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Seznam použitých zkratek 

ČR  Česká republika 

ČSMG  Český svaz moderní gymnastiky 

DDM  Dům dětí a mládeže 

FIG  Féderation Internationale de Gymnastique 

MČR  Mistrovství České republiky 

ME  Mistrovství Evropy 

MS  Mistrovství světa 

RG   Rhythmic gymnastics 

s.r.o.  Společnost s ručením omezeným 

TJ  Tělovýchovná jednota 

ZRTV  Zdravotní a rekreační tělesná výchova 

z. s.  Zapsaný spolek 

ZVVZ  Závody pro výrobu vzduchotechnických zařízení 
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1 Úvod 

Moderní gymnastika je čistě halový sport. Tréninky, nácvik a tvorba sestav, 

závody a mnoho dalšího probíhá ve vnitřních prostorách. Výjimkou je letní příprava, 

během které se gymnastky alespoň na chvíli dostanou ven při sbírání kondičky 

na běžeckém ovále. Tak to chodí u většiny oddílů moderní gymnastiky v České 

republice, výjimkou není ani klub RG Proactive Milevsko. A vzhledem k tomu, že tento 

sport je náročný na množství tréninkových hodin, je zřejmé, že moderní gymnastky 

nemají příliš času si užít hezkého počasí, čerstvého vzduchu a sluníčka. 

Samozřejmě to má své výhody. Například je nepředstavitelné, že pětileté dívky 

předvádějí své výkony v gymnastických dresech v dešti a mrazu, jako tomu u jiných 

sportů bývá. Nedá se však stoprocentně říci, že by vždy v českých halách byla vhodná 

teplota pro cvičení. V zimních měsících často děti cvičí v 10°C, v létě naopak teploty 

v tělocvičnách dosahují až 30°C. Ale ať v chladu či horku, vždy v suchu, což je jistě 

nespornou výhodou.  

Oddíl Proactive z. s. Milevsko se za dobu své existence zúčastnil mnoha závodů. 

Své svěřenkyně vyslal na turnaje různé úrovně, velikosti i významnosti. Dívky závodily 

jak na akcích krajských tak celorepublikových, na národních či mezinárodních, v České 

republice či v zahraničí. Několikrát se účastnily závodů v Německu, Slovensku, Polsku, 

Rakousku, Slovinsku, Chorvatsku, Itálii, Maďarsku, Bulharsku, Francii, Finsku, 

Švédsku, Estonsku, Španělsku a Japonsku. Dívky, které se turnajů účastní jako 

závodnice, vnímají závod jako celek, soustředí se na svůj výkon a výsledek, 

je pro ně důležitá cena obdržená za výkon či účast světových a populárních gymnastek, 

se kterými mají možnost se vyfotit či od nich získat podpis. Trenérky, rozhodčí 

a doprovod gymnastek si všímá kromě konkurenčních klubů, jejich metod v tréninku 

a úrovně kvality závodnic, také organizace celého závodu. Pozornost upírají především 

na netypické prvky (např. slavnostní zahájení v polovině závodu, nikoli před začátkem 

první kategorie), výzdobu, způsoby propagace akce, harmonogram či rozmístěný 

závodních a rozcvičovacích ploch v halách. Jelikož se oddíl zúčastnil mnoha různých 

závodů, vyzkoušel tak velké množství organizačních způsobů a fungování 

gymnastických závodů. Ze získaných poznatků pak sám vycházel při realizaci svých 

sportovních událostí (např. výše zmíněný slavnostní nástup, efektivnější rozmístění 
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závodních ploch či ukazování výsledných známek přes projektor), a proto závody 

pořádané oddílem RG Proactive Milevsko patřili k modernějším v České republice. 

Avšak i přes velké množství závodů, kterých se závodnice oddílu zúčastnily, 

nikdy se nesetkaly s možností závodit pod širým nebem. A tak vedení oddílu 

RG Proactive Milevsko, jehož jsem tři roky součástí, napadla myšlenka uspořádat 

netradiční závod jednotlivkyň v moderní gymnastice na náměstí Edvarda Beneše 

v Milevsku. V počátku se myšlenka zdála nereálná a naprosto nemožná. Proactive 

je malý oddíl a nezisková organizace disponující nevelkým množstvím peněz. Proto 

byl nápad uspořádat netradiční závod odložen.  

Avšak myšlenka se vedení klubu velmi líbila, a protože se závodní kariéra 

některých členek oddílu chýlí ke konci, předsedkyně Hana Kutišová se nakonec 

rozhodla akci uspořádat v červnu roku 2018, na závěr jarní sezóny a kariéry některých 

z děvčat.  

Proto bylo vybráno téma „Plánování a organizování sportovní akce v Milevsku“. 

Tato diplomová práce bude jistě vhodným a reálným podkladem pro organizaci 

unikátního závodu. Práce bude sloužit jako manuál, do kterého se budou moci 

organizátoři v nesnázích a nejistotách během příprav nahlédnout a ujistit se, 

že na nic zásadního neopomněly. Pokud se postup organizace popsaný v této práci 

osvědčí, bude moci diplomová práce sloužit v dalších letech i jiným organizátorům. 
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2 Cíle a úkoly práce 

Cílem diplomové práce je vytvořit reálný a podrobný podklad pro organizaci 

dosud nepořádaného závodu jednotlivkyň v moderní gymnastice v netypickém 

venkovním prostředí na náměstí Edvarda Beneše v Milevsku.  

Z cílů vyplývají dílčí úkoly, kterými bylo potřeba se při zpracovávání práce 

zaobírat: 

 S pomocí pramenů literatury vysvětlit základní pojmy vztahující se k tématu 

diplomové práce. 

 Konstrukce dotazníku pro zjištění zájmů klubů moderní gymnastiky o netradiční 

závod a provedení pilotáže. 

 Návrh koncepce polostrukturovaného rozhovoru. 

 Návrh SWOT analýzy. 

 Sběr dat kvantitativní a kvalitativní metody. 

 Zpracování získaných dat a jejich interpretace. 

 Popis jednotlivých kroků uskutečněných při organizaci. 

 Získání zpětné vazby od účastníků a návštěvníků. 

 Závěrečné shrnutí organizovaní a návrhy pro vylepšení do dalších let. 
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3 Teoretická východiska a pojmy 

V této části budou popsána teoretická východiska, ze kterých se při psaní 

diplomové práce a skutečné realizace závodu vycházelo. Vysvětleny budou pojmy 

týkající se sportovní akce, jejího plánování a organizování, rozpočtu, sponzorování 

či marketingu.  

3.1 Management 

Anglickému termínu „management“ podle Blažka (2011) nejlépe odpovídá 

český výraz „řízení“. Obecně se potřeba „řídit“ objevila již v počátku vzájemné lidské 

spolupráce, kdy bylo nutné dosáhnout společně určitých cílů. O managementu jako 

vědecké disciplíně lze hovořit od konce 19. století, kdy s rozvojem průmyslové výroby 

a industrializace začala být na pojem management kladena větší pozornost (Steinmann, 

Schreyögg, 2005). Později si moderní doba vynutila vznik mnoha dalších disciplín, 

mimo jiné tak vznikl i sportovní management. 

3.1.1 Sportovní management 

Podle Čáslavové (2009, str. 18) lze sportovní management definovat takto: 

„Sportovní management lze chápat jako způsob uceleného řízení tělovýchovných 

a sportovních svazů, spolků, klubů, tělovýchovných jednot, družstev, které alespoň 

z části akcentují podnikatelsky orientované chování. Dále zde jde zcela bezvýhradně 

přímo o způsob řízení v podnikatelském sektoru výroby sportovního zboží 

či provozování placených tělovýchovných a sportovních služeb.“ 

Je zřejmé, že oba komponenty (tím myšleno management a sport) mají dopad 

na samotný předmět zkoumání sportovního managementu, kterým podle Čáslavové 

(2009) je: 

 Základní manažerské činnosti a funkce v oblasti sportu, které jsou 

předmětem zkoumání obecného managementu. 

 Specifické manažerské činnosti, vlastní pouze oblasti sportu. 

 Organizace a instituce v oblasti sportu, které prezentují ucelený okruh 

manažerských činností v jejich „podnikovém“ klimatu. 

 Lidí v různých řídících pozicích oblasti sportu. 
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Sportovní management představuje specifický druh managementu, který 

se orientuje na sportovní prostředí. Lze jej označit jako multidisciplinární obor spojující 

sportovní průmysl s managementem (Lussier a Kimball, 2009).  

Sportovní management lze chápat jako rozsáhlý pojem, jež zahrnuje široké 

spektrum pracovních příležitostí v oblasti sportu. To potvrzují autoři Pitts a Stotlar 

(2007), kteří sportovní management shledávají jako studii a praxi všech lidí, činností, 

podnikání či organizování, jež se týkají produkce, podporování nebo organizování 

obchodu nebo produktu týkající se sportovní oblasti.  

Způsob řízení organizačních celků ve sportovním odvětví se vyvíjí 

od základních činností manažera, který jej realizuje. Každý vedoucí pracovník by si měl 

pro zdárné vykonávání své práce osvojit manažerské funkce, které podle Koontze 

a Weihricha (1993) dělíme na: 

 Plánování 

 Organizování 

 Personální zajištění (respektive výběr a rozmístění pracovníků) 

 Vedení lidí 

 Kontrola 

Výše zmíněné funkce představují základní řídící činnosti organizace, vzájemně 

se prolínají a jejich cílem je dosáhnout vytyčených cílů podniku (Konečný a Šajdlerová, 

2008).  

Z teoretických poznatků je patrné, že sportovní manažer musí ovládat 

jak základní tak specifické činností, které jsou proměnné vzhledem k prostředí, jeho 

specializaci a kvalifikaci. Shrneme-li teoretická východiska všech zmíněných autorů, 

je zřejmé, že proces plánování především představuje zvolení cílů, dílčích úkolů 

a způsobů, jak co nejefektivněji zvolených cílů dosáhnout. Hlavním smyslem procesu 

organizování, které na plánování navazuje, je stanovit činnosti, kterými se spolu 

s efektivní dělbou práce a rozvržením pravomocí a zodpovědnosti osob dosahuje 

plánovaných cílů. 

3.1.2 Sportovní management neziskové organizace 

Oddíl moderní gymnastiky Proactive z. s. Milevsko působí jako nezisková 

organizace. Veškeré sportovní akce, které klub uskutečňuje, mají neziskový charakter. 
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Z tohoto důvodu je vhodné přiblížit prvky managementu organizace z neziskového 

sektoru. 

Sportovní manažer se v rámci sportovního prostředí České republiky může 

pohybovat jak v ziskovém tak v neziskovém sektoru. Nezisková oblast však převládá. 

Mezi sektory existují určité odlišnosti. Hlavní rozdíly mezi sektory vymrzila Čáslavová 

(2009) takto:  

 Cíl – ziskové mají jako hlavní cíl zisk, neziskové účel, kterým často bývá 

pokrytí potřeb členů. 

 Statky – ziskové organizace produkují především individuální tržní statky, 

neziskové statky kolektivní a veřejné. 

 Zákazník – u neziskové organizace zákazníkem je člen, který má svá práva 

a povinnosti.  

 Plánování – v neziskové organizaci se většinou jedná o slabou stránku, bývá 

propracováno na krátká období, která na sebe příliš nenavazují. 

 Organizování a organizační struktura – v neziskovém sektoru je vysoký 

stupeň volnosti v tvorbě organizační struktury, na které se významně podílejí 

sami členové, často dochází k problémům typu zdvojování funkcí nebo 

naopak jejich nedostatečnému pokrytí, dále nedostatečné vymezení 

pravomocí a odpovědností. V ziskových organizacích je ve vrcholovém 

managementu organizační struktura vymezena obchodním zákoníkem 

a na dělbu činností, pravomocí a odpovědností je kladen větší důraz. 

 Personální zajištění – v neziskových organizacích jako pracovníci pracují 

převážně dobrovolníci, u kterých je pozitivem jejich vnitřní motivace či fakt, 

že představují levnou pracovní sílu. Naopak negativum je nedostatek 

času nebo nízká ochota zlepšovat svůj odborný profil. 

 Kontrola – neziskové organizace kontrolují především plnění svých cílů 

a programů a standarty ekonomického charakteru (dotace, subvence, granty, 

atd.).  

 Rozhodování – u neziskových organizací nelze rozhodovat pod vlivem 

tržních principů (tedy cena – množství – zisk), proto je rozhodování většiny 

nahrazeno tržním mechanismem s ohledem na sociální souvislosti řešeného 

problému.  
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U neziskových organizací je častým problémem nedostatek pracovníků, kteří 

jsou z velké většiny tvořeny dobrovolníky. U sportovních oddílů a klubů dobrovolníky 

představují především přátelé oddílu a rodiče dětí, jež jsou členy organizace. 

U některých z nich je motivace pro vykonání činnosti nedostačující, což se odráží 

na kvalitě jejich odvedené práce. 

3.1.3 Projektový management 

Projektový management lze chápat jako souhrn aktivit, jejichž princip 

je v plánování, organizování, řízení a kontrole zdrojů organizace s relativně 

krátkodobým cílem. Je nutné vhodně aplikovat znalosti, schopnosti, nástroje 

a technologie na aktivity projektu. Projekt představuje krátkodobé úsilí vynaložené 

společně s efektivní aplikací metod a znalostí, jejichž účelem je přeměna materiálních 

a nemateriálních zdrojů na předměty, služby či jejich kombinace tak, aby bylo 

dosahováno stanovených cílů (Svozilová, 2011).  

Harold Kerzner (2009), světový odborník na projektový management, 

jej definuje jako souhrn plánování, organizování, řízení a kontroly zdrojů lidské 

společnosti, které směřují k relativně krátkodobému cíli, jež je stanoven pro jednodušší 

realizaci specifických záměrů. Z projektového managementu může mít užitek rozsáhlá 

oblast lidských činností (např. stavba lodi, vývoj finančních systémů, zavedení nového 

produktu či strategie pro snížení nákladů). Znalosti pro výkon těchto činností se mohou 

zásadně lišit, nicméně všechny splňují předpoklad, že k danému datu bude dosaženo 

daného a jasného výsledku či výstupu (Newton, 2008).  

Pro úplnost je třeba formulovat projekt, který Svozilová (2016, str. 20) definuje 

takto: „Projekt je dočasné úsilí vynaložené na vytvoření unikátního produktu, služby 

nebo určitého výsledku.“ 

Autor Havrland (2003) projekt označuje za nejmenší funkční prvek, který 

je připraven a realizován jako samostatný subjekt programu či plánu. Jedná 

se o specifickou aktivitu, se specifickým bodem startu a konce, která je určena 

k dosažení konkrétních cílů.  

Při realizace projektu se něco vytváří a mění. Jedná se o řešení složitých 

problémů vyžadující kolektivní práci, výzvu, přípravu, řídící orgány, řízení pro splnění 

cílů QCD (z angličtiny kvalita, náklady, dodání), vhodné metody a styl managementu, 

jež se přizpůsobí každé úrovni (Corbel, 2012).  
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Projekt vždy vychází ze stanoveného cíle, který je jasně formulován a definován. 

Cesta k dosažení vytyčených cílů vede přes specifické projektové postupy a nástroje. 

Projekt lze označit za úspěšný, je-li cílů dosaženo v požadovaném čase, při odpovídající 

kvalitě a zachování stanovené strategie (Němec, 2002). Obdobnou definici 

pro potvrzení úspěšnosti projektu používá Doležal (2016), který říká, že při hodnocení 

úspěšnosti projektu je nutné sledovat, zda bylo dosaženo předpokládaného cíle 

v plánovaném termínu, při stanoveném rozpočtu s disponibilními zdroji a to tak, 

aby probíhající změna nevyvolala žádné nežádoucí vedlejší efekty.  

Autor Němec (2002) říká, že existuje šest hlavních zásad, kterými je vhodné 

se při tvorbě projektu řídit: 

 Cílovost 

 Reálnost a účelnost 

 Systémový přístup 

 Postupné řešení 

 Systematičnost 

 Efektivnost 

3.2 Marketing 

Pojem marketing Kotler a Armstrong (2004, str. 30) definují takto: „Marketing 

je společenský a manažerský proces, jehož prostřednictvím uspokojují jednotlivci 

i skupiny své potřeby a přání v procesu výroby a směny výrobků či jiných hodnot.“ 

Cílem je vyhledat nové zákazníky (skrze přislíbení zisku výjimečné hodnoty), udržet 

zákazníky stávající (uspokojením jejich potřeb) a zároveň vytvářet zisk. Snahou 

marketingového specialisty je zajistit co nejvyšší míru uspokojení zákazníka, nikdy 

ne však na úkor zisku nebo rozvoje organizace (Kotler a Armstrong, 2004).  

 Role marketingu v oblasti sportu je charakteristická zejména pro organizace, 

které vyrábějí sportovní zboží (například sportovní obuv, sportovní textilní výrobky), 

a marketingové agentury připravující či vyhodnocující sponzorské projekty pro firmy, 

které podporují sport, sportovní osobnost či samotnou sportovní organizaci (Čáslavová, 

2009). Marketing oblasti tělesné výchovy a sportu přináší řadu pozitiv a negativ. 

Čáslavová (2009) za pozitiva považuje, že marketing: 
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 Ujasňuje komu je určena nabídka sportovních produktů: členům, 

divákům, sponzorům a státu. 

 Diferencuje nabídku sportovních produktů na činnosti, které mohou 

přinést finanční efekt a které nikoliv. 

 Promýšlí propagaci sportu. 

 Určuje proporcionalitu a prioritu dosažení cílů v rovině cílů 

ekonomických, sportovních a sociálních. 

 Získává doplňkové finanční zdroje, které umožňují rozvoj neziskových 

aktivit. 

Naopak negativa marketingu autorka shledává v následujícím: 

 Finance diktují, co má sport dělat. 

 Pozice financí nerespektuje sportovní odbornost. 

 Marketing může vést ke gigantománii sportu, smluvní vázanost 

na sponzory omezuje svobodnou volbu (např. ve výběru nářadí a náčiní, 

v osobnostních právech sportovce). 

 Dosažení určité úrovně sportovního výkonu může vést k používání 

zakázaných podpůrných prostředků. 

 Show (zaměřená např. na reklamu). 

Marketing kromě výše zmíněných pozitiv a negativ dovoluje sportu a tělesné 

výchově strukturalizovat a precizovat nabídku jejich produktů, umožňuje realizovat 

řízení podle priority a hierarchie cílů a vybírá nejvhodnější kombinaci nástrojů, skrze 

které lze cílů dosáhnout. Vše ve strategické a operativní formě. Podle Čáslavové 

(2009, str. 98) lze říci, že: „neziskovým organizacím při opatřování finančních zdrojů 

umožňuje marketing argumentovat logickým a účelově zaměřeným vynakládáním těchto 

zdrojů.“  

Sportovním marketingem se zabývá celá řada autorů. Definice od autorů Pitts 

a Stotlar (1996, str. 80) zní: „Marketing představuje proces navrhování a zdokonalování 

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

aby se uspokojovaly potřeby a přání zákazníků a bylo dosaženo cílů firmy.“ Autoři 

Mullin, Hardy a Sutton (2000) sportovní marketing vidí jako veškeré aktivity beroucí 

v úvahu přání a podněty sportovních zákazníků, které se plní prostřednictvím směny. 

Sportovní marketing lze chápat jako ucelenou koncepci aktivit, které mají za cíl splnit 
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přání a potřeby zákazníků při dosahování cílů firmy a efektivním vynakládáním zdrojů 

organizace.  

3.2.1 Marketingový mix 

Základní marketingovou strategií je tzv. marketingový mix. Kotler (2007) 

jej definuje jako soubor ucelených taktických nástrojů, které organizace používá 

k regulaci nabídky podle cílových trhů. Podle Foreta (2013, str. 127) je nutné zacílit 

na konkrétního zákazníka: „Jde o soubor kontrolovaných marketingových proměnných 

připravených k tomu, aby produkce firmy byla co nejbližší přáním cílového zákazníka. 

Marketingový mix tak sestává ze všeho, čím firma může ovlivnit poptávku 

po své nabídce.“  

V marketingovém mixu se využívá základních nástrojů, které jsou označovány 

jako 4P, což v překladu z angličtiny znamená (Čáslavová, 2009): 

 Produkt (product) 

 Cena (price) 

 Místo (place) 

 Propagace (promotion) 

Nástroje by měly na zákazníka působit kompaktně jako celek ve vhodné, 

vyvážené a promyšlené kombinaci. U marketingového plánování v oblasti sportovních 

služeb je vhodné marketingový mix doplnit o další 3P (Čáslavová, 2009): 

 Lidé (people) 

 Proces (process) 

 Prezentace (presentation) 

Ve svém článku autoři Conradie, Roberts – Lombard a Klopper (2014) rozdělují 

proces poskytování služeb na části marketingového mixu viditelné a neviditelné. 

Neviditelná část podle autorů představuje zákulisní postupy, potřebné vybavení 

pro výrobu služby atp. Viditelná část plyne z neživého prostředí a ze zaměstnanců, 

jež následně přijdou do kontaktu se zákazníky.  

3.3 Sportovní akce 

V dnešní moderní době je sportovní akce součástí téměř všech sportů, 

ať již amatérských či profesionálních. Pro většinu sportovců je hlavním důvodem, proč 
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se danému sportu věnují. Na sportovní akci zpravidla dochází k porovnávání výkonů 

mezi účastníky, což je atraktivní pro diváky a návštěvníky akce.  

Dle Novotného (2011) lze sportovní akci definovat ze dvou úhlů pohledu – užší 

a širší pojetí: 

 V užším pojetí je sportovní akce chápána jako událost, jež může trvat hodiny 

nebo několik dní. Na akci dochází k soutěži jednoho či více sportovních 

odvětví. Pokud se jedná o všeoborové soutěžení, sportovní akce bývá 

označována jako hry.  

 Z hlediska širšího náhledu lze sportovní akci chápat jako rozsáhlé pojetí 

sportu. Sport představuje veškeré formy fyzické aktivity, ať s náhodnou 

či pravidelnou účastí a jeho cílem je zdokonalování fyzické a duševní 

kondice, budování společenských vztahů a zároveň vykazuje jisté známky 

soutěžení. Z této definice vyplývá, že sportovní akcí může být jak dětský 

den pořádaný v obci s malým počtem obyvatel, tak olympijské hry, které 

mají celosvětový charakter. Na rozmezí mezí širším a užším pojetím 

sportovní akce se nachází neformální setkání přátel u bowlingu, pokeru nebo 

šipek.  

Sportovní akce oproti nesportovním mají hodně odlišností. Sportovní události 

jsou spojeny s velkým fyzickým úsilím, jsou plánovány a organizovány napříč celým 

světem podle různých systémů a soutěžních formátů. Jsou zaměřeny jak na přímé 

účastníky, tak na návštěvníky. Navíc sport při sportovní události má značný 

emocionální náboj, který je oproti akci nesportovní jedinečný (Greenwell a kolektiv, 

2014). 

Sportovní události představují více než soupeření mezi sportovci, jsou také 

událostí sociální a mediální, která láká velké množství lidí a doprovodných aktivit okolo 

sportovního dění (Parent, Chappelet, 2015). Sportovní akce jsou velkým lákadlem 

pro turisty a v oblasti místa konání akce mohou být generovány velké zisky nejen 

pro sportovní zařízení (Wise, Harris, 2017).  

Sportovní akce můžeme dělit podle Kotíkové a Schwartzhoffové (2008) 

z hlediska jejich orientace: 

 Orientované na návštěvníky – jsou zaměřené na přilákání diváků nebo 

fanoušků určitého sportu nebo unikátní události. 
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 Orientované na účastníky – cílem orientace jsou aktivní účastníci akce, 

tedy ti, kteří jsou spojeny se sportovní událostí, doprovodným programem 

nebo charitou. 

 Orientované na rekreační sport – zaměřeno na sportovce amatéry. 

Fakt, že existuje řada typů sportovních akcí a nelze je zařadit do jedné kategorie, 

potvrzuje Novotný (2010), který sportovní akce rozděluje dle několika následujících 

hledisek:  

 Hledisko působnosti 

 Hledisko otevřenosti 

 Hledisko multioborovosti 

 Hledisko cíle 

 Hledisko prostředí  

Před zahájením plánování akce je důležité si definovat, jak by měla akce 

konkrétně vypadat. K tomu pomohou faktory, které určují, jakým směrem se událost 

bude ubírat. Zmíněními faktory (Solomon, 2002) jsou: 

 Účastníci – akce se účastní amatéři či profesionálové? Jak je akce důležitá? 

 Oblast působení – je to akce lokální, regionální, národní nebo mezinárodní? 

U tohoto faktoru hrají vliv média, která z akce lokální mohou vytvořit akci 

národní. 

 Důležitost a formálnost – sportovní akce konaná pod záštitou sportovní 

asociace či federace bude mít přísnější pravidla pro pořádání a větší zájem 

publika než akce typu neoficiální soutěže či exhibice, kde pravidla mohou 

být upravena na základě dohody aktérů.  

Dle Solomona (2002) lze na základě těchto faktorů sportovní akce následovně 

rozdělit do sedmi skupin: 

 Národní podniky zaštítěné federacemi 

 Sportovní akce pro postižené 

 Profesionální akce 

 Středoškolský a vysokoškolský sport 

 Lokální sportovní akce, akce pro děti a mládež 

 Unikátní akce 
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 Obchodní mítinky, konference, semináře pro všechny sportovní organizace 

3.3.1 Cíle sportovní akce 

Před rozhodnutím, jaká akce bude pořádána, důležité určit smysl a důvodů 

pořádání. Většina autorů se shoduje, že prvním a zásadním krokem pro úspěšné 

uspořádání sportovní akce je stanovení jejich cílů. Podle Mastermana (2004) lze cíle 

rozdělit následovně: 

 Ekonomické 

 Politické 

 Sociální 

 Kulturní 

 Týkající se životního prostředí 

 Jiné 

V případě pořádání mezinárodní sportovní události Masterman (2004) přidává 

další cíl, který hostitelská země může mít. Je jím cíl regenerační, kdy dochází 

k opouštění pozemků pro jejich přestavbu na nová zařízení, bydlení nebo obchodní 

příležitosti. Pro akce všech rozsahů další cíle dle autora mohou být peněžní profit, 

zjištění vítězů v rámci soutěže, rozvoj účasti ve sportu, počet účastníků, počet diváků 

na sportovišti nebo u televizní obrazovky, zapojení společnosti do sportu a další.  

Další autor Watt (2003) uvádí, že je potřeba si stanovit hlubší smysl pořádání 

akce, se kterým se během realizace události ztotožní pořadatelé, účastníci a ideálně 

i diváci. Proto Masterman (2004) navrhuje, aby stanovené cíle byly tzv. „SMART“ 

(z anglického překladu znamená chytré) a měly následující vlastnosti: 

 Specific = specifické 

 Measurable = měřitelné 

 Achievable = dosažitelné 

 Realistic = reálné 

 Timely = včasné 

Vzhledem k faktu, že sportovní události mohou mít více cílů a účelů, Greenwell 

a kolektiv (2014) považují za důležité, aby pořadatelé akce identifikovali svoji misi. Čili 

stručné prohlášení popisující o jakou organizaci jde, co dělá, sděluje, její účel, filozofii 

a hodnoty. 
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3.3.2 Management sportovní akce 

Při pořádání akce sportovního charakteru se aplikují jednotlivé části 

managementu. Autoři Trenberth a Hassan (2011) definují management sportovní akce 

jako různorodou činnost, jež zahrnuje funkce managementu, jako jsou plánování, 

organizování, vedení a kontrolování spolu v souvislosti s projektovým managementem, 

marketingem, komunikací, ziskem povolení a lobováním. Každé sportovní klání 

lze chápat jako produkt. 

3.3.3 Marketing sportovní akce 

Hlavní zaměření marketingu sportovních akcí je na získávání zákazníků, 

a to prostřednictvím motivace diváků a aktivních sportovců. Čáslavová (2009, str. 148) 

k motivaci říká: „Sportovní akce diváky a účastníky emocionálně aktivuje a zasahuje. 

Vzniká tak velmi silná vazba na akci a její nositele.“ Tento fakt dává v marketingu 

sportovní akce předpoklady především pro oblast komunikace. Prostřednictvím 

sportovní akce či události jsou komunikovány produkty a značky. Jedná se především o: 

 Komunikace značek a firem. 

 Reklama produktů. 

 Péče o potenciální zákazníky (Čáslavová, 2009).  

3.3.4 Sponzoring sportovní akce 

Bez podpory sponzorů je téměř nemožné většinu akcí, a to nejen sportovních, 

zrealizovat. Podstatnou část finančních prostředků tvoří příjmy sponzorské od partnerů 

akce. Tento názor potvrzuje definice Čáslavové (2009, str. 190), která sponzorování 

definuje jako: „významný specifický prostředek k zabezpečení dostatečných finančních 

zdrojů, sloužících k realizaci zejména kulturních, vědeckých, charitativních a dalších 

aktivit v různých sférách života společnosti.“ 

V poslední době je sponzoring brán spíše jako nástroj pro marketingovou 

komunikační politiku. Tento způsob komunikace je založen na principu služby 

a protislužby, kdy sponzor dává k dispozici své finanční či věcné prostředky 

a za to získává protislužbu, jež mu pomáhá dosahovat svých marketingových cílů 

(Vysekalová, 2007).  

Je vhodné si uvědomit rozdílnost mezi pojmem „dar“ a „sponzoring“. Novotný 

(2010) rozdíl vidí především v tom, že dárce, jakožto poskytovatel daru, neočekává 
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žádnou protislužbu či protihodnotu, jež by mu pomohla při tvorbě nových obchodních 

příležitostí. U sponzoringu je hlavním prvkem oboustranná spolupráce, sponzor 

protislužbu naopak očekává. Proto je důležité partnerům nabídnout atraktivní 

podmínky, které je přimějí k podpisu smlouvy. U sponzorování sportovních akcí 

dochází k tvorbě tzv. „sponzorského balíčku“ (Čáslavová, 2009, str. 204), který v sobě 

nese „návrh protivýkonů, který je sportovní manažer ze strany své organizace schopný 

bezprostředně nabídnout.“ Dle Čáslavové (2009) je možné sponzorovi v rámci 

sponzorského balíčku nabídnout následující: 

 Právo používat logo, jméno, obchodní značku a grafickou prezentaci 

odkazující na spojení s produktem či akcí.  

 Právo na exkluzivní spojení s produktem či kategorií služeb. 

 Právo na spojení jména s akcí či zařízením. 

 Právo využívat označení ve spojitosti s produktem a akcí (např. generální 

sponzor, oficiální dodavatel, oficiální produkt). 

 Právo na služby, na využití koupeného produktu či služby ve spojení 

s akcí nebo zařízením. 

 Právo řídit propagační aktivity (např. soutěže, reklamní kampaně, 

prodejní aktivity) ve spojení se sponzorskou smlouvou. 

Hledání a získání sponzora pro realizovanou akci může být velmi nesnadné, 

proto je vhodné ke všemu odborně přistupovat. Klíčové je potenciálního sponzora 

do konceptu plánování zahrnout od samého počátku. Není vhodné nabízet fixní 

sponzorský balíček, nýbrž o možnostech se sponzorem komunikovat a umožnit 

mu vyslovit své komentáře. Úzká spolupráce by měla být dodržena po celou dobu 

konání akce (Watt, 2003).  

3.3.5 Rozpočet sportovní akce 

Sestavování rozpočtu je jedna z nejpodstatnějších činností při organizaci 

sportovní akce. Jde o kalkulaci předpokládaných příjmů a výdajů. Při sestavování 

předběžného rozpočtu je vhodné zahrnout co nejvíce položek jak na straně příjmové 

tak i na výdajové. Během příprav se obě strany rozpočtu neustále mění, proto je nutné 

rozpočet neustále aktualizovat. Solomon (2002) říká, že průběžná kontrola a aktualizace 

jsou základem pro stanovení správného rozpočtu tak, aby akce mohla být zisková. 

Předběžný a výsledný rozpočet se od sebe mohou lišit (Solomon, 2002).  
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Solomon (2002) uvádí, že je vhodnější při sestavování rozpočtu začít s částí 

výdajovou, jelikož složky výdajové jsou více předvídatelné. Po sestavení předběžných 

výdajů je patrné množství finančních prostředků, které bude pro realizaci sportovní akce 

potřeba. Příklady základních příjmů a výdajů vyobrazuje následující tabulka č. 1, jejich 

výčet není úplný.  

Tabulka č. 1: Příklad příjmů a výdajů sportovní akce 

Příjmy Výdaje 

 sponzoři 

 granty a dotace 

 prodej vstupenek 

 prodej suvenýrů 

 startovné 

 televizní práva 

 doprovodný program 

 administrativní výdaje 

 zázemí pro účastníky 

 pronájem sportoviště 

 pro účastníky akce 

 technické vybavení 

 mzdy zaměstnanců 

 marketing a podpora prodeje 

 produkce 

 jiné personální zajištění 

 rezerva 

Zdroj:  Vlastní zpracování dle Solomona (2002) 

 

Kromě sestavení samotného rozpočtu je důležité placení závazků a vybírání 

pohledávek. Jedná se o tzv. „cash flow“, v překladu do češtiny tok peněz (Solomon, 

2002). Je zřejmé, že organizátor musí mít přehled o finančním toku, o tom co kdy musí 

uhradit a naopak kdy peněžní prostředky má obdržet. Je potřeba mít dostatečné 

množství peněžních prostředků pro včasné splácení závazků.  

3.3.6 Propagace sportovní akce 

Slovo propagace můžeme chápat jako „veškeré aktivity směřující k tomu, 

aby se zákazník seznámil s výrobkem a aby si jej zakoupil“ (Kotler, Armstrong, 2004, 

str. 107). Propagace představuje přesvědčivou komunikaci s potencionálním 

zákazníkem a cílem je zákazníka přimět k nákupu produktu. Propagace zahrnuje čtyři 

základní oblasti (Čáslavová, 2009), kterými jsou: 
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 Reklama – sportovních výrobků, sportovních služeb, na specifických 

reklamních médiích (např. dresy, výstroj, vybavení, náčiní, atd.). 

 Publicita – představuje rozhovory s významnými sportovci a trenéry, 

kteří se prezentují jako znalci kvality sportovního zboží, služeb 

a myšlenek. 

 Opatření na podporu prodeje – dny otevřených dveří, hry o zisk, atd. 

 Osobní prodej – prodej VIP servisu sponzorům či nově zařízeného 

sportovního centra skrze osobu manažera. 

 Podle Čáslavové (2009) je nutné propagační strategii mít promyšlenou 

a vykonávat ji v návaznosti na další nástroje marketingu, konkrétně na cenu a distribuci. 

Každá propagace může být odlišná v různých obdobích vývoje organizace a může 

se odvíjet od základních cílů, cílových skupin zákazníků, výběru médií, finančních 

prostředků či koncipování propagační zprávy (Čáslavová, 2009).  

Autorka Dvořáková (2005) uvádí tři typy sportovní reklamy, které jsou v oblasti 

sportu využívány. Jako první typ představuje reklamu na sportovním nářadí a náčiní, 

dresech a sportovních oděvech, startovních číslech, mantinelech, výsledkových tabulích 

a ostatních ukazatelů. Při rekonstrukci starých či výstavbě nových sportovních 

hal je populární uvádět jméno sponzora přímo do názvu sportoviště. Vhodná propagace 

sponzora je i ve VIP zónách, na audiovizuálních nosičích, LED displejích či video 

kostce. Jako druhý typ autorka uvádí reklamu, jež propaguje značku, produkty nebo 

služby skrze osobnost sportovce. Tato forma spoléhá na popularitu a oblíbenost 

sportovní osobnosti, která propagovanému produktu dodává svou tvář. Posledním 

typem je reklama na sportovní zboží klasického charakteru, např. na lyže, sportovní 

akce či oblečení.  

Propagace sportovní akce lze provést mnoha způsoby, například formou plakátů, 

článků v novinách, propagací na sociálních sítích, atd. Některé metody propagace jsou 

bezplatné, na jiné je třeba vynaložit finančních prostředků. Čím větší množství peněz 

organizace na propagaci má k dispozici, tím kvalitnější ji může udělat.  

3.4 Postup realizace sportovní akce 

Solomon (2002) říká, že před zahájením organizování sportovní akce je třeba 

si ujasnit některé základní body, aby organizátoři měli konkrétní představu a akce byla 

jasně vyprofilována. Mezi základní body Solomon (2002) řadí: 
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 Zvážit, proč se daná akce pořádá, tedy určit její účel (tvorba zisku, propagace 

sportovního odvětví, sportovce nebo firmy). 

 Rozhodnutí o charakteru účastníků. 

 Stanovit rozsah akce (lokální, regionální, národní, mezinárodní). 

 Sehnat veškerá nutná povolení (povolení od města, sportovního svazu, 

organizace, atp.). 

 Zvážit, zda akci převzít či vytvořit zcela novou. 

 Rozmyslet, jak akci co nejvíce přiblížit účastníkům a návštěvníkům. 

 Stanovit předběžný rozpočet, podle kterého analyzovat možnou výši 

finančního úspěchu.  

Solomon (2002) při samotné realizaci sportovní události vycházel ze své vlastní 

zkušenosti a popsal následujících osm oblastí, které dle něj jsou pilířem celého procesu: 

 Definování a vytvoření akce – U definování akce je nutné zohlednit 

tři faktory. Nejprve zda se jedná o akci s amatérským či profesionálním 

charakterem, její oblast působení (lokální až mezinárodní) a důležitost 

a formálnost, tedy je-li akce pořádána pod hlavičkou nějaké asociace 

či se jedná o exhibiční neoficiální soutěž. 

 Rozpočet – V předběžném rozpočtu by mělo být co nejvíce položek 

na příjmové i výdajové straně. Důraz by měl být kladen při tvorbě výdajové 

strany, jelikož výdaje jsou předvídatelnější a dle nich je odvozena potřeba 

příjmů. Důležitá je dostupnost peněžních prostředků (cash flow) a určitá 

finanční rezerva pro případ nečekaných výdajů. 

 Lokalizace – U výběru lokality je nutné zohlednit sportovní vybavení, které 

bude potřeba a vymezit výhody a nevýhody lokality. Klíčové jsou čtyři 

aspekty, kterými jsou popularita sportu v dané lokalitě, počet konkurenčních 

akcí, dostupnost cílové skupiny a potenciální šance na úspěch akce. Důležité 

je promyslet vhodné zázemí, dostupnost a náklady spojené s pronájmem. 

 Hledání sponzorů – Při pořádání sportovní akce je důležitost finančních 

prostředků zřejmá. Aby mohl být zajištěn kvalitní průběh akce, je nutné mít 

vhodné sportoviště s vhodným vybavením, odpovídající personál, apod. 

Sponzorství je pro akci důležité, jeho smysl spočívá i v prestiži zvláště 

v případě, je-li akce sponzorována známou firmou. 



 

30 

 

 Kontakt se zákazníky – Hlavní skupinou zákazníků jsou diváci a sponzoři. 

Divák přispívá jak svými výdaji např. na vstupenku či občerstvení, 

tak vytvářením atmosféry, které je dle Solomona klíčová. Analýzou 

lze zjistit zákazníkovi hodnoty a požadavky, kterým se přizpůsobuje 

nabídka. S potencionálním divákem je důležitá komunikace. 

 Kontakt s účastníky – Kvalita akce a množství diváků často souvisí s účastí 

kvalitních sportovců, proto je třeba využít vhodných přesvědčovacích metod 

k jejich účasti. Od účasti profesionálů se odvíjí prodej lístků, přítomnost 

médií a ochota sponzorů. Pro sportovce, ať amatéry či profesionály, je nutné 

připravit odpovídající servis. 

 Možnost televizního přenosu – Důležitý je důvod a přínos vysílání 

pro televizní stanici, jména sportovních hvězd a potenciál pro propagaci 

sponzorů. 

 Personální zajištění – Pro zajištění hladkého průběhu akce je třeba mít 

kvalitní a spolehlivý personál. U akcí menšího typu je kvalifikovaný 

organizační tým příliš nákladný, a proto je personál tvořen převážně členy 

organizace. 

Autorka Čáslavová (2009) navrhuje vlastní strategický postup při realizaci 

sportovní události. Její návrh představuje standardizovaný soubor deseti kroků, jejichž 

největší výhodou je kontinuální charakter a vzájemná návaznost.  Postup je obecný a lze 

jej využít na organizaci jakékoli sportovní akce. Avšak nepředstavují žádné dogma, 

vždy závisí na tvůrčích schopnostech manažera, jak akci naplánuje (Čáslavová, 2009). 

Jedná se o tyto etapy: 

 Současná situace – Pro stanovení cílů akce a správných metod pro jejich 

dosažení je klíčové mít dobrý přehled o současném stavu organizace. Předem 

stanovený cíl je základem pro zjištění možností organizace, které povedou 

k dosažení cíle (Čáslavová, 2009).  

 Budoucí prostředí – Aby akce měla hladký průběh, je třeba si uvědomit 

případná rizika. Organizátor by měl počítat s hmotnými a časovými 

rezervami, které by napomohly možným nebezpečím předejít (Čáslavová, 

2009).  
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 Naše současné možnosti – Úkolem je reálně zhodnotit možnosti organizace 

a její největší nedostatky. Na základě této analýzy předností a nedokonalostí 

je možné predikovat stupeň úspěšnosti akce (Čáslavová, 2009).  

 Možné směry – Tým organizátorů může stanovit i několik dodatečných cílů, 

o jejichž uskutečnění se rozhoduje v průběhu času, na základě 

předcházejících etap. Je nutné se vyhnout případných protichůdných cílů 

(Čáslavová, 2009).  

 Naše cíle – Tato etapa úzce navazuje na části předchozí a představuje 

stanovení cílů, jejich prioritu a optimálnost (Čáslavová, 2009).  

 Možné přístupové cesty – K dosažení stanovených cílů může vést více cest. 

Všechny cesty je nutné zvážit a zanalyzovat (Čáslavová, 2009).  

 Zvolená cesta strategie – Tato etapa představuje výsledek etapy 

předcházející. Dochází ke zhodnocení a zvolení nejvýhodnější 

a nejefektivnější strategie, jež vede k cíly (Čáslavová, 2009).  

 Program akce – Když dojde k definitivnímu stanovení cílů a strategie, 

je čas na řešení detailů plánu. Dochází k rozdělení rolí účastníkům akce, 

stanovení způsobu kontroly a časového plánu (Čáslavová, 2009).  

 Rozpočet – V této etapě jde o stanovení rozpočtu příjmů a výdajů akce, 

který bude obsahovat výši finančních výloh a zdrojů (Čáslavová, 2009).  

 Přehled a kontrola – Z důvodu prevence odchylek oproti původnímu plánu 

je potřeba aplikovat prvky kontroly, které v žádoucí čas pomohou zajistit 

hladký průběh události (Čáslavová, 2009).  

Je zřejmé, že před zahájením plánování nějaké akce, je třeba si řádně promyslet, 

jakého charakteru by událost měla být. Rozmyslet si její velikost, komu akce bude 

určena, na jaké úrovni se bude konat a s jakým přibližným rozpočtem může organizátor 

počítat. Z výše uvedených rozdělení je patrné, že sportovní akci lze rozdělit z několika 

různých hledisek. Proto je před začátkem plánování akce důležité ji jasně definovat 

a určit její cíle, ke kterým bude plánování směřováno. 

Na začátku každé akce je vhodné naplánovat a rozepsat dílčí úkoly do časového 

harmonogramu. Ten by měl obsahovat seznam všeho, co a kdy má před, během 

a po akci proběhnout. Čím zkušenější realizační tým, tím harmonogram může být méně 

podrobný. Solomon (2002) ve své knize uvádí časový harmonogram příprav akce, 



 

32 

 

kdy ke každému časovému úseku před, během nebo po akci přiřazuje několik bodů, 

které by měly být dodrženy. Upravená a zkrácená verze je vyobrazena v tabulce č. 2. 

Tabulka č. 2: Časový harmonogram příprav akce 

 

12 – 24 měsíců předem 

 formulace hlavních cílů organizace 

 tvorba rozpočtu 

 kontaktování federací a asociací 

 potvrzení data a místa konání  

 počátek komunikace se sponzory 

 

7 - 10 měsíců předem 

 najímání zaměstnanců 

 vyjednávání se sponzory 

 tvorba loga, grafických a tiskových 

materiálů, stanovení ceny vstupenek 

 získání a potvrzování účasti sportovců 

 

2 – 6 měsíců předem 

 sestavení propagačního plánu 

 kontakt s dobrovolníky, funkcionáři 

 tvorba časového programu akce 

 zahájení propagační kampaně 

 meetingy s organizačním týmem 

 

4 – 6 týdnů předem 

 rozeslání bližších informací účastníkům 

 vylepení grafických materiálů 

 objednávka dárkových předmětů a 

potřebného zboží 

 

2 – 10 dnů předem 

 kontrola a upřesnění rozpočtu 

 kontrola logistiky akce 

 koordinace pracovníků 

 příprava místa konání 

Den konání akce  postup dle harmonogramu 

 

Po akci 
 vystěhování z místa konání 

 kontrola financí, tvorba dokumentace 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Solomona (2002) 



 

33 

 

Dle mého názoru ne všechny kroky pospané v tabulce od Solomona je nutné 

uskutečnit, pořádá-li akci nezisková organizace (např. nedochází k tiskové konferenci 

s hvězdami turnaje, ke kontrole televizní produkce či k vytvoření televizního 

programu). 

3.5 Moderní gymnastika 

Moderní gymnastika je ryze ženským sportem, který klade důraz na tělesný 

a duševní rozvoj osobnosti. Je založen na estetických hodnotách, které vycházejí 

z choreografie emociálně spjaté s hudbou a z výrazového projevu (Panská, Šimůnková, 

2008). 

Název moderní gymnastika vychází z mezinárodního označení FIG (Féderation 

Internationale de Gymnastique) „Gymnastique moderne“. Tehdejší název umělecká 

gymnastika byl překladem ruského slova „chudožestvennaja“, je však stejně málo 

výstižný jako současné označení gymnastika moderní. A to především kvůli 

skutečnosti, že umění není hlavním cílem tohoto sportu (Fürlová, Livorová, Petrová, 

1972). 

3.5.1 Pravidla 

Po olympijském cyklu vždy dochází ke změně pravidel. Poslední změna 

proběhla na přelomu roku 2016 a 2017. Tato změna nebyla tak radikální jako 

před čtyřmi lety (Korytová, 2016, str. 22). Hlavní změna nastala v hodnocení, neboť 

byly zrušeny zápisy sestav. Rozhodčí musí být řádně proškoleny, aby během cvičení 

skladby gymnastky zvládly veškeré provedené prvky správnými značkami zapsat. 

Gymnastky tak nemusí striktně dodržovat choreografii své skladby a změny mohou 

zařadit do svého cvičení až v den závodního startu (např. kvůli zranění). Tato změna 

je přínosem pro gymnastky, pro rozhodčí se však rozhodování skladeb stalo mnohem 

náročnějším. Dále byla přidaná možnost mít dvě zpívané skladby. Nastala změna 

v bodovém hodnocení, kdy kategorie seniorek mají neomezenou bodovou hranici. 

Kromě těchto změn došlo ke zrušení některých prvků a k úpravě jejich hodnoty 

(www.fig-gymnastics.com). 

Výkon gymnastek hodnotí dvě skupiny rozhodčích D a E. U skupiny D jedna 

část rozhodčích hodnotí prvky, taneční kroky a manipulace s náčiním, druhá 

pak mistrovství a risky. Skupina E je taktéž rozdělena na dvě podskupiny, jedna hodnotí 
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čistotu a techniku provedení skladby, druhá ladnost, eleganci, projev, výraz a soulad 

s hudbou. Výsledná známka představuje součet známky D a E. Každá skladba musí 

obsahovat následující povinnosti: 

 Prvky – jsou to skoky, výdrže a obraty. 

 Obtížnosti s náčiním – zajímavé, náročné a riskantní prvky s náčiním. 

 Taneční kroky – vyjadřují styl hudby a vychází z klasického tance. 

 Risky s náčiním – prvek, kdy gymnastka vyhodí náčiní a během jeho 

letové fáze provádí akrobatické prvky (www.fig-gymnastics.com). 

Gymnastky předvádí své sestavy na koberci o stranách 13x13 metrů s hudebním 

doprovodem. Pro jednotlivce sestava trvá 75 až 90 vteřin, společné skladby své sestavy 

předvádí po dobu 135 až 150 vteřin. Za nedodržení časového limitu a závodní plochy 

jsou gymnastky penalizovány. V moderní gymnastice se používá pět náčiní, jsou jimi 

švihadlo, obruč, míč, kužele a stuha (www.fig-gymnastics.com). 

3.5.2 Závody v moderní gymnastice 

Pro závod v moderní gymnastice je třeba mít vhodné zázemí, čímž je myšleno 

závodní koberec o rozměrech 13x13 metrů (častěji koberec má rozměry 15x15 metrů 

a závodní plocha jako taková je zvýrazněna). Dále je třeba mít vhodné rozcvičovací 

zázemí, které by mělo zahrnovat několik ploch koberců, ideálně rozdělených na prostor 

rozcvičovací a prostor k nácviku skladeb. Potřeba je mít kvalitní aparaturu 

na přehrávání hudebních doprovodů z CD-ROM či flash disků a počtářský program 

pro počítání známek. Pro rozhodčí musí být připraven stůl s posezením s dostatečným 

prostorem pro rozhodování. Není vhodné závodní plochu mít v těsné blízkosti se stoly 

rozhodčích. Dle pravidel FIG (2017) je organizační výbor povinen umístit sadu 

náhradního náčiní podél dvou stran závodní plochy (www.fig-gymnastics.com). 

3.5.3 Proactive z. s. Milevsko 

V Milevsku se moderní gymnastika začala rozvíjet od roku 1980. U jejího 

vzniku stála trenérka Dana Vojtová, která si pro svůj kroužek vybrala na II. základní 

škole skupinu malých děvčátek. Do roku 1985 fungoval oddíl pod působností ZRTV 

(zdravotní a rekreační tělesná výchova). Dne 1. 1. 1986 byl ustanoven samostatný oddíl 

s názvem TJ ZVVZ Milevsko, který spolupracoval s DDM (Dům dětí a  mládeže) 

v Milevsku (Kroh, 2004). 
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První přebornicí jihočeského kraje v moderní gymnastice se stala členka 

milevského oddílu Hedvika Němcová. Kroužek se začal rozrůstat a členská základna 

se vyhoupla na 70 děvčat. Oddíl zakoupil závodní koberec. Roku 1990 byl uspořádán 

I. ročník závodu Milevský pohár, který přerostl v mezinárodní závod. O dva roky 

později byl uspořádán závod Milevský pohárek určený pro kategorie nadějí. Na podzim 

roku 1989 se v Milevsku konal první závod série Jihočeské ligy. Tuto soutěž vymyslela 

a uvedla v život Dana Vojtová (Kroh, 2004).  

Oddílem prošlo mnoho závodnic, které dosáhly řady úspěchů, jedná se například 

o účast svěřenkyní na mistrovství České republiky (MČR), mistrovství Evropy (ME) 

a mistrovství světa (MS) jak v individuálních kategoriích, tak i ve společných 

skladbách.   

Roku 2008 se oddíl přejmenoval na RG Proactive Milevsko. V současné době 

má okolo 40 členek, 6 trenérek, 6 rozhodčích a aktivně se účastní mnoha závodů 

v České republice a zahraničí. Vrcholem milevských gymnastek bývá Mistrovství 

České republiky v jednotlivkyních nebo ve společných skladbách.  
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4 Metodologie 

Pro účely vypracování diplomové práce byly využity metody kvantitativní 

(elektronické a osobní dotazování), metoda kvalitativní (interview a zúčastněné 

pozorování) a SWOT analýza. Probíhal sběr primárních dat. Vyjmenované metody 

jsou popsány níže. 

4.1 Kvantitativní metoda 

Hlavním cílem kvantitativního výzkumu je zjistit celkovou část skupiny, 

jež vykazuje určité měřitelné znaky. Výzkum je prováděn na vzorku, který 

co nejpřesněji reprezentuje cílovou skupinu. Nejčastěji se pro účely kvantitativního 

výzkumu využívá metoda dotazování, které může mít několik forem. Od formy osobní, 

přes telefonickou, elektronickou až po formu písemnou (Machková, 2009). 

Před zahájením plánování sportovní akce bylo třeba zjistit zájem oddílů moderní 

gymnastiky v České republice o netypický závod pod širým nebem. Pro účely práce 

se jako nejvhodnější ukázalo dotazování elektronické. Kvůli nemožnosti osobního 

kontaktu s oslovenými byl k dotazníku vytvořen průvodní dopis, který vysvětloval 

smysl a zaměření dotazování, přislíbil anonymitu a děkoval za čas strávený 

vyplňováním. 

4.1.1 Operacionalizace 

Prvním krokem při organizaci výzkumu bylo sestavení dotazníku na základě 

provedené operacionalizace. Byly vytvořeny tři oblasti, které se týkají tématu práce. 

Jsou to následující okruhy otázek: 

1. Identifikace – otázky č. 1, 4 

2. Účast na závodech – otázky č. 2, 3, 12, 14 

3. Zájem o netradiční závod – otázky č. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 

Celkem bylo sestaveno 14 otázek. Otázky identifikační byly zařazeny 

pro zjištění oblasti a typu moderní gymnastiky, které se dotazovaní věnují. Otázky 

týkající se účasti na závodech měly za úkol zjistit obecné důvody a faktory, které 

ovlivňují účast oddílů na sportovní akci. Zbylé otázky se týkaly konkrétně zájmu 

o netradiční závod jednotlivkyň v moderní gymnastice pod širým nebem. Téměř 
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všechny otázky jsou uzavřené. Plná verze dotazníku je k nahlédnutí příloze 

č. 1 (Dotazník pro diplomovou práci).  

4.1.2 Pilotáž 

Před zahájením výzkumu byla provedena pilotáž, která měla za úkol zjistit, 

zda jsou otázky srozumitelné, jasně formulované a odpovědi dostatečně rozsáhlé. 

Pilotáž byla provedena ve dnech 22. až 24. ledna se sedmi členy oddílů moderní 

gymnastiky RG Proactive Milevsko a TJ Bohemians Praha. Nejasnosti odhalené pilotáží 

byly odstraněny (např. v první otázce byla doplněna oblast severočeská, které byla 

při sestavování dotazníku opomenuta).   

4.1.3 Výzkumný soubor 

Jak ve své knize uvádí Ing. Kozel (2006, str. 155), je při výběru výzkumného 

vzorku důležité správně určit tři základní kroky, kterými jsou: „ … vybrat rámec vzorku 

(koho), určit techniku výběru vzorku (jak), stanovit velikost vzorku (kolik).“ 

Dotazník byl určen všem klubům moderní gymnastiky v České republice 

bez ohledu na gymnastický program, kterému se věnují. Jejich seznam byl zpracován 

dle dat z webových stránek Českého svazu moderní gymnastiky (ČSMG) získaných 

v sekci členské kluby. Počet oddílů a kontaktů z jednotlivých oblastí ukazuje následující 

tabulka č. 3. 

Tabulka č 3: Počet oddílů a kontaktů z jednotlivých oblastí 

Oblast Počet oddílů Počet kontaktů 

Praha 18 21 

Středočeská 10 10 

Jihočeská 7 8 

Severočeská 12 18 

Západočeská 11 14 

Východočeská 6 9 

Vysočina 13 14 

Severomoravská 9 13 

Jihomoravská 21 27 

Součet 107 134 

Zdroj: Vlastní zpracování (dle www.csmg.cz) 

Mezi vypsané oddíly nebyl záměrně zařazen oddíl RG Proactive Milevsko 

z Jihočeského kraje, který je potenciálním pořádajícím klubem netradičního závodu. 
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Celkem bylo získáno 134 kontaktů pro 107 zaregistrovaných klubů moderní gymnastiky 

pod Českým svazem moderní gymnastiky.  

4.1.4 Sběr dat a vyhodnocení výsledků 

Shromažďování údajů bylo provedeno přes elektronický dotazník, který 

byl vytvořen výhradně pro účely diplomové práce prostřednictvím webu určeného 

k tvorbě výzkumů Survio.com. Web byl vybrán pro nejvhodnější možnosti úprav 

dotazníku a pro snadné a přehledné zpracování výsledků.  Sběr dat probíhal 43 dní 

od 1. února 2018 do 15. března 2018. Všechny vyplněné dotazníky byly vyplněny 

správně, proto nemusel být žádný z nich vyřazen při vytváření výsledků.  

Získaná data byla automaticky vygenerována webovou stránkou Survio.com. 

Výsledky byly zpracovány prostřednictvím programu Microsoft Excel, 

kde pro přehlednost a vhodnější znázornění byly vytvořeny tabulky nebo grafy. Jejich 

interpretace bude vyobrazena v následující kapitole. 

4.2 Kvalitativní metoda 

Kvalitativní metoda zkoumá daný jev více do hloubky. Pan Nový a Surynek 

(2006) říkají, že je spíše doplňkem pro výzkum kvantitativní, avšak není mu podřízen. 

Jeho velkou výhodou je možnost provádět na malém vzorku respondentů efektivní 

výzkum. Základní metody využívající se v kvalitativním výzkumu jsou hloubkový 

rozhovor, pozorování, panelové šetření, skupinový rozhovor, experiment či projektivní 

techniky.  

Pro potřeby diplomové práce byla z kvalitativních metod vybrána metoda 

interview. Rozhovor proběhl s předsedkyní oddílu Proactive z. s. Milevsko Hanou 

Kutišovou a s majitelem a jednatelem firmy  Arrbo Milevsko s.r.o., která se stala 

největším sponzorem akce.  Výhodou rozhovoru je osobní kontakt, možnost 

dotazovaného stimulovat k odpovědím a v případě nejasností některé dotazy 

či odpovědi vysvětlit. I přes nesporné výhody může mít interview podle slov Lukášové 

a Nového (2004. str. 102) svá informační omezení: „Individuálním rozhovorem získá 

tazatel informace značně do hloubky, problémem však bývá obtížné rozlišování mezi 

individuálními názory a odpověďmi kulturního charakteru.“ 

Interview bylo vedeno jako polostrukturované. Část rozhovoru byla připravena, 

zbytek otázek byl spontánně vyvozen z rozhovoru přímo na místě. Rozhovory byly 
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provedeny ve dnech 15. a 18. května 2018, kdy o realizaci závodu bylo rozhodnuto 

a již probíhaly přípravy. Délka rozhovorů byla okolo 25 minut, vedeny byly formálním 

stylem. Hlavním cílem rozhovoru bylo zjistit názor dotazovaných na jedinečný závod 

v moderní gymnastice a jejich nápady, jak akci uspořádat. Pro účely práce byl rozhovor 

nahráván na mobilní telefon a poté přepsán do písemné podoby. Použité otázky a přepis 

rozhovorů je k nahlédnutí v příloze č. 2 (Rozhovor se slečnou Hanou Kutišovou) 

a příloze č. 3 (Rozhovor s Ing. Milanem Čunátem).  

4.3 SWOT analýza 

Jedná se o jednoduchý nástroj představující koncepční rámec pro systematickou 

analýzu. Smyslem je charakterizovat klíčové faktory, které mohou ovlivnit strategické 

postavení podniku. Pro pochopení je vhodné využít jednoduchou definici pana 

Bednárčíka (2007, str. 81), kterou je: „Swot analýza představuje analýzu silných 

a slabých stránek, příležitostí a ohrožení, které podniku vznikají v jeho vnějším 

nebo vnitřním prostředí“. 

SWOT analýza rozlišuje dvě skupiny charakteristik (viz obrázek č. 1). První jsou 

silné a slabé stránky, které vycházejí z vnitřních podmínek podniku. Druhou jsou 

hrozby a příležitosti ovlivněné vnějšími atributy. Při sestavování SWOT analýzy 

je potřeba správně odlišit silné stránky (strenghts) od slabých (weaknesses) a hrozby 

(threats) od příležitostí (opportunities). V mnohých případech je to obtížné odhadnout 

a dochází k záměnám. Základním cílem SWOT analýzy je rozvíjet stránky silné, slabé 

potlačovat a být připraven a reagovat na potenciální hrozby a příležitosti. 

(Fotr a kolektiv, 2012).  

Obrázek č. 1: SWOT analýza 

 

Zdroj: www.sunmarketing.cz 
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4.4 Metody použité během a po ukončení akce 

Během průběhu akce bylo využito zúčastněné pozorování, které patří mezi 

metody kvalitativního výzkumu. Pomocí této metody je možné popsat co se děje, 

kdy a kde se to děje, jak a proč se věci objevují, kdo či co se dění účastní (Hendl, 2008).  

Zúčastněné pozorování prováděla sama autorka během příprav akce a během 

dne konání závodu v moderní gymnastice na náměstí Edvarda Beneše v Milevsku 

23. června 2018. Pozorování bylo zaměřeno především na celkový průběh akce, 

kontrolu dodržování časového harmonogramu, provedenou práci dobrovolníků, na účast 

a počet návštěvníků a nedostatky, kterým by bylo vhodné se do dalších ročníků 

vyvarovat.  

Zároveň během akce a bezprostředně po jejím ukončení byla využita 

kvantitativní metoda osobního dotazování. Během dotazování byly od účastníků 

a návštěvníků akce zjišťovány spontánní dojmy, které jim událost přinesla, 

či nedostatky, kterých si všimli. Záměrně byli dotazováni slečna Hana Kutišová 

a Ing. Milan Čunát, pro které bylo několik otázek předem připraveno. Náhodně pak byli 

osloveni účastníci a návštěvníci. Dotazování bylo vedeno formálním stylem. Názory 

byly po souhlasu s respondenty nahrávány na mobilní telefon a následně přepsány 

do písemné podoby. Přepis názorů dotazovaných je k nahlédnutí v příloze č. 10 (Zpětná 

vazba od účastníků a návštěvníků akce).  
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5 Analytická část 

V analytické části práce budou popsány výsledky z dotazníkového šetření, 

interview a SWOT analýzy. Dále budou představeny možné návrhy závodu pod širým 

nebem.   

5.1 Výsledky dotazníkového šetření 

V dotazníkovém šetření bylo osloveno 134 respondentů skrze emailové adresy. 

Osm z nich bylo neplatných, proto celkové množství se snížilo na 126 oslovených.  

Dotazník vyplnilo 93 osob, procentuální návratnost dotazníku byla 73,8%. Celkem 

9 oslovených osob si dotazník prohlédlo, ale nevyplnilo. Důvod, proč dotazník 

nevyplnili, je neznámý. Zbylých 24 oslovených nereagovalo.  

Všechny otázky byly povinné, u některých bylo možné zvolit více odpovědí. 

Pokud nějaký respondent u otázky č. 5 (Měl by Váš oddíl zájem o netradiční závody 

v moderní gymnastice na náměstí?) zvolil odpověď „ne“, byl u něj dotazník 

automaticky ukončen, neboť zbylé otázky byly určeny pouze těm, jež zájem projevili. 

K tomuto ukončení došlo u 24 (25,8 %) oslovených. 

Otázka č. 1 – Oblast 

Respondenti měli na výběr ze všech oblastí, podle kterých ČSMG eviduje 

členské kluby. Bylo možné označit jednu odpověď. Výsledky ukazuje následující 

tabulka.  

Tabulka č. 4: Počet respondentů z jednotlivých oblastí 

Oblast Počet odpovědí Procentuální podíl 

Praha 16 17,2 % 

Středočeská 9  9,7 % 

Jihočeská 6  6,5 % 

Severočeská 10 10,7 % 

Západočeská 9  9,7 % 

Východočeská 6  6,5 % 

Vysočina 11 11,8 % 

Severomoravská 8  8,6 % 

Jihomoravská 18 19,3 % 

Zdroj: Vlastní šetření 
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Z tabulky vyplývá, že nejvíce odpovědí bylo z jihomoravské oblasti. Ta zároveň 

zahrnuje největší množství oddílů, jedná se o očekávaný výsledek. Překvapující 

je stoprocentní počet získaných odpovědí z oblasti východočeské.  

Vzhledem k tomu, že bylo k dispozici více kontaktů, než je počet oddílů, 

je pravděpodobné, že jeden oddíl se vyjádřil vícekrát, avšak jinou osobou. Nicméně 

nebylo možné odhadnout, která z uvedených emailových adres je aktuální, a proto 

byl dotazník odeslán na všechny získané kontakty. Tento fakt mohl výsledky do jisté 

míry ovlivnit. 

Otázka č. 2 – Kolika závodů se Váš oddíl průměrně účastní během sezóny 

jednotlivkyň? 

Respondenti měli na výběr ze čtyř odpovědí, ze kterých volili jednu odpověď. 

Záměrně otázka byla orientována pouze na sezónu jednotlivkyň (což v České republice 

pro většinu oddílů znamená období leden – červen), neboť plánovaný závod konaný 

pod širým nebem byl určen pro jednotlivce. Otázka pomohla odhalit účastnickou 

aktivitu oddílů na závodech. Dá se předpokládat, že kluby s vyšším počtem závodních 

startů za sezónu, budou mít o závod pod širým nebem větší zájem.  

Graf č. 1: Rozdělení respondentů podle počtu závodů, kterých se během 

sezóny jednotlivkyň zúčastní

 

Zdroj: Vlastní šetření 

Z grafu je zřetelné, že 41,9 % (39) respondentů se zúčastní 6 – 10 závodů 

za sezónu. Tento počet závodních startů je poměrně nízký, porovnám-li výsledek 

s množstvím závodních startů oddílu RG Proactive Milevsko. Ten se v posledních pěti 
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Proactive patří mezi malé kluby s menším počtem závodnic, není pro něj tedy problém 

pro všechny své svěřenkyně zajistit dostatek závodních startů.  

Dalších 22,6 % (21) zvolilo odpověď 1 – 5 závodů. Patrně se jedná o kluby, 

které se moderní gymnastice věnují na rekreační úrovni. Vzhledem osobním 

zkušenostem z pohledu závodnice i trenérky, si nedovedu představit, 

že se já či mé svěřenkyně zúčastní pěti závodů. Během takové krátké závodní doby není 

možné pro gymnastku cvičící na výkonnostní či vrcholové úrovni nasbírat dostatek 

zkušeností a své sestavy si v závodní atmosféře dostatečně natrénovat. Nehledě na to, 

že pro většinu závodnic je vrcholem sezóny MČR, na které je potřeba se kvalifikovat 

z Oblastního přeboru, z čehož vyplývá závodní start na dvou závodech.  

Dalších 19,4 % (18) respondentů zvolilo odpověď 16 a více. Zbylých 16,1 % 

(15) tázaných vybralo odpověď 11 – 15 závodů. Osobně jsem očekávala těchto 

odpovědí více. Oddíly mají patrně větší počet závodnic a snaží se všem umožnit start 

na závodech. 

Otázka č. 3 – Vyberte faktory, které jsou pro Vás rozhodující při volbě 

závodu, jehož se chystáte zúčastnit 

V této otázce měli respondenti na výběr ze 7 odpovědí (termín, vzdálenost, 

pořádající oddíl, vypsané kategorie, výše startovného, doprovodný program a jiné, 

vypište). Šlo vybrat více možností. Faktory byly zvoleny na základě zkušeností oddílu 

RG Proactive Milevsko a vlastních zkušeností. Smyslem otázky bylo zjistit ty faktory, 

na které oddíly nejvíce nahlížejí při volbě účasti na závodech.  
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Graf č. 2: Faktory rozhodující o účasti na závodech 

 

Zdroj: Vlastní šetření 

Z výsledků je patrné, že největší vliv na účast klubů na závodech mají vypsané 

kategorie. Je logické, že oddíly nebudou navštěvovat podniky, kam nemohou 

své svěřenkyně přihlásit. Ze zkušenosti mohu potvrdit, že nejsou navštěvovány 

ani ty závody, kam je možné přihlásit omezený počet závodnic do omezených věkových 

kategorií.  

Významný vliv při volbě účasti na závodě má termín. Je-li závod uskutečněn 

příliš brzy, kluby jej nevyužijí, jelikož nejsou závodnice ještě připravené na závodní 

start. Ani pozdní termíny nejsou příliš žádané, závodnice bývají vyčerpané a oddíly 

se již připravují na novou sezónu.  

Třetím nejvíce rozhodujícím faktorem je vzdálenost. Vzhledem k počtu závodů, 

které oddíly během sezóny absolvují, je nereálné na každý turnaj dojíždět velké 
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na českých závodech je patrná absence klubů moravských a naopak. Často k porovnání 
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mnoho zkušeností. Proto se závod konaný na náměstí primárně připravoval jako závod 

jednotlivkyň ve volném programu. Na výsledky dotazníku byl pořádající klub 

připravený reagovat a dle nich případně rozpis závodu upravit. Výsledky vyobrazuje 

následující graf.  

Graf č. 3: Rozdělení respondentů podle programu, kterému se věnují 

 

Zdroj: Vlastní šetření 

Oddíly mohly vybírat více možností. Výsledky byly vyrovnané. Nejvíce 

odpovědí získala možnost základní program moderní gymnastiky. Jedná 

se o nejjednodušší formu, na které se dá v ČR závodit. Mnoho klubů má tento program 

zařazen úmyslně, aby mohl poskytnout širokou škálu úrovní moderní gymnastiky. Dále 

se oddíly nejvíce věnují programu kombinovanému. Jedná se o mezistupeň mezi 

základní a volnou formou moderní gymnastiky. 

 Program estetické gymnastiky získal nejméně hlasů. Tento program je v České 

republice poměrně nový a na své popularitě teprve získává. Nevýhodou u něj je potřeba 

minimálně 10 závodnic ve stejné věkové kategorii. Naopak výhodou je vysoká 

atraktivnost u diváků. 

Vzhledem k výsledkům šetření byl rozpis závodu upraven a určen všem 

programům moderní gymnastiky vyjma estetické. Oddíl byl připraven upravit 

hodnocení či kategorie rozdělit podle výkonnosti. 
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Otázka č. 5 – Měl by Váš oddíl zájem o netradiční závody v moderní 

gymnastice konané na náměstí? 

V této otázce byly na výběr dvě odpovědi. Cílem bylo zjistit reálný zájem 

dotazovaných o netypický závod v moderní gymnastice pod širým nebem.  

Graf č. 4: Rozdělení respondentů podle zájmu o netradiční závod 

 

Zdroj: Vlastní šetření 

Z grafu je patrné, že téměř tři čtvrtiny (74,2 %; 69 odpovědí) respondentů 

projevili o závod pozitivní zájem. Zbylých 25,8 % (24) dotazovaných zvolilo odpověď 

ne. V tom případě byl u nich dotazník automaticky ukončen, neboť otázky číslo 6 a dále 

jsou určené pouze oddílům, jež o účasti uvažují. Na otázky číslo 6 až 14 odpovídalo 

69 respondentů. 

Otázka č 6 – Měli byste zájem o přespání? 

Smyslem těchto otázek bylo zjistit konkrétní zájmy dotazovaných, aby závod 

mohl být pro zúčastněné co nejlépe zorganizován. U této otázky byli respondenti 

upozorněni na fakt, že jsou ve večerních hodinách plánovány Galashow a raut. 

Graf č. 5: Rozdělení respondentů podle zájmů o přespání 

 

Zdroj: Vlastní šetření 
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Celkem 65,2 % dotazovaných odpovědělo, že by zájem o přespání spíše mělo. 

Z toho důvodu je do rozpisu a přihlašovacího formuláře zařazena možnost objednat 

si prostřednictvím pořádajícího oddílu ubytování ve Sporthotelu Milevsko.  

Otázka č. 7 – Měli byste zájem zúčastnit se Galashow? 

Tato otázka zjišťovala zájem respondentů o Galashow, neboli exhibiční 

gymnastické vystoupení. Během Galashow gymnastky mohou předvádět své umění 

naprosto libovolně, s jakýmkoli náčiním, v libovolném oblečení a na jakoukoli hudbu. 

Galashow je atraktivní podívanou pro diváky.  

Graf č. 6: Rozdělení respondentů podle zájmu o Galashow 

 

Zdroj: Vlastní šetření 

Vzhledem k výsledkům, kdy 73,9 % oslovených projevilo zájem, je Galashow 

zařazena do programu akce.  

Otázka č. 8 – Měli byste zájem zúčastnit se rautu? 

Na výběr byly dvě odpovědi. Cílem bylo zjistit zájem potenciálních účastníků 

závodu o raut po skončení akce. Raut je typický zvláště pro mezinárodní závody, 

kde dochází k utužování vzájemných vztahů jak mezi vedením oddílů tak i mezi 

závodnicemi. Raut pořádaný po závodě na náměstí by měl být především dalším 

bonusem pro účastníky, místem pro vzájemnou komunikaci mezi oddíly a pro případné 

zhodnocení netradiční akce. 
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Graf č. 7: Rozdělení respondentů podle zájmu o raut 

 

Zdroj: Vlastní šetření 

Na základě výsledků šetření, kdy 69,6 % vyjádřilo souhlas, je do programu 

závodu zařazen raut. Nejvhodnějším místem pro uskutečnění rautu se jeví podnik Retro 

Music Froll, jež se nachází přímo na náměstí Edvarda Beneše. V tomto podniku 

by kromě večerního rautu mohlo být po celý den k dispozici občerstvení, mohla 

by se zde konat porada rozhodčích a večer např. dětská diskotéka.  

Otázka č. 9 – Kolik závodnic byste s sebou rádi přivezli? 

Tato otázka byla otevřená a každý respondent měl možnost slovně i číselně 

napsat počet závodnic, které by rád na závod přihlásil. Na řadu závodů je kvůli 

časovému omezení možný počet přihlášených závodnic omezený.  

Graf č. 8: Počet závodnic, které by respondenti na závod chtěli přihlásit 

 

Zdroj: Vlastní šetření 
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Z výsledků je patrné, že dvacet respondentů by rádo přihlásilo osm závodnic, 

patnáct z nich pak závodnic 6. Shodně deset oslovených by mělo zájem přihlásit 

závodnic sedm a deset. Zbylé výsledky byly pro účely práce zanedbatelné.  Z výsledků 

lze vyvodit potenciální počet gymnastek, které se závodů zúčastní. Respondenti 

by v průměru měli zájem přihlásit 7,2 závodnice. Na výsledky šetření je oddíl připraven 

brát zřetel při tvorbě rozpisů.  

Otázka č. 10 – Kolik účastníků (včetně trenérů, rozhodčích, závodnic, 

rodičů, atd.) byste s sebou pravděpodobně přivezli? 

V této otázce respondenti volili jednu odpověď ze čtyř možných. Smyslem bylo 

zjistit množství osob, které by oddíly s sebou na závod přivezly. Výsledky měly pomoci 

zjistit, jak velká z hlediska počtu návštěvníků by akce mohla být.  

Graf č. 9: Počet účastníků z jednotlivých oddílů, kteří by se závodu 

pravděpodobně zúčastnili 

 

Zdroj: Vlastní šetření 

Vzhledem k výsledkům, kdy shodně 30,4 % (čili 60,8 %; 42) dotazovaných 

zvolilo odpověď 11 – 15 a 16 a více, lze očekávat relativně vysokou návštěvnost z řad 

účastnických oddílů. K výsledkům bude přihlíženo např. při uvažování o pronájmu 

množství sedacích setů nebo při plánování velikosti rautu, který bude určen všem 

příslušníkům účastnických klubů. 
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Otázka č. 11 – V případě nepříznivého počasí by celá akce musela 

být přesunuta do sportovní haly, avšak s totožným programem. Byli byste 

i přes změnu prostředí ochotni se akce zúčastnit?  

Otázka zjišťovala, zda by oddíly zrušily svou účast na závodě pod širým nebem 

v případě přesunu akce do vnitřních prostor z důvodu nevhodného počasí (déšť, bouřky, 

nízké teploty).  

Výsledky ukázaly, že 100% (69) oddílů by bylo ochotno se akce zúčastnit 

i přes změnu prostředí. Tento výsledek dokazuje skutečný zájem dotazovaných 

o netradiční závod. Pro případ nepřízně počasí bude milevská sportovní hala 

zarezervována. V přihlašovacím formuláři bude prostor pro uvedení kontaktu, 

aby organizátor mohl zúčastněné kluby případně informovat o změně prostředí.  

Otázka č. 12 – Vyberte možnosti z denního programu, které jsou 

pro Vás nejzajímavější 

Respondenti měli možnost označit více odpovědí z 8 předepsaných. Cílem bylo 

zjistit možnosti z denního programu, jež pořádající klub Proactive je schopný zajistit, 

právě ty, o které jeví respondenti největší zájem. 

Graf č. 10: Zájem respondentů o možnosti denního programu 

 

Zdroj: Vlastní šetření 

Získáno bylo 76 odpovědí. Na základě výsledků je za cíl na akci zajistit známou 

osobnost v roli moderátora, účast Anny Šebkové a Moniky Vlčkové (bývalých českých 

reprezentantek), Galashow, raut, soutěž týmů a finálový závod pro jednotlivé kategorie.  
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Otázka č. 13 – Vaše konkrétní očekávání od této akce? 

V této otázce měli respondenti na výběr sedm možností, ze kterých vybíraly více 

odpovědí. Cílem bylo zjistit konkrétní očekávání oddílů od netypické akce pořádané 

na náměstí.  

Graf č. 11: Očekávání respondentů od netradiční akce 

 

Zdroj: Vlastní šetření 

Sebráno bylo 97 odpovědí. Oslovení od akce očekávají především netradiční 

zážitek (27 hlasů), účast na společensko – sportovní události (22 hlasů) a zábavu 

(17 hlasů). Na základě výsledků je snaha o vytvoření nejen závodu v moderní 

gymnastice, ale i kulturní události. S tím souvisí snaha o zajištění známé osobnosti 

v roli moderátora či vystoupení některých milevských umělců.  

Zbylé odpovědi se týkaly přímo závodní atmosféry. Osm hlasů získala možnost 

„zisk nových a udržení stávajících kontaktů“. Vztahy bývají utuženy především 

na závěrečném rautu, jehož se oddíly účastní. Zájem o porovnání s konkurencí mělo 

11 respondentů. Sedm hlasů získala odpověď výkon a zisk umístění. Jelikož se závod 

chystá na závěr sezóny, hlavním smyslem bude spíše rozloučení se sezónou nežli 

porovnávání děvčat mezi s sebou. 

Otázka č. 14 – Vyberte možnosti, které nejvíce oceňujete na účastnickém 

balíčku 

Respondenti měli na výběr 6 odpovědí, ze kterých mohli volit více možností. 

Cílem bylo zjistit faktory, které jsou pro dotazované důležité v účastnickém balíčku. 
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Graf č. 12: Možnosti, které respondenti oceňují na účastnickém balíčku 

 

Zdroj: Vlastní šetření 

Získáno bylo 84 odpovědí. Z výsledků vyplývá, že pro respondenty jsou důležité 

ceny (20 hlasů) a vhodné zázemí (19 hlasů). Závodnice, aby se mohly zúčastnit závodu, 
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5.2 Interview 

Nejprve byl veden rozhovor s předsedkyní klubu Proactive z. s. Milevsko Hanou 

Kutišovou (příloha č. 2: Rozhovor se slečnou Hanou Kutišovou). Slečna Kutišová 

je ve vedení oddílu pouhé dva roky, i přesto se rozhodla zaštítit a podpořit tak jedinečný 

projekt, závod v moderní gymnastice pod širým nebem. Rozhovor byl zaměřen 

na její osobní názor, obavy, které z pořádání má a zjištění představy, kterou sama 

předsedkyně má ohledně závodu.  

Druhý rozhovor (příloha č. 3: Rozhovor s Ing. Milanem Čunátem) 

byl uskutečněn s majitelem a jednatelem firmy Arrbo Milevsko s.r.o. panem 

Ing. Milanem Čunátem. Firma Arrbo se specializuje na dodávky a montáže dřevěných 

střešních konstrukcí a atypických tesařských konstrukcí. Tato firma se stane největším 

sponzorem závodu, neboť v rámci sponzorství hodlá poskytnout speciální dřevěnou 

podlahu, na které bude postavena závodní plocha. Bez podlahy by závod nemohl 

být uskutečněn, jelikož oddíl nemá dostatek finančních prostředků, aby si ji mohl opatřit 

sám ze svých zdrojů. Rozhovor by zaměřen na názor pana Čunáta z hlediska osobního, 

jakožto obyvatele města Milevska, tak i z pohledu sponzorského, jakožto firmy, která 

závod významně podpoří. Plné znění rozhovorů je k nahlédnutí v přílohách.  

Slečna Kutišová myšlenku uskutečnit závod pod širým nebem nejprve brala jako 

dobrý a zajímavý nápad, nicméně vůbec nevěřila v jeho uskutečnění. Sama 

se s podobnou akcí za dobu svého působení v oblasti moderní gymnastiky nesetkala, 

proto měla řadu obav z organizace a příprav. Nakonec však byla velmi ráda, 

že se pod jejím vedením oddíl do realizace unikátní akce pustil. Zkušenosti, které 

nasbírala během příprav klasických halových závodů, hodlá předat organizátorce.  

Pan Čunát byl z myšlenky unikátního a v České republice a v zahraničí dosud 

nepořádaného závodu nadšený. Ihned bez váhání přislíbil spolupráci a vyhotovení 

speciální podlahy. Sám oddíl Proactive považuje za jednoho z důležitých aktérů, 

co se týče vytváření milevské kultury a tvorby sportovních událostí. Akce pod širým 

nebem je toho dalším důkazem. Jako sponzor akce shledává jistý potenciál v prezentaci 

své firmy, především ve zvýšení známosti a oblíbenosti firmy.  

Shodně oba dotazovaní si akci představují jako závod v moderní gymnastice 

s určitým doprovodným programem, který by měl sloužit jako lákadlo pro návštěvníky 
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akce. Oba napadla myšlenka využít milevské umělce a zařídit dětský koutek 

pro nejmenší návštěvníky. 

5.3 SWOT analýza  

Oddíl RG Proactive Milevsko ročně pořádá několik závodů, které jsou primárně 

orientované na účastníky akce. Na přelomu ledna a února malý závod s názvem 

Jihočeská liga, určený všem klubů v jižních Čechách. Jedná se o sérii 4 – 5 závodů. 

Gymnastky z jednotlivých turnajů sbírají body za svá umístění, na konci série závodů 

dochází k součtu výsledků a vyhlášení přebornic Jihočeského kraje v jednotlivých 

kategoriích.  

Druhou akcí je mezinárodní podnik s dlouholetou tradicí a nese název Milevský 

pohár. Tento závod měl v letošním roce již 27. ročník. Jedná se o oblíbený závod 

českými i zahraničními kluby, což dokazuje pravidelná účast okolo 160 závodnic.  

Další oblíbený závod oddíl pořádá na začátku května s názvem Milevský 

pohárek. Je to podobná akce jako závod předchozí, jen je určen pouze českým klubům. 

Ty závodu hojně využívají, neboť je to jedna z posledních možností kdy gymnastky 

mohou vyzkoušet své sestavy před květnovými mistrovstvími České republiky (MČR). 

Výše zmíněné závody pořádá oddíl pravidelně již několik let bez přerušení. 

Občasně Proactive organizuje Oblastní přebor jihočeské oblasti, Mini Cup, Roztančené 

náčiní či Mistrovství České republiky.  

Z hlediska organizační stránky se závodu pořádaného na náměstí nejvíce podobá 

závod Milevský pohárek, neboť je určen všem českým klubům, probíhá ve všech 

kategoriích po celý den a účastní se jej velké množství závodnic (v roce 2018 jich bylo 

přihlášeno 240). Proto SWOT analýza byla provedena pro Milevský pohárek (tabulka 

č. 5) a pro závod pod širým nebem (tabulky č. 6).  SWOT analýza Milevského pohárku 

a netradičního závodu pod širým nebem byla provedena na základě vlastního 

pozorování a osobního dotazování autora práce s vedením pořádajícího oddílu.  

Milevský pohárek je již řadu let fungující závod. SWOT analýza tohoto závodu 

byla provedena po události, za účelem jejího vylepšení (Solomon, 2002). 
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Tabulka č. 5: SWOT analýza Milevského pohárku 

SILNÉ STRÁNKY 

 tradiční závod 

 velký zájem oddílů ČR 

 vhodné zázemí sportovní haly 

 osvědčený organizační postup 

 

SLABÉ STRÁNKY 

 nízká propagace 

 neúčast sponzorů 

 velký počet závodnic – časově 

náročné 

 nedostatečná parkovací kapacita 

PŘÍLEŽITOSTI 

 přiblížení moderní gymnastiky 

veřejnosti 

 přilákání diváků 

 získání nových členek  

HROZBY 

 nejistota počtu účastníků 

 nezájem veřejnosti 

 konání podobné akce ve stejný den 

Zdroj: Vlastní šetření 

SWOT analýza pro netradiční závod pod širým nebem byla vytvořena 

před uskutečněním akce, s cílem ukázat potřeby pro pořádání dané akce (Solomon, 

2002).  
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Tabulka č. 6: SWOT analýza závodu pod širým nebem 

SILNÉ STRÁNKY 

 ojedinělá akce v ČR i v zahraničí 

 kombinace sportovní a kulturní 

akce 

 místo konání akce 

 akce konaná pod záštitou města 

Milevska 

 účast známé osobnosti 

 doprovodný program 

SLABÉ STRÁNKY 

 závislost na sponzorech 

 finanční omezení pro organizátora 

 nezkušenost dobrovolníků 

 nezkušenost organizátora 

s pořádáním podobné akce 

PŘÍLEŽITOSTI 

 založení tradice 

 přiblížení moderní gymnastiky 

veřejnosti 

 získání sponzorů 

 přilákání diváků 

 získání nových členek  

HROZBY 

 nejisté počasí 

 konkurenční akce konané ve stejný den 

 nejistota počtu účastníků 

 nezájem veřejnosti 

 nejistota získaných financí 

ze startovného a vstupného 

Zdroj: Vlastní šetření 

5.3.1 Vyhodnocení SWOT analýzy 

Milevský pohárek 

Za silné stránky u podniku Milevský pohárek lze jednoznačně označit tradici 

závodu, v letošním roce se konal již 25. ročník, což je za 32 let fungování samostatného 

oddílu velkým úspěchem. Vzhledem k počtu uskutečněných ročníků je organizační 

postup osvědčený a téměř dokonalý.  

Popularita závodu je rok od roku větší, což potvrzuje stále větší účast závodnic. 

Zvyšování účasti ale představuje i slabou stránku, kdy dochází ke zvýšení časové 

náročnosti závodu. Například letošní ročník byl zahájen v 9:00 hod a ukončen 

ve 20:30 hod. Celý den strávený v hale je náročný nejen pro závodnice, trenéry 
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a organizátory, ale především pro rozhodčí. Ty rozhodují celý den a jejich přesnost 

v rozhodování může být ovlivněna únavou.  

Další silná stránka spočívá ve velikosti milevské sportovní haly a vysokého 

stropu bez konstrukce, na kterou by se mohlo nechtěně zavěsit náčiní. V loňském roce 

byla v hale položena nová podlaha se speciálním povrchem, která vylepšila nejen její 

vzhled, ale především funkčnost.  

Za slabou stránku lze považovat propagaci závodu, která je z pohledu zaměření 

propagace na návštěvníky značně nedostatečná. Závod je propagován pomocí plakátu 

rozvěšených týden až čtrnáct dní před akcí po Milevsku a okolí, článkem v Milevských 

novinách v týdnu před závodem a jedním příspěvkem na sociální síti oddílu. Finanční 

prostředky oddílu jsou omezené a nemůže si dovolit velké množství peněz věnovat 

propagaci. Některé formy propagace by však finančně dostupné byly (např. častější 

zmínka o akci na sociální síti, propagace na webových stránkách oddílu či stránkách 

jiných webů zabývající se kulturou a sportem ve městě a kraji, zmínka v regionálním 

měsíčníku Milevský zpravodaj, atd.), přesto je oddíl nevyužívá. Z nízké propagace 

vyplývá nevědomost občanů o akci a nízká návštěvnost, která se průměrně pohybuje 

okolo 100 návštěvníků na závod. Přičemž většina z nich tvoří rodiče a přátelé 

vystupujících gymnastek.  Je- li na závod nahlíženo z hlediska orientace na účastníky, 

propagace je dostačující, což potvrzuje každoroční vysoká účast závodnic. 

Tato propagace probíhá formou zasílání emailů s pozvánkami klubům a oddílům, 

uveřejněním závodu na stránkách ČSMG a prezentace akce na sociálních sítích. 

Dále za slabou stránku lze považovat neúčast sponzorů, která je způsobena 

nedostatečným oslovováním partnerů. Z vlastního pozorování autora je zřejmé, že klub 

oslovuje pouze tradiční partnery, se kterými spolupracuje již delší dobu (např. firma 

IKK Milevsko, Siko, Zahradnictví Trávníček). O spolupráci s novými se příliš nesnaží, 

nové firmy neoslovuje. 

Nedostatkem je také parkovací prostor u haly, který je určen jak pro sportovní 

halu, umělé fotbalové hřiště tak zimní stadion. Kapacita parkoviště je dvacet aut.  Další 

větší parkoviště se nacházejí ve vzdálenosti 200 metrů od haly. Od těchto parkovišť 

však není sportovní hala nijak značena.  

Příležitostí Milevského pohárku je přiblížení moderní gymnastiky veřejnosti. 

Závod mohou diváci navštívit za cenu dobrovolného vstupného, k dispozici jim je velká 
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tribuna s kapacitou 300 diváků (www.spos-milevsko.cz), ze které je dobře vidět 

na závodní plochu, dále pak zdarma startovní listiny a bufet s občerstvením. Někteří 

návštěvníci si mohou moderní gymnastiku zalíbit, častěji pak navštěvovat sportovní 

akce pořádané oddílem a případně se stát členy.  

Naopak hrozbou je nejistý počet účastníků, kdy vždy před zahájením závodu 

dochází k prezentaci závodnic. Je-li hodně vyškrtaných děvčat ze startovky, naruší 

se tím časový harmonogram, nesedí počet připravených cen a pořádající oddíl obdrží 

menší příjmy ze startovného. Dále hrozbu představuje nezájem veřejnosti. Je-li počet 

návštěvníků nízký, pro oddíl to znamená menší příjem ze vstupného. Pro některé 

závodnice neúčast diváků představuje tréninkovou atmosféru a je pro ně obtížné 

se dostat na žádoucí hranici nervozity, se kterou pak bojují na důležitějších závodech 

většího typu. Za hrozbu lze považovat i konání podobné akce ve stejný den, kdy dojde 

k rozptylu návštěvníků mezi různé události. 

Závod pod širým nebem 

Tato SWOT analýza byla provedena na sportovní událost, která se ještě nikdy 

neuskutečnila. Analýza byla provedena ve chvíli, kdy akce byla již jasně vyprofilována 

a byl rozmyšlen její vzhled. 

Silnou stránkou závodu pod širým nebem by mohla být jeho unikátnost 

a jedinečnost. Podobný závod nemá obdoby v ČR, ani v zahraničí. Místo konání akce 

na náměstí Edvarda Beneše v Milevsku je výhodné z hlediska parkovacích prostor, 

okolního posezení a restaurací. Náměstí se nachází v centru města, denně okolo projde 

mnoho lidí. Vzhledem k umístění závodu jsou očekáváni i ti návštěvníci, kteří o akci 

předem nebudou vědět a nebudou mít v plánu se jí zúčastnit.  

Silnou stránkou bude účast známé osobnosti v roli moderátora (osloveni jsou 

např. Jaromír Nosek, Josef Vágner, Martin Písařík, Marie Doležalová či Patricie 

Solaříková) a doprovodný program. Například pro děti je plánován 

po celý den k dispozici skákací hrad, pohádkový kroket nebo soutěž o ceny, vše zdarma. 

Zahájení závodu proběhne starostou města Milevska Ivanem Radostou, pod jehož 

záštitou bude akce konána, a za doprovodu zpěvačky Oběžné dráhy Kláry Brožové. 

Účast přislíbily Anna Šebková a Monika Vlčková, bývalé české reprezentantky. 

Na základě sportovních a kulturních prvků je možné říci, že akce bude mít charakter 

sportovně – kulturní události. 
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Slabou stránkou je závislost na sponzorech a jejich finanční podpoře. 

Organizátoři musí operovat jen s penězi získanými od sponzorů a je třeba se s výdaji 

do výše sponzorských prostředků vejít. Nevýhodou je nezkušenost organizátorů 

a dobrovolníků s pořádáním podobné akce. Nezkušenost se může projevit chybami 

při realizaci závodu i během samotného průběhu akce. 

Příležitostí je možnost založit tradici, ve které bude oddíl v dalších letech 

pokračovat. Díky místu konání závodu je přiblížení moderní gymnastiky veřejnosti 

o to větší a dostupnější, některé může přimět k návštěvě závodů v moderní gymnastice 

či k samotnému členství v oddíle Proactive. Unikátnost závodu může přinést větší zájem 

sponzorů. 

Největší hrozbou závodu konaného pod širým nebem bude nejistota počasí, 

na kterém je závislé samotná realizace závodu a návštěvnost. Zamluvena je sportovní 

hala pro případ nepříznivého počasí v podobě deště, pro případ vysokých teplot 

a prudkého slunečního záření budou připraveny pro rozhodčí, počtářskou komisy, 

hudební techniky, hlasatelku a moderátora slunečníky. Pro případ přeháňky musí 

být přichystány velké plachty pro zakrytí závodní plochy, techniky a aparatury. 

Hrozbou jsou jiné akce konané ve stejný den. Rozdělení diváků mezi tyto akce sníží 

návštěvnost a příjem ze vstupného. Nejistota z počtu účastníků a nezájmu veřejnosti 

je hrozbou srovnatelnou jako ve SWOT analýze Milevského pohárku.  

5.4 Tři návrhy závodu pod širým nebem  

Po rozhodnutí, že závod bude skutečně realizován, bylo potřeba vymyslet, 

jak celá akce bude vypadat. Jaká bude její velikost, časová náročnost (jednodenní 

či dvoudenní), kde bude závod probíhat, v jakém termínu, pro koho bude určen, atd. 

Proto byly vedením oddílu připraveny tři  možné návrhy vzhledu akce, kterými jsou:  

1. Ryze gymnastický závod 

2. Sportovní akce 

3. Sportovní a kulturní akce 

Zmíněné návrhy jsou popsány v následující části. Všechny možnosti byly 

předloženy vedení města Milevska. Po vzájemné konzultaci byla vybrána nejvhodnější 

možnost z hlediska přípravy, finanční a časové náročnosti. Výběr návrhu probíhal 

s ohledem na aktuální možnosti pořádajícího klubu. 
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5.4.1 Ryze gymnastický závod 

První návrh představoval uspořádat klasický závod v moderní gymnastice, který 

pořádá RG Proactive Milevsko v hale, jen s tím rozdílem, že by se konal v netradičním 

venkovním prostředí.  

Jednalo by se o jednodenní závod určený gymnastkám všech věkových kategorií 

volného programu pro všechny oddíly moderní gymnastiky v České republice. Byla 

by to obdoba Milevského pohárku, jen s rozdílem místa konání závodu. Doprovodný 

program, raut, finálový závod jednotlivých kategorií či Galashow by se nepřipravovaly. 

Dle počtu přihlášených by turnaj začínal v dopoledních hodinách. Gymnastky 

by startovaly dle startovní listiny v kategoriích podle věku. Pro gymnastky, trenéry 

a rozhodčí by bylo připraveno lehké občerstvení. V případě vyššího počtu přihlášených 

gymnastek by závod byl rozdělen na dvě části, kdy v první by závodily mladší ročníky 

a měly by své vlastní vyhlášení.  

Hlavní rozdíl při realizaci závodu na náměstí oproti Milevskému pohárku 

by byl v zajištění závodní plochy na náměstí a vhodného zázemí pro účastníky akce. 

Zbytek realizačních kroků by mohl být proveden na základě osvědčené plánovací 

strategie Milevského pohárku. 

5.4.2 Sportovní akce 

Druhým návrhem bylo zorganizovat sportovní akci, během které 

by se uskutečnil jak závod v moderní gymnastice, tak například i v tancování, turnaj 

ve florbalu či v hip hopu . Tento návrh je patrně složitější na organizaci a realizaci. 

V prvé řadě by musela proběhnout vzájemná dohoda mezi kluby a oddíly, 

které by se akce účastnily. Složitější by bylo vymyslet co nejvhodnější rozložení 

sportovišť na náměstí a harmonogram. Například moderní gymnastky cvičí své skladby 

na závodní ploše o rozměrech 13x13 metrů a za hudebního doprovodu, který by mohl 

narušovat průběh závodu ostatních aktérů akce.  

Výhodou by naopak bylo rozložení organizačních prací mezi více osob, vyšší 

pravděpodobnost získání finančních prostředků, vyšší návštěvnost diváku a větší 

možnosti v propagaci. Spolupráce by mohla přinést řadu pozitiv do budoucna 

(např. využití sportovní haly dvěma kluby zároveň).  
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Tento typ akce by mohl trvat dva dny. První den by bylo společné slavnostní 

zahájení akce a vlastní závod v jednotlivých disciplínách. Druhý den by se konaly 

finálové závody a zápasy. Slavnostní vyhlašování výsledků by proběhlo společně 

pro všechny disciplíny. Na závěr události by pro účastníky byl připraven společný raut, 

na kterém by měli možnost navázat kontakty napříč odlišnými sportovními 

disciplínami.  

Pro návštěvníky by byl připraven doprovodný program. Každý oddíl 

by zde mohl mít svůj vlastní stánek a umožnit zájemcům si sport vyzkoušet či získat 

informace o tréninkových hodinách jednotlivých sportů. Bylo by vhodné 

mít moderátora, který by celou akcí diváky provázel a pomohl jim se na náměstí 

zorientovat. Pro účastníky by bylo vhodné mít připravené posezení, občerstvení 

a případně dětský koutek pro malé návštěvníky. 

Závod v moderní gymnastice jako takový by měl svou obvyklou podobu a byl 

by určen gymnastkám všech věkových kategorií z klubů České republiky a případně 

i zahraničí. První den by proběhl kvalifikační závod, ze kterého by se část nejlepších 

ze startovního pole (na základě počtu přihlášených závodnic) kvalifikovala 

do finálového závodu, který by proběhl druhý den.  

5.4.3 Sportovní a kulturní akce 

Třetím návrhem, jak akci uspořádat, bylo uskutečnění sportovní a kulturní 

události zároveň. Vedle závodu moderních gymnastek a případně turnajů jiných sportů, 

by byl připraven kulturní doprovodný program například v podobě koncertu, 

divadelního představení, speciálních prohlídek milevského kláštera či výstavy. 

V případě, že by se k organizaci akce připojilo město Milevsko, mohla 

by se připravit veliká událost, během které by se představili místní sportovci, kapely 

a umělci. Akce by pomohla propagovat město Milevsko.  

Událost tohoto rozsahu by byla vícedenní, pro účastníky by bylo připraveno 

ubytování. V den zahájení by skrze město prošel slavnostní průvod všech účastníků, 

zahájení by proběhlo na náměstí panem starostou Ivanem Radostou a atmosféru 

by dotvořil koncert místní či jiné kapely. Místo pro svou propagaci by na náměstí měly 

firmy, které v rámci sponzorství akci podpořily. Prostor by byl pro finálový závod, 

exhibiční show a společný raut všech účastníků. 
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Uspořádat tento typ akce by bylo velmi náročné z hlediska organizace, času 

a financí. Město Milevsko a jeho vedení by musely přípravy vzít z velké části do svých 

rukou.  Výhodou by mohlo být zvýšení povědomí o městě Milevsku, přilákání nových 

návštěvníků do města, zvýšení známosti milevských umělců, sportovců a firem, 

přiblížení sportů v Milevsku obyvatelům, nalákání dětí do sportovních aktivit nebo 

vytvoření další kulturní události pro občany města Milevska a jeho blízkého okolí.  

5.5 Zvolený návrh 

Po zvážení možností pořadatelského oddílu RG Proactive Milevsko, 

po konzultaci s vedením města Milevska, zvážením všech výše zmíněných variant 

a výsledků z dotazníkového šetření, byla vybrána kombinace dvou možností, a to ryze 

gymnastické akce a sportovní a kulturní akce. O vzhledu závodu konaného pod širým 

nebem bylo rozhodnuto následovně: 

 Závod bude probíhat jeden den, konkrétně v sobotu 23. června 2018. 

 Místo konání bude náměstí Edvarda Beneše v Milevsku, v případě nepřízně 

počasí ve sportovní hale J. A. Komenského 1034.  

 Akci zorganizuje nezisková organizace Proactive z. s. Milevsko pod záštitou 

města Milevska. 

 Akce bude mít sportovně - kulturní charakter, kdy sportovní složkou je závod 

moderních gymnastek, kulturní pak účast známé osobnosti, milevských umělců 

a úspěšných českých moderních gymnastek. 

 Závod bude probíhat samostatně a bude určen všem věkovým kategoriím 

v programu moderní gymnastiky kombinovaném, volném a základním.  

 Součástí závodu bude Galashow, ukázka společného tance všech zúčastněných 

gymnastek a závěrečný raut.  

Na základě rozhodnutí, které se uskutečnilo v lednu roku 2018, začala 

realizace a příprava závodu, která je podrobněji popsána v následující kapitole. 
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6 Realizace závodu pod širým nebem 

V této kapitole jsou popsány konkrétní kroky, které je třeba pro realizaci závodu 

jednotlivkyň v moderní gymnastice konaného v netradičném prostředí pod širým nebem 

uskutečnit.  

6.1 Před zahájením realizace 

Z hlediska orientace (Kotíková, Schwartzhoffová, 2008) bude pořádaný závod 

v moderní gymnastice na náměstí orientován na účastníky akce, konkrétněji na aktivní 

účastníky, jež budou přímo spojeny s událostí a doprovodným programem.  

Podle vzoru teoretických východisek od Solomona (2002) byly vymezeny 

základní faktory, které napomohly jasněji vyprofilovat plánovanou akci. Jedná se o tyto 

body: 

 Za hlavní účel pořádání akce lze považovat vhodný způsob propagace oddílu 

RG Proactive Milevsko, moderní gymnastiky, města Milevska a vytvoření 

originálního a unikátního projektu. 

 Akce bude určena profesionálům, konkrétně všem klubům moderní gymnastiky 

v České republice, jež fungují pod Českým svazem moderní gymnastiky.  

 Akce bude mít primárně národní charakter, v případě zájmu zahraničních oddílů 

charakter mezinárodní. 

 Závod se bude konat pod hlavičkou ČSMG podle platných pravidel 

pro rok 2018. 

 Místem konání závodu pod širým nebem bude náměstí Edvarda Beneše 

v Milevsku.  

 Událost bude vytvořena jako zcela nová, nikterak převzatá. Avšak bude 

vycházet z organizačních postupů osvědčených závodů (např. Milevsky pohár, 

Milevský pohárek), jež klub pořádá. 

 Akci bude nutné vhodně přiblížit potenciálním návštěvníkům, k tomu bude třeba 

využít co nejefektivnější propagace, avšak v souladu s finančními možnostmi 

oddílu. 
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 Před zahájením plánování bude sestaven předběžný rozpočet, který je vyobrazen 

v následující tabulce č. 7 a č. 8. Tabulky rozpočtů byly vytvořeny na základě 

teoretických podkladů, konzultace s předsedkyní klubu a poznatků z pořádání 

jiných gymnastických závodů. 

 Pro získání dostatečných finančních prostředků bude nutné oslovit potenciální 

sponzory. Především firmy se sídlem v Milevsku a jeho blízkém okolí nebo 

firmy, jež v minulosti oddíl podpořily. 

 Personální zajištění akce budou tvořit členové oddílu a dobrovolníci, kteří 

v tomto případě jsou rodiče členek a přátelé klubu.  

Tabulka č. 7: Předběžné plánované příjmy 

Položka Částka v Kč 

Startovné   20 000,- 

Sponzoři 16 000,- 

Vstupné 2000,- 

Doprovodný program  2000,- 

Celkem 40 000,- 

Zdroj: Vlastní šetření 
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Tabulka č. 9: Předběžné plánované výdaje 

Položka Částka v Kč 

Ceny (poháry, medaile, balonky, věcné ceny) 6000,- 

Dary pro rozhodčí  1600,- 

Známá osobnost – moderátor 5000,- 

Reprezentantky (ubytování, strava, cestovné) 3000,- 

Raut 3000,- 

Občerstvení 3000,- 

Doprovodný program 3500,- 

Vstupenky 2000,- 

Tiskoviny 2000,-  

Pronájem posezení, stanů 2500,- 

Převoz koberců, stolů, stupínků, atd. 1000,- 

Propagace 2000,- 

Fotograf 1000,- 

Součet 35 600,- 

Nečekané výdaje (12,3 %) 4400,- 

Celkem 40 000,- 

Zdroj: Vlastní šetření 

Při tvorbě rozpočtu byla vytvořena nejprve část výdajová, která byla částečně 

odvozena od výdajů na podnik Milevský pohárek. U cen byl počítán nákup tří kusů 

pohárů pro soutěž týmu, šesti sad medailí pro jednotlivé kategorie, balónků a věcných 

cen pro 80 závodnic. Jako dary pro rozhodčí byly vybrány skleničky s vybroušeným 
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logem pořádajícího oddílu. Jako o doprovodném programu se uvažovalo o vystoupení 

některé z milevských kapel či interpretů, dětském koutku a skákacím hradu. V položce 

tiskoviny byly myšleny veškeré potřebné formuláře, popisné cedule, diplomy, startovní 

listiny, podklady pro rozhodčí, apod. Položka převoz koberců, stolů a židlí, stupňů 

vítězů atd., byla zařazena pro pokrytí nákladů spojených s převozem nutných věcí 

z haly na náměstí. Propagace byla plánovaná formou letáků a plakátů, článků 

v novinách, propagací na webových stránkách a sociálních sítích. Z celkového součtu 

všech položek bylo 12,3% vyhrazeno na nečekané výdaje. Celkové předpokládané 

výdaje činí 40 000,- Kč. 

Jako druhá byla vytvořena část příjmová. Kapacita závodu byla stanovena 

na 80 závodnic, z toho 16 milevských. Při uvažování příjmu ze startovného bylo 

záměrně s opatrností počítáno s padesáti platícími gymnastkami a výší startovného 

400,- Kč za závodnici. Od sponzorů se odhadoval příjem 16 000,- Kč, z dobrovolného 

vstupného a doprovodného programu celkově 4 000,- Kč. V předběžném rozpočtu 

se uvažovalo o vyrovnání výdajů a příjmů. Cílem bylo však výdaje co nejvíce snížit, 

příjmy zvýšit a dosáhnout tak co největších zisků.  

6.2 Časový harmonogram příprav akce 

Při tvorbě časového harmonogramu příprav akce se vycházelo z teoretických 

východisek Solomona (2002). Jeho tabulka časového harmonogramu byla brána jako 

předloha, která však byla upravena, aby co nejvíce odpovídala časovým a finančním 

možnostem neziskové organizace. Některé prvky byly vynechány, některé naopak 

po konzultaci s předsedkyní oddílu Hanou Kutišovou přidány. Výrazněji byl upraven 

časový plán, neboť o realizaci akce se rozhodlo šest měsíců před jejím uskutečněním, 

tudíž později, než Solomon uvádí jako vhodné.   

Rozhodnutí akci uspořádat bylo uskutečněno v lednu roku 2018. V té chvíli 

byl vytvořen harmonogram příprav akce, jehož cílem je připravit časovou osnovu prací, 

které je třeba do data pořádání závodu uskutečnit: 

Leden – 6 měsíců před akcí 

 Formulace základních znaků akce. 

 Sestavení realizačního týmu. 

 Kontaktování a konzultace s vedením oddílu Proactive z. s. Milevsko.  
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 Kontaktování vedení města Milevska, představení možných návrhů vzhledu 

závodu, vzájemná konzultace. 

 Výběr jedné z možností provedení akce, její vyprofilování. 

 Tvorba dotazníku, jež bude zjišťovat zájem oddílů a klubů moderní gymnastiky 

v ČR. 

 Tvorba seznamu oddílů a zisk emailových adres ze zdrojů ČSMG. 

 Odeslání elektronických dotazníků na všechny získané emailové adresy. 

 Kontaktování ČSMG. 

 Zjištění všech legislativních povinností, jež budou pro pořádání závodu potřeba. 

Únor – 5 měsíců před akcí 

 Potvrzení data konání akce. 

 Potvrzení místa konání akce a zamluvení sportovní haly pro případ nepřízně 

počasí. 

 Potvrzení názvu akce. 

 Tvorba předběžného rozpočtu. 

 Tvorba pozvánky pro oddíly. 

 Oslovení oddílů prostřednictvím emailových adres, sdělení základních informací 

o závodě, pozvání oddílů na akci.  

 Tvorba sponzorských balíčků. 

 Počátek komunikace se sponzory, oslovování potenciálních sponzorů. 

 Oslovení známých osobností. 

 Oslovení Anny Šebkové a Moniky Vlčkové. 

 Počátek komunikace s dobrovolníky, představení akce dobrovolníkům a počátek 

školení. 

 Shánění „podlahy“ pod závodní koberec, oslovení firmy Arrbo. 

Březen – 4 měsíce před akcí 

 Zpracování výsledků z dotazníkového šetření. 

 Vyjednávání se sponzory, uzavírání smluv. 

 Komunikace s vedením města, upřesňování detailů. 

 Komunikace s vedením oddílu, upřesňování detailů. 

 Sestavení propagačního plánu.  

 Stanovení výše startovného. 
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 Tvorba rozpisu závodu (využití výsledků dotazníkového šetření) a jeho odeslání 

všem oddílům moderní gymnastiky v ČR. 

 Promyšlení doprovodného programu. 

Duben – 3 měsíce před akcí 

 Vyjednávání se sponzory, uzavírání smluv. 

 Komunikace s vedením klubu, upřesňování detailů. 

 Vytvoření grafických a tiskových materiálů. 

 Výběr prostoru pro konání rautu, komunikace s majiteli o podmínkách 

pronájmu. 

 Získání a potvrzování účasti oddílů. 

 Školení dobrovolníků. 

 Komunikace s firmou Arrbo, případně jiné hledání řešení podlahy pod závodní 

plochu. 

 Zařizování doprovodného programu. 

Květen – 2 měsíce před akcí 

 Vyjednávání se sponzory, uzavírání smluv.  

 Komunikace s vedením města, upřesňování detailů. 

 Komunikace s vedením oddílu, upřesňování detailů. 

 Zahájení propagace akce. 

 Komunikace se stánkovými prodejci, domluva podmínek.  

 Komunikace s majiteli místa konání rautu. 

 Získání a potvrzování účasti oddílů. 

 Kontrola a úprava rozpočtu. 

 Zajištění a zamluvení ozvučení, techniky, aparatury, pódia, posezení, stanů, 

slunečníků. 

 Zařizování doprovodného programu. 

Tři týdny před akcí 

 Tvorba seznamu přihlášených klubů a závodnic. 

 Tvorba seznamu ubytovaných, komunikace s hotely. 

 Tvorba startovní listiny samotného závodu, tvorba startovní listiny Galashow. 

 Vytvoření časového programu a harmonogramu. 
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 Objednání cen, dárkových předmětů a potřebného zboží. 

 Tvorba a tisk diplomů. 

 Pokračování v propagaci akce, vylepení plakátů a grafických materiálů, 

propagace na sociálních sítích, webových stránkách a v Milevských novinách. 

 Průzkum místa konání, rozmyšlení rozvržení závodní plochy, rozcvičovací 

plochy atd. na náměstí, vytvoření plánku.  

 Rozmyšlení personálního zajištění, rozmístění pracovníků. 

 Komunikace s firmou Arrbo ohledně podlahy.  

Dva týdny před akcí 

 Odeslání upřesněných informací účastníkům.  

 Domluva detailů se známou osobností, s hosty akce (Monika Vlčková, Anna 

Šebková), se stánkovými prodejci, vedením města Milevska.  

 Tvorba scénářů pro moderátora/ku a hlasatelku. 

 Kontrola logistiky akce. 

 Příprava cen. 

 Tvorba hudebních podkladů pro závod, skládání hudeb pro jednotlivé kategorie. 

 Příprava počtářského programu. 

 Rozmístění rozhodčích na jednotlivé pozice.  

 Kontrola a úprava rozpočtu. 

Týden před akcí 

 Školení dobrovolníků, seznámení pracovníků se svými pozicemi, určení 

pravomocí a odpovědností. 

 Organizační schůze vedení pořádajícího oddílu. 

 Propagace akce v Milevských novinách, případně v novinách okolních měst.  

 Osobní pozvání sponzorů na akci.  

Den před akcí 

 Koordinace pracovníků. 

 Příprava místa konání.  

 Koordinace příjezdu účastníků a hostů. 

 Sestavení podlahy pod závodní plochu. 
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 Příprava místa konání, převoz koberců a potřeb pro konání závodu z haly 

na náměstí/ radnici.  

Den konání akce 

 Kontrola připravenosti místa konání akce. 

 Koordinace příjezdů účastníků. 

 Kontrola činnosti dobrovolníků. 

 Sběr zpětné vazby od účastníků a návštěvníků.  

 Postup dle časového harmonogramu. 

Po akci 

 Vystěhování z místa konání. 

 Rozebrání podlahy pod závodní plochou. 

 Organizace rautu po akci. 

 Rozeslání děkovných dopisů všem účastníkům.  

 Sběr zpětné vazby od účastníků a návštěvníků.  

 Kontrola financí, úprava rozpočtu. 

 Tvorba závěrečné dokumentace. 

 Sumarizace fotografií a videozáznamů.  

 Dokončení propagace akce. 

 Hodnocení akce s organizátory, účastníky a sponzory. 

Během každé fáze přípravy je nutné kontrolovat a upravovat rozpočet, reagovat 

na nečekané změny, aktivně komunikovat s vedením oddílu, vedením města Milevska, 

sponzory, účastníky a aktéry akce. Je třeba pozorně kontrolovat cash flow a řádně platit 

finanční závazky. Nutné je reagovat na přání a potřeby účastníků a na změny 

ve startovních listinách. 

Tento postup byl vytvořen na základě teoretických východisek Solomona 

(2002), osobních zkušeností autora práce a předsedkyně klubu Hany Kutišové. 

Je možné, že některé body realizace akce byly opomenuty a ukážou se až během příprav 

závodu. Je nutné na nečekané potřeby pružně reagovat. 
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6.3 Návrh dokumentů 

Při realizaci netradičního závodu v moderní gymnastice na náměstí bude nutné 

vytvořit několik dokumentů, listin, tiskovin, formulářů, grafických a písemných 

materiálů, které budou během příprav využity. V následujících kapitolách jsou některé 

nutnosti popsány a vyobrazeny. 

6.3.1 Sponzorské balíčky 

Oddíl Proactive z. s. Milevsko by primárně žádal o sponzoring sportovní akce. 

K tomuto případu je schopný vytvořit dva sponzorské balíčky. V prvním balíčku, 

určeného všem sponzorům, které by poskytly věcné a finanční prostředky do výše 

10 000,- Kč, by mohl nabídnout: 

 Opakovaná zmínění firmy moderátorem a hlasatelkou během závodu. 

 Reklamní prostor přímo v místě konání akce pro banner, plakát či jinou 

reklamní plochu. 

 Možnost propagačního stánku sponzora přímo v místě konání akce. 

 Zmínění firmy na webových a sociálních stránkách oddílu a akce. 

 Zmínění firmy v novinovém článku. 

 Vyobrazení loga a názvu firmy na tiskovinách využitých při akci. 

 Možnost vystoupení moderních gymnastek na žádost sponzora např. 

na společenském večeru firmy, vánočním večírku, apod. 

V případě velkého zájmu sponzora o danou akci a domluvě na vyšším finančním 

obnosu je kromě výše zmíněného možné do druhého sponzorského balíčku zařadit 

následující: 

 Možnost vytvoření propagačních materiálů firmy ve spolupráci 

s oddílem (např. vytvoření reklamního kalendáře firmy). 

 Název firmy součástí názvu závodu (např. Závod pod širým nebem aneb 

Arrbo Cup). 

Pokud by některý sponzor byl ochotný přistoupit na dlouhodobější spolupráci, 

byl by první sponzorský balíček (který by se vztahoval k době spolupráce) obohacen 

o tyto možnosti: 
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  Logo firmy umístěné na teplákových soupravách a sportovním oblečení 

závodnic oddílu. 

Ukázka smlouvy o reklamě je k nahlédnutí v příloze č. 4 (Sponzorská smlouva). 

Existuje také možnost, že některé firmy poskytnou finanční či věcné prostředky formou 

daru. V tom případě neočekávají žádné protislužby. Ukázka darovací smlouvy 

je v příloze č. 5 (Darovací smlouva). 

6.3.2 Pozvánka pro oddíly 

Podle časového harmonogramu je plánováno oddílům odeslat pozvánku, která 

by kluby upozornila na pořádání akce a zahrnovala by základní informace k závodu. 

Její vzhled, jak by mohla vypadat, vyobrazuje obrázek č. 2.  

Obrázek č. 2: Pozvánka pro oddíly 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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6.3.3 Propagace 

I přestože plánovaná akce je primárně orientována na účastníky, je žádoucí 

ji efektivně propagovat a přiblížit potenciálním návštěvníkům.  

Propagaci oddíl může provést několika způsoby, například zmíněním 

na webových stránkách klubu (www.proactivemilevsko.wbs.cz) a sociální síti facebook 

(RG Proactive Milevsko). Na facebooku je možné vytvořit událost akce, skrze kterou 

jde oslovit značné množství uživatelů této sociální sítě. Ukázka vzhledu facebookové 

události vyobrazuje obrázek č. 3.  

Obrázek č. 3: Ukázka události na facebooku 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Další propagace by mohla být pomocí plakátů, které by následně byly vyvěšeny 

po Milevsku a v blízkém okolí. Ukázka návrhu plakátu je vyobrazena v příloze 

č. 6 (Návrh plakátu).  

Další propagace by mohla být místním tisku (Milevské noviny) nebo 

regionálním tisku (Písecké postřehy). Týden před konáním akce by na titulní straně 

mohla být krátká pozvánka s nejdůležitějšími informacemi. Příklad pozvánky 

vyobrazuje následující obrázek č. 4. Kromě pozvánky na titulní straně by v sekci sport 

mohl být článek, který by závod více přiblížil a podal podrobnější informace a časový 

harmonogram. 
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Obrázek č. 4: Pozvánka na titulní straně novin 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Další způsob propagace by mohl být ve spolupráci s městem Milevskem 

na jejich webových a sociálních stránkách. Dále ve spolupráci s organizací Živé 

Milevsko, která pomáhá občanům města Milevska získat informace ohledně dění 

ve městě. Využít by se dalo také webových portálů typu www.kudyznudy.cz nebo 

www.kulturne.com. Tyto webové stránky umožňují bezplatně zveřejnit akce různého 

charakteru konané v celé České republice.  

V případě dostatečných finančních prostředků by oddíl mohl využít reklamu 

v rozhlase, regionální televizní stanici či formou billboardu v okrese Písek. 

6.3.4 Rozpis závodu 

Při realizaci závodu je nutné v dostatečném předstihu oslovit oddíly a odeslat 

jim rozpis závodu, který zároveň je vhodné zveřejnit na webových stránkách 

a sociálních sítích oddílu a na stránkách ČSMG. U rozpisu jsou nejdůležitější 

následující body: 

 Datum konání 

 Místo konání 

 Vypsané kategorie a předepsané náčiní 

 Předběžný časový plán 

 Termín zasílání přihlášek 

 Podmínky přihlášení závodnic 

 Kontakt na pořádající oddíl 
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Je vhodné kluby náležitě oslovit, popsat všechny důležité informace o závodě 

a vyzdvihnout body, které by oddíly na závod nalákaly. Příklad rozpisu závodu 

je k nahlédnutí v příloze č. 7 (Rozpis závodu). 

6.3.5 Plánek náměstí 

Místo, na kterém se netradiční závod v moderní gymnastice bude konat, bude 

nutné zaměřit a vymyslet co nejvhodnější rozmístění všech potřebných náležitostí. 

K závodu bude potřeba mít prostor 15x15 metrů pro závodní plochu, koberec 

pro rozcvičení před závodním startem, prostor pro stoly rozhodčích, počtářskou komisi, 

hlasatelku, hudebního technika a moderátora. Dále pódium, prostor pro informační 

stánek, stánek hostů (Anna Šebková, Monika Vlčková), prodejní stánky, dětský koutek, 

doprovodný program, občerstvení a posezení pro návštěvníky.  

Obrázek č. 5 vyobrazuje příklad rozmístění výše zmíněných náležitostí 

na náměstí Edvarda Beneše. 

Obrázek č. 5: Plánek náměstí 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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6.3.6 Startovní listiny 

Po uplynutí data přihlášení a získání přihlašovacích formulářů je vhodné vytvořit 

seznam závodnic. Na základě seznamu je poté vytvořena startovní listina. Její ukázka 

je vyobrazena v příloze č. 8 (Startovní listina). Totožný postup bude vhodné uskutečnit 

při sestavování programu Galashow.  

6.3.7 Personální zajištění 

Aby závod na náměstí mohl být zrealizován, je potřeba mít dostatečné množství 

osob, které se na jeho přípravě a realizaci budou podílet. Nejprve je vhodné sestavit 

organizační tým a určit jednoho člověka, který vše bude řídit, plánovat a organizovat.  

Bude potřeba zajistit ostatní personál, který pomůže především v den konání 

akce. Personální zajištění neziskové organizace bude v podobě dobrovolníků, které 

bude vhodné pravidelně školit. Pro realizaci a úspěšné zvládnutí sportovní akce 

v moderní gymnastice bude nutné v den konání závodu obsadit následující pozice: 

 Trenér závodnic RG Proactive Milevsko 

 Rozhodčí za oddíl RG Proactive Milevsko 

 Počtářská komise (2 osoby) 

 Hlasatelka 

 Hudební technik 

 Sběr formulářů od rozhodčích (2 osoby) 

 Příprava občerstvení pro účastníky (2 osoby) 

 Obsluha rozhodčích a hostů akce (2 osoby) 

 Výběr vstupného (2 osoby) 

 Provoz dětského koutku (2 osoby) 

 Fotograf 

 Informační stánek  

Celkem bude potřeba získat minimálně 16 dobrovolníků, trenérku a rozhodčí, 

aby výše zmíněné pozice byli obsazené. Bude-li dobrovolníků více, bude vhodné 

některé pozice obsadit větším počtem osob, aby se během dne mohli případně vystřídat.  

Manažer akce bude muset na základě komunikace a práce s dobrovolníky 

personál vhodně rozmístit. Každou funkci bude třeba popsat a osobě, která ji bude 
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vykonávat, představit a vysvětlit náplň práce. Vhodné bude přiřadit dobrovolníkům 

ty funkce, se kterými již mají zkušenosti z jiných závodů. 

6.4 Časový harmonogram akce 

Časový harmonogram akce bude odvozen od počtu přihlášených závodnic, počtu 

skladeb v Galashow a doprovodného programu. Návrh časového harmonogramu, který 

by byl odeslán přihlášených oddílům, zveřejněn v rámci propagace a vyvěšen v den 

konání akce, vyobrazuje příloha č. 9 (Harmonogram závodu). Do časového 

harmonogramu je nutné zahrnout následující body: 

 Prezentace závodnic 

 Rozcvičení na závodní ploše 

 Porada rozhodčí a trenérů 

 Slavnostní zahájení 

 Závod jednotlivých kategorií 

 Slavnostní vyhlášení výsledků 

 Doprovodný program 

 Raut 
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7 Diskuze 

Závod pod širým nebem byl skutečně 23. června 2018 zrealizován na náměstí 

Edvarda Beneše v Milevsku neziskovou organizací Proactive z. s. Milevsko. Jako název 

podniku byl vybrán „Sunshine cup“.  

Realizace závodu probíhala podle vzoru této diplomové práce. Při přípravě 

se vycházelo z výsledků dotazníkového šetření, nahlíženo bylo také interview 

provedené s Hanou Kutišovu a Ing. Milanem Čunátem.  

V této kapitole jsou popsány rozpory dotazníkového šetření se skutečnou 

realitou, výsledky osobního pozorování z příprav a ze dne konání akce, výsledky sběru 

zpětné vazby od účastníků a návštěvníků, nápady a návrhy na vylepšení do dalších 

ročníků.  

7.1 Dotazníkové šetření 

Na výsledky dotazníku, jež jsou popsány v kapitole 5.1 této diplomové práce, 

bylo nahlíženo při promýšlení konečného vzhledu akce a tvorbě rozpisu. Proto bylo 

osloveno několik známých osobností na roli moderátora, pozvány byly Monika Vlčková 

a Anna Šebková a zpěvačka Oběžné dráhy Kláry Brožová. Pro účastníky byla 

připravena Galashow, raut a závod týmů. Pozvání na raut, který se konal v podniku 

Retro Music Froll, přijaly všechny zúčastněné oddíly, představit se v rámci Galashow 

využily čtyři z pěti účastnických klubů.   

Vzhledem k omezenému časovému prostoru, který byl pro závod na náměstí 

vymezen, byl počet závodnic určen na číslo šest. Počet byl zvolen mimo jiné i kvůli 

závodu týmů, do kterého byla možnost přihlásit tři závodnice z jednoho oddílu  různých 

kategorií. Během příprav bylo omezení nakonec zrušeno, neboť docházelo ke změnám 

v počtech přihlášených závodnic a kapacita se uvolňovala. Ze stejného důvodu 

byl zrušen i finálový závod jednotlivých kategorií. Z výsledků dotazníku byl 

závodnicím umožněn start v programu volném, základním i kombinovaném. I přesto, 

že většina klubů se dle šetření věnuje spíše programu základnímu a kombinovanému, 

drtivá většina gymnastek byla z programu volného.  

V dotazníkovém šetření (otázka č. 6 – Měli byste zájem o přespání?) 

65,2% respondentů odpovědělo „ano“. Z toho důvodu klubům bylo nabídnuto zajištění 
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ubytování na vlastní náklady. Ve výsledku o této možnosti uvažoval pouze jeden 

přihlášený klub, z jeho zájmu nakonec také sešlo.  

U otázky č. 3 byly zjišťovány faktory, jež rozhodují o účasti oddílu na závodě. 

Odpověď „startovné“ zvolilo pouhých 3,2% dotazovaných. Nicméně v realitě se výše 

startovného (1. kategorie 500,- Kč; 2 – 5. kategorie 700,- Kč) ukázala pro některé 

oslovené oddíly příliš vysoká a uvedly ji jako důvod, proč se závodu nezúčastnit.  

7.2 Zúčastněné pozorování 

Zúčastněné pozorování prováděla autorka diplomové práce před konáním akce 

a během dne závodu.  

Během příprav akce bylo především nahlíženo, zda v diplomové práci zvolený 

časový harmonogram příprav závodu byl vhodný, časově reálně uskutečnitelný a pokryl 

všechny potřeby přípravy. Ukázalo se, že navržený plán příprav byl vhodný. Nicméně 

okolnosti si vynutily některé z následujících změn: 

 Komunikace s vedením města nebyla konaná podle plánu, ale spontánně 

dle časových možností starosty města Milevska a dle potřeb. 

Komunikace probíhala osobním rozhovorem, telefonáty 

či prostřednictvím SMS zpráv. 

 V lednu bylo rozhodnuto o vzhledu akce, ten však nebyl pevně daný 

a v průběhu se několikrát měnil. Ne příliš výrazně, pořád akce měla mít 

sportovně kulturní charakter, avšak v některé části příprav se zdálo, 

že převládne složka kulturní a naopak. O konečném vzhledu akce bylo 

jasno přibližně tři týdny před akcí, kdy byl potvrzený doprovodný 

program, domluveni hosté a zázemí. I přesto však došlo ještě ke dvěma 

změnám. Dva týdny před akcí byla zrušena ukázka výcviku psů. Majitel 

psů uvedl jako důvod nutnou účast na akci pořádané Kynologickým 

svazem. Tento fakt se stal drobným problémem, ukázka výcviku psů byla 

uvedena v doprovodném programu, na plakátech nebo v novinách, 

návštěvníci i účastníci jej očekávali. Organizátoři sháněli náhradu, 

ale nepodařilo se. Druhá nečekaná změna nastala dva dny před akcí, 

kdy Monika Vlčková se musela z účasti omluvit kvůli zdravotním 

problémům. Naštěstí na závod dorazila Anna Šebková, návštěvníci 

a účastnici tak nepřišli úplně o tento doprovodný program. 
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 Při plánu příprav se počítalo s vytvořením sponzorských balíčků. K tomu 

také došlo. Nicméně oslovené firmy o tyto balíčky nejevily zájem. Pokud 

se rozhodly akci a oddíl podpořit, poskytly finanční prostředky či věcné 

ceny a nepožadovaly žádnou protislužbu. Dalo by se tedy říci, 

že se nejednalo o sponzorství, ale spíše o dar.  

 Po nezájmu oddílů o ubytování vypadla z plánu komunikace s hotely. 

 Příprava místa konání nakonec neproběhla podle plánu den předem, 

nýbrž až v den konání akce. Den předem připravit zázemí se nakonec 

zdálo jako riskantní vzhledem k nejistému počasí a případnému 

vandalství. Připravena byla pouze firmou Arrbo speciální podlaha 

pod závodní plochu. Toto řešení se ukázalo jako časově zvládnutelné 

a vhodné. 

Zúčastněné pozorování probíhalo během samotného průběhu akce a bylo 

zaměřeno na následující body: 

 Průběh akce 

 Dodržení časového plánu  

 Účast návštěvníků 

 Práce dobrovolníků 

Během konání akce se nevyskytly žádné velké problémy, které by ohrozily jinak 

hladký průběh závodu. Časový harmonogram byl téměř dodržen. Zpoždění v podobě 

pěti minut se vyskytlo při zahájení závodu a bylo způsobeno pozdním příjezdem 

moderátora Jaromíra Noska. Naopak Galashow a vyhlášení výsledků bylo urychleno 

z obavy deště. Urychlení programu bylo uskutečněno na základě dohody organizátorů 

s účastníky akce.  

Během dne se na akci vystřídalo velké množství návštěvníků (dle odhadu 

organizátorů okolo 800 návštěvníků, což je na závod v moderní gymnastice konaný 

v Milevsku vyšší číslo), avšak vlivem chladného počasí se nezdržovali delší čas. 

Nejvíce diváků bylo při zahájení závodu a poté při Galashow. Vstupné bylo dobrovolné. 

Kdo však přispěl, získal ID pásku a byl mu tak umožněn vstup do Retro Music Froll. 

Zde se mohli návštěvníci občerstvit a využít sociální zařízení. Tímto způsobem bylo 

ID pásek rozdáno 349 kusů.  
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Dobrovolníci byli před konáním akce několikrát proškoleni, každý obdržel 

písemný popis své činnosti. Při výkonu své práce byli kontrolováni, všichni svou 

činnost plnili dle očekávání.  

7.3 Sběr zpětné vazby 

Během konání závodu a bezprostředně po jeho ukončení byl proveden sběr 

zpětné vazby od Hany Kutišové, Ing. Milana Čunáta, účastníků a návštěvníků. 

Pro slečnu Kutišovou a pana Čunáta byly otázky předem přichystané. U ostatních 

dotazovaných byl zjišťován jejich spontánní dojem z akce. Výsledky dotazování 

jsou vyobrazeny v příloze č. 10 (Zpětná vazba od účastníků a návštěvníků). 

Dá se říci, že téměř všichni dotazovaní akci přivítali pozitivně, byli spokojeni 

s organizací, doprovodným programem a řadě z nich to přiblížilo moderní gymnastiku, 

jakožto sport, kterému příliš nefandí. Některé maminky se na základě závodu začaly 

zajímat o členství v oddíle pro své děti. Pozitivní ohlas sklidil dětský koutek 

se skákacím hradem.  

Hana Kutišová akci hodnotila jako velmi povedenou, velké pozitivum viděla 

především v propagaci města Milevska a klubu. Jako trenérka shledala problém 

v počasí, které ovlivnilo výkony závodnic. Naopak pan Čunát poznal, že sportovní 

výkony účastníků jsou počasím ovlivněny, avšak vůbec mu to jako laikovi nevadilo. Šlo 

především o zážitek, který si odnesl hlavně z Galashow, při které se mu líbilo spojení 

starších a mladších závodnic v jednotlivých skladbách. 

7.4 Návrhy a nápady 

Na základě zúčastněného pozorování a získaných zpětných vazeb jsou v této 

kapitole popsány návrhy a nápady na vylepšení. Pokud by došlo k pořádání dalších 

ročníků, bylo by vhodné zvážit následující návrhy: 

 Změna data konání závodu  

 Občerstvení přímo na náměstí 

 Spojení s jinou akcí 

 Jiné akce konané ve stejný den 

Za prvé by bylo vhodné změnit termín konání závodu. Datum 23. června 

se ukázalo jako nevhodné, příliš pozdní vzhledem k sezóně moderních gymnastek. Řada 
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oddílů se nemohla závodu zúčastnit, neboť již ukončily sezónu, své svěřenkyně měly 

na školních akcích či na dovolené nebo se začaly připravovat na sezónu pódiových 

skladeb a neměly zájem se již věnovat individuálním sestavám. To se odrazilo 

na skutečném počtu závodnic. Bylo odhadováno přihlášení okolo osmdesáti účastnic. 

Nakonec se na závod se přihlásilo 45 závodnic. V den konání akce se jich šest odhlásilo, 

celkový počet startujících byl 39. S ohledem na počasí, jarní sezónu a termíny 

MČR se nejvhodnější jeví termín během prvních čtrnácti dní měsíce června. 

Pro další ročníky by bylo velmi vhodné přímo na náměstí Edvarda Beneše 

zařídit stánek s občerstvením a nápoji. Při letošním ročníku občerstvení bylo možné 

koupit v Retro Music Froll. I přesto, že se podnik nachází přímo na náměstí a z jeho 

prostor byl hezký výhled na závodní plochu, nebyla tato varianta úplně vhodná 

a návštěvníky pozitivně přijímána. Pokud se do podniku vydali, měli pocit, že závod 

jako takový jim příliš uniká. Stánek přímo na náměstí by mohl přinést další zisky 

a nejspíše by návštěvníci strávili na akci delší čas.  

Jako další nápad, se kterým přišel pan Ing. Milan Čunát, je spojit tento závod 

s jinou akci konanou v Milevsku. Pokud by k takovému spojení došlo, závodu 

by se nejspíše zúčastnilo více diváků, moderní gymnastika a oddíl Proactive aby se více 

přiblížil veřejnosti. Více diváků by pravděpodobně zajistilo větší zisk a oddíl by mohl 

získat nové členy. Pan Čunát navrhuje akci spojit s Bartolomějským posvícením, akcí, 

jež se každoročně koná tři dny na konci srpna. Tato akce by byla vhodná vzhledem 

k tomu, že se koná v milevském parku Bažantnice, u stadionu a Domu kultury bývá 

připraven program pro děti. Přímo na milevském náměstí se nic nekoná, zároveň 

Posvícení chybí sportovní prvek, který by mohl některé návštěvníky na akci nalákat. 

Problémem se pro svět moderní gymnastiky jeví termín, jelikož většina českých oddílů 

na konci srpna zahajuje novou sezónu a své závodnice nemá připravené k závodnímu 

startu.  

Pro konání dalších ročníků by bylo vhodné si předem zjistit další akce, které 

se v plánovaném termínu mají konat. Letos se kromě závodu Sunshine cup konaly 

závody hasičů, závěrečné taneční vystoupení EFK a zápas fotbalistů. To přineslo 

rozdělení diváků mezi všechny akce. Pokud by oddíl v dalších letech disponoval větším 

množstvím finančních prostředků, mohl by se zaměřit na propagaci (například televizní 

spot, reklama v rádiu, billboard v okolí Milevska). Zároveň by mohlo dojít ke snížení 

startovného, které se některým oddílům zdálo jako příliš vysoké.  
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8 Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo popsat a vymyslet reálný plán pro organizaci 

netradičního a dosud nepořádaného závodu jednotlivkyň v moderní gymnastice 

pod širým nebem. Organizační postup příprav byl vyvozen z teoretických východisek, 

interview, dotazníkového šetření a na základě osobních zkušeností autora práce 

a předsedkyně oddílu Proactive z. s. Milevsko Hany Kutišové. Nejprve na základě 

teoretických poznatků byla akce vyprofilována, čímž získala jasnější vzhled. Bylo 

tak snadnější vytvořit plán příprav a zasadit ho do časového harmonogramu.  

Druhým smyslem této práce bylo zjistit zájem oddílů a klubů moderní 

gymnastiky patřící pod hlavičku Českého svazu moderní gymnastiky o netypický závod 

konaný ve venkovním prostředí. Za tímto účelem byl vytvořen elektronický dotazník, 

který byl skrze emailové adresy odeslán na všechny kontakty získané z interních zdrojů 

ČSMG. Dotazník byl zaměřen na tři oblasti. První z nich kladla otázky za účelem 

identifikace respondentů, druhá se zabývala faktory, jež ovlivňují účast klubů 

na závodech. Třetí oblast se zaobírala přímo zájmem dotazovaných o netradiční závod. 

Na výsledky dotazníkového šetření bylo nahlíženo při profilaci a realizaci akce a tvorbě 

doprovodného programu.  

Při psaní diplomové práce se vycházelo ze stanovených dílčích úkolů. Proto 

byl uskutečněn na základě koncepce rozhovor se slečnou Hanou 

Kutišovou, předsedkyní klubu, pod kterým by netradiční závod byl konán. Druhý 

rozhovor byl veden s  panem Ing. Milanem Čunátem, majitelem a jednatelem firmy 

Arrbo, která hodlá závod významně podpořit. V rámci sponzorství poskytla nákladnou 

speciální podlahu pod závodní plochu. Na výsledky rozhovorů bylo nahlíženo 

při sestavování podkladů pro realizace závodu. Provedena byla SWOT analýza 

pro závod Milevský pohárek., který se nejvíce netradičnímu závodu podobá, 

a také pro závod konaný pod širým nebem.  

Na základě všech využitých metod, teoretických poznatků a osobních zkušeností 

vedení oddílu Proactive z. s. Milevsko byl vytvořen časový harmonogram příprav akce. 

Harmonogram byl sestaven od ledna 2018, pro každý měsíc byl sepsán plán úkolů, 

nutných pro úspěšnou realizaci akce. Vytvořen byl předběžný rozpočet, návrh 

propagačních materiálů, startovní listiny či rozpisu. 
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Vzhledem k faktu, že závod byl 23. června skutečně zrealizován, je nyní možné 

říci, že sepsaný plán příprav akce byl vhodný, reálně uskutečnitelný a dostatečně 

podrobný. Během samotných příprav došlo k některým změnám plánu, nicméně 

ty nebyly způsobeny jeho nevhodným vypracováním, nýbrž aktuální potřebou 

organizátorů.  

Tato diplomová práce se skutečně ukázala jako reálný podklad pro potřeby 

pořádání netypického závodu v moderní gymnastice. Organizátorům vytyčila cestu 

postupů, skrze kterou dosáhli plynulé přípravy a samotného hladkého průběhu závodu 

bez velkých chyb či nedostatků.  

Pevně věřím, že v případě pořádání dalších ročníků netypického závodu 

v moderní gymnastice ve venkovním prostředí, bude v této diplomové práci zvolený 

organizační postup využit. Vzhledem k výsledkům zpětné vazby od účastníků 

a návštěvníků akce jasně vyplývá, že závod a doprovodný program se všem líbil a získal 

řadu pozitivních ohlasů. Proto bych oddílu Proactive z. s. Milevsko doporučila 

pokračovat v pořádání této unikátní akce, nadále využívat sepsaný plán příprav závodu 

a zároveň se zamyslet nad výše sepsanými návrhy a nápady na vylepšení dalších 

ročníků. 
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