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1. Úvod 

Vyuţití volného času mládeţe sportem se v poslední době stává vzácnějším, neţ tomu bývalo 

v minulosti. Stále větší procento dětí tráví většinu svého volného času u počítače nebo před 

televizí. To vede ke stále se zvyšujícímu počtu dětí, které trpí obezitou. Nejaktuálnější se 

otázka trávení volného času stává v období velkých letních prázdnin. V tomto období je pestrá 

nabídka prázdninových pobytů pro mládeţ. V poslední době se stále více rozvíjí nabídka 

letních fotbalových kempů. 

V České republice je více neţ 400 000 registrovaných fotbalistů a fotbalistek. Téměř polovinu 

z tohoto počtu tvoří přípravky, ţáci a dorostenci. Mezi hlavní problémy fotbalu v ČR patří 

nedostatek mladých hráčů a především nedostatek mladých talentovaných hráčů.  

Problematiku fotbalových kempů mládeţe jsem si vybral z důvodu, ţe se v oblasti fotbalu 

pohybuji jiţ od šesti let. Zpočátku jako hráč a v posledních třech letech i jako trenér 

v kategorii přípravek. Hlavním důvodem ale bylo uspořádání reálného fotbalového kempu pro 

mládeţ, k čemuţ by mi měla bakalářská práce v budoucnu pomoci. 

Cílem bakalářské práce je zaměření se na podnikatelskou činnost fotbalových kempů 

mládeže. Pomocí nástrojů marketingového mixu přiblížit propagaci, organizaci a 

průběh fotbalových kempů mládeže. Aplikovat nástroje marketingového mixu na 

založení nového produktu – fotbalový kemp Michala Papadopulose.  

Pouţitými metodami při získávání údajů jsou metody písemného a online dotazování. 

Nástrojem sběru dat je dotazník, slouţící pro získání představy o nově vznikajícím produktu. 

První část bakalářské práce je zaměřena na teoretické seznámení s řešenou problematikou. 

Druhá, se zabývá nástroji marketingového mixu a jejich aplikací na fotbalové kempy 

mládeţe. Závěr práce obsahuje shrnutí výsledků výzkumu, které slouţí k navrţení nového 

fotbalového kempu. 
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2. Teoretický úvod do problematiky 

2.1.  Marketing 

Pod tímto pojmem si spousta lidí představí pouze reklamu a prodej a to hlavně z toho důvodu, 

ţe jsme kaţdý den a na kaţdém rohu bombardováni televizní reklamou, internetovými 

prezentacemi, reklamními letáky apod. Nelze popřít, ţe reklama a prodej jsou důleţité, ale 

jsou to pouze dvě marketingové funkce, které navíc nejsou vţdy ty nejdůleţitější. 

Dnešní marketing je třeba chápat v novém významu a to jako uspokojování potřeb zákazníka 

nikoli, jak tomu bylo v minulosti, kdy byl marketing chápán jako schopnost prodat. A to 

z toho důvodu, ţe k prodeji dochází aţ poté, co je produkt vyroben a marketing začíná jiţ 

dávno předtím. Úkolem manaţerů je, aby zjistili, jaké jsou potřeby, určili jejich rozsah a 

intenzitu a rozhodli, zda je moţno dosáhnout zisku. Marketing souvisí s produktem po celou 

dobu jeho ţivotnosti, snaţí se přilákat nové zákazníky nebo si udrţet ty staré. (6) 

„Marketing tvoří jednotný vzájemně propojený komplex činností, jeţ vedou ve svém 

konečném důsledku k dobře fungujícímu trhu, k zajištění potřeb a poţadavků zákazníků a 

následnému růstu zisku firmy“. (Durdová 2009, str. 4) 

Kotler (1997) uvádí: „Marketing je společenský a řídící proces, kterým jednotlivci a skupiny 

získávají to, co potřebují, prostřednictvím tvorby, nabídky a směny hodnotných produktů 

s ostatními“. (Durdová 2009, str. 4) 

Americká marketingová asociace (2004) nabízí následující definici „Marketing je funkcí 

organizace a souborem procesů k vytváření, sdělování a poskytování hodnoty zákazníkům a 

k rozvíjení vztahů se zákazníky takovým způsobem, aby z nich měla prospěch firma a drţitelé 

jejich akcií.“. (Durdová 2009, str. 5) 

Dvojí pojetí marketingu 

Koncepční teorie marketingu „zdůrazňuje podnikatelské aktivity, vymezuje dlouhodobé 

strategické cíle podniku, od kterých se pak odvíjejí způsoby řízení a hlavní zásady jednání 

podniku“. (Durdová 2009, str. 5) 

Funkční pojetí marketingu „vymezuje marketing jako souhrn metod a nástrojů rozhodujících 

v oblasti výroby, cen, distribuce a propagace. Všechny nástroje v jednotném komplexu slouţí 

globálním cílům podniku, tvoří jeho marketingové řízení“. (Durdová 2009, str. 5) 
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V moderním chápání marketingu jsou si obě teorie rovny a jsou stejně významné. Důraz je 

kladen jak na koncepční pojetí, tak současně i na rozvíjení funkcí marketingu, jako systému 

nástrojů uţívaných k uspokojování poţadavků zákazníků. (3) 

Sportovní marketing 

Chceme-li definovat pojem „sportovní marketing“, znamená to, ţe musíme v jednom 

postihnout obě součásti, marketing i sport, a přitom vycházet z definice obecného marketingu. 

(3) 

B. G. Pitts a D. K. Stotlar (1996) definují sportovní marketing jako: „proces navrhování a 

zdokonalování činností pro výrobu, oceňování, propagaci a distribuci sportovního produktu 

tak, aby byly uspokojeny potřeby a přání zákazníků a bylo dosaţeno cílů firmy“. (Durdová 

2009, str. 5) 

B. J. Mulin a S. Hardy (2000) tvrdí, ţe: „sportovní marketing se skládá ze všech aktivit, které 

jsou určeny k tomu, aby vyšly vstříc všem poţadavkům a přáním sportovních spotřebitelů 

pomocí procesu výměny“. (Durdová 2009, str. 5) 

2.2. Marketingový mix ve sportu 

Základní strategií marketingu je marketingový mix, který je často v odborné literatuře 

označován jako 4P a kombinuje nástroje marketingu – produkt (product), cena (price), místo 

(place) a propagace (promotion). (1) 

Kotler (1998, s. 94) definuje marketingový mix jako: „soubor marketingových nástrojů, které 

firma pouţívá k tomu, aby dosáhla svých marketingových cílů na cílovém trhu.“ 

Na marketingovém managementu je tedy rozhodnutí, jaké produkty budou nabízeny cílovému 

trhu, kolik budou tyto produkty stát, jak se produkty dostanou k zákazníkovi a také jakým 

způsobem bude prováděna reklama, případně jiné formy propagace. Kombinace těchto 

nástrojů musí být promyšlená a vyváţená. (1) 

Podívejme se na marketingový mix i z druhého pohledu, z pohledu zákazníka. Ten 

marketingový mix sleduje z pozice, jaký mu přináší uţitek. Kotler (1998) přiřazuje ke čtyřem 

nástrojům marketingu čtyři uţitky, které přináší zákazníkovi: 

Marketingový mix  Zákaznický užitek 

Produkt   Potřeby a přání zákazníka 
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Cena    Náklady zákazníka 

Místo    Pohodlí zákazníka 

Propagace   Komunikace se zákazníkem 

 

Produkt 

Produkt je centrem marketingového mixu. Vzhledem ke svým potřebám a poţadavkům 

sleduje zákazník uţitek a funkce sportovního produktu. Můţe zde být zahrnuto sportovní 

zboţí, sluţby, osoby, místa nebo myšlenky s hmotnými i nehmotnými atributy. Marketingová 

strategie organizace se výrazně liší a v dalších nástrojích se odráţí právě podle druhu 

produktu, který nabízí. 

Cena 

Výrazně ovlivňuje chování zákazníka při koupi produktu a je úzce spjata s druhem produktu, 

který je nabízen. U produktů jako jsou sportovní sluţby nebo výrobky se při stanovení ceny 

můţeme opřít o ekonomické kalkulace, ale u jiných produktů (např. prodej hráčů) bereme 

v úvahu úsudek představitelů poptávky. 

Místo 

Místo neboli distribuce je způsob, jakým se produkt dostane k zákazníkovi. Hlavním úkolem 

je, aby byl produkt dostupný zákazníkovi v dobu, kdy ho potřebuje a také v poţadovaném 

mnoţství. Distribuční cesty jsou závislé především na druhu produktu a typu organizace, která 

s ním obchoduje. Pro určení distribuční cest je podstatné zda se jedná o sportovní produkt 

hmotný nebo nehmotný. 

Propagace 

Propagací, jeţ je prováděna především za účelem prodeje produktu, se rozumí přesvědčivá 

komunikace. V propagaci jsou zahrnovány čtyři základní činnosti, které dohromady tvoří 

propagační mix, jsou to: 

 reklama, 

 publicita, 

 opatření na podporu prodeje, 

 osobní prodej. (1) 
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7P 

V dnešní době jiţ někteří autoři uvádějí tzv. rozšířený marketingový mix, který je členěn do 

7P. K jiţ zmíněným 4P (produkt, cena, distribuce a propagace) doporučují vyuţívat ještě další 

marketingové nástroje, jako jsou lidé (people), proces (process) a prezentace (presentation) 

jeţ jsou označována jako 3P. Ve sportu jsou tyto nástroje vyuţívány především pro oblast 

sportovních sluţeb. (1) 

2.3.  Management 

Anglickému výrazu „management“, tak často vyuţívanému v odborné literatuře, nebo i 

běţném ţivotě, terminologicky odpovídá český výraz „řízení“. Podle Vodáčka (2001) „se 

obvykle myslí řízení podnikové ve smyslu cílově orientovaného zvládnutí celku i jednotlivých 

funkcionálních činností firmy“. Výraz management neznamená pouze funkci, ale také lidi, 

kteří tuto funkci vykonávají, odbornou disciplínu a obor studia. V dnešní odborné literatuře je 

moţné najít spousty definic a slovních vysvětlení výrazu „management“, které se snaţí o co 

nejpřesnější a nejvýstiţnější vymezení jeho obsahu. (1) 

Definice výrazu „management“ je moţné rozdělit přibliţně do tří skupin, a to na definice 

zdůrazňující: 

 vedení lidí,  

Management znamená vykonávání úkolů prostřednictvím práce jiných, ale také proces 

vytváření a udrţování určitého prostředí, ve kterém práce jednotlivců ve skupinách slouţí 

k efektivnímu uskutečňování zvolených cílů.  

 specifické funkce vykonávané vedoucími pracovníky,    

V roce 1983 Američané Koontz a Weihrich uvedli jednu z nejrozšířenějších a dodnes 

nejuţívanějších klasifikací manaţerských funkcí:   

o Plánování (planning) – je proces zahájený vytýčením cílů, kterých je třeba 

dosáhnout. Zahrnuje výběr úkolů, postupů a činností nutných k dosaţení 

stanovených cílů. 

o Organizování (organizing) – kaţdá organizační struktura by měla být 

projektována tak, aby bylo jasné, kdo a jaké úkoly má plnit, a kdo je 

zodpovědný za výsledky.  



10 

 

o Personalistika (staffing) – personalistika je definována jako obsazování 

jednotlivých postů v organizační struktuře. Účelem personalistiky je dosáhnout 

jistoty, ţe manaţerské posty jsou obsazeny kvalifikovanými pracovníky, kteří 

jsou schopni a ochotni plnit své úkoly. 

o Vedení lidí (leading) – pomocí přímého i nepřímého způsobu ovlivňování má 

zajistit efektivnost v plnění úkolů, (ovlivňování lidí tak, aby byli prospěšní 

organizaci, aby pomáhali dosahování stanovených cílů). 

o Kontrolování (controlling) – hodnotí kvalitu nebo kvantitu průběţných a 

konečných výsledků manaţerských činností. (měření a hodnocení dosaţených 

výsledků, měření úspěšnosti činností).  

 předmět studia a jeho účel. 

Management je souborem přístupů, zkušeností, doporučení a metod, které vedoucí pracovníci 

(manaţeři) uţívají ke zvládnutí specifických činností (manaţerských funkcí), směřujících 

k dosaţení soustavy cílů organizace. (2) 

Sportovní management 

V americké a západoevropské literatuře je vyuţíván výraz „sportmanagement“, který u nás 

bývá často překládán jako „sportovní management“. Vzhledem k zachování hlediska našich 

tradičních podmínek, je obsahově čistější výraz „management tělesné výchovy a sportu“. (2) 

Jak říká Durdová (2012, s. 35): „Pojem management tělesné výchovy a sportu lze chápat jako 

způsob uceleného řízení tělovýchovných a sportovních svazů, klubů, druţstev, které alespoň z 

části realizují podnikatelsky orientované aktivity“.  

Dále je moţno sportovní management označit jako způsob řízení v podnikatelském sektoru 

výroby sportovního zboţí či provozování placených tělovýchovných sluţeb. Sama 

tělovýchovná a sportovní praxe stojí za vznikem tohoto pojmu. Vynutila si ho především 

cílenou snahou po efektivním vyuţívání velkých finančních částek, které ve sportu kolují 

nebo řešením specifických problémů v oblasti tělovýchovy a sportu. (2) 

Pojem „sportmanagement“ obsahuje dvě základní komponenty – sport a management. 

 Komponenta managementu 

Nezahrnuje pouze oblast manaţerskou a funkce jako plánování, organizování, vedení lidí a 

kontrolu, ale také oblasti jako účetnictví, marketing, ekonomie, finance a právo. 
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 Komponenta sportu 

Z hlediska sportovního managementu zahrnuje také diváctví, které se soustřeďuje na oblast 

zábavy a zdatnosti, jeţ má ve středu svého zájmu aktivní účast na sportovních a 

tělovýchovných aktivitách 

Pro sportovní management jsou charakteristické tři jedinečné aspekty, které odlišují sportovní 

management od jiného řízení v podnikání: 

 sportovní marketing, 

 podnikání ve sportu, 

 zaměstnání v průmyslu, který vyrábí sportovní zboţí. (2) 

2.4.  Podnikání 

Pod pojmem podnikání chápeme soustavnou činnost prováděnou samostatně podnikatelem na 

vlastní jméno a zodpovědnost za účelem dosaţení zisku.  

Podle zákona je podnikatelem:  

 osoba zapsaná v obchodním rejstříku, 

 osoba, která podniká na základě ţivnostenského oprávnění, 

 osoba, která podniká na základě jiného neţ ţivnostenského oprávnění podle zvláštních 

předpisů, 

 osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního 

předpisu. (12) 

2.5. Fyzická a právnická osoba  

Fyzická osoba 

FO je osoba, které narozením vzniká způsobilost mít práva a povinnost. Způsobilost FO 

vlastními právními úkony nabývat práv a brát na sebe povinnosti (způsobilost k právním 

úkonům) vzniká v plném rozsahu zletilostí. 

Zletilosti se nabývá dovršením osmnáctého roku. Před dosaţením tohoto věku se zletilosti 

nabývá jen uzavřením manţelství. Takto nabytá zletilost se neztrácí ani zánikem manţelství 

ani prohlášením manţelství za neplatné. 
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Nezletilí mají způsobilost jen k takovým právním úkonům, které jsou svou povahou 

přiměřené rozumové a volní vyspělosti odpovídající jejich věku. (10) 

Právnická osoba 

Způsobilost mít práva a povinnosti mají i PO. PO jsou: 

 sdruţení fyzických nebo právnických osob, 

 účelová sdruţení majetku, 

 jednotky územní samosprávy, 

 jiné subjekty, o kterých to stanoví zákon. 

Pokud zvláštní zákon nestanoví jinak je potřeba ke zřízení PO písemná smlouva nebo 

zakládací listina. PO vzniká dnem zapsání do obchodního nebo jiného zákonem stanoveného 

rejstříku.  

PO můţe nabývat práv a povinností ode dne účinného zapsání do obchodního nebo jiného 

zákonem stanoveného rejstříku, pokud to zvláštní zákon nestanoví jinak. Způsobilost PO 

nabývat práva a povinnosti můţe být omezena pouze zákonem. (10) 

2.6. Typy organizací 

2.6.1. Společnost s ručením omezeným 

Základní kapitál s.r.o. je tvořen vklady společníků, kteří ručí za závazky společnosti, dokud 

nedojde k zapsání splacení vkladů do obchodního rejstříku. Společnost můţe být zaloţena 

jednou osobou. Jedna fyzická osoba můţe být jediným společníkem nejvýše tří s.r.o. S.r.o. 

můţe mít maximálně padesát společníků. Za porušení svých závazků ručí celým svým 

majetkem. 

Výše základního kapitálu společnosti činí alespoň 200 000 Kč. Vklad společníka musí činit 

minimálně 20 000 Kč. 

S.r.o. vzniká sepsáním společenské smlouvy. Společenská smlouva musí obsahovat alespoň: 

 firmu a sídlo společnosti, 

 určení společníků uvedením firmy nebo názvu a sídla právnické osoby nebo jména a 

bydliště fyzické osoby, 

 předmět podnikání (činnosti), 
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 výši základního kapitálu a výši vkladu kaţdého společníka včetně způsobu a lhůty 

splácení vkladu, 

 jména a bydliště prvních jednatelů společnosti a způsob, jakým jednají jménem 

společnosti, 

 jména a bydliště členů první dozorčí rady, pokud se zřizuje, 

 určení správce vkladu, 

 jiné údaje, které vyţaduje tento zákon. 

Celé emisní áţio musí být splaceno ještě před podáním návrhu na zápis společnosti do 

obchodního rejstříku. Minimálně 30% z kaţdého peněţitého vkladu musí být splaceno. 

Hodnota splacených nepeněţitých vkladů společně s celkovou výši splacených peněţitých 

vkladů musí činit minimálně 100 000 Kč.  

Je-li společnost zaloţena jediným zakladatelem, do obchodního rejstříku je zapsána aţ 

v případě, ţe její základní kapitál je splacen v celé výši. Návrh na zápis s.r.o. do obchodního 

rejstříku podepisují všichni jednatelé. (12) 

2.6.2. Akciová společnost 

Akciovou společností je společnost, jejíţ kapitál je rozvrţen na určitý počet akcií o určité 

jmenovité hodnotě. A.s. za porušení svých závazků ručí celým svým majetkem. Za závazky 

společnosti neručí akcionáři. 

Akcie musí obsahovat: 

 firmu a sídlo společnosti, 

 jmenovitou hodnotu, 

 označení formy akcie (u akcie na jméno firmu, název nebo jméno akcionáře), 

 výši základního kapitálu a počet akcií k datu emise akcie, 

 datum emise. 

Založení a vznik společnosti 

A.s. můţe být zaloţena jedním nebo více zakladateli. Je-li společnost zakládána dvěma a více 

zakladateli, uzavřou zakladatelskou smlouvu. Zakladatelskou listinou zakládá společnost 

jediný zakladatel.  

Základní kapitál společnosti: 
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 20 000 000 Kč – je-li společnost zaloţena s veřejnou nabídkou akcií, nestanoví-li 

zvláštní právní předpis vyšší částku, 

 2 000 000 Kč – je-li společnost zaloţena bez veřejné nabídky akcií. 

Jestliţe společnost, jejíţ základní kapitál je niţší neţ 20 000 000 Kč, zvyšuje základní kapitál 

veřejnou nabídkou akcií, musí jej zvýšit nejméně na 20 000 000 Kč. 

 Zakladatelská smlouva 

 Zakladatelská smlouva nebo zakladatelská listina musí obsahovat: 

 firmu, sídlo a předmět podnikání (činnosti), 

 navrhovaný základní kapitál, 

 počet akcií a jejich jmenovitou hodnotu, podobu, v níţ budou akcie vydány, jakoţ i 

určení, zda akcie budou znít na jméno nebo na majitele, popřípadě kolik akcií bude 

znít na jméno a kolik na majitele; mají-li být vydány akcie různých druhů, jejich název 

a popis práv s nimi spojených, popřípadě údaj o omezení převoditelnosti akcií na 

jméno, 

 kolik akcií který zakladatel upisuje, za jaký emisní kurs, způsob a lhůtu pro splacení 

emisního kursu a jakým vkladem bude emisní kurs splacen, 

 splácí-li se emisní kurs akcií nepeněţitými vklady, i určení předmětu nepeněţitého 

vkladu a způsobu jeho splacení, počet, jmenovitou hodnotu, podobu, formu a druh 

akcií, jeţ se vydají za tento nepeněţitý vklad, 

 přibliţnou výši nákladů, které v souvislosti se zaloţením společnosti vzniknou, 

 určení správce vkladu podle §60 odst. 1, 

 má-li být alespoň část akcií vydána na základě veřejné nabídky akcií, i údaje uvedené 

v odstavci 2 písm. a) aţ g), 

 návrh stanov. (Obchodní zákoník, 1991, §163 odst. 1) 

2.7. Živnost 

Ţivností se rozumí soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní 

odpovědnost, za účelem dosaţení zisku a za podmínek stanovených zákonem. 

Subjekty oprávněné provozovat živnost 

Ţivnost můţe provozovat FO nebo PO, splňující podmínky stanovené zákonem. Státní 

povolení k provozování ţivnosti (koncese) je vyţadováno pouze v případech vymezených 
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zákonem. Zahraniční osoba
1
 můţe na území České republiky provozovat ţivnost ve stejném 

rozsahu a za stejných podmínek jako česká osoba
2
, pokud z ţivnostenského nebo zvláštního 

zákona nevyplývá něco jiného.  

Všeobecné podmínky provozování živnosti 

Za všeobecné podmínky provozování ţivnosti fyzickými osobami, pokud ţivnostenský zákon 

nestanoví jinak, jsou povaţovány: 

 dosaţení věku 18 let, 

 způsobilost k právním úkonům, 

 bezúhonnost. 

Rozdělení živností 

 Ţivnosti dělíme na: 

 ohlašovací - při splnění stanovených podmínek smějí být provozovány na základě 

ohlášení, 

 koncesované - smějí být provozovány na základě koncese. (11) 

2.8. SWOT analýza 

SWOT analýza je metoda, pomocí které lze provést analýzu vnítřního a vnějšího prostředí 

spojeného s určitým podnikem, projektem, podnikatelským záměrem, apod. (5) 

Analýza vnitřního prostředí 

Analýza vnitřního prostředí se zaměřuje na silné (Strengths) a slabé (Weaknesses) stránky 

podniku. Se silnými a slabými stránkami je moţné dobře pracovat a dají se poměrně snadno 

změnit. Stránky podnik posuzuje vzhledem ke konkurenci. Oblasti, ve kterých je lepší, jsou 

silnými stránkami podniku. Naopak oblasti, ve kterých oproti konkurenci zaostává, jsou jeho 

slabými stránkami. Při posouzení silných a slabých stránek podniku je třeba brát v potaz také 

významnost jednotlivých aspektů. (5) 

 

                                                
1 Fyzická osoba, která nemá bydliště na území České republiky, nebo právnická osoba, která nemá sídlo na 

území České republiky. 
2 Fyzická osoba, která má trvalé bydliště na území České republiky, nebo právnická osoba, která má sídlo na 

území České republiky. 
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Při analýze vnitřního prostředí je potřeba zaměření se na: 

 postavení na trhu, 

 personální vybavení, 

 4P, 

 informační systém, 

 technickou a technologickou úroveň, 

 financování, 

 dodavatele, 

 aj. (5) 

Analýza vnějšího prostředí 

Analýza vnějšího prostředí se zabývá příleţitostmi (Opportunities) a hrozbami (Threats) 

podniku. Cílem analýzy je zjištění příleţitostí, které by mohly poslouţit k rozvoji podniku a 

zároveň také identifikovat rizika, která by mohla rozvoji podniku zabraňovat. Příleţitosti ani 

hrozby není moţno minimalizovat, respektive maximalizovat. Můţe dojít pouze k sníţení, 

respektive zvýšení, vlivu na podnik. (5) 

Vnější analýza by měla být zaměřena na: 

 potenciální konkurenci, 

 ekonomické faktory, 

 kulturní faktory, 

 demografické vlivy, 

 politické a legislativní vlivy, 

 technické a technologické prostředí. (5) 

Tab. 2. 1 SWOT analýza 

Vnitřní prostředí Silné stránky 

Strengths 

Slabé stránky 

Weaknesses 

Vnější porstředí Příleţitosti 

Opportunities 

Hrozby 

Threats 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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2.9.  Sportovní příprava mládeže 

2.9.1. Zvláštnosti sportovní přípravy dětí a mládeže 

Trenéři muţstev v dětských a mládeţnických kategoriích musí při plánování a vedení 

tréninkové jednotky, i ve vztazích s hráči mimo trénink, respektovat věkové zvláštnosti svých 

svěřenců. Ty jsou dány vývojovými zákonitostmi. Tato specifika se odráţejí ve sféře psychiky 

a tělesného rozvoje a je třeba, aby trenér volil odpovídající formy, metody a prostředky 

k těmto věkových zvláštnostem. Nerespektováním těchto specifik by mohlo dojít k poškození 

organismu mladého hráče.  

Věkové zvláštnosti se odráţejí i v % doporučeném poměru jednotlivých metodicko-

organizačních forem v jednotlivých dětských a mládeţnických věkových kategoriích – viz 

tab. 2. 2. (9) 

Tab. 2. 2 Poměr jednotlivých metodicko-organizačních forem 

Věk Průpravná cvičení Herní cvičení Průpravné hry 

6-8 15 5 80 

8-10 20 10 70 

10-12 20 30 50 

12-14 25 25 50 

14-16 20 30 50 

16 a více 10 40 50 

Zdroj: (9) 

2.9.2. Charakteristika žáků 6 - 10 let 

Charakteristické jsou dvě věkové periody: 

 vstup do školy (výrazná změna denního i pohybového reţimu), 

 období zpomalení růstu (příprava na pubertu). 

Jak tvrdí Votík (2003, s. 122): „V mladším školním věku lze zdravé dítě povaţovat za 

relativně dokonalý, vyrovnaný systém a z hlediska funkčních moţností, při odpovídající 

zátěţi, za poměrně velice zdatného jedince“.  

Nemůţeme z toho ale vyvodit, ţe např. devítiletý ţák je jiţ plně nervově vyzrálý a nesmí nás 

tato situace vést ke kopírování tréninku dospělých. Jakákoliv činnost musí být u dítěte 

doprovázena kompenzační aktivitou. Jednostranné či neúměrně velké tréninkové zatíţení 
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vyvolává jednostrannou či nadměrnou, poměrně rychlou, nefyziologickou adaptaci na tuto 

činnost.  

V tomto věku dosahuje vysoké úrovně nervosvalová koordinace, jenţe je limitována 

psychikou. Šestý aţ sedmý rok je obdobím herní činnosti, kdy jsou nejúčinnější formou 

tréninku krátce trvající hry s velkým emočním účinkem. V 7-8 letech dětem nedělá potíţe 

provedení pohybů bez zrakové kontroly. Do deseti let by dítě mělo procházet 

nejintenzivnějším rozvojem koordinačních schopností (technika). Existují zde značné 

předpoklady motorického učení, protoţe se snadno děti učí novým dovednostem, ale je 

důleţité, aby cvičení byla vedena dynamicky a bez zbytečně dlouhého odpočinku. (9) 

Charakteristická je nerovnoměrnost ve vývoji mezi jedinci, která musí být respektována. Od 

kalendářního věku se ten biologický můţe lišit aţ o +- 2,7 roku. To prakticky znamená, ţe 

v jednom ročníku mohou být dva spoluhráči od sebe biologicky vzdáleni aţ o 5,4 roku.  

Toto období je velmi citlivým pro rozvoj koordinačních schopností, odrazové síly, obecné 

vytrvalosti a rychlosti frekvence pohybů. (9) 

2.9.3. Charakteristika žáků 10 - 14 let  

„Období 10-14 let je etapou přechodu od dětství k dospělosti“. (Votík, 2003, s. 123). 

Věkové období od 10 do 12 let můţe být označeno jako předpubertální období. Značného 

rozvoje se dostává pohybové koordinaci. Reakční doba je jiţ téměř totoţná s dospělými. Toto 

období je také velmi významné pro rozvoj rychlostních schopností, především frekvence 

pohybů. Mezi 9 a 11 rokem je preferován rozvoj dynamických a explozivních silových 

schopností. Především proto, ţe v tomto věku je moţno dosáhnout poměrně značného 

přírůstku svalové síly.  

Pro věk mezi 12 a 14 lety je charakteristický rychlý, často aţ prudký růst, zejména končetin a 

svalstva. Narůstá význam správné výţivy (i pitného reţimu), která odpovídá jak růstovým 

změnám, tak i zátěţi. Nerovnoměrnost vývoje se projevuje špatnou koordinací pohybů a 

psychickou nevyrovnaností. Vzhledem k rozvoji svalstva je zde předpoklad pro další rozvoj 

silových schopností společně se silovou vytrvalostí.  

V tomto období je značné zvyšování sebeuvědomění sebe samotného. Časté přeceňování a 

nadměrná ctiţádostivost však můţe vést aţ k neţádoucímu přetěţování. Ţáci v tomto věku 

mají také tendence k napodobování, vytvářejí si idoly. Lze toho pozitivně vyuţít při jejich 
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vedení. V kaţdém případě je vhodné volit diferencovaný přístup při jednání s kaţdým z nich. 

(9) 

2.10. Systém vzdělávání fotbalových trenérů v ČR 

FAČR má na základě konvence UEFA právo udělovat absolventům trenérského vzdělávání 

následující licence s mezinárodní platností a účinností:  

 UEFA Grassroots C licence 

 UEFA "B" trenérskou licenci 

 UEFA "A" trenérskou licenci 

 UEFA "PRO" licenci   

 licenci Trenér mládeţe UEFA A 

Mimo jednotný model vzdělávání fotbalových trenérů UEFA mohou trenéři získat licence: 

 Trenér licence “C“  

 Trenér brankařů B licence 

 Trenér brankařů A licence 

2.11.  Základní metody sběru primárních dat 

K získání primárních dat slouţí marketingovému výzkumu celá řada nástrojů, metod a 

technik. Hlavní metody sběru primárních dat máme přiblíţeny na obrázku 2.1. (7) 
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metody 
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Obr 2.1 Základní metody sběru primárních dat 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Podle zdrojů ESOMAR z roku 2009 byly vyuţívány tyto tři základní metody v kombinaci 

s kontaktními technikami a to nám dává vyšší počet metod, jejichţ procentuální poměry 

vyuţití jsou uvedeny v grafu 2. 1. (7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.11.1. Dotazování 

Metoda sběru primárních dat, jeţ je zaloţena na přímém (rozhovor) nebo zprostředkovaném 

(dotazník) kontaktu mezi respondentem a výzkumníkem. Metoda dotazování má předem 

předepsanou formu otázek, coţ slouţí ke snadnějšímu zpracování výsledků a sjednocení 

podmínek. Vybraní respondenti by měli odpovídat cílům a záměrům výzkumu. (7) 

Typy dotazování:  

 Osobní dotazování 

Je zaloţeno na přímém kontaktu s respondentem. Jeho hlavní výhodou je existence přímé 

zpětné vazby a nejvyšší návratnost odpovědí. Nevýhodou mohou být časové a finanční 

náklady nebo také ochota a schopnost respondentů spolupracovat. (7) 

 Telefonické dotazování 

Hlavní výhodou telefonického dotazování je rychlost, se kterou získáváme potřebné 

informace a dále niţší náklady neţ u dotazování osobního. Mezi nevýhody můţe být zařazena 

náročnost na soustředění respondentů, a proto by doba hovoru neměla přesáhnout deset minut. 
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Graf 2.1 Procentuální poměr použitých výzkumných metod v roce 2009  

Zdroj: www.esomar.org 
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Reprezentativnost telefonického dotazování můţe sniţovat i fakt, ţe určitý počet respondentů 

tento typ dotazování odmítá. (7) 

 Online dotazování 

Je vůbec nejmladším způsobem dotazování zaloţeném na vyuţití internetu. Informace od 

respondentů zjišťujeme prostřednictvím dotazníků zasílaných v e-mailech nebo vystavených 

na webových stránkách. Největší výhodou je jednoznačně finanční a časová náročnost, která 

je oproti dvěma výše zmíněným typům niţší. Další výhodou je to, ţe dotazník umístěný na 

konkrétních webových stránkách nám přináší přesně takové respondenty, o které máme 

zájem, jelikoţ tyto webové stránky navštěvují lidé, kteří se o danou problematiku zajímají. 

Nevýhodou je určitě niţší návratnost neţ u osobního případně telefonického dotazování. Další 

nevýhodou můţe být nízká vybavenost počítači v některých regionech nebo moţnosti 

připojení k internetu. (7) 

 Písemné dotazování 

V dnešní době patří mezi nejméně rozšířené typy dotazování a jiţ se téměř nepouţívá. 

Výhodou jsou relativně nízké náklady, oslovení širokého okruhu respondentů a čas, který má 

respondent odpověď. Nevýhodou je nízká návratnost, která prodluţuje dobu celého výzkumu 

a velmi výrazně narušuje reprezentativnost výzkumu. (7) 
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3. Využití nástrojů marketingového mixu na oblast fotbalových kempů 

Pro přiblíţení konkrétních údajů poslouţí fotbalový kemp, který se bude konat v červenci 

2013. Je jím fotbalový kemp Michala Papadopulose. 

3.1. Produkt 

Hlavním nabízeným produktem je 5-7 denní fotbalový kemp pro děti ve věku od 6 do 15 let. 

Fotbalových kempů se mohou zúčastnit jak chlapci, tak i děvčata. V dnešní době je mezi námi 

spousta šikovných fotbalistek a fotbal uţ dávno není sportem pouze pro chlapce. Důleţité 

není ani to, zda se jedná o děti, které uţ s fotbalem nějaké zkušenosti mají a jsou 

registrovanými hráči. Na fotbalových kempech jsou vítány i děti, které fotbal nikdy nehrály a 

chtěly by si to vyzkoušet.   

Hlavním cílem a také hlavní specializací fotbalových kempů je zlepšení fotbalových 

dovedností. V případě, ţe děti nebudou mít s fotbalem ţádné zkušenosti, tak jejich získání. 

Tréninkové jednotky i celodenní program jsou vedeny zábavnou a hravou formou tak, aby si 

děti z  kempu odvezly co nejvíce pozitivních záţitků. Chtěly se znovu zúčastnit i v příštích 

ročnících. K tomu pomáhají i věcné dárky, o které děti v průběhu kempů soutěţí. Tréninkové 

jednotky nejsou zaměřeny pouze na rozvoj fotbalových dovedností. Děti si zde vyzkouší i 

spousty dalších aktivit jako nohejbal, florbal, házenou, tenis nebo zumbu.  

Do programu kempu je vhodné zařadit i výlet mimo fotbalový areál. Vyuţíváno je památek 

v okolí konání kempů nebo blízkých koupališť. Zajímavým výletem pro zpestření kempu je 

návštěva zoo, projíţďka na koních, vyjíţďka na kolech, aj. 

Součástí fotbalových kempů je zpravidla i návštěva fotbalové osobnosti. Fotbalová osobnost 

by měla být zvolena tak, aby byla dětem známa. V případě, ţe nebudou vědět, o koho se 

jedná, nebudou z této návštěvy nic mít. Proto je vhodné děti dopředu seznámit s fotbalistou, 

který mezi ně přijde. 

Kvalita nabízeného produktu, v případě fotbalového kempu nabízené sportovní sluţby, je 

posouzena podle spokojenosti zákazníků a uţitku, který jim kemp přinese. Úspěšnost kempu 

závisí na kvalitě nabízeného sportovního produktu. 

Produkt - kemp MP 

Nabízeným produktem je šesti denní fotbalový kemp pro děti ve věku od 8 do 12 let. Kemp je 

pořádaný třemi trenéry mládeţe z fotbalového klubu FC Vítkovice 1919 na ţivnostenské 
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oprávnění. Vznikl ve spolupráci s Michalem Papadopulosem, který kemp svým jménem 

zaštiťuje a osobně se ho zúčastní. Termín konání je 30.6. – 5.7. 2013. 

Kemp je otevřený jak pro chlapce, tak i děvčata. Pro registrované hráče nebo děti, které fotbal 

nikdy nehrály a chtěly by si jej vyzkoušet.   

Hlavní náplní kempu je zlepšení, případně získání fotbalových dovedností. Tréninkové 

jednotky i celodenní program budou vedeny zábavnou a hravou formou tak, aby si děti 

z tohoto kempu odvezly co nejvíce pozitivních záţitků a chtěly se znovu zúčastnit i 

v budoucnu. K tomu by mělo pomoci i sportovní vybavení značky JOMA, které kaţdý 

účastník na začátku kempu získá. Konkrétně se jedná o tréninkový set, šusťákovou bundu, 

dvoje štulpny a fotbalový míč. Součástí kaţdé tréninkové jednotky budou i soutěţe o 

hodnotné ceny. Tréninkové jednotky nebudou zaměřeny pouze na rozvoj fotbalových 

dovedností. Děti si vyzkouší i spousty dalších aktivit sportovních aktivit. Proběhne turnaj 

v nohejbale či stolním tenisu. Dostanou základní lekce tenisu a pod vedením zkušené 

cvičitelky absolvují hodinu zumby.  

Součástí kempu je výlet do nedalekého Zlína. Zde si děti budou moci vyzkoušet hru 

podobnou paintballu. S tím rozdílem, ţe hraje pomocí laserových pistolí a vesty, která počítá 

zásahy.  Výlet je do programu zahrnut hlavně z toho důvodu, aby děti nabraly chuť a síly do 

dalších dní a odpočinuly si od fotbalu.  

Na kempu se děti setkají i s fotbalovými osobnostmi, kterými budou Michal Papadopulos a 

současný asistent trenéra fotbalové reprezentace České republiky Tomáš Galásek. S oběma si 

budou moci zatrénovat a poté bude následovat beseda, kde budou Tomáš s Michalem 

podrobeni jejich zvídavým dotazům. Kemp bude zakončen fotbalovým turnajem mezi všemi 

účastníky. 

3.2. Cena 

Stanovení ceny v případě poskytování sluţeb jako jsou fotbalové kempy, dětské tábory, 

ozdravné pobyty apod. je velmi důleţitou věcí. Ve většině případů je to vůbec ta první věc, 

která potencionálního zákazníka zajímá. Spousta lidí si totiţ myslí, ţe cena=kvalita, ale ne 

vţdy tomu tak musí být. 

Stanovení optimální ceny produktu je pro jejich tvůrce velice sloţitým procesem. To platí 

dvojnásobně v případě, ţe se jedná o projekt, který na trh sportovních kempů vstupuje. 
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Stanovení ceny v případě poskytování sportovních sluţeb bývá v mnoha případech sloţitější 

neţ v jiných oblastech. 

Jedním ze způsobů jak stanovit cenu je porovnání s konkurencí. V tabulce 3.1 je uvedeno pro 

porovnání šest různých fotbalových kempů na území celé České republiky.  

Tab. 3. 1 Porovnání cen různých kempů na území ČR  

Cena musí být zvolena tak, aby pokryla veškeré náklady na uspořádání kempu. Samozřejmě 

musí být zvolena i tak, aby byl kemp ziskový. Jelikoţ to je jeden z důvodů, proč se fotbalové 

kempy pořádají. 

V případě, ţe si kemp vybuduje dobré jméno, je moţné do budoucna uvaţovat o zvýšení ceny 

kempu a dosáhnout tak mnohem vyššího zisku. Je zde, ale i druhá moţnost a tou je sníţení 

ceny při zachování určité míry zisku. To se podaří v případě přilákání nových sponzorů, 

čerpaní grantů, darů a dotací. 

Samotnou cenou sportovního produktu se rozumí jeho část materiální i část nemateriální. 

V případě stanovení ceny jsme ovlivňování spoustou faktorů, mezi které patří zejména doba a 

místo konání, kvalita organizace a pracovníků. V případě fotbalových kempů se jedná 

zejména o trenéry, a také spojení s významnou sportovní osobností nebo značkou. 

Cena - kemp MP 

Vzhledem k tomu, ţe fotbalový kemp Michala Papadopulose je novým nabízeným produktem 

na trhu prázdninovým aktivit – fotbalových kempů je potřeba být se stanovením ceny opatrný. 

Příliš vysoká cenu by potenciální zákazníky mohla odradit. Cena musí být zvolena tak, aby 

pokryla veškeré náklady na uspořádání kempu.  

Zdroj: (14,15,16,17,18)    

Fotbalový kemp Lokalita Doba trvání Cena 

Kemp Michala Kadlece Hluk 6 dní 5490 

Kemp Luďka Zelenky Český Dub 6 dní 4950 

Czech International Football Camp Nymburk 7 dní 9900 

Grandsport Borotín 5 dní 4100 

Kemp Marka Matějovského Brandýs nad Labem 6 dní 5400 

Kemp Michala Papadopulose Jeseník nad Odrou 6 dní 4900 
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Druhým kriteriem stanovení ceny je očekávaný zisk. Stejně jako ostatní fotbalové kempy i 

kemp Michala Papadopulose je pořádaný za účelem zisku. Jeho výše není v prvním ročníku 

prvořadá. V případě konání dalších ročníků se budeme snaţit o jeho maximalizaci.  

Cenu za nabízenou sluţbu velmi výrazně ovlivní i čerpání grantů a dotací. Granty a dotace 

mohou poslouţit k pokrytí výrazné části nákladů nebo k nákupu materiálního vybavení pro 

kemp. Pro první ročník nebylo o granty a dotace ţádáno. 

Tab. 3.2 Náklady a výnosy fotbalového kempu MP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V tabulce 3.2 vidíme očekávaný přehled nákladů a výnosů při předpokládaném počtu 30 dětí. 

Následný zisk je rozdělen mezi pořadatele kempu. 

3.3. Místo 

Místo konání fotbalového kempu je jedním z aspektů, který ovlivňuje jeho celkovou kvalitu. 

Je voleno tak, aby kempy mohly oslovit co nejvíce potenciálních zákazníků s ohledem na jeho 

dostupnost. Pro fotbalový kemp je vhodné pokud se koná v horských, případně podhorských 

oblastech. Kemp tak má i ozdravné účinky.  

Náklady Suma/osoba Suma/kemp 

Pronájem sportovišť  2500 

Ubytování 5 nocí - děti 850 25500 

Strava - děti 750 22500 

Ubytování 5 nocí - trenéři 850 2550 

Strava - trenéři 750 2250 

Zdravotník  2000 

Tréninkový set JOMA 315 9450 

Šusťáková bunda JOMA 295 8850 

2 x štulpny JOMA 200 6000 

Fotbalový míč JOMA 345 10350 

Tréninková pomůcka TEAM-MATE  6500 

Fotbalová osobnost  2000 

Výlet  6500 

Propagace  7000 

Neočekávané výdaje  6000 

Celkové náklady 3998 119950 

Celkové výnosy 4900 147000 

Zisk  27050 

Zdroj: Vlastní zpracování  
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Organizátoři fotbalových kempů kladou vysoké poţadavky na kvalitu ubytování a především 

na kvalitu vybavení areálu. Poţadavkem pro kaţdý fotbalový kemp je, aby se v areálu, kde je 

zajištěno ubytování nacházelo minimálně jedno fotbalové hřiště, které bude kdykoliv 

dostupné. Dalším poţadavkem je, aby se v areálu, případně jeho blízkosti nacházela i 

tělocvična. V případě nepříznivého počasí je moţnost se přesunout do tělocvičny a 

v tréninkovém procesu nenastanou ţádné komplikace.  

Ke zkvalitnění kempu přispěje, pokud se v areálu nachází místnost s hernou. Zde děti tráví 

svůj volný čas a hrají např. stolní tenis, šipky nebo stolní fotbal. Kvalitu vybavení dále 

zvyšuje moţnost regenerace. Proto jsou vyhledávány ubytovny, které jsou zařízeny saunou, 

posilovnou nebo vířivkou. 

Místo – kemp MP 

Místem konání fotbalového kempu je obec Jeseník nad Odrou. Bylo zvoleno záměrně ze dvou 

hlavních důvodů. Prvním je dobrá zkušenost pořadatelů s místním prostředím. Druhým 

důvodem je poloha obce, která zaručuje oslovení většího počtu případných zájemců. Zájem je 

očekáván nejen z Moravskoslezského kraje, ale také z krajů Olomouckého nebo Zlínského.  

Areál fotbalového klubu TJ Slavoj je velmi vhodný pro organizování sportovních soustředění, 

škol v přírodě, školních výletů, rekreace apod. Je dobře přístupný i v případě, ţe se 

rozhodnete pro vlakovou nebo autobusovou dopravu. Obě zastávky jsou od areálu vzdáleny 

maximálně 10 minut chůze. 

Samotné získávání a zdokonalování fotbalových dovedností bude probíhat na hlavním 

fotbalovém hřišti, případně na tréninkovém fotbalovém hřišti zdejšího klubu TJ Slavoj. 

Kvalita obou fotbalových hřišť je výborná a především hlavní hřiště svou kvalitou připomíná 

podmínky, za které by se nemusely stydět ani kluby v první lize. V případě nepříznivého 

počasí se tréninky přesunou do tělocvičny, která se nachází ve druhém patře turistické 

ubytovny.  

Ubytování 

Je zajištěno v turistické ubytovně, která se nachází v areálu zdejšího fotbalového klubu TJ 

Slavoj. V ubytovně se nachází devět pětilůţkových pokojů a jeden třílůţkový pokoj s 

bezbariérovým přístupem. Pokoje jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením a s moţností 

připojení TV. Maximální kapacita ubytovny je 48 míst.  
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Stravování 

Stravování je zajištěno v ubytovně. Strava je zajištěna 4x denně a to snídaně, oběd, večeře a 

druhá večeře. 

Další vybavení 

Turistická ubytovna je dále vybavena klubovnou s televizorem, která bude slouţit ke 

kaţdodennímu vyhodnocení daného dne a vyhlašování soutěţí. V přízemí ubytovny se 

nacházejí šatny, kde si děti budou moci nechat své sportovní věci, a také herna, ve které je 

moţnost dalšího vyţití jako je stolní tenis nebo šipky. Je zde i moţnost regenerace ve vířivce, 

která se nachází v jedné z šaten. Součástí areálu TJ Slavoj jsou i tenisové kurty, které budou 

během kempu zpřístupněny. 

3.4. Propagace 

Propagace je povaţována za jeden z hlavních prvků kaţdého projektu. Především v případech 

nabízených sluţeb jako jsou fotbalové kempy. Fotbalový kemp je sluţba nehmotného 

charakteru. Potenciální zákazníci nemají jasnou představu o tom, co mohou od kempu 

očekávat. Proto je potřeba, aby veškerá sdělení byla úplná a výstiţná. Je zaměřena na 

konkrétní zájmové skupiny a snaţí se upoutat jejich pozornost. V případě fotbalových kempů 

mládeţe jsou cílenou zájmovou skupinou rodiče dětí ve věku 6-15 let vyuţívající 

prázdninových pobytů pro děti a mládeţ a mají kladný vztah ke sportu. 

Základem úspěšné marketingové komunikace je zaloţení internetových stránek. Na první 

pohled musí zaujmout po stránce designu a také obsahem. V dnešní době, kdy nastal 

obrovský rozvoj sociálních sítí (např. facebook, twitter, apod.) jsou právě sociální sítě 

výbornou moţností k prezentaci svého produktu. Dalším moţným způsobem propagace na 

internetu je vytvoření reklamního banneru, který je umístěn na stránky s fotbalovou 

tématikou. 

Veškerá propagace ale neprobíhá pouze pomocí internetu. Častým způsobem je reklama ve 

formě letáků. Jejich rozmístění můţe být různé. Vhodným místem jsou nástěnky základních 

škol, sportovních center a především fotbalových klubů. Cílenou skupinu potenciálních 

zákazníků můţeme oslovit také reklamou v bulletinech nabízených na fotbalových utkáních. 

Reklamou ve výlohách obchodů se sportovními potřebami. Dalším způsobem je reklama na 

fotbalových turnajích mládeţnických kategorií. 

Velmi účinným způsobem propagace je reklamní spot v rádiu. 
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Sponzoring 

Shánění sponzorů je v dnešní době velmi sloţitým úkolem. Stejně jako potenciální zákaznici, 

mohou mít i sponzoři problém s nehmotností nabízené sluţby. Nemusejí mít zcela jasné 

představy o tom, co přesně nabízená sluţba obsahuje. Sponzory jistě přiláká, pokud spojíte 

svůj kemp se jménem významné fotbalové osobnosti.  

Sponzoring nemusí být pouze finančního charakteru. Cenným je i sponzoring ve formě 

materiální. Poskytnutí tréninkových pomůcek, dárkových předmětů, pitného reţimu, apod. 

můţe velmi výrazně sníţit náklady na uskutečnění kempu. 

Vhodným způsobem financování fotbalových kempů jsou dotace. Města i kraje kaţdoročně 

výrazně přispívají na podporu prázdninových aktivit pro děti a mládeţ. 

Jako protisluţba je potenciálnímu sponzorovi nabízena prezentace jeho jména na 

internetových stránkách, propagačních materiálech nebo billboardech vyvěšených v areálech 

konaných kempů. 

Propagace – kemp MP 

Pro fotbalový kemp MP bylo vyuţito propagace na internetu. Byly vytvořeny internetové 

stránky www.fotbalovykempMP.webnode.cz, na kterých jsou dostupné veškeré informace o 

kempu a kontakty na jeho pořadatele. Pro prezentaci kempu bylo vyuţito i sociální sítě 

Facebook, která se těší stále větší popularitě. 

Kemp byl propagován na fotbalových turnajích pro starší přípravky pořádaných fotbalovým 

klubem FC Vítkovice 1919. A také před stadionem Bazaly na domácích zápasech klubu FC 

Baník Ostrava proti FC Slovan Liberci a AC Sparta Praha. 

Propagace dále probíhala na základních školách na Ostravsku formou letáků velikosti A4, 

které byly vyvěšeny na jejich informačních deskách. Nabídka fotbalového kempu byla 

rozeslána na sekretariáty fotbalových klubů z Moravskoslezského, Olomouckého, Zlínského a 

Jihomoravského kraje. 

K propagaci byla dále vyuţita výloha prodejny JOMA v ulici Na Hradbách 5, Moravská 

Ostrava.    

3.5. Lidé 

Lidé a především zaměstnanci kempu mají velký podíl na tom, jak bude posouzena kvalita 

nabízené sluţby. Proto je potřeba, aby byl kladen velký důraz na výběr zaměstnanců. Tým 

http://www.fotbalovykempmp.webnode.cz/
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zaměstnanců musí tvořit dostatečný počet trenérů, kuchařů a zdravotníků, podle počtu 

přihlášených dětí. 

Trenér 

Trenér je osoba, která je jednoznačně nejdůleţitější postavou kempu. Je označován jako 

zaměstnanec kontaktní, z důvodu, ţe je téměř neustále v kontaktu se zákazníky. Počet trenérů 

se odvíjí od počtu dětí, které se kempu zúčastní. Optimální je jeden trenér na 8-10 dětí. Je 

nezbytně nutné, aby splňovali nejpřísnější kritéria, týkající se lidských, pedagogických a 

psychologických vlastností.  

Samozřejmě musí disponovat odpovídajícími, fotbalovými zkušenostmi a dovednostmi. Ty 

jsou na rozdíl od vlastností lidských poměrně jednoduše měřitelné pomocí dosaţených 

trenérských licencí nebo dosaţenými fotbalovými úspěchy. Získané trenérské licence 

zaručují, ţe trenéři prošli základním školením fotbalového tréninku. Mají jiţ s tréninkem 

mládeţe určité zkušenosti. Znají specifika tréninku mládeţe a absolvovali i kurz zdravovědy a 

základů první pomoci. 

Zdravotník 

Na akcích jako jsou ozdravné pobyty, tábory, fotbalové kempy, apod. je zákonem stanovena 

povinnost přítomnosti zdravotníka. Podmínkou pro vykonávání funkce zdravotníka je 

absolvování kurzu Červeného kříţe, absolvování SŠ zdravotnické nebo ukončení minimálně 

třetího ročníku lékařské fakulty. Výhodou je i praxe v daném oboru. 

Kuchař 

Hlavním poţadavkem na pozici kuchaře je zkušenost s vařením pro větší skupiny lidí, 

především dětí. Kuchař musí být drţitelem platného potravinového průkazu. 

Zákazníci 

Mezi lidské zdroje nesmí být zapomenuto zahrnout účastníky kempu, děti. Jsou základem 

kempu a přímo se podílejí na poskytované sluţbě. Aby se mohly fotbalového kempu 

zúčastnit, je potřeba, aby splňovaly zdravotní způsobilost a věkovou hranici stanovenou pro 

účast. 

Lidé – kemp MP 

Tým zaměstnanců fotbalového kempu tvoří trenéři, kuchař a zdravotník. Role trenérů se 

ujmou samotní pořadatelé kempu, kteří mají zkušenosti s tréninkem mládeţe ve fotbalovém 

klubu FC Vítkovice 1919.  
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Stravování je zajištěno přes p. Staňkovou, která nabízí stravování pro ubytované v turistické 

ubytovně TJ Slavoj. Má mnoho zkušeností s vařením pro větší skupiny lidí, coţ je jedním 

z poţadavků na kuchaře pro fotbalový kemp. 

Funkci zdravotníka bude zastávat manţelka jednoho z trenérů, která je setrou ve FNO na 

oddělení traumatologie. 

Dalším z lidských faktorů na kempu jsou jeho zákazníci. Kemp MP je organizován pro 

maximální počet 30 dětí. Pro jejich účast jsou stanoveny pouze dva poţadavky, věk potřebný 

pro účast a zdravotní způsobilost. 

3.6. Služba zákazníkovi 

Nároky spotřebitelů, v případě fotbalových kempů mládeţe, rodičů, kteří přihlašují své dítě na 

kemp, se stále zvyšují. Je nezbytně nutné, aby fotbalový kemp poskytoval kvalitní sluţby, 

které budou mít za následek stále se vracející spokojené zákazníky. Hlavním úkolem kempu 

je vybudovat si dobré jméno v konkurenci jiných prázdninových pobytů, s čímţ souvisí 

získání stálých zákazníků. Právě tito stálí zákazníci se spolupodílejí na budování dobrého 

jména kempu. 

3.7. Proces 

Proces je určitý systém, který v sobě zahrnuje způsob a dobu obsluhy zákazníka. Program 

kempu musí být předem dokonale naplánovaný. Poměr mezi sportem, zábavou a odpočinkem 

musí být rovnoměrně vyváţený.  

Teprve samotný průběh kempu ukáţe, jak kvalitně je program připraven. Zjistí se, ve kterých 

částech programu jsou nedostatky, a do budoucna bude potřeba se jim vyvarovat. Ukáţe ale i 

části programu, které jsou v pořádku a můţe se s nimi počítat i do budoucna. Kaţdý ročník, 

který proběhne, bude slouţit jako předloha pro ročníky nadcházející. Program budoucích 

ročníků se díky tomu zdokonalí a zkvalitní se i kompletní nabízená sluţba. 

Ke zkvalitnění nabízené sluţby, kterou lze povaţovat za profesionální a tzv. sluţbu na míru, 

přispěje vytvoření přesného týdenního schématu a rozdělení do pracovních skupin. Kaţdý 

trenér bude pracovat zvlášť s určitou skupinou dětí (optimální počet 8-10). Rozdělení do 

pracovních skupin by mělo přispět ke zvýšení rychlosti obsluhy, zkrácení doby čekání a také 

bliţšímu kontaktu se zákazníkem. 
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Proces – kemp MP 

Pro představu je v tabulce 3.3 uveden program fotbalového kempu MP. Je naplánován od 

neděle do pátku. Délka tj bude 1,5 – 2 hodiny. 

Tab. 3.3 Program kempu 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

3.8. Prezentace 

Prezentace je úzce spojena s provozovnou, kde se poskytují nabízené sportovní sluţby. 

V případě fotbalových kempů se bude jednat především o zajištěné ubytování a podmínky pro 

trénování. Velkou výhodou je, pokud areál kde se kemp odehrává, je vybaven tělocvičnou. 

Souvisí také s vytvořenou image kempu. K pozitivní image přispívá jednotné tréninkové 

vybavení jak dětí, tak i trenérů. 

Veškeré tyto faktory pozitivně ovlivňují rozhodování potenciálního zákazníka, jestli se kempu 

zúčastní. 

Prezentace – kemp MP 

Také prezentace kempu MP je zaměřena především na jeho provozovnu, areál fotbalového 

klubu TJ Slavoj Jeseník nad Odrou. Vybavení areálu dělá kempu výbornou reklamu. 

K dispozici jsou dvě velmi kvalitní fotbalová hřiště, zrekonstruovaná ubytovna s tělocvičnou, 

místnosti slouţící k regeneraci a také tenisové kurty. 

O image kempu se postará především společnost JOMA. Jak děti, tak trenéři budou trénovat 

ve stejných kompletech právě této značky.  

  

Den Dopoledne Odpoledne Večer 

Neděle (1. den) - Příjezd dětí,  

Úvodní tj 

Seznamovací hry 

Pondělí (2. den) tj tj Turnaj ve stolním 

tenisu nebo florbale 

Úterý (3. den) tj tj Zumba 

Středa (4. den) tj Výlet Volná zábava 

Čtvrtek (5. den) tj tj Grilování 

Pátek (6. den) Závěrečný turnaj Odjezd dětí - 
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4. Shrnutí výsledků výzkumu, návrhy a doporučení 

Produkt 

Základem nabízeného produktu - fotbalového kempu je zaměření aktivit. Důleţitost zaměření 

aktivit na prázdninových pobytech pro rodiče ukazuje část otázky č. 4: Na škále od 1 

(nejméně důležité) do 5 (nejdůležitější) označte jednotlivé faktory, podle toho co je pro Vás 

při prázdninových aktivitách rozhodující: 

Graf 4.1 Zaměření aktivit 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z grafu 4.1 vyplývá, ţe zaměření aktivit, tedy hlavní náplň kempu, hraje pro rodiče při výběru 

prázdninových aktivit velmi důleţitou roli. Pouze 4% respondentů odpovědělo v rozmezí 1-2 

(nejméně důleţité). Naopak 71% povaţuje tuto otázku za nejdůleţitější (rozmezí 4-5).  

K další charakteristice nabízeného produktu – fotbalového kempu pomohou výsledky 

vyplývající z otázky č. 7 : Budeme rádi, když se naše dítě během kempu zúčastní. 

1,4% 2,9%

24,6% 21,7%

49,3%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

1 2 3 4 5

Zaměření aktivit



33 

 

Graf 4.2 Výuka fotbalu 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Jak vyplývá z grafu 4.2, nejčastěji uvedenou odpovědí byla se 78% moţnost tréninku a 

besedy s fotbalovou osobností. Nemalá část respondentů, 38% si přeje, aby byl pro děti 

naplánován celodenní výlet. Další odpovědi získaly poměrně zanedbatelné hodnoty. 20% 

respondentů uvedlo, ţe by bylo rádo, kdyby se jejich dítě zúčastnilo základních lekcí tenisu. 

Pro seznámení s fotbalovou terminologií v angličtině odpovědělo 17% respondentů. 13% 

dotázaných zvolilo jako odpověď jiné aktivity, mezi které zahrnuli s 9% moţnost relaxace 

formou bazénu a po 1% získaly sauna, aerobní cvičení, kompenzační cvičení a atletika. 

Pouhých 10% dotázaných by si přálo, aby byl kemp zaměřen pouze na výuku fotbalu.  

Cena 

Pro jasnější představu o stanovení ceny a ochotě rodičů zaplatit za týdenní pobyt poslouţí graf 

4.3, který vyplývá z uvedených odpovědí na otázku č. 9: Za týdenní pobyt (strava, ubytování, 

výuka fotbalu, pamětní dárky a jiné aktivity) bychom byli ochotni zaplatit. 

78,3%

17,4% 10,1%
20,3%

37,7%

13,0%
0,0%
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Graf 4.3 Cena za týdenní pobyt 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 1 

 

Nejčastěji zvolenou odpovědí, kterou zvolilo 31% respondentů je 2501,- aţ 3000,- Kč. 20% 

respondentů by bylo ochotno zaplatit částku do 2500,- Kč. Pro částku ve výši 3501,- aţ 4000,- 

Kč odpovědělo 19% dotázaných a 16% dotázaných zvolilo odpověď v rozmezí 3001,- aţ 

3500,- Kč. Celkem 14% rodičů je ochotno za týdenní pobyt zaplatit částku 4001,- a vyšší. 

Konkrétně 3% rodičů zvolilo 4001,- aţ 4500,- Kč, 7% zvolilo 4501,- aţ 5000,- a 4% rodičů 

zvolilo částku přes 5000,- Kč. 

Graf 4.4 dává odpověď na další část otázky č. 4 zaměřenou na cenu: Na škále od 1 (nejméně 

důležité) do 5 (nejdůležitější) označte jednotlivé faktory, které jsou pro Vás při prázdninových 

aktivitách rozhodující: 

20%

31%

16%

19%

3% 7%
4%

Cena za týdenní pobyt

0,- až 2500,- Kč

2501,- až 3000,- Kč

3001,- až 3500,- Kč

3501,- až 4000,- Kč

4001,- až 4500,- Kč

4501,- až 5000,- Kč

5001,- Kč a více
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Graf 4.4 Cena 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Z grafu vyplývá, ţe cena je pro rodiče velmi důleţitým nástrojem marketingového mixu. Více 

neţ polovina (54%) respondentů zvolila cenu jako výrazně důleţitý faktor (hodnoty 4-5) při 

rozhodování o prázdninových aktivitách. 26% rodičů zastává neutrální postoj a 20% 

respondentů nepovaţuje cenu za příliš důleţitý (hodnoty 1-2) faktor pro rozhodování. 

Místo 

Další části otázky č. 4 pomohou zjistit, za jak důleţitý faktor marketingového mixu povaţují 

rodiče místo konání. 

Více neţ polovina respondentů (56,5%) zvolila kvalitu vybavení areálu z hlediska stravy, 

hygieny a ubytování za nejdůleţitější faktor při rozhodování. Pro dalších 26,1% je toto 

vybavení také důleţitým faktorem.  Pouze pro 17,4% rodičů, kteří zvolili odpovědi v rozmezí 

1-3 není kvalita vybavení areálu v oblasti ubytování, stravy a hygieny důleţitým faktorem.  
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13,0%

26,1% 27,5% 26,1%
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Graf 4.5 Vybavení areálu (ubytování, strava, hygiena) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování  

 

Obdobná situace nastává i v otázce vybavení areálu z hlediska aktivit. ¾ zvolených odpovědí 

se nachází v rozmezí 4-5, coţ znamená, ţe je pro rodiče velmi důleţitým faktorem při 

rozhodování o prázdninových pobytech. Zbylých 25% rodičů nepovaţuje kvalitu vybavení 

areálu za podstatnou a odpovědělo v rozmezí 1-3. 

Graf 4.6 Vybavení areálu z hlediska aktivit 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Propagace 

Na co se zaměřit v případě propagace fotbalové kempu nám pomůţe nastínit otázka č. 5: 

Informace o konání prázdninového kempu nejčastěji získáváme prostřednictvím. 

Graf 4.7 Informace o konání prázdninových aktivit 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Nejčastěji zvolenou odpovědí s 50,7% bylo, ţe informace získávají z internetových stránek 

konkrétního prázdninového pobytu. Z čehoţ jednoznačně vyplývá, ţe investice do kvalitní 

internetové prezentace se vyplatí. Se 44,9% byla druhou nejčastější odpovědí moţnost 

získávání informací od učitelů, případně trenérů. Vyplatí se informovat školy o kempu, které 

nám s propagací mohou pomoci. 

Moţnosti doporučení známých a doporučení předchozích účastníků vyuţívá shodně 31,9% 

respondentů. Mezi dalšími odpověďmi rodiče uvedli, ţe získávají informace z letáků ve 

školách a sportovních zařízeních (26,1%) a z odkazů na internetu zabývajících se 

prázdninovými pobyty (23,2%). 

Lidé 

Lidský faktor je nejspíše tou nejdůleţitější částí marketingového mixu, která určuje kvalitu 

nabízené sluţby. Na fotbalových kempech určují nejvyšší hodnotu kvality především trenéři. 

Jak vnímají rodiče trenéry na fotbalových kempech a jaké na ně mají poţadavky, nám ukazují 

50,7%
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odpovědi na otázku č. 6: Co je pro Vás vzhledem k hlavnímu zaměření kempu (fotbal) 

nejdůležitější. 

Graf 4.8 Požadavek na trenéra 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Drtivou většinu odpovědí získaly dvě moţnosti, které v sobě zahrnují především lidské 

vlastnosti trenéra. S 46% je pro rodiče nejdůleţitější schopnost trenéra pracovat s dětmi 

podpořená dosaţením trenérské licence. Pouze o jeden hlas méně (s 45%) získala druhá 

nejčastější odpověď, kde rodiče zvolili, ţe je pro ně důleţitý přístup trenéra k dítěti  

Pouze pro 6% rodičů je důleţité dosaţené trenérské vzdělání a zvolilo moţnost práce trenérů 

s licencí. Ještě niţšího procenta odpovědí dosáhla moţnost, aby v kempu pracovali pouze 

současní nebo bývalí fotbalisté aniţ by vlastnili trenérskou licenci. Takovou variantu zvolilo 

pouze 3% rodičů.  

Druhou nejdůleţitější sloţkou, která přispívá k celkovému průběhu kempu, jsou jeho 

zákazníci; v případě fotbalového kempu děti, které se ho zúčastní. Zda by byl o fotbalový 

kemp vůbec zájem, nám ukazují odpovědi na otázku č. 10: Do kempu bychom naše dítě.   

Výsledky, které nám ukazuje graf 4.9, jsou překvapivě pozitivní. Nabídku fotbalového kempu 

by určitě vyuţilo 46% dotázaných rodičů a 54% by jich o tom uvaţovalo a své dítě by na 

kemp moţná přihlásilo. Ani jedna z odpovědí nezahrnovala moţnost, ţe by rodiče 

fotbalového kempu rozhodně nevyuţili.  

6%

46%

3%

45%

Požadavek na trenéra

Práce trenérů s licencí

Práce trenérů s licencí a 
schopností pracovat s dětmi

Práce současných nebo bývalých 
fotbalistů

Přístup trenéra k dítěti
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Graf 4.9 Přihlášení na fotbalový kemp 

 

Zdroj: Vlastní zpracování  

 

Získané výsledky také potvrzují fakt, ţe se mění vnímání rodičů fotbalu jako vyloţeně 

chlapeckého sportu. Vzhledem k tomu, ţe ani jeden z dotázaných rodičů přímo nezavrhl účast 

na fotbalovém kempu, můţeme očekávat i zájem děvčat. 27% dotázaných rodičů, kteří uvedli, 

ţe mají dceru ve věku 8-12 let by minimálně uvaţovalo o účasti na kempu. 

Graf 4.10 Syn, dcera 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Odpovědi na otázku č. 3: Naše dítě (děti) mírně vyvrací tvrzení o dnešní mládeţi, ţe se 

nezajímají o sport a svůj volný čas raději tráví u počítačů.  

Graf 4.11 Naše dítě 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

V grafu 4.11 vidíme výsledky zabývající se zájmem dětí o sport. Nikdo z dotázaných rodičů 

neuvedl, ţe by jejich dítě (děti) vyloţeně nesportovalo. Naopak 75% rodičů uvedlo, ţe jejich 

dítě (děti) aktivně sportuje. Z 75% aktivně sportujících dětí jich 63% aktivně hraje fotbal 

v některém fotbalovém klubu a zbylých 13% aktivně provozuje jiný sport. Zbylých 25% dětí, 

i přesto, ţe se aktivně nevěnují ţádnému sportu, rádo sportuje.  

Procesy 

Veškeré procesy, které probíhají během fotbalového kempu, přímo souvisí se základním 

nabízeným produktem. Návrhy na doplnění programu uvedli rodiče v odpovědích na otázku č. 

8: V rámci večerních aktivit bychom uvítali. 
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Graf 4.12 Večerní aktivity 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z výsledků zobrazených v grafu 4.12 vyplývá, ţe rodiče v rámci večerních aktivit uvítají 

především hraní společenských her (72,5%). Necelých 45% rodičů uvedlo, ţe by byli rádi, 

kdyby se jejich dítě seznámilo s pravidly fotbalu a jeho taktikou. Mezi dalšími odpověďmi 

byla s 39,1% projekce s fotbalovou tématikou a s 34,8% volná zábava. Niţší procento hlasů 

dostaly ještě projekce filmů a pohádek (23,2%) a nejméně zajímavou se rodičům jeví lekce 

angličtiny (17,4%). 

Fotbalový kemp Michala Papadopulose v roce 2013 vstupuje na trh fotbalových kempů. V 

létě se bude konat jeho první ročník. Kemp nevzniká proto, aby kopíroval jiţ zaběhlé kempy, 

ale proto, aby jim vytvořil konkurenci a svou kvalitou si na trhu fotbalových kempů 

vybudoval dobré jméno a silnou pozici. 

Nabízenou sluţbou je prázdninový fotbalový kemp pro děti ve věku od 8 do 12 let. Kemp je 

určen pro všechny děti bez rozdílu sportovní výkonnosti či pohlaví. Není zaměřen pouze na 

registrované fotbalisty, ale i na děti, které mají fotbal rády a chtěly by si jej vyzkoušet. Kemp 

proto můţe slouţit i k objevení zatím skrytého fotbalového talentu.  

Kemp nabízí moţnost kvalitního fotbalového vzdělání, jehoţ hlavním cílem je zlepšení, 

případně získání fotbalových dovedností. Program kempu není pouze o fotbale. Je doplněn 

doprovodným programem zaměřeným na různorodé sportovní vyţití.  
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Z výsledků výzkumu vyplývá, ţe termín konání není pro rodiče tak důleţitý jako například 

cena nebo zaměření aktivit. Rodiče se přizpůsobí termínu stanovenému pořadateli kempu, 

pokud o něm budou informování s dostatečným předstihem. Termín prvního ročníku kempu 

je 30.6. – 5.7. 2013. 

Důleţitější se pro rodiče zdá být zaměření aktivit kempu. Do programu kempu je zahrnuta 

tréninková jednotka s Michalem Papadopulosem a Tomášem Galáskem. Po tréninku bude 

následovat beseda s těmito fotbalisty.  Aby si děti od fotbalu na chvíli odpočinuly, je pro ně 

na 4. den kempu naplánovaný výlet do přibliţně 70km vzdáleného Zlína. Zde si vyzkouší 

zábavnou bojovou hru laser game. 

Stanovení ceny je pro pořadatele jedním z nejdůleţitějších nástrojů marketingového mixu. 

Cílem 1. ročníku není maximalizace zisku, ale především pokrytí všech nákladů souvisejících 

s uspořádáním kempu a vybudování pozitivní image nabízeného produktu. 

Při stanovení ceny se vycházelo především z propočtu nákladů a z cen konkurenčních 

fotbalových kempů. Po propočtu nákladů, které nabízí tab. 3.2, byla zjištěna hodnota 

119 950,- Kč. Předpokládaný počet přihlášených dětí je 30. Po výpočtu nákladů na jednu 

osobu bylo získáno konkrétnější představy o stanovení ceny. 

119 950,− 𝐾č

30 (𝑑ě𝑡í)
= 3 998,33,− 𝐾č/𝑜𝑠𝑜𝑏𝑎 

Náklady na jednu osobu jsou tedy 3998 Kč. Vzhledem k tomu, ţe jedním z cílů kempu je jeho 

ziskovost, je třeba stanovit vyšší cenu. Zvolena byla cena 4900,- Kč. 

30  𝑑ě𝑡í .  4 900,− 𝐾č = 147 000,− 𝐾č 

Celkovými výnosy fotbalového kempu jsou tedy příjmy, které se pohybují ve výši 147 000 

Kč. Předpokládaný zisk je získán, pokud od očekávaných výnosů odečteme očekávané 

náklady pro uspořádání kempu. 

147 000 − 119 950 = 27 050,− 𝐾č 

Stanovená cena 4 900 Kč odpovídá i srovnaní s konkurencí, které je uvedeno v tab. 3.1. 

Místem konání byla jiţ předem zvolena obec Jeseník nad Odrou na Novojičínsku. Z výsledku 

výzkumu vyplývá, ţe většině rodičů záleţí na kvalitě, co se týká zázemí (ubytování, hygiena, 

stravování), i vybavení ve sportovním směru. Areál TJ Slavoj s nedávno zrekonstruovanou 
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ubytovnou poţadovanou kvalitu poskytuje. Nachází se v blízkosti vlakové i autobusové 

zastávky, které jsou vzdáleny maximálně 15 minut chůze. V ubytovně je kuchyňka a 

společenská místnost, ve které bude zajištěno stravování. 

Součástí ubytovny je tělocvična, která bude vyuţita k tréninkům v případě nepříznivého 

počasí nebo k turnajům v halových sportech. Ubytovna nabízí také relaxačně-regenerační 

místnost se saunou a vířivkou. V areálu se nacházejí dvě velmi kvalitní fotbalová hřiště, která 

jsou po dobu konání kempu kdykoliv k dispozici. 

Jelikoţ většina potenciálních zákazníků nemá představu o tom, co očekávat od nabízené 

sluţby, k jejímu zhmotnění přispěje marketingová komunikace. Za základ je povaţováno 

vytvoření kvalitních internetových stránek. Musejí být vytvořeny tak, aby zaujaly po stránce 

designu a především svým obsahem. 

Internetové stránky fotbalového kempu Michala Papadopulose jsou vytvořeny svépomocí přes 

web www.webnode.cz, který nabízí základní tvorbu internetových stránek zdarma. Stránky 

naleznete na adrese www.fotbalovykempMP.webnode.cz. V případě prosazení se fotbalového 

kempu na trhu doporučuji vytvoření internetových specializovanou firmou. 

Internetové stránky nejsou jediným zdrojem marketingové komunikace. Za velmi vhodnou 

povaţuji prezentaci kempu pomocí letáků, které byly rozeslány do základních škol a 

fotbalových klubů. Byly vylepeny ve sportovních zařízeních a obchodech se sportovním 

vybavením. Letáky vyuţívají krátkých, ale výstiţných hesel, které na první pohled zaujmou. 

Doporučuji na letácích zmínit hlavní lákadla kempu.  

Sponzoring je jednou z moţností jak sníţit cenu nabízené sluţby. Za největší úspěch prvního 

ročníku v oblasti sponzoringu povaţuji spolupráci s Michalem Papadopulosem. Kempu 

poskytl své jméno a přebral nad ním záštitu. Osobně se také kempu zúčastní a stráví s dětmi 

minimálně jedno odpoledne.  

Hlavním sponzorem je společnost JOMA, která kempu za zvýhodněnou cenu poskytne 

jednotné tréninkové oblečení. To si po skončení všichni účastníci nechávají. Společnost 

JOMA poskytla reklamní předměty, doplňky a dárkové poukazy o které budou moci děti 

v rámci kempu soutěţit. 

Dalším sponzorem je společnost AMINOSTAR, která pro děti zajistí pitný reţim po celou 

dobu kempu a doplňky stravy. 

http://www.webnode.cz/
http://www.fotbalovykempmp.webnode.cz/
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Dalším způsobem jak sníţit cenu nabízené sluţby ţádost o dotace a granty. Poţadovaná cena 

za nabízenou sluţbu, fotbalový kemp MP, je z důvodů vysokých nákladů na uspořádání 

poměrně vysoká. Doporučuji organizátorům kempu zaţádat o dotace, které na podobné 

sportovní akce poskytuje Moravskoslezský kraj i město Ostrava. 

Asi nejdůleţitějším lidským faktorem fotbalového kempu jsou trenéři. V případě prvního 

ročníku bude trenérský tým tvořen třemi trenéry z fotbalového klubu FC Vítkovice 1919.  Při 

vyhodnocení dotazníku bylo zjištěno, ţe rodičům nezáleţí na tom, jakou trenérskou licenci 

trenéři vlastní. Důleţitější je pro ně způsob jednání s dítětem. Převládají tedy spíše poţadavky 

na vlastnosti lidské.  

Další osobou potřebnou k uspořádání fotbalového kempu je zdravotník. Pro tuto funkci 

doporučuji najmout někoho s dlouhodobou praxí a určitými zkušenostmi se sportovními 

pobyty. Po dobu kempu bude funkci zdravotníka vykonávat manţelka jednoho z trenérů, která 

je setrou ve FNO na oddělení traumatologie. Pro zdravotníka je připravena odměna 2000,- Kč 

za kemp. 

Stravování je zajištěno 4x denně ve společenské místnosti, která je spojena s kuchyňkou. 

Zajištěna je snídaně, oběd, teplá večeře a druhá večeře (studená). Odměna pro kuchaře je 

zahrnuta v ceně za stravování. 

Nedílnou součástí fotbalového kempu jsou děti, bez kterých by kemp nešel uspořádat. 

Maximální počet přihlášených dětí je omezen na 30 a to především z toho důvodu, aby jeden 

trenér měl na starost maximálně 10 dětí. To by mělo zaručit kvalitu samotného tréninkového 

procesu. Jedinými podmínkami pro účast dětí na kempu jsou věk a zdravotní způsobilost. 

Navrhuji program kempu naplánovat na 6 dní. Prvním dnem kempu je neděle, kdy se po 

obědě do místa konání budou sjíţdět účastníci. Závěrečným dnem kempu je pátek, kdy po 

obědě budou rodiče své děti vyzvedávat.  

Navrhuji, aby byl program kempu zakončen závěrečným turnajem mezi jeho účastníky. 

V případě zájmu se do turnaje mohou zapojit i rodiče. Po závěrečném turnaji je naplánováno 

zhodnocení celého kempu a budou předána ocenění. Návrh programu se v jeho průběhu 

samozřejmě můţe měnit a to především podle počasí. 

Pro zkvalitnění sluţeb zákazníkovi bude moţnost přihlášení se na kemp dvěma způsoby. 

Prvním způsobem je vyplnění elektronické přihlášky na internetových stránkách kempu. 
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Zákazník poté bude informován o přijetí přihlášky zpětným emailem. Druhým způsobem 

bude vyplnění přihlášky v místech prezentace kempu (fotbalové turnaje, fotbalové kluby, 

základní školy). Platbu bude moţno provést také dvěma způsoby. Sloţenkou nebo pomocí 

internetového bankovnictví. 

Všichni účastníci prvního ročníku kempu získají poukaz s 10% slevou na další ročník. Na 

závěrečném vyhlášení obdrţí všichni certifikát o absolvování fotbalového kempu a pamětní 

DVD s fotografiemi a videi z průběhu kempu. 

Tab. 4.2 SWOT analýza kempu MP 

Vnitřní prostředí Silné stránky (Strengths) Slabé stránky (Weaknesses) 

 spojení s Michalem 

Papadopulosem 

 aktivní účast Tomáše 

Galáska 

 individuální přístup 

 

 málo zkušeností 

s pořádáním fotbalových 

kempů 

 příliš vysoká cena 

 slabé sponzorské zázemí 

Vnější prostředí Příležitosti (Opportunities) Hrozby (Threats) 

 slabá konkurence 

v Moravskoslezském 

kraji 

 úspěch prvního ročníku 

kempu 

 získání dotací vedoucí ke 

sníţení ceny 

 nezájem rodičů o 

nabízenou sluţbu 

 citlivost na negativní 

zvraty v ekonomice 

 areál kempu se nachází 

v povodňové oblasti  

Zdroj: Vlastní zpracování 
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5. Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo zaměřit se na podnikatelskou činnost fotbalových kempů 

mládeţe. Pomocí nástrojů marketingového mixu přiblíţit propagaci, organizaci a průběh 

fotbalových kempů mládeţe. Aplikovat nástroje marketingového mixu na zaloţení nového 

produktu – fotbalový kemp Michala Papadopulose.  

V úvodní části byla bakalářská práce zaměřena na teoretické uvedení do dané problematiky. 

Byly přiblíţeny pojmy jako, management a marketing a s nimi související sportovní 

management a sportovní marketing. Dále byl vysvětlen marketingový mix a popsány jeho 

nástroje. Součástí teoretické částí bylo i objasnění pojmu podnikání a představení několika 

způsobů jak podnikat (a.s., s.r.o. a ţivnost). S podnikatelskou činností souvisí i pojmy FO a 

PO, které jsou také součástí teoretické části práce. Dále byla přiblíţena sportovní příprava 

mládeţe a s ní související zvláštnosti, charakteristika věkových kategorií mezi 6-14 lety a 

systém vzdělávání fotbalových trenérů v ČR. Závěrem se teoretická část práce zabývá 

metodami sběru primárních dat, především dotazováním, jehoţ nástrojem je dotazník.  

V praktické části bylo vyuţito nástrojů marketingového mixu na oblast fotbalových kempů a 

jejich následná aplikace na zaloţení nového produktu, fotbalového kempu MP. Dále bylo 

zjišťováno, zda se pořádání fotbalových kempů vyplatí i z podnikatelského hlediska. Součástí 

bakalářské práce byl i výzkum, který byl proveden mezi potenciálními zákazníky. Ve 4. 

kapitole byly shrnuty výsledky výzkumu, z nichţ poté vyplynuly návrhy a doporučení pro 

zaloţení fotbalového kempu. 

Kvalitní fotbalové kempy mládeţe by měly přispívat ke zlepšení situace českého fotbalu, 

která se v posledních letech zhoršuje. Slouţit k výchově nových fotbalových talentů v českém 

fotbale, kteří v budoucnu navrátí fotbalu výsostní postavení ve světě i mezi českými sporty. 

Vést lidi ke změně vnímání ţenského fotbalu a pomoci bojovat proti závislostem dětí na 

počítačích a s ní související obezitou a nezdravým ţivotním stylem. 
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Seznam zkratek 

a.s.  Akciová společnost 

ČR  Česká Republika 

DVD  digital video disk 

FAČR  Fotbalová asociace České republiky 

FNO  Fakultní nemocnice Ostrava 

FO  fyzická osoba 

MP  Michal Papadopulos 

PO  právnická osoba 

s.r.o.  Společnost s ručením omezeným 

TJ  Tělovýchovná jednota 

tj  Tréninková jednotka 

UEFA  Union of European Football Associations 
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Seznam příloh 

Příloha č. 1: Písemný dotazník



Příloha č. 1/1 

 

 

Váţení rodiče, 

jsem studentem 3. ročníku, oboru sportovní management na VŠB-TUO a v rámci své bakalářské 
práce, která se zabývá uspořádáním sportovního kempu mládeţe ve věku od 8 do 12 let se zaměřením 

především na fotbal. 

Chtěl bych Vás tímto poţádat o vyplnění krátkého dotazníku, který by mi pomohl zjistit, jestli by 

vůbec o tento typ kempu byl z Vaší strany a především ze strany Vašich dětí zájem. Kemp by se 

odehrával v obci Jeseník nad Odrou v období začátku letních prázdnin, byl by určen jak pro chlapce, 
tak i pro dívky a zaměřen především na získání a zdokonalování fotbalových dovedností Vašich dětí. 

Předem Vám děkuji za čas věnovaný tomuto dotazníku. Vaši odpověď, prosím, zakrouţkujte, případně 

dopište. 

Tomáš Kaventa 

1. Účastní se Vaše dítě o prázdninách kempů, táborů, případně jiných podobných pobytů? 

a. Ano (pokračujte otázkou č. 2) 

b. Ne, ale uvaţujeme o tom (pokračujte otázkou č. 2) 

c. Ne (děkuji, ukončete prosím vyplňování) 

2. Máme: 

a. Syna ve věku 8-10 let 

b. Dceru ve věku 8-10 let 

c. Syna ve věku 11-12 let 

d. Dceru ve věku 11-12 let 

3. Naše dítě: 

a. Rádo sportuje 

b. Aktivně hraje fotbal 

c. Aktivně provozuje jiný sport 

d. Nesportuje 

4.  Na škále od 1 (nejméně důležité) do 5 (nejdůležitější) označte jednotlivé faktory, podle 

toho co je pro Vás při prázdninových aktivitách rozhodující: 

a. Termín konání 

1 2 3 4 5 

b. Místo konání 

  1 2 3 4 5  

c. Cena 

1 2 3 4 5 

d. Vybavení areálu z hlediska stravy, hygieny, ubytování 

1 2 3 4 5 

e. Vybavení areálu z hlediska aktivit (sportovní moţnosti) 

1 2 3 4 5 

f. Zaměření aktivit 

1 2 3 4 5 

5. Informace o konání prázdninových aktivit nejčastěji získáváme prostřednictvím: (možno 

označit více odpovědí) 

a. Internetových stránek daného prázdninového pobytu 

b. Odkazů na internetu týkajících se prázdninových aktivit dětí 

c. Letáků ve školách, sportovních klubech 



Příloha č. 1/2 

 

 

d. Informací od učitelů, trenérů 

e. Doporučení předchozích účastníků 

f. Doporučení známých 

g. Jiná moţnost (napište jaká) 

………………………………………………………………………………………… 

6. Co je pro Vás vzhledem k hlavnímu zaměření kempu (fotbal) nejdůležitější: (vyberte 

prosím jednu možnost) 

a. Práce trenérů s licencí 

b. Práce trenérů s licencí a schopností pracovat s dětmi 

c. Práce současných nebo bývalých fotbalistů  

d. Přístup trenéra k dítěti 

e. Jiná moţnost (napište jaká) 

………………………………………………………………………………………… 

7. Budeme rádi, když se naše dítě během kempu zúčastní: (možno označit více odpovědí) 

a. Tréninku a besedy s fotbalovou osobností 

b. Seznámení s fotbalovou terminologií v angličtině 

c. Pouze výuky fotbalu 

d. Základní lekce tenisu 

e. Celodenního výletu (např. ZOO v Olomouci) 

f. Jiné aktivity (uveďte jaké) 

………………………………………………………………………………………… 

8. V rámci večerních aktivit bychom uvítali: (možno označit více odpovědí) 

a. Projekci s fotbalovou tématikou 

b. Projekci filmů a pohádek 

c. Hraní společenských her 

d. Seznámení s pravidly fotbalu, taktikou 

e. Lekce angličtiny 

f. Volnou zábavu 

g. Jiné (uveďte jaké) 

………………………………………………………………………………………… 

9. Za týdenní pobyt (strava, ubytování, výuka fotbalu, pamětní dárky a jiné aktivity) 

bychom byli ochotni zaplatit: 

a. 0,- aţ 2500,- Kč 

b. 2500,- aţ 3000,- Kč 

c. 3000,- aţ 3500,- Kč 

d. 3500,- aţ 4000,- Kč 

e. 4000,- aţ 4500,- Kč 

f. 4500,- aţ 5000,- Kč 

g. 5000,- Kč a více 

10. Do kempu bychom naše dítě: 

a. Přihlásili 

b. Moţná přihlásili 

c. Nepřihlásili 

11. Vaše bydliště: (město, okres) 

………………………………………………………………………………………………… 

 


