistrů a tradice 

klubu. Pokud by Danza neposkytovala kvalitní sluţby, nefungovala by jiţ takovou řadu let.  

Uţ od počátku své činnosti pořádá Taneční škola Danza 2x ročně taneční soutěţ ve 

společenských tancích. Pořadatelský tým TS Danza zvládl připravit několik mistrovství 

republiky, vrcholem pak bylo pořádání Mistrovství Evropy a Mistrovství světa v moderním 

formačním tancování. Soutěţe mohou pořádat pouze kluby se spolehlivou členskou základnou 

a zodpovědným vedením, které Danza Brno má. Touto činností o sobě dává vědět na 

veřejnosti a vytváří si tak dobré jméno.  

Zájemci o taneční kurzy nebo členství v klubu, mohou najít informace na webových 

stránkách, kterou jsou stručné, přehledné a coţ je nejméně obvyklé, jsou zde také aktuální 

výsledky tanečních párů nebo skupin.   

Protoţe prostory tanečního centra jsou spíše menší a lektoři kladou důraz především 

na kvalitu kurzů, a ne na kvantitu účastníků, je další silnou stránkou rodinná atmosféra. Tento 

fakt se můţe jevit i jako mínus, protoţe někteří lidé potřebují prostředí většího klubu  

a preferují částečnou anonymitu před rodinnou atmosférou.   

Slabé stránky 

Nedostatek finančních zdrojů je v současnosti velký problém ve všech sportech. A ani 

sportovní tanec není výjimkou. Chybí finanční zdroje pro modernizaci a obnovu vybavení 

tanečního centra.  

Protoţe taneční škola Danza patří k jedné z osmi brněnských tanečních škol, které se 

zaměřují na společenské tance, je v této oblasti konkurence vysoká. Členové mnohdy 

odcházejí do ostatních tanečních klubů, protoţe jim chybí větší základna konkurentů nebo jen 

odcházejí za novými tanečními partnery z jiných klubů. Jedná se o přirozený vývoj, který 

nejde nijak ovlivnit. Lze pouze zvětšit taneční základnu pomocí pravidelných náborů.  

Nabídka taneční kurzů a lekcí není ve srovnání s většími tanečními školami v Brně tak 

bohatá, coţ by mohlo hrát rozhodující roli při výběru vhodné taneční školy. 
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Je nutné také zapracovat na další propagaci taneční školy. Lze také zvětšit 

informovanost veřejnosti o pravidelných náborech, např. pomocí letáčků a plakátů na 

základních školách.  

 Příležitosti 

Pravidelný nábor je jedna z hlavních příleţitostí pro Taneční školu Danza. Pokud je 

nábor úspěšný, můţe se tak rozšířit členská základna a popularita celého tanečního centra. 

Některé kurzy, např. zumba, jsou v současné době hodně populární, takţe ţádné speciální 

nábory nepotřebují a jejich návštěvnost je dostatečná.  

Pro širší nabídku tanečních aktivit je zde moţná spolupráce s jinými lektory, kteří 

nabídnou nové taneční styly. Je zde moţnost, ţe s novými lektory přijdou do taneční školy  

i jejich ţáci nebo spokojení návštěvníci jejich lekcí, na kterých byli v jiných tanečních 

školách. Pro taneční školu se tak otevřou nové moţnosti.  

Příleţitostí jak získat více finančních prostředků je zlepšení a doplnění webových 

stránek. Dobrá prezentace na internetu můţe být začátkem spolupráce s podporovateli taneční 

školy. Také by webové stránky mohly informovat o místě a času náboru.  

Šancí můţe také být současný trend zdravého ţivotního stylu, který pomáhá nejen ve 

sportovních odvětvích. V současnosti jsou společnosti předkládány neustále nové styly či 

formy cvičení a je úkolem vedení taneční školy se těchto šancí chytit a přilákat nové členy do 

svých řad.  
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Matice silných a slabých stránek 

Tabulka 3.2 ukazuje souhrnné hodnocení silných a slabých stránek Taneční školy 

Danza dle výše zmíněné SWOT analýzy. Čísla od 1 do 5 znázorňují škálu hodnocení, při 

čemţ číslice 1 symbolizuje negativní hodnocení a číslice 5 přiřazuje danému kritériu pozitivní 

hodnotu. Vrcholy křivky jsou hlavními silnými (vpravo) či naopak slabými stránkami (vlevo).  

Tabulka 3.2 Souhrnné hodnocení silných a slabých stránek Taneční školy Danza 

KRITÉRIUM 
HODNOCENÍ 

Negativní 1 2 3 4 5 Pozitivní 

Zázemí Nevyhovující      Dostatečné 

Pedagogická praxe Nedostatečná      Bohatá 

Tradice Ţádná      Dlouhá 

Organizace soutěţí Ţádná      Častá 

Výsledky párů Špatné      Vynikající 

Webové stránky Nevyhovující      Vyhovující 

Atmosféra v klubu Nenávistná      Rodinná 

Vliv krize Velký      Ţádný 

Finanční zdroje Nedostatečné      Dostatečné 

Členská základna Málo početná      Početná 

Konkurence Velká      Ţádná 

Rozmanitost nabídky Malá      Velká 

Propagace Nedostatečná      Dostatečná 

Zdroj: vlastní zpracování 

Jak z následujícího souhrnného hodnocení vyplývá, jako hlavní silné stránky Taneční 

školy Danza se jeví dostatečné zázemí v podobě tanečního centra, dlouhotrvající tradice a 

rodinná atmosféra v celé taneční škole. Naopak hlavní slabou stránkou se zdá být nedostatek 

finančních zdrojů a velká konkurence brněnských tanečních škol. 
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Hrozby 

Jedna z největších hrozeb je spojená se současným ţivotním stylem. Souvisí s ním  

i sniţující se zájem mládeţe o sport, která tvoří hlavní část členské základny taneční školy. 

Pokud by tato situace i dále pokračovala, mohlo by to znamenat pro mnoho kurzů či krouţků 

zánik nebo dočasné přerušení činnosti. Moţným řešením by bylo se zaměřit na mladší děti, 

pro které je pohyb přirozenou součástí dne a vyţadují ji. 

Hrozbou pro kaţdý sportovní klub je odchod stávajících členů. Je to docela přirozený 

průběh, který patří ke sportovní činnosti. Pokud však dojde k masivnímu úbytku členů, hrozí 

nedostatek finančních prostředků a rozpad celého klubu nebo jeho částí. S tím je i spojen fakt, 

ţe většina starších tanečníků se začíná postupem času věnovat trenérské činnosti a nahrazuje 

tak své stárnoucí trenéry, to je přirozený koloběh. Pokud je tento koloběh narušen, musí být 

do taneční školy přizvání trenéři z jiných tanečních škol, coţ můţe být daleko nákladnější.  

S negativním přístupem mládeţe k pohybu také souvisí úbytek talentovaných  

a šikovných dětí. Dnešní trend ve výchově velí, aby byly děti ve svém vývoji co nejméně 

omezovány, coţ můţe vést k tomu, ţe do tanečních škol přicházejí děti s problémy 

s koordinací pohybu a chybí jim základní motorické schopnosti.  

V současné době se dle slov majitele taneční školy rozmohl trend amatérských učitelů 

tance, kteří nejsou registrování ve Svazu učitelů tance (dále jen SUT), a k tomu, aby 

vykonávali pedagogickou činnost, nemají dostatečné vzdělání či oprávnění. Tito učitelé  

a lektoři své sluţby nabízejí levněji, protoţe nemusí platit členství v SUT, odvádět daně apod. 

Většina lidí v současné době porovnává zejména cenu sluţeb, která je pro ně rozhodující 

faktor a tak tvoří amatérští učitelé a trenéři velkou hrozbu pro Taneční školu Danza, která má 

pouze kvalifikované lektory a učitele s patřičným vzděláním.  

Matice příležitostí a hrozeb 

Tabulka 3.3 znázorňuje souhrnné hodnocení příleţitostí a hrozeb Taneční školy Danza 

dle výše uvedené SWOT analýzy. Škála hodnocení odpovídá předchozímu souhrnnému 

hodnocení silných a slabých stránek (1- negativní hodnocení, 5- pozitivní hodnocení). Pravá 

strana křivky ukazuje příleţitosti, kterých by měla Taneční škola Danza vyuţít, naopak její 

levá strana znázorňuje hrozby, na které by si měla tato taneční škola dát v budoucnosti pozor.  
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Tabulka 3.3 Souhrnné hodnocení příleţitostí a hrozeb Taneční školy Danza 

KRITÉRIUM 

HODNOCENÍ 

Negativní 1 2 3 4 5 Pozitivní 

Další nábory Nepotřebné      Potřebné 

Moţnost spolupráce s 

novými lektory 
Nízká    

 
 Vysoká 

Nové webové stránky Nepotřebné      Potřebné 

Trend ţivotního stylu Neaktuální      Aktuální 

Moţnost zisku příspěvků z 

kraje 
Nízká  

 
   Vysoká 

Sniţující se zájem mládeţe Pravděpodobný      Nepravděpodobný 

Odchod členů Pravděpodobný      Nepravděpodobný 

Rozvoj konkurence 

amatérských učitelů tance 
Pravděpodobný 

 
    Nepravděpodobný 

Úbytek talentovaných dětí Pravděpodobný      Nepravděpodobný 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z následujícího souhrnného hodnocení vyplývá, ţe největšími příleţitostmi pro 

Taneční školu Danza jsou další a systematické nábory nových členů a moţnost zisku 

příspěvků z kraje na pořádané soutěţe. Naopak budoucími podstatnými hrozbami jsou odchod 

členů do jiných klubů a rozvoj konkurence amatérských učitelů tance. Tyto hrozby jiţ taneční 

školu zasahují ale zatím ne ve velké míře.  
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4 Shrnutí výsledků šetření, náměty a doporučení 

V současné době se Taneční klub Danza nepotýká s problémy, které by ohroţovaly 

jeho existenci, avšak do budoucna by mohlo dojít k zhoršení situace, díky vzrůstající 

konkurenci v oblasti tanečních klubů a škol a mnoha dalším faktorům.  

Taneční klub Danza je klub s mnohaletou tradicí a zkušenostmi, jak v oblasti vedení 

klubu, tak i v taneční.  Styl vedení tanečního klubu zaměřený hlavně na tanec je sice 

osvědčený, avšak v dnešní době nestačí se zaměřit pouze na jednu stránku vedení. Je třeba 

rozvíjet všechny části, ze kterých se skládá management sportovního klubu a také se 

vzdělávat v tomto oboru. Bohuţel v tanečním sportu se nepohybuje tolik financí, aby si 

taneční kluby mohly najmout profesionální manaţery s určitým stupněm vzdělání v tomto 

oboru.   

Vedení klubu by se v prvé řadě mělo zaměřit na informovanost a získávání nových 

zdrojů financí. Jeden z návrhů by mohl být nové navázání spolupráce s městem Brno, protoţe 

taneční páry toto město úspěšně reprezentují po mnoha místech České republiky i v zahraničí 

a zaslouţily by si jeho podporu. Další moţnost je oslovení firmy či organizace za účelem 

sponzoringu, a následné reklamy prostřednictvím tanečního klubu jako protisluţby. Taneční 

páry jsou díky svým vystoupením součástí mnoha společenských akcí v Brně i okolí, a právě 

při těchto společenských událostech je ideální prostor pro reklamu potencionálního sponzora. 

Zároveň je sponzoring celého tanečního klubu výhodnější neţ sponzoring jednoho byť 

kvalitního tanečního páru. Je zde totiţ daleko větší škála moţností reklamy a vytváření 

prostoru pro vzájemnou spolupráci. Protoţe Taneční klub Danza spolupracuje s mentálně 

postiţenými, mohl by poţádat o dotace z Evropské unie, která projekty s podobným 

zaměřením hojně podporuje.  

Díky dotazníku, na který odpovídali členové tanečního klubu, by nebylo ideální řešení, 

kdyby došlo ke zvýšení školného a členských příspěvků, aby taneční škola měla větší finanční 

zázemí, protoţe s tím nesouhlasilo víc jak polovina respondentů a mohlo by tak dojít k úbytku 

členů. Této hrozbě lze také předejít pomocí intenzivnějších a systematičtějších náborů do 

všech krouţků taneční školy a zejména do tanečního klubu, o kterých by byla veřejnost včas  

a dostatečně informováno pomocí plakátů a letáku na veřejně přístupných místech. Nábory 

v průběhu školního roku by mohly zacelit mezery v členské základně, které vznikly 

odchodem nebo přechodem členů do jiného klubu. Většina respondentů je dle dotazníku 
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s činností, kvalitou i vybavením taneční školy spokojena. I přesto však dochází k odchodu 

členů do větších brněnských klubů. Na schopnosti konkurovat jim je třeba v tomto případě 

zapracovat a vylepšit slabé stránky klubu jako např. rozšířit nabídku vyučovaných stylů tance 

nebo zařídit proplácení cestovného na soutěţe, coţ dělá dle mého výzkumu většina 

brněnských tanečních klubů. Tyto návrhy ovšem souvisí opět s dostatkem financí, které byly 

zmíněny jiţ na začátku této kapitoly.  

Naopak je třeba zdůraznit, ţe by Taneční škola Danza měla i nadále pokračovat 

v pořádání soutěţí, které jsou jiţ tradicí a jsou velice populární po celém Brně i jeho okolí  

a snaţit se z tohoto svého velkého pozitiva vytěţit maximum. Málokterá taneční škola či klub 

se můţe pochlubit tak zaběhlým a osvědčeným způsobem v oblasti organizace tanečních 

soutěţí. 
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5 Závěr 

Cílem této bakalářské práce byla analýza managementu Tanečního klubu Danza Brno. 

K naplnění cíle práce byla pouţita SWOT analýza, rozhovor s majitelem Taneční školy Danza 

a dotazník vyplněný členy tanečního klubu. Výsledky z tohoto výzkumného šetření mi 

umoţnily popsat nynější stav tanečního klubu a navrhnout jejímu majiteli moţná opatření, 

která by mohla tento stav do budoucna zlepšit. Tyto návrhy jsou podrobněji popsány ve čtvrté 

kapitole, čím byl splněn i cíl práce.  

Taneční klub Danza je rodinnou záleţitostí s mnohaletou tradicí, z čehoţ plyne mnoho 

pozitiv i negativ. Tradice jsou záruka kvality, ale zároveň se v tomto případě projevuje určitá 

staromódnost a stereotyp v oblasti vedení, coţ se jeví jako největší slabina celého klub. 

Zároveň lze také vyzdvihnout fakt, ţe klub stále existuje a je úspěšný i přes téměř nulovou 

podporu z města či kraje. Taneční klub klade hlavní důraz na tanec a podřizuje se mu veškeré 

jednání klubu. Nové vedení tanečního klubu z další generace Jančů představuje příslib 

pozitivního vývoje ve smyslu zavedení nových způsobů vedení. Konkrétní způsoby řešení jiţ 

byly podrobně popsány v předcházející kapitole.  

Přeměna tanečního klubu a celé taneční školy jistě neproběhne ze dne na den. Před 

klubem jsou nyní velké výzvy, a je důleţité, aby vedení bylo otevřeno změnám a mělo chuť 

uvádět je do praxe. Pokud si vedení tanečního klubu uvědomuje své nedostatky a pracuje na 

jejich odstranění, je zde velká šance, ţe si Taneční klub Danza zlepší a upevní své postavení 

mezi většími brněnskými tanečními kluby.  

Tato bakalářská práce bude zapůjčena vedení Tanečního klubu Danza Brno 

k prostudování a následnému projednání mých návrhů. Na tomto místě bych ráda popřála 

nadcházející generaci rodiny Jančů, aby dále úspěšně pokračovala v rodinné tradici, a byla 

úspěšná jak po taneční tak i po ekonomické stránce. 
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