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1 Úvod 

 Přibývající konkurence a rostoucí trend náročnosti a pohodlnosti spotřebitelů vyžaduje 

po manažerech zvýšenou orientaci na zákazníka, na jeho přání a potřeby. Především  

ve sportovním prostředí, které nabízí nesčetně mnoho možností, jak strávit volný čas.  

Pro zkvalitňování služeb se organizacím doporučuje prostřednictvím zpětné vazby danou 

činnost vyhodnotit a identifikovat jak pozitivní tak negativní faktory, které určují směr  

a ovlivňují vývoj spolčenosti. 

 ŠSK Beskydy je sportovní klub orientovaný na mužský volejbal se zájmem o rozvoj 

ve Frýdku–Místku a blízkém okolí. Na základě celorepublikového projektu „Minivolejbal 

v barvách“, realizovaného z důvodu rozšíření mládežnické volejbalové základny, přišel 

předseda klubu s ideou implementovat tento koncept i v Beskydech. Projekt „Beskyďáček“ 

funguje již dva roky a v současné době má okolo 300 členů ve věku od 6 do 11 let. 

Tréninkové skupiny jsou otevřeny zhruba na 15 školách. Kromě této činnosti jsou v rámci 

„Beskyďáčku“ pořádány turnaje, dny v pohybu, příměstské tábory, víkendové kempy a jiné 

sportovní akce pro děti, které vedou fundovaní trenéři a pedagogové s odborným metodickým 

vedením. 

 Jelikož i já osobně participuji na tomto projektu, je téma diplomové práce „Analýza 

sportovních akcí projektu minivolejbalu“. Hlavním cílem je vyhodnocení dvou  

již uskutečněných minivolejbalových kempů a na základě zjištěných skutečností navržení 

strategie, základního mustru, dle které bude aktérům této činnosti doporučeno jak postupovat 

při organizaci a přípravě dalších programů. 

 V této práci bude především použita metoda analytická, prostřednictvím které budou 

rozebrány jednotlivé kempy z osmi hledisek: profil akce, charakteristika sportovního objektu, 

propagace akce, statistika dětí, personální obsazení, materiálové vybavení, finanční 

vyhodnocení a hodnotící SWOT analýza. Pro identifikaci potřebných dat bude použita metoda 

dotazování ve všech formách. Při vzájemném porovnávání kempů bude aplikována metoda 

komparace a pro vygenerování grafů bude využito metody statistické. 

 Diplomová práce bude rozložena do tří kapitol. V kapitole „Determinace základních 

pojmů“ budou vymezeny obecný rámec a teoretické koncepty. V kapitole „Vyhodnocení 

volejbalových akcí“ bude nejprve představen projekt „Beskyďáček“ a možnosti získávání 

finančních prostředků pro jeho realizaci. Dále budou rozebrány dva volejbalové kempy (A, B) 

v osmi krocích s výsledným shrnutím. Poslední kapitola bude zaměřena na navržení 

uceleného procesu, jak postupovat při přípravě a organizaci dalších sportovních akcí. 



 

9 
 

2 Determinace základních pojmů 

 

2. 1 Minivolejbal 

 Minivolejbal je program na podporu mládežnického volejbalu již po celé České 

republice. Jde o věkově modifikovaný způsob odbíjené, který je určen pro děti od prvních  

až do pátých tříd základních škol. Podoba a pravidla hry jsou přizpůsobeny jednotlivým 

věkovým skupinám, které jsou rozděleny do pěti barev – žlutá, oranžová, červená, zelená  

a modrá. Snahou tohoto programu je motivovat a zaujmout děti, které z určitých důvodů ještě 

nejsou schopny hrát klasický šestkový volejbal a o které volejbalová federace nechce přijít 

v souboji s ostatními míčovými hrami. Jedná se o příčiny: technické, zdravotní, kondiční, 

prostorové nároky.  

 Každá kategorie má pravidla uzpůsobena dle náročnosti. Nejmenší hrají formou 

přehazované a ti největší již do hry zapojují všechny prvky volejbalu. Značné rozdíly  

od klasické obíjené jsou v rozměrech hřišť, počtu hráčů, velikosti a váhy balónů a samotné 

hry. Veškerá pravidla a formy her jsou celorepublikově projednávány na programových 

konferencích a schvalovány radou Českého volejbalového svazu. Je nutno je brát jako 

doporučené. Výjimku pak tvoří krajská kola, turnaje Východ-Západ a finálové 

celorepublikové turnaje Minivolejbalu v barvách, kde je nezbytné tento řád dodržovat. 

 Minivolejbal má charakter národního projektu a má širokou škálu spoluúčastníků, 

kteří se na něm podílí: nutné 

• autor a hlavní garant projektu -  Český volejbalový svaz,  

• generální partner projektu Minivolejbal v barvách - Eurovia CS,  

• marketingový partner projektu Minivolejbal v barvách - United sport partners,  

• hlavní partneři projektu Minivolejbal v barvách - Gala a.s. Nadace Volejbalové 

akademie, 

• partneři projektu Minivolejbal v barvách - Volejbalová akademie SK Slavia Kometa 

Praha, Karlovarský krajský volejbalový svaz, Sportovní centrum Nymburk, 

• koordinátoři projektu Minivolejbal v barvách - Aleš Novák, Dana Vaiglová, 

• krajští koordinátoři - každý kraj má svého koordinátora. 

 Do programu je zapojeno všech 14 krajů, kdy v každém z nich je vývoj, chod  

a myšlenka prezentována z jiného úhlu pohledu, avšak s identickým posláním a cílem. Práce 

a úsilí jednotlivých regionů je poté srovnávána na finálních celorepublikových turnajích.
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 V rámci koncepce Minivolejbal v barvách se každoročně organizují 3 nadregionální 

turnaje (oblastní kola pro východní a západní část ČR a celostátní finále ČR, dále krajská 

kola, která jsou řízena jednotlivými krajskými volejbalovými svazy), jež jsou řízeny Českým 

volejbalovým svazem. Ostatní zápasy či sportovní akce jsou individuální záležitosti klubu. 

[28, minivolejbal] 

 

2. 2 Neziskové organizace 

 Společenskou příčinou existence neziskových organizací byla dychtivost občanů 

podílet se na řízení společnosti zejména v období po Velké francouzské revoluci. 

Ekonomickou příčinou jejich vzniku bylo úsilí tlumit důsledky tržních selhávání především 

v oblasti sociální. 

 Charakteristickým znakem neziskových sektorů je skutečnost, že nejsou založeny 

za účelem podnikání a jsou legislativně upraveny dle zvláštních zákonů. Za nevýdělečné 

organizace lze považovat subjekty, které jsou: 

• institucionalizované – vyznačují se institucionální strukturou a organizační 

skutečností, 

• soukromé – nejsou řízeny státní správou a rovněž jsou od ní institucionálně odděleny, 

• neziskové – nedochází u nich k přerozdělování zisku z činnosti organizace mezi 

vlastníky či společníky, 

• samosprávní a nezávislé – spravují a kontrolují svou činnost vlastními postupy 

a strukturami, 

• dobrovolné – vykonávání činnosti se projevuje formou neplacené práce pro organizaci, 

darů a účasti ve správních radách. 

Tyto formulované subjekty mohou zastupovat právnické osoby, jako jsou: občanská sdružení, 

politické strany a politická hnutí, církve a náboženské společnosti, obecně prospěšné 

společnosti, zájmová sdružení právnických osob, organizace s mezinárodním prvkem, nadace 

a nadační fondy, společenství vlastníků jednotek, veřejné vysoké školy, honební společenstva, 

profesní a jiné komory, jiné subjekty nezaložené za účelem podnikání. 
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2. 2. 1 Základní typy nestátních neziskových organizací v ČR 

 O nevládních neziskových organizacích se hovoří v případech, kdy zřizovateli jsou 

buď právnické, či fyzické osoby. V ČR se jedná o občanská sdružení, nadace, nadační fondy, 

obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení církví a zahraniční neziskové organizace 

s působností na našem území. 

 

Občanská sdružení  

 Činnost občanského sdružení (OS) je řízena dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování 

občanů, který vymezuje dle jednotlivých paragrafů jejich práva a povinnosti. Účelem založení 

sdružení může být obecně prospěšná činnost, nebo sdílení společných zájmů. OS mohou 

založit tři občané České republiky, kdy jeden musí být starší 18 let. Ti společně zpracují 

stanovy a podávají návrh na registraci Ministerstvu vnitra ČR. OS podniká pod vlastním 

jménem a v případě dosažení zisku je povinno použít tento výtěžek na dosahování cílů 

sdružení. 

 Nejčastější občanská sdružení v ČR se vyskytují v rámci sportovní činnosti. Mezi 

největší patří ČSTV a svazy, které sdružují okolo 1,3 milionů členů. Zastřešují zhruba 8 763 

tělovýchovných jednot a disponuje s majetkem ve výši 41 miliard. Druhé je ČOS, pod které 

spadá 1 100 tělocvičných jednot. 

 

Nadace 

 Základní právní úprava nadace je obsažena v zákoně č. 227/1997 Sb., o nadacích 

a nadačních fondech. Jde o účelové sdružení majetku za dosažením obecně prospěšného cíle. 

Zakládá se nadační či zřizovací listinou, která je vedena u krajského soudu. Organizačním 

dokumentem je statut. Minimální nadační jmění, které nadace musí vytvářet je, 500.000 Kč.  

 Jedná se například o: 

• nadace Naše dítě, která zajišťuje Linku bezpečí pro děti, mládež i rodiče a internetové 

linky bezpečí, 

• nadace Divoké husy, v jejímž zájmu je podpora rozvoje nestátních neziskových 

organizací účinkujících v oblasti sociální, zdravotní, charitativní a humanitní, 

• Vzdělávací nadace Jana Husa, která působí v oblasti vzdělání se zaměřením 

na humanitní a sociální vědy. 
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Nadační fondy 

 Obdobně jako nadace je právní úprava nadačních fondů obsažena v zákoně 

č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a zabývá se účelovým sdružením majetku 

k dosažení obecně prospěšného cíle. Nadační fondy jsou spravovány krajským soudem 

a podmínky založení jsou identické jako u nadací. 

 Jedná se například o: 

• nadační fond Inka, který se zabývá shromažďováním finančních prostředků 

pro podporu vzdělání indiánských dětí v Peru, 

• Nadační fond Jana Pernera, který má ve svém zájmu pozitivně orientovat vztah 

společnosti a dopravy. 

 

Obecně prospěšná společnost 

 Obecně prospěšná společnost je upravována zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně 

prospěšných společnostech a má v kompetenci poskytovat prospěšné služby všem za stejných 

podmínek a okolností. Je řízena a registrována u krajského soudu. Identicky jako u nadací 

a nadačních fondů je zřizována na základě zakládací listiny a organizačním dokumentem je 

statut. 

 Jedná se například o: 

• Nová škola, o. p. s., která se zabývá budováním občanské společnosti prostřednictvím 

alternativních forem vyučování a vzdělávání dětí či dospělých k multikulturalismu, 

toleranci a lidským právům, 

• Magdaléna, o. p. s. se zabývá správou integrovaného zařízení zdravotní a sociální 

péče, které se zaměřuje na dlouhodobou léčbu závislosti. 

 

Účelové zařízení církví 

 Účelové zařízení církví jsou těmito institucemi zřizovány dle zákona č. 3/2002 Sb., 

o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností. Smyslem 

jsou realizace církevních charitativních a humanitárních záměrů. Mají podobu veřejných 

prospěšných organizací, které nabízejí služby komplexního a kontinuálního charakteru všem 

bez rozdílu. 
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 Mezi nejznámější patří: 

• sdružení Česká katolická charita, která je součástí římskokatolické církve působící 

v sociální a zdravotní oblasti, 

• diakonie Českobratrské církve evangelické se zabývá poskytováním pomoci lidem 

s duševním a kombinovaným postižením. [24, Diakonie ČCE] 

 

2. 2. 2 Financování sportovních neziskových organizací 

 Při skutečnosti, že primárním záměrem neziskového sektoru není vytvářet zisk, ale 

obecně prospěšná činnost, je nezbytné, aby tento výtěžek organizace zpětně využila pro svůj 

další rozvoj. Tento fakt také vyzývá organizace, aby při finančním řízení zvážily možnosti, 

jak získat zdroje pro financování, které mohou určitým způsobem ovlivnit hodnotu a míru 

poskytovaných služeb. Peněžní prostředky mohou tedy organizace čerpat z: 

 

veřejných zdrojů: 

• státní rozpočet  

a) Dotace jsou finanční prostředky ze státního rozpočtu určeny na přesně 

stanovený účel. Mohou je využít jak FO, tak i PO. Po čerpání takto získaných 

prostředků má organizace povinnost doložit přehled o disponování s peněžními 

prostředky a v případě zůstatku tyto vrátit. 

b) Příspěvek smí získat pouze FO, a to na daný účel. Přehled o využívání 

peněžních prostředků však nemusí zpětně dokládat, jelikož naplnění účelů je 

obecně známo z dané skutečnosti. 

• rozpočet kraje – výbory pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost, které jsou v krajích 

budovány jako orgán zastupitelstva, mají v kompetenci poskytovat subvence v oblasti 

mládeže, tělovýchovy a sportu. Rada kraje rozhoduje o těchto prostředcích v rámci 

jednoho kalendářního roku, 

• rozpočet obce nebo města  - příjmy z rozpočtu obce a města jsou nejdostupnějším 

způsobem, jak získat finanční prostředky pro chod sportovní organizace. Jedinou 

překážkou mohou být manažeři či členové sportovních klubů, kteří špatnými 

a nepřesvědčivými argumenty neuspějí u obecných orgánů. V současné době jsou 

nejčastěji dotace rozdělovány na sportovní reprezentaci, centra mládeže, veřejně 

prospěšné programy v oblasti sportu, sportovní zařízení, tělovýchovné a sportovní 

akce různého charakteru. 
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vlastních příjmů: 

• prodej vstupného či propagačního materiálu, 

• podnikatelská činnost – podnikatelská činnost představuje příjem z reklamních služeb, 

pronájmu či nájemní smlouvy, prodejem občerstvení, pořádání akcí zábavného 

charakteru, poskytováním hostinských a poradenských služeb, prodejem sportovního 

zboží a služeb, poskytováním služeb v oblasti regenerace apod., 

• členské příspěvky – na tomto principu jsou převážně založena občanská sdružení, 

kdy členské příspěvky jsou považovány za plánovaný a pravidelný peněžní zdroj, 

• odstupné – odstupné je založeno na dohodě mezi domovským a novým klubem, 

finanční náhrada náleží domovskému klubu za přestup hráče, 

• výchovné – výchovné je hrazeno klubem, do kterého hráč přestupuje z klubu 

mateřského, představuje peněžní náhradu za investice do výchovy a trénování hráče, 

• hostování – klub, ve kterém hráč hostuje, poskytuje peněžní i materiální náhradu klubu 

domácímu na dobu, po kterou je jim hráč „zapůjčen“. 

 

ostatních zdrojů: 

• Český svaz tělesné výchovy (ČSTV) – představuje příjmy z prodeje nadbytečného 

majetku a majetkových účastí, z podílu na zisku a z dividend od a.s. Sazka 

dle loterijního zákona na podporu a tělovýchovy sportu, od sportovních asociací, 

od komerčních partnerů,  

• bankovní úvěry – z důvodu neekonomického přístupu peněžní instituce nerady 

poskytují úvěry pro sportovní odvětví, 

• fond Evropské unie – po vstupu České republiky do Evropské unie přibyl další pramen 

v podobě grantových programů, ze kterých má možnost sport profitovat. Čerpání 

dotací touto cestou není jednoduché, je nutná kvalifikovaná příprava manažerů. 

• sponzoring – jde o specifický právní vztah mezi sponzorem a sponzorovaným, 

při němž dochází k recipročnímu uspokojování zájmu obou partnerů. [21, Synek] 
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2. 2. 3 Základní finanční pojmy 

 Příjmy, výdaje, výnosy a náklady jsou primární finanční pojmy, které jsou často 

nesprávně pochopeny a pokládány za identické. Pro správné vedení organizace je však nutné 

tyto výrazy rozlišit a porozumět jim.  

 

Náklady, výnosy a výsledek hospodaření 

 Výsledovka je účetní výkaz poskytující rozdíl nákladů a výnosů, které v konečném 

součtu zobrazují celkovou ekonomickou situaci poniku. 

 

 Náklady představují značný syntetický ukazatel kvality chodu podniku. Jsou 

definovány jako finanční vyjádření spotřeby práce živé či zvěcnělé vynaložené v rámci 

činnosti podniku. Jsou členěny podle nákladových druhů, struktury účetního hospodářského 

výsledku (provozní, finanční, mimořádné), místa vzniku a odpovědnosti, dle zákona o daních 

z příjmů (uznatelné či neuznatelné) a dle toho, zda se jedná o náklady přímé a nepřímé. 

 

 Výnosy jsou chápány jako zvýšení ekonomického prospěchu, které se projevuje 

zvýšením aktiv, či snížením závazků. Tyto mohou být členěny na provozní, finanční 

či mimořádné a také se rozlišují výnosy daňové či nedaňové. 

 

 Výsledek hospodaření má za úkol posoudit celkovou ekonomickou situaci 

a charakterizuje rozdíl mezi výnosy a náklady, které jsou zaznačeny ve výsledovce. Po jejich 

odečtení mohou nastat dvě situace pro firmu, a to buď zisk, nebo ztráta. Hospodářský 

výsledek se zjišťuje ve třech rovinách: provozní HV, finanční HV a mimořádný HV. (Synek, 

2007) 

 

Provozní hospodářský výsledek + finanční hospodářský výsledek = HV z běžné činnosti 

Mimořádný hospodářský výsledek + HV z běžné činnosti = hrubý účetní HV (účetní HV) 

 

Příjmy, výdaje a peněžní tok 

 Výkaz příjmů a výdajů, který je základem jednoduchého účetnictví, je pravidelně 

sestavován k daňovým účelům za uplynulý rok. Složitější situaci představuje podvojné 

účetnictví, které pro záznamy příjmů a výdajů využívá cash-flow (peněžní tok). 
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 Příjmy vyjadřují všechny finanční prostředky, které firma během daného období 

přijala na svůj účet. 

 Výdaje představují veškeré finanční prostředky, které firma během daného období 

vydala ze svého účtu. 

 

 Peněžní tok (cash- flow) je v rámci činnosti podniku řazen mezi nejsledovanější 

veličinu. Vystihuje pohyb peněžních prostředků za určité časové období a je sestavován 

ve třech úrovních: 

• provozní činnost – ta činnost, pro kterou byl podnik založen (pohyb zásob, pohledávek 

a závazků), 

• investiční činnost – peněžní prostředky za přírůstek či úbytek investičního majetku 

(dlouhodobého majetku), 

• finanční činnost – změny v oblasti vlastního kapitálu či některých dlouhodobých 

závazků. 

 Kalkulaci je možno provádět buď metodou přímou (sleduje peněžní toky na základě 

příslušných účetních dokladů), nebo metodou nepřímou (vychází z použití informací 

z rozvahy, přeměnou zisku do pohybu peněžních prostředků). [25, Henych] 

 

Tab. 2. 1 Peněžní tok sestavený metodou přímou 

 

Počáteční stav peněžních prostředků 

+ příjmy za určité období 

- výdaje za určité období 

= konečný stav peněžních prostředků 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle Otrusinové [11] 
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Tab. 2. 2 Peněžní tok sestavený nepřímou metodou 

 

Stav peněžních prostředků na začátku období 

+ výsledek hospodaření po dani z příjmu 

+ odpisy hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 

+/- jiné náklady (výnosy), nevyvolávající pohyb peněz 

+/- změna stavu rozvahových položek, týkajících se provozní činnosti (čistého pracovního kapitálu) 

Cash flow z provozní činnosti 

+/- přírůstek/úbytek dlouhodobého majetku, nakoupených akcií, dluhopisů,… 

Cash flow z investiční činnosti 

+/- úbytek/přírůstek dlouhodobých dluhů 

+/-změny vlastního kapitálu (s výjimkou výslekdu hospodaření za účetní období) 

Cash flow finanční 

Stav peněžních prostředků na konci období 

 

Zdroj: Zpracováno dle Režňákové [13], str. 23 

 

Vzájemná souvislost mezi výnosy, příjmy, výdaji a náklady 

 Charakteristika jednotlivých pojmů vysvětluje jejich rozdílnost, ale přesto mezi těmito 

pojmy existuje také určitá vzájemnost, která je vystižena na obrázku 2. 3. 

 

Obr. 2. 1 Vztah příjmů, výdajů, nákladů a výnosů 

 

 

 

Zdroj: Zpracováno dle Henycha [25] 
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2. 3 Podstata marketingu 

 Počátkem 21. století nabývá marketing, především na základě pokroku v oblasti 

informačních a komunikačních technologií, nových rozměrů. Stupňující se úroveň marketingu 

v podniku může potenciálně zahájit novou epochu vysokého ekonomického růstu a zvýšení 

životní úrovně. Do budoucna lze předpokládat značné změny v recipročním propojení 

a komunikací mezi organizacemi a jejich zákazníky.  

 „Marketing je společenský a řídící proces, kterým jednotlivci a skupiny získávají to, co 

potřebují a požadují, prostřednictvím tvorby, nabídky a směny hodnotných výrobků 

s ostatními.“1  

 Smyslem marketingu je orientace na zákazníka, na stav jeho pociťovaného nedostatku 

základního či specifického uspokojení, založeného na hodnotách, prostřednictvím směny. 

 Každodenní komunikace podniku se svým okolím vyžaduje neustálé mapování situace 

na trhu, její vyhodnocování a na základě této zvolit nejoptimálnější způsob oslovení 

obchodních partnerů či zákazníků. Přizpůsobit nabídku jejich potřebám na míru a najít 

optimální způsob dodání. Současný vývoj podnikatelské koncepce směřuje ke koncepci 

sociální, která je navíc od marketingové koncepce v souladu s kvalitou životního prostředí 

a fungování lidské společnosti. 

 

2. 3. 1 Marketingové řízení 

 Nedílnou součástí každé organizace je proces zahrnující řízení všech činností, jako 

jsou analýza, plánování, implementace či kontrola koncepcí, které umožňují navazovat, 

budovat a udržovat směny s cílovými zákazníky v souladu podnikových cílů.  

 Východiskem pro efektivní aplikaci marketingu v řízení firmy je smyslná 

hierarchizace nástrojů, kterými se organizace reguluje. Jedná se o určení tří složek: vlastního 

poslání, stanovení vize a vymezení cílů podniku. Ty jsou následně zpracovávány 

a konkretizovány v marketingové strategii a posléze marketingovém plánu. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 KOTLER, Philip. Marketing management: analýza, plánování, využití, kontrola. Praha: Victoria 

Publishing, 1995. str. 4, ISBN 80-85605-08-2 
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Obr. 2. 2 Účelné uspořádání nástrojů v procesu marketingového řízení 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Jakubíkové [3] 

 

Poslání (mission) 

  V první řadě poslání objasňuje existenci organizace. Je podstatné, aby bylo v souladu 

s firemní kulturou a mělo kladný vliv na sociální vztahy. Jeho úkolem je interpretovat pravý 

smysl firmy, přístup ke všem subjektům na trhu, předpisy chování v organizaci a dlouhodobě 

akceptované hodnoty firmy. Při určení poslání firma zohledňuje vývoj firmy, preference top 

managementu či vlastníků, možné působící faktory vnějšího prostředí a dostupné zdroje 

firmy. Poslání definuje, kdo jsou zákazníci firmy, jakou jejich potřebu či přání uspokojuje, 

konkurenční výhodu a priority firmy. 

 

Vize (vision) 

 Vize zaměřuje svůj potenciál do budoucnosti, zabývá se otázkou, jak má organizace 

vypadat. Je charakterizována především zřetelnou formulací a realismem. Top management 

navrhuje perspektivní vize a optimálními strategiemi se je snaží realizovat. Elementární cíle 

vize jsou vyjasnit obecný směr, vykročení lidí správným směrem na základě motivace 

a smysluplně koordinovat jejich úsilí. Principy vize jsou neměnné v závislosti na změně 

okolního světa.  Vize by měla být společná pro všechny a snadno zapamatovatelná. 
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Cíle (goals) 

 Cíle podniku jsou obvykle formulovány jako měřitelné výsledky, kterých se snaží 

organizace v rámci své činnosti dosáhnout. Musí být stejně jako vize, na kterou navazují, 

realistické a konkrétní. Jejich zřetelnost napomáhá správné orientaci a racionální kontrole 

úsilí pracovníků. Vymezení cílů by mělo být v kvantitativní podobě z důvodu snadnějšího 

zhodnocení jejich plnění. [3, Jakubíková] 

 

Marketingová Strategie (Marketing Strategy) 

 Marketingová strategie je směr, který určuje, jak dosáhnout hlavních předepsaných 

cílů. Konkretizuje marketingové cíle a aktivity strategie podniku. Následující kroky stanovují 

obecný rámec tvoření marketingové strategie: 

• vytyčení marketingových cílů, kterých chce podnik dosáhnout, 

• vytyčení marketingových strategických alternativ a variant, 

• vytyčení konkrétních parametrů individuálních cílových skupin zákazníků, 

• identifikování konkurence pro zvolené segmenty, 

• vymezení nabízených produktů s ohledem na cílový segment a konkurenty, 

• prezentování principu podnikové nabídky cílovým zákazníkům (klást důraz 

na výhody, pozici produktu a hodnotu), 

• vypracování marketingového mixu. 

 Marketingových strategií existuje nesčetně, ať už se jedná o strategie ofenzivní či 

defenzivní. Za základní se v literatuře považují: 

• strategie minimálních nákladů, kde se podnik zaměřuje na dosažení nejnižších nákladů 

ve výrobě a distribuci, 

• strategie diferenciace produktu, kde se podnik soustřeďuje na nejkvalitnější, 

nejvýkonnější a nejrozšířenější produkt, 

• strategie tržní orientace, kde se snaží získat vedoucí postavení na svém cílovém 

segmentu. [15, Saunders] 

 

Marketingový plán (Marketing Plan) 

 Marketingový plán se vyznačuje logickou strukturou, flexibilitou. Je základním 

nástrojem řízení a koordinování především marketingových aktivit podniku. Jejím úkolem je 

implementace a ověření podnikem zvolené marketingové strategie. Napomáhá rozvíjet 
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a vytváří podmínky pro inovační uvažování. Aktivně se na něm podílí všichni zaměstnanci 

organizace. Měl by být přehledný, výstižný (ne příliš zatížený vědeckými poučkami) 

 a optimálně rozsáhlý. Obsah marketingového plánu popisují následující, na sebe navazující 

oddíly: 

• úvod shrnující hlavní cíle předpokládaného marketingového plánu, 

• marketingová situace vycházející z aktuálního stavu, především analýza silných 

a slabých stránek mikroprostředí, 

• analýza příležitostí a ohrožení podniku makroprostředí, 

• informace o trhu obsahující sumarizaci údajů o situaci na trhu, 

• profil zákazníků vypovídající o jejich charakteristice, 

• postavení konkurence a porovnávání s ní (produkt, cena, distribuce, komunikační 

mix), 

• cíle (ekonomické, finanční, marketingové, sociální aj.), 

• předpokládané náklady a výsledky vycházející z rozpočtu firmy, 

• kontrola zajišťující správný chod firmy, 

• příloha obsahující například harmonogram jednotlivých úkolů. [12, Patalas] 

 

2. 3. 2 Analýza marketingového prostředí 

 Analýza marketingového prostředí studuje aktuální situaci na trhu, na nějž se podnik 

zaměřuje. Je rozdělena na dvě části podle toho, zda je podnik ovlivňován zevnitř, či zvenku. 

Je podkladem pro úspěch a pro splnění podnikatelských cílů. Z obecného hlediska je prostředí 

rozděleno na mikroprostředí a makroprostředí.  
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Obr. 2. 3 Účastníci a síly v marketingovém okolí společnosti 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Kotlera [6] 

 

Mikroprostředí 

 Marketingové mikroprostředí studuje subjekty, které podnik přímo ovlivňují.            

Na rozdíl od vnějšího prostředí má firma v kompetenci s těmito manipulovat a aktivně měnit. 

 Základní složky jsou: 

• společnosti – interní mikroprostředí společnosti tvoří všechny zájmové skupiny, které 

se v podniku vyskytují, nebo se na jeho činnosti určitým způsobem podílí (majitel 

firmy, vedoucí firmy, vrcholové vedení, finanční odborníci, výzkumní pracovníci, 

vývojoví pracovníci, nákupčí, marketingoví manažeři, nákupní oddělení, pracovníci 

z oblasti výroby, účetní aj.), 

• zákazníci – cílovými trhy mohou být spotřebitelské trhy (jednotlivci, domácnosti), 

průmyslové trhy (organizace nakupující zboží a služby pro další výrobu či služby 

za účelem zisku či jiných cílů), překupnické trhy (organizace nakupující zboží             

a služby za účelem prodeje se ziskem), vládní a nevýdělečné trhy (nakupují zboží       
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a služby pro zabezpečení široké veřejnosti či lidí, které tyto potřebují), mezinárodní 

trhy (kupující osoby v zahraničí), 

• dodavatelé – o zabezpečení potřebných zdrojů pro společnost, ale také pro její 

konkurenty se starají obchodní firmy a jednotlivci z důvodu výroby a poskytování 

služeb firmou (suroviny, energie, polotovary, služby, peněžní prostředky aj.), 

• marketingoví zprostředkovatelé – atypickou kategorii dodavatelů, kteří napomáhají 

podniku při propagaci, prodeji a distribuci zboží k cílovým segmentům, mohou být 

zprostředkovatelé (zprostředkovatelští agenti, obchodní zprostředkovatelé), firmy 

pro fyzickou distribuci (skladovací firmy, přepravní firmy), agentury marketingových 

služeb (firmy marketingového výzkumu, reklamní agentury, firmy sdělovacích 

prostředků, marketingové poradenské firmy), finanční zprostředkovatelé (banky, 

úvěrové společnosti aj.), 

• veřejnost – mezi širokou zainteresovanou veřejnost, která má zájem a vliv 

na dosahování cílů ve společnosti, patří finanční veřejnost (banky, investiční 

společnosti, firmy bursovních makléřů, pojišťovací společnosti aj.), hromadné 

sdělovací prostředky (tisk, rozhlas, televize, internetové servery atd.), vládní veřejnost 

(konzultace výrobků a služeb s vládou), občanská sdružení a neziskové organizace 

(ochránci životního prostředí, menšinové skupiny, charitativní organizace, nadace, 

církve aj.), občanská veřejnost (vybudování přízně u obyvatel), interní veřejnost 

(dělníci, úředníci, manažeři, správní rada aj.),  

• konkurence – subjekty, které je neustále nutno identifikovat, sledovat za účelem 

udržení přízně zákazníků (konkurence firem, konkurence přání, konkurence druhů, 

konkurence forem, konkurence značek. 

 

Makroprostředí 

 Marketingové makroprostředí nebo také globální makroprostředí zahrnuje šest 

hlavních sil a megatrendů, které jsou pro firmu nekontrolovatelné, determinující a znamenají 

pro ni hrozbu. V zájmu podniku je třeba tyto trendy monitorovat, aby na ně mohla v pravou 

chvíli co nejvhodněji a nejrychleji reagovat.  

 Jedná se o faktory: 

• demografické prostředí – na základě toho, že trhy vytvářejí především lidé, je 

pro firmu podstatné sledovat závažné jevy, jakými jsou celosvětový výbušný růst 

populace, její geografické rozložení a hustotoa, migrace obyvatelstva či trend 
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mobility, věkové rozdělení, porodnost, úmrtnost, úroveň vzdělanosti, etnická, rasová  

a náboženská struktura aj., 

• ekonomické prostředí – podstatným faktem je kupní síla spotřebitelů a struktura jejich 

příjmů a výdajů, která se s vývojem časů mění. Zásadními faktory jsou míra inflace, 

rostoucí zadluženost a nízká míra úspor, vývoj směnných kurzů, hrozba blížící se 

recese, nezaměstnanost, rozdíly mezi rozvinutými státy a zeměmi třetího světa aj., 

• přírodní prostředí – před obchodováním a veřejností stojí neustále zhoršující se 

klimatické a geografické podmínky, nedostatečné surovinové bohatství, ekologické 

problémy týkající se znečištění ovzduší, vodstva, zvyšující se náklady na energii, 

těžba surovin spojená s devastací životního prostředí aj.,  

• technologické prostředí – nejdramatičtější silou pozitivního i negativního charakteru je 

technologie a její vývoj. Neustále zrychlující se tempo inovací, zkracování inovačního 

cyklu a s tím související životnost produktů či dostupnost dopravní infrastruktury, 

neomezené marketingové příležitosti, rostoucí regulace technologických změn, 

technologická úroveň výrobních zařízení, dostupnost internetu a komunikačního 

propojení aj.,  

• politické prostředí – rozhodování obchodníků je silně ovlivňováno vývojem 

v politickém prostředí, které zahrnuje zákony, vládní agentury, nátlakové skupiny, 

nevládní organizace či politické strany a s tímto související ochrana spotřebitele 

a investora, významná opatření ovlivňující obchod, změny ve vládních agenturách 

pro prosazování zákonů, růst skupin veřejného zájmu aj.,  

• kulturní prostředí – lidské hodnoty, normy či přesvědčení je formováno prostředím, 

 ve kterém vyrůstají či se zrovna pohybují. Každá kultura se skládá ze subkultur, 

základní kulturní hodnoty s vysokou stálostí, silně působící hodnoty a místní specifika 

– jazyk, náboženství – posuny druhotných kulturních hodnot v průběhu času aj. 

 [6, Kotler] 

 

2. 3. 2. 1 Marketingový informační systém 

 Výše charakterizované marketingové prostředí prochází neustálými změnami 

dopadajícími na chod organizace. Proto je nezbytné vybudovat a udržovat systém 

marketingových informací a zároveň mít schopnost provádět vysoce profesionálně 

marketingový výzkum. 
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Marketingový informační systém (MIS) 

 Znalost situace na trhu, měnící se požadavky a potřeby zákazníků a na základě 

empirických poznatků vytvářet atraktivní nabídky pro jednotlivé segmenty patří k podstatným 

aktivitám marketingového řízení organizace. Pro tyto účely by si každá firma měla zavést 

a organizovat marketingový informační systém, jehož prostřednictvím si zajistí toky 

relevantních informací potřebných pro efektivní strategie, taktické i operativní rozhodování. 

 Na zpracování takto získaných dat se podílí marketingové informační subsystémy, 

jako jsou: 

 

1. Vnitřní informační systém 

 Interní zdroje jsou podkladem pro důležité informace o činnostech podniku. Jejich 

prameny mohou být účetnictví, statistická evidence podniku, operativní evidence, cestovní 

zprávy zaměstnanců, zprávy o finančním hospodaření firmy a spousty dalších podnikových 

materiálů. Získávání těchto dat je zpravidla snadné, rychlé a bez dodatečných finančních 

nákladů. Podstatnou slabinou však může být jejich aktuálnost a relevantnost.  

 

2. Vnější marketingový systém  

 Vnější marketingový systém neboli marketingové zpravodajství či monitoring referuje 

informace především o konkurenci po všech stránkách a situaci na trhu.  Zdrojem takových 

mohou být vyškolení zaměstnanci podniku, speciální externí marketingové agentury, oficiální 

statistické údaje či samotné propagační materiály konkurence. Nově pak competitive 

ingelligence, což je podoba konkurenčního zpravodajství, která se opírá o praktiky, nástroje 

a postupy vojenských zpravodajských služeb.  

 

3. Marketingový výzkum 

 Prostřednictvím marketingového výzkumu manažeři získávají již systematicky 

zjištěné a zpracované informace týkající se převážně zákazníků. Dle formy se marketingový 

výzkum dělí na výzkum primární, který představuje zkoumání v terénu, kde jsou informace 

zjišťovány za pomocí technik marketingového výzkumu případně jejich kombinací, 

a na sekundární, který představuje výzkum od stolu a je založený na opakovaném 

sekundárním zpracování primárních dat. 
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 Podle typu výzkumu se také označují z nich získaná data, tedy primární a sekundární. 

Kromě tohoto se v marketingu také používá dělení na harddata, zachycující výsledky činnosti 

nebo například typy chování lidí, a na softdata, odrážející stav vědomí. 

 Objektem výzkumu je jasně daný, zkoumaný sociálně ekonomický útvar, který 

lze vymezit pomocí demografických, geografických, ekonomických, sociálních či jiných 

souřadnic a který zároveň udává velikost zkoumaného souboru. 

 V případě rozsáhlého souboru se zpravidla provádí výběr jednotek. U kvantitativního 

výzkumu se požaduje reprezentativní vzorek maximálně se podobající ve všech parametrech 

základnímu souboru, a na základě toho se vyvodí praktické závěry. Smyslem kvalitativního je 

pak odhalení hlubší podstaty zkoumaného problému na základě dotazování 

nereprezentativního souboru respondentů. [6, Kotler] 

 

2. 3. 2. 2 SWOT analýza  

 SWOT analýza patří mezi jednoduchý nástroj zabývající se charakteristikou hlavních 

faktorů ovlivňujících strategické postavení organizace. Cílem není pouze rozeznat klíčové 

silné a slabé stránky, příležitosti a rizika podniku, ale především identifikovat, nalézt 

a posoudit vlivy ovlivňující prognózu vývojových trendů faktorů vnějšího okolí a vnitřní 

situace organizace a analyzovat jejich souvislost. I když je SWOT analýza mezi podnikateli 

velice oblíbená, je ve své podstatě příliš statická a subjektivní, což není velice přínosné 

při tvorbě strategických marketingových dokumentů. 

 

 Doporučený postup realizace analýzy SWOT je následující: 

• OT – provést prognózu a identifikaci hlavních změn v okolí podniku, je vhodné 

věnovat pozornost pohyblivým změnotvorným silám a zásadním faktorům úspěchu, 

zahrnuje faktory makroprostředí (politicko-právní, ekonomické, sociálně-kulturní, 

technologické) i mikroprostředí (zákazníci, dodavatelé, odběratelé, konkurence, 

veřejnost), 

• SW – sestavit přehled silných a slabých stránek a specifických předností podniku, 

představuje vnitřní prostředí firmy (cíle, systémy, zdroje, organizační kultura 

a struktura, procesy, kvalita managementu aj.). V obou případech je vhodné omezit 

souhrn zhruba na osm charakteristik,  

• prostřednictvím diagramu SWOT analyzovat vzájemnou souvislost vnitřních 

a vnějších okolností. 
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Obr. 2. 4 Matice SWOT analýzy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Zpracováno dle Jakubíkové [3], str. 103 

 

Vymezení polí matice SWOT analýzy 

 Silné stránky (strengths) představují výčet skutečností, které jsou výhodné jak 

pro zákazníky, tak pro firmy, slabé stránky (weaknesses) ukazují výčet skutečností, které jsou 

pro firmu slabinou a ty, ve kterých jsou konkurenti lepší, příležitosti (oportunities) vykreslují 

výčet skutečností, které zvyšují poptávku, uspokojují zákazníky či přinášejí firmě úspěch, 

ohrožení (threats) líčí výčet skutečností, které snižují poptávku, či zdůrazňují nespokojenost 

zákazníků. 
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Obr. 2. 5 Diagram analýzy SWOT 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Sedláčkové [31] 

 

Vyobrazení diagramu analýzy SWOT 

• Agresivně růstově orientovaná strategie (MAX-MAX, SO) – podnik maximálně 

využívá všech silných stránek a příležitosti silného postavení – koncentrace, pronikání 

na trh, rozvoj trhů, inovace…, 

• diverzifikační strategie (MAX-MIN, ST) – východiskem podniku je minimalizace 

ohrožení a zároveň maximalizace silných stránek – horizontální integrace, strategická 

aliance…, 

• turnaround strategie (MIN-MIN, WO) - snahou podniku je minimalizovat všechny 

slabé stránky pro využití možných příležitostí – vertikální integrace, strategická 

aliance…, 

• obranná strategie (MIN-MIN, WT) – možnosti podniku jsou buď minimalizované 

hrozby a slabé stránky, nebo opuštění pozice - redukce, odprodání části firmy, 

likvidace. [31, Sedláčková] 
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2. 3. 3 Segmentace trhu 

 Stanovení cílových skupin trhu vychází z analýzy individuálního chování zákazníků, 

především z jejich rozhodování, které se odráží z jejich různorodých potřeb a očekávání.    

Dle známého amerického psychologa Abrahama Herberta Maslowa lze lidské potřeby 

hierarchicky uspořádat do pěti kategorií: 

• fyziologické potřeby – každodenní uspokojování základních potřeb jako je hlad, žízeň, 

odpočinek, zachování rodu aj., 

• potřeby bezpečnosti – pocit bezpečí a jistoty jedince, úkryt, ochrana před nepříznivými 

vlivy aj., 

• společenské potřeby – sociální potřeby jako jsou láska, pocit sounáležitosti aj., 

• potřeby uznání – sebeúcta, uznání státu, ocenění od ostatních lidí, dosažení určitého 

společenského postavení aj., 

• potřeba seberealizace – rozvoj osobnosti, radost z vykonané práce. 

 

Obr. 2. 6 Maslowova pyramida lidských potřeb 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Vysekalové [22] 

 

 Rozhodování a nákupní chování může být charakterizováno jako proces, který se 

skládá z pěti aktivit: identifikace problému a potřeby, sběr informací o nabídce na trhu, 

vyhodnocení získaných informací, rozhodnutí a koupě, podkupní vyhodnocení neboli zpětná 

vazba. Při rozhodování organizací dochází mimo tyto kroky ještě k dalším, poměrně 

složitějším postupům, jelikož se jedná o delší a komplikovanější proces. Nesporně zde patří: 

• jedná se o rizikovější či finančně nákladnější produkty, 
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• konečnému rozhodnutí může předcházet výběrové řízení, 

• na nákupu se podílí více osob či celé nákupní oddělení, 

• odebírá se od velkoobchodu nebo přímo od výrobců, 

• odebírá se ve velkých objemech v méně frekventované době, 

• používají se cenová zvýhodnění, 

• platba se provádí bezhotovostně a může ji uhradit jiný subjekt. 

 Na základě faktu, že na světě neexistují dva stejní jedinci, dvě stejné firmy, dvě stejné 

města dochází k segmentaci trhu. Rozdělení na menší, v jistém slova smyslu stejnorodější 

části, které mají podobné požadavky a preference, ať už podle hlediska: 

• geografického – velikost územních celků (vesnice, město, obec, kraj, regiony…), 

• demografického – segmentování zákazníků dle věku, pohlaví, příjmové kategorii, 

vzdělání aj. demografických charakteristik, 

• sociologické – rozdělení trhu dle příslušnosti zákazníků do určitých společenských 

skupin prosazujících určitý životní styl, 

• behaviorální – rozdělení trhu dle chování zákazníka, 

 a v případě organizace se počítá s hledisky, jako jsou: 

• velikost podniku,  

• ekonomicko-právní forma – ziskové či neziskové organizace, obchodní společnosti, 

statutární města, NUTS2 aj., 

• ekonomická významnost – ekonomická významnost zákazníků, dle objemu obratu, 

dle ziskovosti aj., 

• společenská prestiž a známost – může ovlivňovat image podniku, goodwill aj. 

 Každému z těchto trhů pak náleží tyto základní vlastnosti: měřitelnost, dostupnost, 

podstatnost, akceschopnost. Všechna rozdělení trhu by měla vycházet z empirických údajů 

a ne ze subjektivních dojmů a pocitů.  

 Na základě segmentace se podnik rozhoduje, kterému z nich se bude věnovat a jakým 

způsobem je bude obsluhovat. Podle nediferencovaného pokrytí podniky nabízí trhu jeden 

stejný výrobek. V případě diferencovaného pokrytí si podnik vybere již několik segmentů trhu 

současně a každému utvoří modifikovanou nabídku. Koncentrované pokrytí používají 

organizace, které mají omezené finanční zdroje. 
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2. 3. 4 Marketingový mix 

 Marketingový mix je nesporně pokládán za nejdůležitější nástroj marketingového 

řízení.  Slouží k dosahování organizačních cílů a každý podnik si jej sestavuje dle svých 

potřeb. Při jeho sestavování je nezbytně nutné respektovat vzájemné vazby jednotlivých 

prvků. Nesprávné kombinování či nesystematické změny jednotlivých prvků nelepší konečný 

výsledek, ale může dojít k vážnému ohrožení dobře připravené nabídky v důsledku 

zanedbávání či nevěnování dostatečné pozornosti všem čtyřem elementům. Marketingový 

mix prezentuje nabídku zákazníkům a měl by pro ně představovat hodnotu.  

 V oblasti služeb kombinace „4P“ vytváří úzký rámec, který nemá dostatečnou odezvu 

na všechna specifika příslušné oblasti. Z tohoto důvodu se marketingový mix rozšiřuje o další 

položku, kterou jsou lidé – vykonavatelé služby. V současné době se právě na tuto poslední 

složku klade velký důraz. Kvalita služby se vymezuje a u zákazníků vzbuzuje pozornost 

spolehlivost, vnímavost, kompetentnost, zdvořilost, důvěryhodnost, bezpečnost a jistotu, 

přístupnost, hmatatelnost a materiálnost, komunikativnost a pochopení zákazníka. 

 Služba se podle marketingové literatury odlišuje od hmotného výrobku 4I, v češtině 

poté 4N: 

• nehmotnost (intangibility) – podstata služby je nehmotná, nemá tvar, chuť, barvu, 

 ani obal, 

• nestálost (inconsistenc) – záleží na lidské dispozici či indispozici, protože realizace 

služeb je velice proměnlivá, 

• neoddělitelnost (inseparability) – služba se pojí neoddělitelně s místem, časem 

a osobou, která ji provádí, 

• neskladovatelnost (inventory) – zákazník čeká na službu, nikoli služba na zákazníka. 

Z toho vyplývá, že služby nemohou být skladovány. 
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Obr. 2. 7 Marketingový mix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Světlíka [18] 

 

1. Produkt (product) 

 Produkt je nejpodstatnější položkou marketingového mixu. Je to právě ta, kterou je 

v zájmu podniku prodat, či směnit. Produktem není pouze fyzický předmět, ale jedná se také 

o služby, osoby, místa, organizace, myšlenky, kulturní vývoj aj. hmotné či nehmotné věci. 

V rámci marketingu se rozlišují tři úrovně produktu. 

• Jádro produktu – představuje hlavní užitek a hodnotu, kterou zákazník požaduje. 

• reálný produkt – je vlastní produkt, který si lidé uvědomují nejčastěji. V této rovině 

pozorují kvalitu, varianty provedení, design, značku, ekonomickou a snadnou 

manipulovatelnost aj., 

• rozšířený produkt – v současné době hraje klíčovou roli, která poskytuje zákazníkovi 

vnímanou hodnotu. 

 Podobně jako u živých organismů mají produkty svůj vývojový cyklus. Ten je 

rozdělen do čtyř fází, které na sebe navazují a cyklicky se opakují. Fáze zavádění, růstu, 

stability a fáze úpadku. Tato koncepce je velice užitečná při odhadování aktuálního stavu 

produktu a jeho možné délky existence. 
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2. Cena (price) 

 Cena vyjadřuje směnnou hodnotu produktu. Je charakterizována určitou částkou 

či peněžní jednotkou. Jako jediná složka marketingového mixu představuje pro firmu zdroj 

příjmů. Cenová politika je komplikovaný, ne příliš snadno realizovatelný proces z důvodu 

nesnadného odhadování reakcí jak zákazníků, tak konkurence. Při stanovení ceny se podnik 

potýká s mnoha faktory, které musí respektovat (zahraniční trh, fáze životnosti výrobku 

apod.).  

 Základními způsoby stanovení cen jsou následující: 

• nákladově orientovaná cena – na základě výroby a distribuce se vykalkulují náklady,  

• poptávkově orientovaná cena – změna ceny se orientuje na změnu poptávky,  

• konkurenčně orientovaná cena – stanovení ceny na základě srovnávání 

s konkurenčními cenami, 

• cena podle marketingových cílů firmy – cena se stanovuje dle toho, co chce podnik 

získat a čeho má v plánu dosáhnout, 

• cena podle vnímané hodnoty zákazníka – stanovuje se na základě výsledků výzkumu, 

který se týká hodnoty, jakou produkt pro zákazníka představuje. 

 Čím vyšší hodnotu zákazník produktu přiřazuje, tím je možné, aby byl na vyšší cenové 

úrovni a naopak. 

 

3. Místo (place) 

 Místo je v marketingovém mixu chápáno jako distribuce. Přesun produktu z místa jeho 

výroby do místa jeho spotřeby, tedy ke kupujícímu. V současné době globálního obchodování 

je distribuce považována za nejnáročnější, nejúčinnější a nejsložitější složku marketingového 

mixu. Cílem je poskytnout zákazníkům produkty na stanoveném místě, v určený čas 

a v požadovaném množství. Tento komplexní proces se skládá z: 

• fyzické distribuce – přeprava zboží, skladování, řízení zásob, 

• změny vlastnických vztahů – umožňuje kupujícím s koupenou věcí manipulovat 

dle vlastního zájmu, 

• doprovodné a podpůrné činnosti – organizace marketingového výzkumu, zajišťování 

propagace zboží, poradenská činnost, poskytování úvěrů, pojišťování přepravy aj. 
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 Distribuční síť tvoří výrobci, distributoři (velkoobchod, maloobchod, obchodní agenti) 

a podpůrné organizace (agentury pro marketingový výzkum, reklamní agentury, pojišťovny, 

banky aj.) a dělí se na distribuci: 

• přímou – nejjednodušší forma distribuce, kdy výrobce prodává výrobky přímo 

konečnému spotřebiteli. Tento prodej může být proveden prostřednictvím vlastních 

osobních prodejů, internetu či katalogů, prodejem ve vlastních prodejních automatech, 

prodejnách či přímo na místě produkce. Silné stránky přímé distribuce jsou osobní 

kontakt se zákazníkem, kontrola produktu a nižší náklady, 

• nepřímou – je komplikovanější forma, která do svého řetězce zahrnuje mezičlánky 

(zprostředkovatele). Výrobce tak ztrácí kontakt se zákazníkem a přímou kontrolu 

nad výrobkem. Základními přednostmi nepřímé distribuce mohou být: uspokojování 

potřeb rozsáhlejších trhů, zbavuje výrobce starostí s hledáním zákazníků, zajišťuje 

nabídku na správných místech a ve správném čase. 

 

4. Propagace (promotion) 

 Prostřednictvím nejviditelnější složky, marketingové komunikace, marketingového 

mixu sděluje podnik zákazníkům či obchodním partnerům klíčové informace o svých 

produktech, jejich cenách a místech prodeje. Veškeré nástroje propagace se dělí na kategorie 

nadlinkové, které jsou zatížené značnými finančními částkami, a podlinkové, které jsou 

v současnosti více preferované. Jedná se o podporu prodeje, direkt marketing apod. Složky 

komunikačního mixu jsou následující: 

• reklama – placená neosobní a jednosměrná forma komunikace. Smyslem reklamy je 

předat zpracované sdělení stávajícím a potencionálním zákazníkům prostřednictvím 

sdělovacích prostředků, které mohou být tiskové, rozhlasové, televizní, venkovní 

či pohyblivé. Smyslem reklamy je vyzdvihnout produkt, nadsadit jeho klady 

a nezmiňovat zápory, 

• podpora prodeje – jedná se o doprovodné činnosti, které mají za úkol zvýšit prodej. 

Učinit produkt zajímavějším a dostupnějším. Finančně je sice náročná, ale 

v konečném výsledku je v dnešní době nejúčinnější. Podpora prodeje na konečné 

zákazníky je sleva z ceny, zvýhodněné balení, prémie, spotřebitelské soutěže, vzorky 

zdarma, putovní předváděcí akce aj. V druhém případě, kdy je podpora prodeje 

zaměřena na zprostředkovatele, se používají podobné formy s tím rozdílem, že jsou 

mnohem dražší, 
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• public relations – soustřeďuje se na budování dobrého jména firmy, vytváření 

pozitivních vztahů a komunikace s veřejností. V převážné většině se zajišťují 

specializovanými útvary. Prostřednictvím komunikace směrem dovnitř se podnik snaží 

působit na vlastní zaměstnance a v opačném případě, komunikace směrem ven, se 

firma snaží budovat dobré vztahy s místními obyvateli, kontrolními a správními 

orgány, společností, organizacemi, tiskem, rozhlasem, televizí aj. Základní činností je 

pořádání tiskových konferencí, práce s novináři, sponzorování, lobování aj., 

• osobní prodej – je založen na osobní síle a bezprostřední komunikaci tváří v tvář se 

zákazníkem. Významnou roli hraje v tomto případě profesionalita, schopnost 

vyjadřování, celkového vystupování a psychologické působení na kupující. Jeho 

hlavní výhodou je osobní kontakt se zákazníkem, prohlubování vztahů, budování 

databází osvědčených zákazníků aj., 

• přímý marketing – je zaměřený na vymezený segment trhu, tudíž zbytečně neoslovuje 

širokou veřejnost, ale pouze zákazníky, které by daná nabídka mohla zajímat. 

Považuje se za interaktivní nástroj marketingové komunikace, který eviduje reakce 

zákazníků, je tedy velice jednoduché vyhodnotit úspěšnost akce. Přímý marketing má 

dvě formy. Je adresný, kdy nabídky jsou odesílány konkrétním osobám a neadresný, 

který se sice zaměřuje také na konkrétní segment, ale už ne jmenovitě. 

 

5. Lidé (people) 

 Nárůst sféry služeb vyžaduje od okolí přidat pátou položku do marketingového mixu. 

Jak už bylo jednou zmíněno, tak v oblasti služeb kombinace „4P“ vytváří úzký rámec, který 

nemá dostatečnou odezvu na všechna specifika příslušně oblasti. [18, Světlík] 
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3 Vyhodnocení volejbalových kempů 

 

3. 1 Představení projektu „Beskyďáček“ 

 Předchůdcem projektu Beskyďáček  byl program „Děti v pohybu“, který byl výhradně 

určen dětem školních družin. Ten se podařil realizovat na sedmi základních školách              

ve Frýdku–Místku. Byl založen na principu, při kterém tým diplomovaných trenérů 

a pedagogických pracovníků docházel do jednotlivých škol a umožnil dětem aktivní fyzickou 

činnost a motorický rozvoj. 

 Samotný „Beskyďáček“ funguje již druhým rokem. Na jeho realizaci společně 

participují Školní sportovní klub BESKYDY, volejbalový oddíl TJ Sokol Frýdek-Místek 

a Magistrát města Frýdek-Místek, město Frýdlant nad Ostravicí. Od letošního školního roku 

jsou kroužky administrativně vedeny pod Střediskem volného času Klíč Frýdek–Místek. 

Generálním sponzorem klubu je ANAJ Czech, s.r.o.  

 Tento unikátní projekt je zaměřen na výchovu mládeže a mladých sportovců. Plynule 

navazuje na program „Děti v pohybu“. Podstatným rozdílem však je, že se již nenabízí pouze 

družinovým dětem, ale všem dětem prvního stupně ZŠ, kteřé nějakým způsobem projeví 

zájem. Cílem tohoto konceptu je přinést do škol novou nabídku pohybových aktivit, které 

směřují ke hře minivolejbal. Propagační leták projektu je k nahlédnutí v příloze č. 1. 

 Projekt je zpřístupněn jak pro chlapce, tak i děvčata, kteří se ve věku 6 – 11 let 

vzájemně doplňují. Tréninkové skupiny se v letošním roce podařilo otevřít téměř na všech 

školách. Ideální naplnění je přibližně 20 dětí, přičemž je ve snaze zachovat princip poměrného 

zastoupení obou pohlaví. Tréninky vedou fundovaní trenéři zaměřující na rozvoj motoriky, 

aerobní kapacity, síly, dovednosti s míčem. Metodickým vedoucím celého projektu je pan 

Ivan Pelikán. Ten je zároveň členem metodické komise Českého volejbalového svazu. 

 Vyjma tréninků, na které děti mohou docházet do svých škol, jsou přibližně jednou  

do měsíce pořádány turnaje dvojic a trojic, kde si mohou otestovat své kvality. Nově, počínaje 

školním rokem 2011/2012, také probíhají turnaje minivolejbalu pro celý Moravskoslezský 

kraj. Nesmí se však opomenout nabídka volejbalových kempů, o nichž je napsána tato 

diplomová práce, které pravidelně, dvakrát do roka, pořádá klub SŠK Beskydy. 

 Ke školním roku 2010/2011 bylo evidováno 192 dětí, které se zapojily. Jednalo se 

především o žáky a žákyně z Frýdku – Místku, Starého Města a Frýdlantu nad Ostravicí. 

Letos byl projekt rozšířen i do širšího okolí. Od 1. 10. 2011 je dále realizován na školách 
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v Janovicích, na ZŠ TGM ve Frýdlantu nad Ostravicí, na ZŠ v Kunčicích nad Ondřejníkem a 

na ZŠ na Čeladné. Trenéři také dochází do hodin TV na Pstruží a na Novou Ves.   

 Zápisné na celý letošní školní rok je 800,-Kč (loni 500,-Kč).  V ceně jsou zahrnuty 

tréninky, které se konají 2 x týdně po 45 či 60 minutách a tričko s logem celého projektu, 

které člen obdrží po zaplacení. 

 Jedinci, kteří postoupili do šesté třídy a byli členem Beskyďáčku, mohou využít 

klubových nabídek. Po jeho absolvování se totiž budou moci žáci uplatnit buď ve Školním 

sportovním klubu Beskydy (chlapci) nebo v Sokole Frýdek–Místek (děvčata).  

 

Obr. 3. 1 Loga participujících organizací: zleva ŠSK Beskydy, TJ Sokol Frýdek-Místek, 

Magistrát města Frýdek – Místek, SVČ Klíč, ANAJ Czech, s. r. o., město Frýdlant nad 

Ostravicí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Zpracováno dle ŠSK Beskydy [34], TJ Sokol F-M [35], Magistrát města F-M [32], 

SVČ Klíč [33], ANAJ Czech, s. r. o. [23], město Frýdlant nad Ostravicí [27] 

 

 Producent konceptu „Beskyďáček“ - ŠSK Beskydy je zaměřený na chlapecký 

volejbal. V současnosti je jeden z nositelů unikátního projektu sportovní výchovy dětí 

v České republice.  

 Partner projektu - Volejbalový oddíl TJ Sokol Frýdek-Místek vznikl v roce 1939 

v rámci Sokolu. V posledních desetiletích provozoval sportovní činnost pod hlavičkou TJ 

Slezan Frýdek-Místek v areálu frýdecké sokolovny. Po obnovení činnosti Sokolu Frýdek 

na jaře roku 1991 přešel volejbalový oddíl po vzájemné dohodě pod křídla České obce 

sokolské (ČOS). 



 

38 
 

 Partner projektu - Magistrát města Frýdek-Místek plní úkoly obecního úřadu obce 

s rozšířenou působností v přenesené působnosti na území celého města, není-li zákonem nebo 

právním předpisem stanoveno jinak. 

 Garant odměn pro trenéry, asistenty a koordinátory - Předmět činnosti podnikání 

SVČ Klíč: výchovná, vzdělávací, zájmová, osvětová, táborová a tematická rekreační činnost 

pro děti, žáky, studenty, pedagogické pracovníky, případně další osoby bez ohledu na místo 

jejich trvalého pobytu nebo jiné podmínky po celý školní rok, a to i ve dnech, kdy neprobíhá 

školní vyučování ve více oblastech zájmového vzdělávání ve Středisku volného času. 

 Sponzor projektu - Společnost ANAJ Czech, s.r.o. se zabývá zakázkovou výrobou 

a ostřením speciálních nástrojů pro třískové obrábění. Zákazníkům nabízí kompletní službu 

ostření veškerých nástrojů včetně povlakování a pravidelného svozu. Dále vyrábí speciální 

nástroje ze slinutých karbidů nebo nástrojové oceli včetně jejich technologických řešení. 

 Partner projektu  - Město Frýdlant nad Ostravicí plní všechny funkce dle přiřazených 

kompetencí. 

 

3. 1. 1 Získávání peněžních prostředků pro chod projektu 

 Jelikož je realizace samotného konceptu finančně náročná, je nezbytná peněžní 

podpora. Jakým způsobem klub zajišťuje kapitál pro jeho chod, ukazuje následující přehled 

finančních prostředků získaných pro činnost projektu „Beskyďáček“ ve dvou obdobích. 

 

Tab. 3. 1 Přehled finančních prostředků získaných pro realizaci projektu „Beskyďáček“ 

ve školním roce 2010/2011 

 

Číslo Zdroje finančních prostředků Částka v Kč 

1. Zápisné v hodnotě 500,-Kč /dítě/rok, 250/dítě/půl roku (192) 91 500 

2. ANAJ Czech, s.r.o. 385 000 

3. Dotace ze statutárního města Frýdek-Místek 15 000 

4. Volejbalový kemp v termínu 27. 5. – 28. 5. 2011 12 390 

 

Děti z FM: 260,-Kč /dítě (30), 130,-Kč/sourozenci (4) 

Děti z okolí: 130,-Kč/dítě (21), 65,-Kč/sourozenci (4) 

Bufet 

8 320 

2 990 

1 080 

5. Volejbalový kemp v termínu 27. 10. – 28. 10. 2011 17 400 
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300,-Kč /dítě/dva dny (54), 200,-Kč /dítě/den (6)  

6. Páteční turnaje: 20,-Kč/dítě 7 120 

 

Termíny: 11. 12. 2010 (37 dětí) 21. 1. 2011 (18 dětí), 28. 1. 

2011 (40 dětí), 4. 2. 2011 (6 dětí), 11. 2. 2011 (8 dětí), 18. 2. 

2011 (12 dětí), 25. 2. 2011 (25 dětí), 4. 3. 2011 (10 dětí), 11. 3. 

2011 (16 dětí), 18. 3. 2011 (25 dětí), 25. 3. 2011 (15 dětí), 8. 4. 

2011 (10 dětí), 15. 4. 2011 (37 dětí), 29. 4. 2011 (30 dětí), 6. 5. 

2011 (23 dětí), 20. 5. 2011 (18 dětí), 17. 6. 2011 (26 dětí) 

 

7. Den v pohybu: 20,-Kč/dítě (18 dětí) 360 

8. Celorepublikové kempy: 67 800 

 

Nymburk: příspěvek 500,-Kč/dítě (15 dětí) 

Karlovy Vary: příspěvek 800,-Kč/dítě (18 dětí) 

Praha: příspěvek 600,-Kč/dítě (24 platících) 

Brno: příspěvek 150,-Kč/dítě (10 dětí) 

Karlovy Vary: příspěvek 1000,-Kč/dítě (27 platících), 1500,-

Kč/dospělý (2 platící)         

7 500 

14 400 

14 400 

1 500 

30 000 

Celkem  664 570 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle podkladů z účetnictví klubu 

 

 

Tab. 3. 2 Přehled finančních prostředků získaných pro realizaci projektu Beskyďáček 

ve školním roce 2011/2012 

 

Číslo Zdroj finančních prostředků Částka v Kč 

1. 
Zápisné v hodnotě 800,-Kč /dítě/rok (290), 500,-Kč /dítě půl 

rok (28), 400,-Kč /dítě/půl roku (7)  
255 200 

2. Sokol 100 000 

3. ANAJ, Czech s.r.o 25 000 

4. Dotace ze statutárního města Frýdek-Místek 15 000 

5. Dotace z města Frýdlant nad Ostravicí 11 000 

6. Volejbalový kemp v termínu 17. 12. – 18. 10.  23 320 
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Poplatek: 500,-Kč /dítě/dva dny (42), 400,-Kč/ 

dítě/sourozenec (4), 200,-Kč /dítě/den (2) 

Bufet: 

23 000 

320 

7. Vánoční turnaj ve Frýdlantu nad Ostravicí 760 

 
Poplatek: 100 Kč/ škola (5), 30 Kč/dítě (6) 

Bufet: 

680 

80 

Celkem  454.360 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle podkladů z účetnictví klubu 

  

 Z takto získaných peněžních prostředků, zajišťuje klub životnost projektu. Největší 

částky připadají na odměny, potřebný materiál, potřebný materiál, odměny, reklamu, 

regeneraci, dopravu, ubytování, stravu, kancelářské potřeby, pronájem prostorů či sportovních 

objektů aj.  

 Při srovnání jednotlivých tabulek je možné vypozorovat ve školním roce 2011/2012 

nárůst členů zapojených do projektu zhruba o 50 %.  

 Značný pokles je v částce, kterou poskytoval ANAJ, Czech s.r.o. a to z důvodu, že 

1. 9. 2011 místo něj vstupuje jako garant odměn pro trenéry, asistenty a koordinátory SVČ 

Klíč, a to bez ohledu na výši školného. Tento krok byl proveden za účelem zefektivnění 

práce. 

 Z důvodů konání turnajů, které jsou pořádané komisí mládeže při Moravskoslezského 

krajského volejbalového svazu, byly ve školním roce 2011/2012 zrušeny páteční turnaje. 

 Pro finančně náročné akce byly také ve školním roce 2011/2012 zrušeny výjezdy 

na celorepublikové kempy do Prahy, Nymburku, Karlových Varů a Brna. 

 Novými partnery přistupujícími ve školním roce 2011/2012 k  projektu jsou TJ Sokol 

Frýdek - Místek a město Frýdlant nad Ostravicí.  

 Jelikož je tab. 2 pouze do konce pololetí, tedy do konce roku 2011, nezohledňuje již 

volejbalový kemp konaný v červnu a Den v pohybu. 
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3. 2 Analýza kempu realizovaného v termínu 27. 10. – 28. 10. 2010 (A) 

 

3. 2. 1 Profil akce 

 Kemp barevného volejbalu, který se konal v termínu 27. 10. – 28. 10. 2011, byl 

zaměřen na základy volejbalové techniky. Byl určen pro děti prvních až pátých tříd 

základních škol. Absolvování kempu mělo dát dětem solidní základy, které umožňovaly 

zvládnutí hry minivolebjalu. Dětem se věnovali diplomovaní trenéři a pedagogičtí pracovníci 

pod vedením člena metodické komise ČVS a metodika oddílu ŠSK Beskydy Ivana Pelikána 

a pod rukama předsedy Českého volejbalového svazu, bývalého metodika ČVS a trenéra 

reprezentace mužů pana Zdeňka Haníka, PeaDr. 

 Kemp se konal v době podzimních prázdnin a státního svátku vždy od 9:00 hodin     

do 15:30 hodin v hale Střední průmyslové školy ve Frýdku–Místku na ulici 28. října.  

 Pro děti byl připraven program po celé dva dny. Počínaje rozcvičkou, přes opičí dráhy, 

samotné tréninkové jednoteky až po závěrečný turnaj, který byl vyvrcholením celé akce. 

 Děti byly rozlišeny barevnými dresy. Každé skupině byla přidělena trička dle 

výkonnosti. Nejmenší obdrželi žluté, dále dle věku oranžové, červené, zelené a modré. 

Program byl přizpůsoben všem věkovým kategoriím. 

 Náklady na celý kemp byly stanoveny ve výši 300,- Kč/dítě/dva dny. V případě 

jednodenní účasti byla cena 200,- Kč/dítě/den. Částka zahrnovala pedagogický dozor, 

zdravotní dozor, pitný režim, obědy ve školní jídelně SPŠ. Zápisné mohlo být hrazeno 

převodem nebo hotově při vstupu. Pro omezenou kapacitu haly byla nutná rezervace 

účastníků. Leták s těmito informacemi je k nahlédnutí v příloze č. 2. 

 

3. 2. 2 Charakteristika sportovního objektu  

 Sportovní hala při Střední průmyslové škole ve Frýdku–Místku na ulici 28. října 1639 

je určena pro míčové sporty a tenis. Je polohována v areálu Střední průmyslové školy vedle 

Domova mládeže s jídelnou a travnatého hřiště s atletickou dráhou s umělým povrchem 

a v blízkosti řeky Ostravice.  

 Hala se skládá z kryté hrací plochy, na které jsou vyčleněna dvě hřiště, oddělena 

shrnovací oponou, o rozměrech 36,5 m x 17m z celkové užitné plochy 1481 m2.   Obě jsou 

vhodná pro jakýkoli individuální či kolektivní sport. Jedno z nich je dále vybaveno 

elektronickým ukazatelem času a skóre, a obě konstrukcemi s basketbalovými koši.  
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 Nezbytnou součástí jsou sociální zařízení (3 koupelny se sprchami, 4 toalety, 5 šaten), 

klubovna, samostatná malá tribuna, vstupní prostory s nápojovým automatem, místa 

k parkování před budovou. 

 Prostory jsou v zimním období dostatečně vytápěny, osvětlení je ve třech stupních 

intenzity, ozvučení je zajištěno místní akustikou. 

 

3. 2. 3 Propagace kempu 

 Při příležitosti realizace minivolejbalu ve Frýdku–Místku proběhl v termínu 27. 10. – 

28. 10. 2010 kemp zaměřený na základy volejbalové techniky. 

 Dvoudenní akce byla zpřístupněna nejen pro sportovce z Frýdku – Místku, ale také 

pro všechny nadšence barevného volejbalu ve věku od 6 do 12 let. Informace ohledně tohoto 

kempu byly prezentovány: 

1. Na webových stánkách klubu – www.sskbeskydy.cz v oddílu Beskyďáček, akce – 

upoutávka v podobě elektronického letáku byla na tyto stránky k nahlédnutí 

od 11. 10. 2010.  Propagační materiál obsahoval základní informace týkající se akce: 

• zaměření kempu, 

• rozvrh kempu, 

• cenu za kemp + co zahrnovala, 

• pokyny k platbě, 

• kontaktní osoby, 

• závaznou přihlášku a jiný způsob přihlášení. 

 

2. Na webových stránkách Českého volejbalového svazu – www.cvf.cz  na úvodní 

stránce – pozvánka na akci v podobě elektronického letáku byla zobrazena 

na stránkách svazu od 28. 9. 2010 a obsahovala stručné informace o akci: 

• termín konání kempu, 

• zaměření kempu, 

• stručný program kempu, 

• odkaz na webové stránky klubu. 
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3. E-mailem – v podobě e-mailu byly pozvánky na sportovní akci zasílány všem rodičům 

zapojených dětí do projektu „Beskyďáček“. Informační e-mail rozesílal hlavní 

organizátor akce od 28. 9. 2010. Letáček byl identický jako v prvním případě. 

 

4. Osobně na tréninkových jednotkách -  čtvrtá forma prezentace volejbalového kempu 

byla osobní. V týdnu od 11. 10. 2011 seznamovali trenéři děti s touto akcí přímo na 

hodinách minivolejbalu. Každý sportovec obdržel pozvánku, jejíž součástí byla 

i závazná přihláška. 

 

5. Vylepení plakátu na vstupních dveřích haly Střední průmyslové školy a jednotlivých ZŠ 

– posledním způsobem, jak byla akce propagována, byl vylepený plakát, který visel na 

hlavních dveřích haly a základních škol. 

 Samozřejmostí všech upoutávek byla i pozvánka pro rodiče, příbuzné, trenéry             

 a sportovce jako pro diváky či spoluorganizátory. 

 Propagační letáček akce je k nahlédnutí v příloze č. 1.  

 

3. 2. 4 Statistika účastníků 

 Východiskem pro účinné a úspěšné zvládnutí akce byla dostatečně využita kapacita 

haly, kterou nám vyplnila 60 členná skupina dětí, 18 členný tým pracovníků a diváci.  

 Ze seznamu účastníků, jenž byl kompletně vyhotoven při vstupu do haly, jsou v této 

podkapitole vygenerovány grafy, na základě kterých se dají vypozorovat skutečnosti dle 

následujících kriterií: 

 

1. Podle počtu zainteresovaných a nezainteresovaných dětí na projektu „Beskyďáček“ 

 Celkový počet evidovaných na akci bylo k 27. 10. 2010 60. Z toho bylo 45 dětí 

zapojených do projektu „Beskyďáček“ a 15 zájemců z okolních měst či vesnic. 
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Graf 3. 1 Poměr zainteresovaných k nezainteresovaným do projektu „Beskyďáček“  

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle databáze účastníků na kempu 

 

2. Podle pohlaví  

 Celkový počet dívek evidovaných v klubu byl ve školním roce 2010/2011 95           a 

chlapců 97, z toho se kempu zúčastnilo 21 dívek a 24 chlapců. Z okolních měst a vesnic si 

přišlo zasportovat 5 dívek a 10 chlapců. 

 

Graf 3. 2 Poměr dívek a chlapců vzhledem ke stavu evidovaní k neevidovaným  

 

36%

8%

41%

15%

Poměr dívek ke chlapcům, členové 

x nečlenové

Evidované dívky - 21

Neevidované dívky - 5

Evidovaní chlapci - 24

Neevidovaní chlapci - 9

 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle databáze účastníků na kempu 
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3. Podle počtů dětí z jednotlivých škol  

 Projekt „Beskyďáček“ byl realizován téměř na všech školách ve Frýdku–Místku. 

Následující graf vyhodnocuje, které z nich měly nejhojnější účast na minivolejbalovém 

kempu.  

 

Graf 3. 3 Poměr dětí vzhledem ke škole, kterou navštěvují  

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle databáze účastníků na kempu 

 

4. Podle rozdělení začátečníci/pokročilí 

 Výkonnost byla prioritním měřítkem, na základě kterého bylo nezbytné rozdělit 

sportovce na začínající (děti se žlutým trikem) a pokročilé (ostatní barvy). Každé kategorii byl 

přizpůsoben program a herní podmínky. 
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Graf 3. 4 Poměr dětí dle kategorie začátečníci a pokročilí  

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle databáze účastníků na kempu 

 

3. 2. 5 Personální obsazení 

 Nezanedbatelnou součástí při realizaci bylo zajistit pracovníky, kteří byli důkladně 

obeznámeni se svými rolemi, aby byl zajištěn čistý, ničím nekomplikovaný a nenarušovaný 

průběh akce. Na kemp se dostavilo 18, na spolupráci připravených, trenérů. Nejpodstatnější 

však byla osobnost pana Haníka, který přijal pozvání klubu, aby předal dětem své letité 

zkušenosti a trenérům ukázal možný směr pro nově vznikající projekt „Beskyďáček“. 

 

 Tab. 3. 3 Seznam pracovníků podílejících se na sportovní akci a jejích role  

 

Jméno a příjmení Funkce 

Haník Zdeněk známá osobnost, metodik, šéftrenér a odborný vedoucí 

Chrobák Miloslav předseda klubu 

Pelikán Ivan metodik, technik a organizátor celé akce, zodpovědný za průběh celé akce 

Pelikán Jiří pomocný trenér u pokročilých, rozhodčí, pravá ruka organizátora 

Cigán Werner pomocný trenér u pokročilých 

Drabinová Radka pomocný trenér zodpovědný za rozcvičku a program pro začátečníky 

Golová Lenka pomocný trenér, pokladník 

Koloczková Marie zdravotník 

Krpcová Jitka pomocný trenér u pokročilých, rozhodčí 

Kubačáková Eva pomocný trenér u pokročilých, rozhodčí 

Malá Šárka pomocný trenér u pokročilých, rozhodčí 
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Němcová Nikola pomocný trenér zodpovědný za rozběhání, rozhodčí 

Podola Radek pomocný trenér u pokročilých, rozhodčí 

Said Habboudji pomocný trenér u pokročilých, rozhodčí 

Strachottová Petra pomocný trenér u pokročilých, rozhodčí 

Windisch Ján pomocný trenér u začátečníků, rozhodčí 

Winklerová Michaela pomocný trenér u pokročilých, rozhodčí 

Zemanová Kamila pomocný trenér u pokročilých, rozhodčí 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle interních zdrojů 

 

3. 2. 6 Materiálové vybavení 

 Součástí každého z programu vypracovaného pověřenými osobami pro dvoudenní 

sportovní aktivity, byl seznam potřebného materiálu nezbytného pro uskutečnění jednotlivých 

pohybových celků a to z důvodu nedostatečné vybavenosti haly a zajištění tohoto nářadí 

a náčiní od jiných zdrojů. 

 Seznam materiálového vybavení byl následující: 

• Rozcvička (rozběhání a strečink) – balóny dle počtu dětí (60), 12 x překážka tří 

velikostí, 4 x lavička, prostor pro běhání 

• Opičí dráha – 4 x lavička, 2 x švédská bedna, 1 x trampolína, 3 x žíněnka, 1 x stůl 

pro podlézání, 5 x kužel, 2 x podélná síť, 2 x velká žíněnka 

• Tréninkové jednotky -  míče dle počtu dětí (60), tenisáky, overbally  

 

3. 2. 7 Finanční vyhodnocení  

 Následující tabulka peněžních toků vystihuje finanční situaci akce.  

 

Tab. 3. 4 Finanční vyhodnocení kempu 

 

Položka Ʃ v Kč 

počáteční stav peněz 0 

příspěvky rodičů 17 400 

dotace z ŠSK Beskydy 4 300 

mimořádné příjmy 0 

příjmy celkem 21 700 
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pronájem haly 4 000 

odměna pro kuchařky 2 000 

stravování dětí  3 930 

odměny trenérům  5 000 

trika pro děti 3 070 

odměny dětem 500 

občerstvení pro trenéry 2 700 

ostatní výdaje (kopírování, tisk, telefonování, e-maily) 500 

výdaje celkem 21 700 

konečný stav peněz 0 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle podkladů z účetnictví klubu 

 

3. 2. 8 SWOT analýza  

 Následující analýza byla vyhotovena na základě názorů zúčastněných trenéru 

a interního hodnocení, které je k nahlédnutí v příloze č. 3. 

 

Obr. 3. 2 SWOT analýza 

 

Zdroj: vlastní zdroj 
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3. 3 Analýza kempu realizovaného v termínu 27. 5. – 28. 5. 2011 (B) 

 Minivolejbalový kemp bude analyzován z hlediska osmi segmentů. Profil akce, 

charakteristika sportovního objektu, propagace kempu, statistika dětí, personální obsazení, 

materiálové vybavení, finanční vyhodnocení a SWOT analýza. 

 

3. 3. 1 Profil akce 

 Kemp barevného volejbalu, který se konal v termínu 27. 5. – 28. 5. 2011, byl zaměřen 

na rozvoj herních činností jednotlivce, pohybovou a herní průpravu. Sportovcům se věnovali 

fundovaní trenéři a pedagogičtí pracovníci, kteří dbali o nácvik a správnou techniku 

pohybových a herních cvičení. Akce se uskutečnila v prostorách nové haly při základní škole 

na Čeladné. 

 Kemp byl rozdělen do dvou dní. V pátek se startovalo ve tři hodiny odpoledne první 

tréninkovou jednotkou, která trvala, stejně jako všechny ostatní, 1h a 30 min. Po pause 

následovala druhá TJ a přibližné ukončení bylo okolo 19. hodiny. V sobotu byl program 

zahájen v 9:00 hodin. Po skončení tréninku děti čekal v místní jídelně oběd a polední pausa.  

V 13:00 hodin začala společnou rozcvičkou poslední část tréninkového cyklu a závěrečný 

turnaj všech zúčastněných hráčů. Po vyhlášení byl zavelen rozchod. 

 Děti byly rozděleny do pěti barev. Nejmenší a nejméně zkušené byly oděny 

ve žlutém tričku. Sportovcům druhých tříd náležela trika oranžová, třetích červená, čtvrtých 

zelená a konečně pátých modrá. Náplň tréninkových jednotek byla vhodná a přizpůsobená 

pro všechny kategorie minivolejbalu. Podrobný program je k nahlédnutí v příloze č. 2.  

Oba dva dny byly pro děti zpříjemněny relaxační hudbou hrající v pozadí a motivační hrou 

podporující výkony sportovců.  

 Celkové náklady kempu byly stanoveny ve výši 450,-Kč/dítě. Rodičovský poplatek 

činil 260,-Kč/hráče a v případě sourozeneckých dvojic druhé dítě ve výši 50% rodičovského 

poplatku. Pro účastníky z okolí Čeladné bylo zápisné v hodnotě 130,-Kč/65,-Kč.  Částka 

mohla být hrazena trenérům nebo bezhotovostním stykem. V ceně byla zahrnuta páteční 

doprava autobusem na Čeladnou pro sportovce z F-M (odvoz zpět a dopravu druhý den si 

rodiče dětí zajišťovaly samy), dále pro všechny ostatní nájem haly, sobotní oběd, pitný režim, 

tričko, ceny, metodické vedení a pedagogický dozor. 

 Prostory haly umožňovaly rodičům pohodlné sledování průběhu kempu. K dispozici 

byl pro malé občerstvení bufet. Na své si přišli jak děti, tak i rodiče, rodinní příslušníci či 

známí. Více informací je k nahlédnutí v příloze č. 4. 
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3. 3. 2 Charakteristika sportovního objektu 

 Sportovní hala Čeladná, byla nově vybudována roku 2010 při sportovně-školním 

areálu na ulici Čeladná 551. Je dostupná pro všechny příznivce sportu. Součástí budovy je 

také fitcentrum a herna pro stolní tenis. Hala je situována v samotném centru obce vedle ZŠ. 

 Hrací plocha je pokryta nejmodernějším protiskluzovým měkčeným povrchem. Nabízí 

hned několik možností využití. Hřiště pro florbal (40 x 20 m) včetně certifikovaných 

mantinelů a branek, hřiště pro futsal (40 x 20 m), košíkovou, házenou, 3 x badmintonový 

a volejbalový kurt s dělící oponou a klasický tenisový kurt. Prostor je také vybaven 

multifunkční výsledkovou tabulí, mobilní konstrukcí s posuvnými koši, žebřinami, kompletně 

vybavenou nářaďovnou a tribunou při kapacitě 350 diváků. 

 K využití pro každého návštěvníka jsou klimatizované šatny a sociální zařízení, bistro, 

nápojové automaty při vstupu, klubovna, vybavené fitcentrum a stání před budovou. 

Prostory haly jsou plně klimatizovány s profesionálně zabudovanou akustikou a osvětlením. 

 

3. 3. 3 Propagace kempu 

 V rámci nově vznikajícího projektu Beskyďáček byla v termínu 27. 5. – 28. 5. 2011 

uskutečněna dvoudenní akce, která byla zaměřena na minivolejbal. 

 Cílovým segmentem byli školáci ve věku 6 až 12 let. Přednostně byli osloveni členové 

„Beskyďáčku“, tj. děti, které pravidelně docházely na tréninkové jednotky, turnaje a další 

akce pořádané klubem. Pro tyto byla akce prezentována: 

1. Na webových stránkách klubu – www.sskbeskydy.cz v sekci Beskyďáček, akce – 

k nahlédnutí byl od 11. 5. 2011 elektronický letáček, který obsahoval podstatné 

informace týkající se kempu: 

• zaměření kempu, 

• program kempu, 

• cena kempu + co cena zahrnovala, 

• informace o platbě, 

• kontaktní osoby, 

• závaznou přihlášku. 

 

2. E-mailem – na základě přihlášek do kroužku Beskyďáček byla začátkem školního roku 

2010/2011 vytvořena evidence dětí s osobními údaji. Jelikož se jedná o nezletilé, byly 

součástí kontakty na rodiče. První informační e-mail byl zaslán k 16. 5. 2011. 
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Z důvodu nízkého zájmu byl odeslán i druhý e-mail a to o 6 dní později, tedy 22. 5. 

2011. Obě tyto zprávy obsahovaly stejná data jako v bodě 1. Jednalo se o identický 

elektronický letáček. 

 

3. Osobně na tréninkových jednotkách – třetí forma prezentace sportovní akce byla 

osobní. Od 11. 5. 2011 trenéři Beskyďáčku rozdávali dětem přímo na tréninku letáky 

s informacemi o kempu.  

 Z důvodu malé účasti a jiných okolností byli dále také osloveni malí sportovci 

z okolních vesnic (Čeladná, Ostravice).  Formy prezentace byly dvojího způsobu: 

 

4. Vylepení plakátu v budově školy -  od 24. 9. 2011 byly vylepeny plakáty přímo 

5. ve školách. Tyto obsahovaly totožný text jako na letácích pro děti z Frýdku-Místku. 

Jelikož byly navázány kontakty s žáky, kteří nebyli členy Beskyďáčku, byly prospekty 

navíc rozšířeny o následující informace: 

• o tom, že bude otevřena speciální skupina pro začátečníky a program bude 

přizpůsoben dovednostem dětí, 

• o nabídku minivolejbalových turnajů v rámci Asociace školských sportovních klubů, 

• možnost, v případě zájmu, otevření kroužků minivolebalu přímo na škole. 

 

6. Osobní prezentace ve třídách – při příležitosti návštěvy škol byla dále akce 

prezentována ve třídách. Jednalo se o osobní pozvání, které mělo za úkol vyvolat pocit 

„já tam musím být“. 

 Na kemp přihlásili své děti také trenéři, kteří jej mohli pojmout jako hlídání. Kromě 

toho byli osloveni i rodiče projevující zájem spolupodílet se na organizaci akce. 

 Propagační letáček akce je k nahlédnutí v příloze č. 2. 

 

3. 3. 4 Statistika účastníků 

 Podkapitola rozebírá strukturu dětí dle následujících hledisek: 
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1) Podle počtu zainteresovaných a nezainteresovaných dětí na projektu „Beskyďáček“ 

 Ke konci školního roku 2010/2011 bylo ve frýdecko-místeckém kroužku evidováno 

192 dětí. Z celkového počtu zúčastněných kempu na Čeladné (59 dětí) bylo 33 dětí 

klubových. Na prvním stupni ZŠ na Ostravici bylo k tomuto roku evidováno 93 dětí, přičemž 

se na kemp dostavilo 13 dětí. Seznam dětí na ZŠ na Čeladné vykazoval 102 dětí, z toho se 

na kempu podílelo 9 sportovců. Z okolních měst a vesnic si přišly zasportovat 4 děti. 

 

Graf 3. 5 Poměr zainteresovaných k nezainteresovaným do projektu „Beskyďáček“  

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle databáze účastníků na kempu 

 

2) Podle pohlaví  

 Celkový počet dívek evidovaných v klubu byl ve školním roce 2010/2011 

95 a chlapců 97, přičemž se kempu zúčastnilo 18 dívek a 15 chlapců. Základní škola na 

Ostravici evidovala na prvním stupni 45 dívek a 48 chlapců, z toho se na sportovní akci 

přihlásilo 10 dívek a 3 chlapci. Na základní škole na Čeladné docházelo v daném roce 52 

dívek a 50 chlapců, kemp navštívily 2 dívky a 7 chlapců. Z ostatních měst a vesnic na kemp 

dorazila 1 dívka a 3 chlapci. 

    

 

 

 



 

53 
 

Graf 3. 6 Poměr dívek a chlapců vzhledem ke stavu evidovaní k neevidovaným 

 

31%

22%
25%

22%

Poměr dívek k chlapcům, členové x nečlenové

Evidované dívky - 18

Neevidované dívky  z Ostravice, 
Čeladná a okolí - 13

Evidovaní chlapci - 15

Neevidovaní chlapci z Ostravice, 
Čeladná a okolí - 13

 

Zdroj: vlastní zpracování dle databáze účastníků na kempu 

 

3) Podle počtu dětí z jednotlivých škol a počtu dětí zúčastněných na kempu 

 Graf se zaměřuje na účastníky kempu dle jednotlivých škol. 

 

Graf 3. 7 Poměr dětí vzhledem ke škole, kterou navštěvují  

 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle databáze účastníků na kempu 
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4) Podle rozdělení začátečníci/pokročilí 

 Mezi začátečníky byly zařazeny automaticky děti prvních tříd, děti druhých tříd, které 

si netroufly na vyšší úroveň, a děti, které navštěvovaly MŠ. Do pokročilých patřili všichni 

ostatní, kteří se kempu zúčastnili. 

 

Graf 3. 8 Poměr dětí dle kategorie začátečníci a pokročilí  

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle databáze účastníků na kempu 

 

3. 3. 5 Personální obsazení 

 O sportovce se na kempu starali fundovaní trenéři a pedagogický dozor. Počet 

pracovníků se pohyboval okolo 10. Následná tabulka uvádí funkce jednotlivých lidí, kteří se 

na realizaci akce podíleli. 

 

Tab. 3. 5 Seznam pracovníků podílejících se na sportovní akci a jejích role  

 

Jméno a příjmení Funkce 

Miloslav Chrobák vedoucí klubu, pozorovatel a kontrolor 

Ivan Pelikán metodik, pozorovatel a kontrolor 

Jiří Pelikán organizátor celé akce, zodpovědný za průběh celé akce 

Radka Drabinová hlavní trenér zodpovědný za program pro začátečníky 

Nikola Němcová hlavní trenér zodpovědný za program pro pokročilé 

Michaela Winklerová pomocný trenér u pokročilých 

Jan Windish pomocný trenér u pokročilých 

Radek Podola pomocný trenér u pokročilých 

Svatava Svobodová pomocný trenér u začátečníků 

Eva Kubačáková pomocný trenér u začátečníků 
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Michaela Drabinová zdravotník, prodejce v bufetu 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle interních zdrojů 

 

3. 3. 6 Materiálové vybavení 

 Trenéři zodpovědní za dvoudenní aktivity měli za úkol sepsat seznam s matriálem, 

který byl potřebný pro jednotlivé herní činnosti a to pro případ možného chybějícího nářadí či 

náčiní. 

 Seznam materiálového vybavení byl vcelku identický jako na předchozím kempu: 

• rozcvička (rozběhání a strečink) – balóny dle počtu dětí (59), 12 x překážka tří 

velikostí, 4 x lavička, prostor pro běhání, 

• opičí dráha – 4 x lavička, 2 x švédská bedna, 1 x trampolína, 3 x žíněnka, 1 x stůl 

pro podlézání, 5 x kužel, 2 x podélná síť, 2 x velká žíněnka, 6 x step bedýnky, 

• tréninkové jednotky -  míče dle počtu dětí (60), tenisáky, overbally.  

 

3. 3. 7 Finanční vyhodnocení kempu  

 Smyslem této podkapitoly je vyhodnotit kemp po stránce finanční. Následující tabulka 

zhodnocuje veškeré příjmy a výdaje sportovní akce. 

 

Tab. 3. 6 Finanční vyhodnocení kempu  

 

Položka Ʃ v Kč 

počáteční stav peněz 0 

příspěvky rodičů 11 310 

příjmy z tržeb 1 090 

dotace ŠSK Beskydy 1 080 

mimořádné příjmy 0 

příjmy celkem 13 480 

pronájem haly 3 000 

stravování dětí  3 580 

odměny trenérům  4 000 

doprava na Čeladnou 1 630 
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odměny dětem 440 

občerstvení pro trenéry 320 

ostatní výdaje (kopírování, tisk, telefonování, e-maily) 510 

výdaje celkem 13 480 

konečný stav peněz 0 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle podkladů z účetnictví klubu 

 

3. 3. 8 SWOT analýza  

 Následující analýza byla vyhotovena na základě názorů zúčastněných trenéru 

a interního hodnocení, které je k nahlédnutí v příloze č. 5. 

 

Obr. 3. 3 SWOT analýza  

 

 

Zdroj: vlastní zdroj 
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3. 4 Komparace výsledků z dílčích kempů 

 Zásadní diference byla ve vedení akce. Zatím, co první kemp byl realizován velice 

zkušeným metodikem s působnosti v Belgii a samotným předsedou ČVS, na druhém se 

podíleli pracovníci s roční praxí v oboru. 

 Charakter akce byl poměrně stejný, pouze s tím rozdílem, že pro začátečníky byl 

při druhé akci vyhotoven program s jiným obsahem a zaměřením. 

 V každém termínu bylo zvoleno jiné sportovní středisko. U obou byly zaznamenány 

jak výhody, tak nevýhody. V prvním termínu byla výborná dostupnost v centru             

Frýdku -Místku a nedostatečná vybavenost haly a při druhém kempu byla právě naopak 

nedořešena doprava na místo, ale vybavenost haly byla skoro stoprocentní. 

 Co se týče informovanosti potencionálních účastníku, byla propagace pozitivnější 

v prvním případě. Byla včasnější a vhodným způsobem umístění letáku oslovila větší počet 

dětí. Při druhém kempu byly informace dětem zaslány pozdě a pro nízký počet zájemců se 

musela svolat krizová schůze trenérů.  

 Kemp byl prioritně určen členům „Beskyďáčku“ a v případě nenaplnění kapacity byly 

přizvány i jiné děti. Obou akcí se zúčastnilo zhruba 60 sportovců, avšak v prvním případě 

bylo procentuálně více dětí kmenových než v případě druhém.   

 Počet participujících se trenérů byl na prvním kempu oproti druhému větší 

a na každou skupinu připadalo o dva pracovníky více, což zkvalitňovalo průběh jednotlivých 

cvičení. 

 Jak už bylo zmíněno, sportovní hala na Čeladné byla oproti SPŠ vybavena vlastní 

nářaďovnou s dostačující materiálovou základnou. Při akci na SPŠ byl veškerý potřebný 

materiál přivezen z místních základních škol, které je byly ochotny propůjčit. 

 Po finanční stránce vyšel druhý kemp výhodněji, protože klub dorovnával menší ztrátu 

než v případě prvním. 

 Shrnující analýzy byly vyhotoveny z postřehů všech zúčastněných trenérů 

a od ochotných rodičů poskytnout svůj názor. Pro zkvalitnění dalších akcí zajímaly realizační 

tým spíše negativní ohlasy. Při prvním kempu převládalo nízké ohodnocení trenérů a špatná 

vybavenost haly a při druhém nedostatečná komunikace mezi organizátory a pozdní 

propagace.  Z pohledu dětí pak vysoká náročnost jednotlivých úseků. 
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4 Návrh strategie pro další volejbalovou akci  

 Na základě nedostatků, vyplývajících z vyhodnocení dvou již uskutečněných akcí 

řešených v předchozím textu, bude záměrem této kapitoly navržení uceleného procesu, jak 

postupovat při organizaci, přípravě a realizaci dalších akcí, konaných v rámci klubového 

projektu. 

 

Krok č. 1  

  V předstihu určit termín a zajistit halu vyhovující požadavkům připravující se akce. 

Orientovat se podle: 

• charakteru akce,  

• plánované kapacity účastníků, 

• vybavenosti haly, 

• dostupnosti. 

Krok č. 2 

 Předem zjistit informace o možných výdajích a stanovit částku, kterou budou hradit 

zájemci, v takové výši, aby pokryla následující položky: 

• pronájem haly a prostor, 

• stravování dětí a trenérů, 

• dostatečné odměny spolupracovníkům, kteří se podíleli na pořádání akce, 

• trika pro děti, 

• odměny pro děti, 

• doprava, 

• ubytování, 

• občerstvení pro pořadatele, 

• výdaje za tisk, telefon, kopírování, kancelářské pomůcky aj. 

Krok č. 3 

 Připravit propagační leták poskytující dostatečné a srozumitelné informace: 

• o místu a termínu konání, 

• o charakteristice akce, 

• o kapacitě, 

• o ceně akce a o tom, co v sobě zahrnuje a možných nároků na slevu, 

• o způsobech přihlášení, 
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• o způsobech úhrady, 

• o přednostním právu pro ty, kteří zaplatili před přihlášenými z důvodu omezené 

kapacity, 

• o datu ukončení přihlašování na akci. 

Krok č. 4 

 Pro zajištění dostatečného počtu účastníků je nutná včasná propagace, a to zhruba dva 

měsíce před konáním. Osvědčené a doporučené formy jsou následující: 

• umístit pozvánku na webové stránky klubu www.sskbeskydy.cz, na stránky 

minivolejbalu www.minivolejbal.cz, na stránky Moravskoslezského kraje 

www.ms.cvf.cz, na stránky Českého volejbalového svazu www.cvf.cz, 

• prostřednictvím e-mailu přeposlat leták s informacemi rodičům evidovaných dětí      

při projektu „Beskyďáček“,  

• rozdat informační leták s přihláškou ve všech otevřených skupinách (pro školní rok 

2011/2012 - 4. ZŠ, 5. ZŠ, 6. ZŠ, 7. ZŠ, 8. ZŠ, 9. ZŠ, Sokolovna, ZŠ v Janovicích, ZŠ 

ve Frýdlantu nad Ostravicí, ZŠ na Ostravici, ZŠ na Čeladné, ZŠ v Kunčicích           

nad Ondřejníkem) a ve školách umožňujících přístup jednou za měsíc docházet         

do hodin TV (ZŠ na Pstruží, ZŠ v Nové Vsi), 

• vyvěsit plakáty, nejméně jeden, v prostorách těchto škol, 

• vyvěsit plakát na sportovních halách a veřejných prostorech určených pro reklamu, 

• e-mailem či faxem přeposlat informace vedoucím klubů měst s minivolejbalovým 

zaměřením. 

Krok č. 5 

 Pořádání a průběh akce si vyžaduje pevný realizační tým. Pro jeho sestavení je 

zapotřebí: 

• prostřednictvím propagačního letáku nabídnout možnost spolupráce rodičům, 

rodinným příslušníkům a případným zájemcům, 

• obvolat či obeslat e-mailem všechny trenéry spolupracujících na projektu 

„Beskyďáček“, vystižně jim charakterizovat akci, objasnit podmínky (pracovní náplň, 

kompetence, výše odměny) a vyzvat je ke spolupráci.  

 V případě zájmu jim bude přiřazena funkce vyplývající ze systémového „pavouka“.  
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Schéma 4. 1 Struktura personálu a jeho funkce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zdroj 

 

Hlavní organizátor: 

• vytvoří informační leták a zajistí propagaci akce, 

• zajistí halu, stravování, případné ubytování a dopravu dle charakteru akce, 

• rozdá úkoly druhé linii,  

• kontroluje průběh celé akce,  
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• nastaví pravidla akce, 

• propracuje logistiku placení, 

• odpovídá na případné dotazy rodičů, 

• vyvěšuje souhrnnou zprávu na web. 

Zodpovědný vedoucí skupin: 

• vede trenéry ve třetí linii, 

• připravuje náplň akce a motivační program pro účastníky, 

• provádí dozor o pausách a při stravování v jídelně, 

• zajišťuje program v polední pause. 

Pokladník: 

• má v kompetenci evidenci dětí, 

• rozdává trička při vstupu + jmenovky pro účastníky kempu  

• vybírá úhradu od dětí, které ještě nezaplatily a jsou na akci registrované, 

• provádí důkladnou evidenci účastníků. 

Zdravotník + Bufet: 

• obstarává potraviny na prodej, 

• prodává občerstvení a zajišťuje chod bufetu, 

• provede inventuru a vypočítá tržbu, 

• poskytuje případnou první pomoc při úrazech dětí. 

Akustik:  

• zabývá se ozvučením haly, 

• zajišťuje mikrofony, 

• je zodpovědný za hudbu. 

Materialista: 

• kontroluje stav materiálu, který je dostupný na hale, 

• zajišťuje případný nedostatečný či chybějící potřebný materiál dle připravených 

programů. 

Krok č. 6 

 Posledním, ale velice podstatným krokem je zpětná vazba a komplexní vyhodnocení 

akce použitím vyhovující analýzy.  
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5 Závěr 

 Cílem diplomové práce bylo vyhodnotit dva již uskutečněné minivolejbalové kempy   

a dle zjištěných výsledků sestavit ucelený proces, jak postupovat při realizaci dalších 

sportovních akcí. 

 První kapitola „Determinace základních pojmů“ stručně objasnila čtenáři představu,   

o čem pojednávala praktická část a vysvětlila význam jednotlivých termínů, které byly v práci 

použity.  

 V kapitole „Vyhodnocení volejbalových kempů“ byl nejprve představen projekt, 

v rámci kterého byla analýza provedena. Bylo zjištěno, že vedení občanského sdružení ŠSK 

Beskydy bylo schopno obstarat si peněžní prostředky pro realizaci a chod projektu 

„Beskyďáček“, který je zainteresovaný na rozšíření volejbalové základny chlapců, po oba 

školní roky. V prvním roce tato částka činila zhruba 660.000 Kč a ve druhém, z důvodu 

změny garanta odměn pro trenéry, asistenty a koordinátory, bez ohledu na výši školného        

a za účelem zefektivnění práce, se snížila na 450.000 Kč.  

 Následně byly individuálně rozebrány jednotlivé akce. Podkapitolou každé z nich byla 

jejich charakteristika, propagace, statistika účastníků, personální obsazení, materiálové 

vybavení, finanční vyhodnocení a shrnující analýza. Závěrem byla provedena komparace 

výsledků z dílčích kempů, ze které se dá konstatovat, že efektivnější příprava a průběh kempu 

proběhl v prvním termínu, ale po finanční stránce na tom byl lépe kemp druhý, který sice 

nebyl výnosný, ale byla pro něj potřebná nižší dotace z klubu ŠSK Beskydy, která činila 

zhruba 3.200 Kč. 

  Smyslem čtvrté kapitoly „Návrh strategie pro další sportovní akce“ bylo vytvoření 

základního schématu, jak postupovat při realizaci akcí tohoto typu a to na základě SWOT 

analýzy, která vygenerovala slabé a silné stránky, příležitosti a ohrožení. Pro úspěšně 

zvládnutí akce bylo navrženo 6 systematických kroků, které jsou aktérům doporučovány      

při přípravě a realizaci akcí stejného charakteru.  

 Výsledky, kterých bylo v této diplomové práci dosaženo, jsou již využívány v rámci 

projektu „Beskyďáček“. 
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vztahuje zákon č. 121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – užití díla v rámci 
občanských a náboženských obřadů, v rámci školních představení a užití díla školního  
a § 60 – školní dílo; 

- beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen VŠB-
TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, diplomovou (bakalářskou) práci 
užít (§ 35 odst. 3); 

- souhlasím s tím, že diplomová (bakalářská) práce bude v elektronické podobě 
archivována v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jeden výtisk bude uložen u vedoucího 
diplomové (bakalářské) práce. Souhlasím s tím, že bibliografické údaje o diplomové 
(bakalářské) práci budou zveřejněny v informačním systému VŠB-TUO; 

- bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční smlouvu 
s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona; 

- bylo sjednáno, že užít své dílo, diplomovou (bakalářskou) práci, nebo poskytnout 
licenci k jejímu využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna 
v takovém případě ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které 
byly VŠB-TUO na vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Ostravě dne …………… 

 

 

 

 

 

……………………………… 

                  jméno a příjmení studenta 
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Příloha č. 1:  Propagační leták projektu „Beskyďáček“ 
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Příloha č. 2 Podzimní volejbalový kemp mládeže 

Podzimní volejbalový kemp.  

 

Váš syn (dcera) má možnost se zúčastnit na počátku podzimních prázdnin volejbalového kempu, zaměřeného 

na základy volejbalové techniky, přiměřené věku dětí 1. – 5. třídy. Absolvování kempu dá dětem solidní 

základy, umožňující zvládnutí hry – MINIVOLEJBALU. 

Děti se budou učit (a hrát si) pod vedením pana Ivana Pelikána (člen metodické komise ČVS  

a metodik oddílu) a pana Zdeňka Haníka (předseda Českého volejbalového svazu, bývalý metodik ČVS a 

trenér reprezentace mužů). 

Domácí kemp se koná  ve  ST a ČT 27. – 28. 10. 2010 (podzimní prázdniny a státní svátek), vždy od 9:00 

do 15:30 v hale SPŠ Frýdek-Místek na ulici 28.října. 

Pro děti je připraven program včetně pedagogického dozoru, pitného režimu (děti si musí přinést plastovou 

láhev), zdravotního dozoru a obědů (školní jídelna SPŠ) po oba dva dny. Cena za účast na kempu je 300,-Kč 

za dva dny, v případě jednodenní účasti je cena 200,-Kč. Poplatek je možné uhradit bezhotovostní formou na 

účet č.43-2551790247/100 (do sdělení pro adresáta je nutné vypsat KEMP + jméno a příjmení žáka + datum 

narození). Přihlášky je možné zasílat do středy  21. 10. 2010 mailem  na web klubu – www.sskbeskydy.cz nebo 

telefonicky na čísle 608 50 28 38 (pan Ivan Pelikán), případně můžete přihlášky podávat také 

prostřednictvím trenérů  

a koordinátorů Beskyďáčku na konkrétní škole.  

Vzhledem k omezené kapacitě haly je nutné dodržet termín přihlášky. 

V případě neúčasti je tato částka nevratná. 

 

Těšíme se na účast Vašich dětí 

Ivan Pelikán, metodik ŠSK Beskydy       Miloslav Chrobák, předseda ŠSK Beskydy 

…………………………………………………………….. n  á  v r  a  t  k a ……………………………………………… 

 

P  Ř  I  H  L  Á  Š  K  A 

 

Přihlašujeme našeho syna (dceru) ………………………………………………………………………. na podzimní volejbalový  kemp 

ŠSK Beskydy v Místku ve dnech 27. – 28. 10. 2010.  

U dětí, které nejsou členy Beskyďáčku je třeba uvést telefonní a mailový kontakt na zákonné zástupce – 

telefon: …………………………………. E-mail:……………………………….        Případné připomínky uveďte na druhou 

stranu návratky. Datum: ……………………..          Podpis rodičů: …………………………….. 
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Příloha č. 3 Interní hodnocení kempu                                                                                  1/2 

Interní hodnocení kempu (27. – 28. 10 2010)  

V září jsme odstartovali projekt Beskyďáček. Z tohoto důvodu podzimní kemp kopíroval věkové kategorie 6 – 10 

let. Po vyhodnocení organizace a náplně kempů předešlých nám jasně vyšlo, že se chceme posunout dále a naši 

práci zkvalitnit. Jedním ze základních předpokladů pro naplnění našich cílů byla maximální účast našich 

kmenových trenérů, ale i všech ostatních, kteří projeví zájem. Stáli jsme o účast osoby pana Haníka, který 

volejbalové kempy ve Frýdku – Místku nejen rozjížděl, ale je naším příznivcem a jistě všichni chápou, že je to 

pro nás dobrá vizitka…  

Bylo důležité si stanovit počet dětí, se kterými budeme na kempu pracovat. Ještě nikdy jsme nebyli v situaci, 

kdy budeme muset akceptovat kapacitu prostorů haly. Bylo stanoveno, že míra únosnosti pro zachování kvality 

i jiných parametrů bude někde kolem 60 – 70 dětí. Připočteme-li k tomu cca 25 trenérů a některé rodiče, kteří 

cirkulují v hale, tak šlo o nutné rozhodnutí. Z tohoto důvodu muselo dojít k odmítnutí některých žádostí o účast 

na kempu. Nutno dodat, že šlo o žádosti po termínu stanoveném pro přihlášení!  

Systém přihlašování  

Bylo možno si zvolit několik způsobů přihlášení. Přihlášku ve formě papíru, elektronicky, telefonicky nebo 

ústně. V konečném efektu se vše shromáždilo u mne (Ivan). Problémy nastaly v momentu, kdy rodiče začali pro 

jistotu používat všechny tyto možnosti a bylo nutno neustále kontrolovat, vysvětlovat a navíc vše přicházelo s 

časovým posunem… Zaplatili převodem a mysleli si, že jsou již přihlášeni, ale já o nich ještě fyzicky nevěděl!  

AKCE: Propracovat logistiku. Kvalitnější systém přihlašování, který bude nezbytný pro další růst! Konzultovat 

s T. Krempaským nebo externím informatikem.  

 

Prostory kempu (hala…) 

Omezení počtu dětí se osvědčilo! Myslím, že všichni trenéři cítili, že i při redukovaném počtu to bylo akorát….. 

Byly přidány dvě tribuny přímo na hřiště, které se staly centrem odkládání materiálu (pití, oblečení). Taktéž 

přitáhly více rodičů. Problém je s vybaveností haly materiálem (bedny, žíněnky, lavičky…). Vše muselo být 

dovezeno. Zkvalitnění převlékacího prostoru pro trenéry. Velmi dobře se opět osvědčila jídelna. Problém nastal 

u přihlašování dětí.  

AKCE: Pokud budeme pokračovat v kempech stejné koncepce, tak maximální počet dětí je 70. Najít řešení na 

dovybavení haly základním cvičebním materiálem (průmyslová škola). Na recepci použít dva stoly nebo oba 

vchody do haly pro rychlejší odbavení.  

Tréninková jednotka  

Jak již bylo naznačeno, šlo nám o skloubení již známých metod pana Haníka s „něčím“ novým. Pan Haník odvedl 

pro volejbal ve Frýdku – Místku v posledních měsících opravdu dost! To, že přijede vždy, když mu zavoláme, 

svědčí o jeho přesvědčení, že jdeme správnou cestou. Jsou liché úvahy, že je to s ním pořád stejné. Ano, může 

se to zdát, ale jsou nové děti a trenéři většinou stále stejní… Možná nastává čas, kdy půjdeme vlastní cestou, 

ale tak to v životě chodí… Je ale nutno uznat, že Zdeněk to vše nastartoval! Za to je potřeba mu moc poděkovat!  

 + Dobrým „tahem“ se zdá být zavedení triček se jmenovkou. Značnou měrou to přispělo k organizaci práce!  
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 + Některá cvičení podpořena dynamickou, pozitivní hudbou (stimulace byla patrná).  

 + Velmi dobrá práce trenérů. Šlo pro mne o největší překvapení!  

 + Disciplína a kázeň byla na dobré úrovni.  

 + Oživení kempu použitím jiného materiálu, ne pouze míčů (bedny, žíněnky…).  

 

 - Víme, že věkové rozpětí 6 – 10 let je obrovské (přehodnotit způsob práce s těmi nejmenšími, 6let).  

 - Nedostatečný počet míčů (taktéž overbalů).  

 

Organizační záležitosti 

Konkrétní záležitosti jsou uvedeny v jednotlivých rubrikách. Přesto ještě doplnění:  

 Kvalitně zvládnutá polední pauza, i když se druhý den osvědčila pauza kratší… budeme následovat.  

 Doprovod trenérů na oběd i z něj byl příkladný!  

 Byla by vhodná nějaká kompetentní osoba, která by byla hlavně první den k dispozici rodičům (hodně otázek 

a odpovědí). Já se snažil informovat trenéry…  

 Barel s vodou teče! Nešel by sehnat na nápoje nějaký sponzor?  

 Kmenoví trenéři neměli všichni stejný oděv! To považuji za velký nedostatek… pokud měli tepláky a sundali si 

bundu, tak pod ní měli různá trička, což snižuje kvalitu jako celku.  

 Před začátkem každého dne provést kolektivní poradu, proč ne u snídaně…  

 Kemp natáčel na video Honza Windisch, ale pro příště je potřeba zase zajistit kompetentní osobu i na focení!  

 Proč nepřijela televize? Akce směrem k médiím…  

 Zdravotní dozor byl příkladný.  

 

Toliko postřehů z kempu, přátelé, nikoho jsem nejmenoval osobně. Důvod je ten, že mám pocit, že jste 

vytvořili tým, který měl tah na bránu! Proto vám za všechny moc děkuji a brzy ahoj. Ivan Pelikán  

P.S. Pokud dítě nezvládá úplně cvičení, nemusí jít nutně o chybu trenéra nebo špatné cvičení, ale proto to 

děláme, aby se to naučily. Na flustraci není místo! 
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Příloha č. 4 Volejbalový kemp Čeladná 27. - 28. 5. 2011 

 

Volejbalový kemp Čeladná 27. – 28.5.2011 

 

Vážení příznivci minivolejbalu,  

Rádi bychom Vás pozvali na volejbalový kemp Beskyďáčku, který se koná 27. – 28. května v nové hale základní školy na 

Čeladné. Kemp bude zaměřen na rozvoj herních činností jednotlivce, pohybovou a herní průpravu. Hráčům se budou na hřišti věnovat 

kvalifikovaní trenéři, kteří se budou starat o nácvik a správnou techniku pohybových a herních cvičení. 

Kemp začíná společným odjezdem autobusem od haly SPŠ v Místku (domovská hala ŠSK) v pátek 27.5. ve 14:00 hodin. Autobus 

nás zaveze na místo, kde ve tři hodiny startuje první tréninková jednotka (dále jen TJ) cca do 16:30 hodin. Následuje pauza a od 17:00 do 

18:30 proběhne druhá část tréninku. Předpokládaný konec prvního volejbalového dne bude v 19:00 hodin. 

 V sobotu 28.5. začínáme v 9:00. Po skončení TJ v 11:00 hodin následuje pauza na oběd a dle počasí procházka krásným 

prostředím podhůří Beskyd. Ve 13:00 hodin zahájíme společnou rozcvičkou poslední část tréninkového cyklu a závěrečný turnaj všech 

zúčastněných hráčů. 

 Náplň tréninkových jednotek je vhodná a přizpůsobená pro všechny kategorie minivolejbalu. 

Tedy v bodech: 

Pátek 27.5.: společný odjezd autobusem ve 14:00 od haly SPŠ v Místku na Čeladnou 

           15:00 – 16:30 první TJ, 17:00 – 18:30 druhá TJ      

         Předpokládaný konec v 19:00, odjezd po vlastní ose, rodiče si pro své děti musí     

         přijet (snažíme se cenu kempu pro účastníky stlačit co nejníže…) 

Sobota 28.5.: příjezd hráčů po vlastní ose… 

            9:00 – 11:00 první TJ, pauza na oběd, procházka, 13:00 – 17:00 druhá TJ 

           spojená se závěrečným turnajem o ceny 

           předpokládaný konec v 17:00 hodin, odjezd po vlastní ose. 

V případě problémů s dopravou hráčů v pátek večer po skončení TJ a po celou sobotu prosíme rodiče, aby si s dopravou pomohli 

vzájemně mezi sebou. (V případě, že to nebude možné, obraťte se na vedoucího kempu – Jirka Pelikán 733 319 542. Uděláme co 

je v našich silách, ovšem dovoz a odvoz pro velké množství dětí nemůžeme zaručit!) 

Cena: Celkové náklady kempu na jedno dítě činí cca 450,-Kč. Rodičovský poplatek byl  

           stanoven na 260,-Kč za hráče, v případě sourozeneckých dvojic druhé dítě platí 50%,  

           tedy 130,-Kč.     

           V ceně je zahrnuta páteční doprava autobusem, nájem haly, sobotní oběd v jídelně  

           školy, pitný režim, tričko, ceny,  metodické vedení a pedagogický dozor po celý  

           průběh kempu.   

Stanovenou částku mohou děti (rodiče) uhradit svým trenérům na TJ Beskyďáčku, nebo převodem. Číslo konta pro případnou úhradu 

bezhotovostním stykem je 

43-2551790247/0100. Variabilní symbol – 51. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno  

a příjmení Vašeho dítěte – Čeladná. Kopii platebního příkazu je nutno předat nejpozději při nástupu do autobusu. 

V nové čeladenské hale je dostatek prostoru pro pohodlné sledování průběhu kempu. Rodiče, hráči i všichni příznivci budou mít také 

možnost občerstvit se v malém bufetu.  

Těšíme se na Vaši účast, kolektiv trenérů ŠSK Beskydy. 

 

 

Závazná přihláška – možno se přihlásit také mailem na jirik.pelikan@seznam.cz 

 

Naše dcera/syn……………………………… , škola……………………….., třída…………… 

se zúčastní volejbalového kempu na Čeladné ve dnech 27. – 28.5.2011. 

Telefon na rodiče………………………………….. 

Podpis zákonného zástupce……………………………………………………………………... 
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Příloha č. 5 Interní hodnocení kempu (27. - 28. 5. 2011) 

 

Interní hodnocení kempu (27. - 28. 5. 2011) 

 

 Kemp na Čeladné je již minulostí… Byl uzavřen poděkováním organizátorům pátečního a sobotního 
dne vedením ŠSK Beskydy (Ivan a Brouk).  
 
Samotná organizace dvou kempových dní byla solidní a dobře zvládnutá. Proces přípravy a 
organizace této akce byl krokem zpátky, i když je možno najít logické vysvětlení. Nejsem si jist, zda 

všichni pochopili, že startujeme nový styl práce, který budeme prosazovat v rámci ŠSK Beskydy. 
Dosavadní akce byly organizovány v naprosté většině dvěma hlavními garanty – Broukem a Ivanem 
(ostatní členové byli přizváni ke spolupráci). Je dosti pravděpodobné, že se naše činnost ještě 
rozroste (již je to realitou) a proto nelze vše řídit a organizovat těmito dvěma osobami. Princip je ten, 
že na konkrétní úkol, akci bude nominována zodpovědná osoba, která se svým týmem bude úkol 
realizovat! Půjde o zodpovědného člověka, na kterého se bude moci Ivan s Broukem spolehnout. 
Nelze určovat zodpovědnost kolektivně! Je nutno nominovat konkrétní osobu. Ivan a Brouk budou 
mít roli poradní, kontrolní – rámcovou, rozhodovací… Nominovaný vedoucí (zodpovědný za realizaci 
úkolu) nebude podléhat několika stupňové kontrole ze strany Ivana a Brouka (je to ztráta času a to 
by si to potom tito dva mohli udělat sami!). Je to jistě postaveno na důvěře…  
 
Ve chvíli, kdy bylo úzkému týmu Beskyďáčku (Jirka, Radka a Nikola) dáno na výběr kde a jakou 
formou chtějí organizovat náš jarní kemp, byl nastartován proces, který bylo velice zajímavé sledovat 
a hlavně šlo o test, jak s tímto úkolem bude naloženo. Osobně byla pro mne tato zkušenost do 
budoucnosti velice přínosná. Některé z principů, které bude potřeba dodržovat:  

• Je nutno převzít iniciativu a nebýt pasivní (pokud něco nevím, tak není ostuda se zeptat 
nebo nechat si poradit!). Nečekat, že někdo něco udělá za mě a napumpuje mi vědomosti do 
hlavy.  

• Osobně nechci slyšet, že v rámci realizačního týmu někdo řekne: Já jsem to chtěl udělat, ale 
on… to on za to může… V tom případě za to můžete všichni a naznačuje to vaši špatnou 

komunikaci a hlavně individualistické pojetí a vlastně neochotu řešit problém!  

• Naše činnost je živý organismus, který nelze zcela uchopit, zpacifikovat… Navíc se vše vyvíjí. 
Je potřeba naslouchat, vyhodnocovat.  

• Loajalita je velmi důležitou vlastností! Je chybou si myslet, že já to dělám nejlépe, perfektně, 
bez chyb, a že chyby dělají všichni ostatní kolem mne… I v Sokole F - M si všichni trenéři 
myslí, jak jsou perfektní a ostatní jim práci kazí a jsou neschopní. Pro týmovou práci je 
podstatnější loajální trenér, který je ochoten hledat řešení než perfekcionista, který má 

problém chápat souvislosti (obecně).  

• Je nutno respektovat rozhodnutí vedoucího akce (ochota se podřídit).  

• Je nutno cítit zodpovědnost za zdárný průběh akce!  
 
Takto by bylo možno ještě přiložit vícero pravidel. Věřím, že jste pochopili pointu těchto řádků. Stejně 
doufám, že jste si z testu přípravy prvního samostatně organizovaného kempu vzali podstatné, i když 
šlo o zkoušku „ohněm“. Zdaleka s Broukem nevíme všechno, ale myslím si, že budu hovořit za nás 
oba, když řeknu, že máme ochotu se učit a pokud můžeme, tak to málo co víme, rádi předáme. 
Musíte ale projevit zájem.  
Ivan 

 


