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Abstrakt 

Název: Strategický plán projektu Letní tábor & Honzík 

Cíl: Hlavním cílem této diplomové práce je vytvoření kvalitního a reálného 

strategického plánu projektu Letní tábor & Honzík, který bude v závěru práce porovnán 

se skutečností. 

Metody: Je provedena marketingová situační analýza, kdy jsou na základě SWOT 

analýzy identifikovány klíčové faktory a určena strategická východiska. Zjištěné 

výsledky jsou implementovány do metody BSC, která slouží k naplnění a realizaci 

zvolené strategie. Práce pracuje se strategickou mapou, která umožňuje vzájemné 

pochopení vztahů mezi jednotlivými strategickými cíly. Dále je v této diplomové práci 

využita metoda analýzy textů, dokumentů a monitoring, zejména pro oblast sociálních 

sítí. 

Výsledky: Na základě analýzy SWOT a určení jednotlivých strategických cílů firmy 

pomocí metody BSC byl utvořen strategický plán projektu letního tábora. Pro zajištění 

existence projektu v budoucích letech bylo stěžejním parametrem dosažení ziskovosti 

projektu a spokojených zákazníků. Oba tyto parametry byly na základě zjištěných 

výsledků naplněny.  

Klíčová slova: strategický management, analýza podniku, podnikatelský záměr, 

finanční analýza, děti, plánování, strategie, realizace projektu, zážitkové sportovní 

a táborové hry 

 

 

 

  



 

 

Abstract  

Title: Strategic project plan of Letní tábor & Honzík 

Objective: The main aim of this diploma thesis is to create quality and realistic 

strategic plan of the project Letní tábor & Honzík. The strategic plan will be compared 

with reality at the end of the project. 

Methods: The diploma thesis deals with marketing situational analysis. Key factors and 

strategic starting points are determined from SWOT analysis. The results are 

implemented into the BSC method, which serves to accomplish and implement the 

chosen strategy. The diploma thesis works with a strategic map that enables 

understanding of the relations between the individual strategic objectives. This thesis 

also uses the method of text analysis, documents and monitoring, especially for the area 

of social networks. 

Results: The strategic plan of the summer camp project was created based on the 

SWOT analysis and the determination of the company's strategic goals using the BSC 

method. Achieving the project's profitability and satisfied customers is essential to 

ensure the project's existence in future years. Both of these objectives were achieved. 

Keywords: strategic management, business analysis, business plan, financial analysis, 

children, planning, strategy, project realization, adventure sports and camp games 
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1.  Úvod 

Strategické plánování je lidem známé již od nepaměti. Tehdy se však ještě nebavili 

o samotném strategickém managementu, jelikož tento pojem pravděpodobně ani 

neznali. Bavíme se zde o určitých principech lidské činnosti, starých tisíce let. Již 

starověcí Egypťané při stavbě velkých pyramid užívali prvků plánování, organizace 

práce a kontroly svých pracovních sil. Není se čemu divit, však při realizaci takovýchto 

staveb byla patřičná dávka koordinace činností nezbytná.  

Strategické plánování je dnes základním předpokladem pro úspěšné fungování 

podnikání. Jeho cestou dosahujeme zpravidla lepších výsledků při realizaci jednotlivých 

projektů. Můžeme ho považovat za standard, který by měl být činěn před každým 

uvažováním uskutečnění podnikatelské aktivity. Pokud je strategický plán sestaven dle 

věcných zásad tak, aby cílil na potřeby organizace s ohledem na předmět podnikání 

a strukturální odlišnosti v odvětví, stává se dokumentem, který velmi usnadní samotnou 

realizaci aktivity.  

V prostředí domácího i zahraničního trhu existuje mnoho firem specializujících se na 

organizování vzdělávacích a zábavných akcí. Předmětem této práce je tvorba 

strategického plánu sportovní akce - letního dětského tábora, kde je její samotná 

realizace jedním z hlavních přínosů diplomové práce.  

Dětské tábory představují sportovní akce, které svým termínem konání vstupují zejména 

do období letních prázdnin. Primárně zde hovoříme o období měsíců červenec a srpen, 

kdy mají děti prázdniny. Jak děti naloží se svým volným časem, záleží na nich 

samotných, ale promítá se zde i rovina rodičů, která hraje zásadní roli, a to i při 

samotném výběru sportovních aktivit, dětských táborů nevyjímaje. Celkem běžná bývá 

situace, kdy rodič nechá dítěti zcela volnou ruku ve výběru svých prázdninových 

aktivit, nicméně velmi častým výsledkem takovéhoto počínání je stav, kdy dítě sedí 

doma u počítače, tabletu či chytrého telefonu a jeho kontakt s veřejností je omezen na 

minimum. Rodiče by se tak měli snažit dítěti nabídnout alternativní možnost, jak trávit 

svůj volný čas a to tak, aby byly plně saturovány jeho potřeby a nedocházelo 

k postupnému vyčleňování ze společnosti a civilizačním onemocněním. 

O pozitivní rovině sportování je netřeba mluvit. A letní dětské tábory představují jednu 

z možností, jak dítě zabavit, umožnit mu vstup do nového kolektivu, poznat nové 

přátele, učit se s nimi kooperovat, řešit situace, zlepšovat svou pohybovou stránku, ale 
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zejména bavit se. Prvek zábavy a her je hlavním motivem, proč jsou letní dětské tábory 

i sportovní akce obecně navštěvovány. Vždyť i ve světě živočišné říše se mláďata učí 

formou her. Je to osvědčený způsob, jak zefektivnit proces učení a ještě si užít legraci.  

Tábory jsou o hrách. Je pravdou, že někdy bývají tábory provázané výukou jazyků, či se 

na nich rozvíjí speciální dovednosti. Na trhu nalezneme také příměstské letní tábory, 

kdy účastníci zpravidla nevyužívají ubytovacích služeb. Nicméně klasický tábor je o hře 

a o zábavě. Cílem organizátora by mělo být zajištění hladkého průběhu akce s tím, že si 

účastníci odnesou kladné zážitky a akci si budou chtít zopakovat. 
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2.  Cíl a úkoly práce 

Tato diplomová práce se zabývá sestavením strategického plánu projektu 

Letní tábor & Honzík se záměrem realizace a následného vyhodnocení projektu. 

Hlavním cílem je vytvořit kvalitní a reálný strategický plán, který bude v závěru práce 

porovnán se skutečností. Tvorba tohoto projektu je základním předpokladem pro 

úspěšnou realizaci akce. 

Mezi jednotlivé úkoly této diplomové práce patří: 

 Rešerše literatury zabývající se strategickým plánováním a tvorbou 

strategického plánu 

 Zpracování strategického plánu 

 Provedení marketingové situační analýzy 

 Zpracování analýzy SWOT, která nám umožní identifikovat klíčové faktory 

a východiska, ty budou následně implementovány do metody Balanced 

Scoreboard (BSC) 

 Využití metody BSC pro realizaci a naplnění strategie 

 Propojení hledisek metody BSC s vytvořenou strategickou mapou 

 Průběžný controlling jednotlivých elementů strategického plánu 

 Zpracování finanční analýzy projektu 

 Porovnání strategického plánu s dosaženými hodnotami 
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3.  Teoretická východiska práce 

3.1  Strategický management 

Je důležité zmínit, že strategický management a jeho principy procházely značným 

vývojem. V České republice se tématem strategického plánování zaobírá řada autorů, 

např. Veber, Vodáček a Keřkovský (Král, 2006). V průběhu let se vyvinuly řady 

základní přístupů, můžeme hovořit o tzv. školách, v současné době se však užívá přístup 

komplexní (Fotr a kol., 2012). Ten je odrazem skutečnosti, že strategické řízení probíhá 

na více úrovních, značná je preference zájmů vlastníků. Tím majoritním cílem je 

zabezpečit konkurence schopnost firmy v globálním prostředí a snaha o podporu růstu 

hodnoty firmy samotné.  

Současná literatura pohlíží na strategický management jako na jakési plénum instrukcí, 

činností a rozhodnutí, které jsou pro firmu nezbytné k zabezpečení nadprůměrných 

výnosů a dosažení konkurenční výhody (Johnson a Scholes, 2000). Toto pojetí 

strategického řízení však poněkud opomíjí rovinu personální. Strategické řízení je 

činností více zúčastněných. Nejen manažeři, snažící se vyvinout mnohdy až tvůrčí úsilí, 

aby zajistili firmě atraktivitu a tím větší konkurenceschopnost, tak i zaměstnanci mají 

společný cíl. Všichni zúčastnění v rámci procesu řízení se snaží být úspěšní. Což 

můžeme nazvat jakýmsi precedentem pro setrvání firmy na trhu.  

3.1.1  Strategie a strategické myšlení 

Elementární částicí strategického řízení je strategie. Je to určitý koncept, který nám říká, 

jaká je konkurenceschopnost firmy, jakých cílů chce firma dosáhnout a jakou politiku 

pro dosažení těchto cílů firma vybere (Porter, 1994). V řadě publikací autoři často 

hovoří o tvorbě konkurenční výhody, je dobré však připomenout, že takováto realizace 

konkurenční výhody nemusí vzniknout z principu hledání slabin konkurenta, ale 

kupříkladu eliminací výhody oponentní firmy.  

Veber (2009) definuje strategii, o níž říká, že svou povahou představuje jednotlivé 

záměry. Mezi ně řadí záměry co vyrábět, v jakém množství, kvalitě, kdy a pro koho 

vyrábět. Zároveň dodává, že těmito záměry je ovlivňován vývoj ekonomického 

organismu z naturálně věcné podoby.  

Strategie je součástí manažerských procesů. Na samotném začátku je formulace poslání 

firmy a v závěru hovoříme o požadovaných výstupech, které jsou plněny realizací 

předem definovaných cílů. Strategie by tak měla udávat dlouhodobý směr 
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organizace (Johnson, Scholes a Whittington, 2008). Ta díky účelnému uspořádání svých 

zdrojů v měnícím se prostředí organizace a schopnosti plnit potřeby trhu získává 

výhodu a plní očekávání svých stakeholderů, tedy zájmových skupin. 

Je třeba zmínit, že v dnešním globalizovaném světě neexistuje něco jako univerzální 

strategie. Každý obor, každá firma má svá specifika, chová se rozdílně a stejně tak 

rozdílně reaguje na příslušné podněty. Do jisté míry se tak podobá živému organismu 

(Sedláčková a Buchta, 2006). 

Strategické myšlení je poměrně zásadním prvkem při tvorbě řídících postupů. Liedtka 

(1998) definuje strategické myšlení jako soubor prvků, které umožňují jasnou 

identifikaci daných charakteristik. Mezi prvky strategického myšlení pak řadí 

následovné: 

 Zaměření se na cíle - V tomto ohledu je nezbytné soustředit své aktivity na 

plnění předem definovaných cílů. 

 Myšlení v čase - Je založeno na respektování budoucího dopadu současně 

přijatých rozhodnutí. 

 Hypoteticky orientované myšlení - Je dobré umět vytvořit, otestovat a zhodnotit 

různé varianty a vybrat tu optimální. 

 Inteligentní oportunismus - Vyznačuje se měrou flexibility přijímat alternativní 

řešení problémů. 

 Systémový pohled - Je třeba souvisle rozumět celému řetězci daných procesů. 

Sotiriadou (2013) hovoří v časopise Sport Management Review o procesu strategického 

myšlení. V rámci něho vyčleňuje řadu otázek, na které si firma musí umět odpovědět, 

aby došlo k perspektivnímu plnění jejích cílů. Otázky jsou definovány následovně: 

 Kde se aktuálně nacházíme - V rámci této problematiky je hovořeno o situační 

analýze a analýze SWOT. 

 Jaké jsou naše vývojové procesy - Zde je popisován zájem daného subjektu, 

nutnost analýz a to nejen ve věci stakeholderů. U analýz je třeba pracovat s input 

vstupy, kdy hodnotíme naše potenciální zájmové skupiny a output výstupy, kdy 

je třeba zhodnotit to, co našim stakeholderům přinášíme a jak jsou s těmito 

výstupy spokojeni. 
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 Kam se chceme dostat - Je třeba definovat naše strategické cíle a vizi, přičemž je 

třeba, aby definice probíhala dle zásad SMART. Stanovené cíle by tak měly být 

specifické, měřitelné, akceptované, reálné a časově určené (Srpová a kol., 2011). 

 Jak se tam dostaneme - Zde je nutná tvorba akčního plánu. 

 Dostáváme se tam, kam chceme - V této oblasti je důležitý pravidelný 

monitoring a hodnocení. 

V rámci strategického plánování s obdobnými otázkami pracuje ve své publikaci 

i Blažková (2007). 

3.1.2  Fáze a modely strategického managementu 

Současný vývoj ekonomického cyklu, ale zejména pak působení vlivů globalizace, 

kterou se ve své publikaci zabývá i Fárek a Kraft (2012), tlačí na větší flexibilitu 

strategického řízení. Problém nastává ve vymezení dlouhodobých a krátkodobých cílů 

v konfrontaci s dopadem faktorů podnikatelského prostředí. Značnou část těchto vlivů 

může firma jen stěží ovlivnit a přizpůsobení se na nové podmínky bývá často 

eliminačním faktorem. Fotr a kol. (2012) proto tradiční 3. fázový model strategického 

managementu rozšiřuje o bod čtvrtý. Velkou pozornost tak věnuje právě hledání 

možností a nových strategií pro dané scénáře s cílem zvládnout potenciální rizika 

v závislosti na posouzení výběru optimální varianty pro tvorbu a implementaci 

strategického plánu. 

Fáze strategického managementu dle Fotra a kol. (2012): 

1. Formulace strategického záměru 

V této rovině se jedná o stanovení poslání firmy, definování strategických cílů, analýzu 

prostředí a tvorbu scénářů, které budou odrážet vývoj prostředí. 

2. Tvorba strategického plánu 

Strategický plán je výsledkem postupových kroků, který obsahuje tvorbu strategické 

mapy, investiční studie, stanovení vstupní analýzy a funkční strategie. Podmínkou je 

dekompozice dlouhodobých strategických cílů na krátkodobé. 

3. Implementace strategie 

Implementace probíhá v rámci činností operativního managementu, který má za cíl 

efektivní a plynulý běh výrobních procesů při respektování stavu provozních 



15 

 

a legislativních standardů. Správná definice operativních cílů je podmínkou pro 

patřičnou alokaci disponibilních zdrojů.  

4. Hodnocení strategie 

Hodnocení strategie probíhá v rámci celého procesu strategického řízení. Jak jinak by 

firma mohla efektivně reagovat na měnící se prostředí. V rámci hodnocení se sledují 

externí a interní faktory, vyhodnocují se dosahované výsledky, porovnávají se 

s předpoklady dle strategického plánu a navrhují se případné nezbytné korekce v rámci 

strategického postupu.  

Hodnocení probíhá v rovině korekce aktuálně probíhajících procesů a taktéž v rovině 

vyhodnocení naplnění strategie a strategických cílů, tedy po samotném ukončení 

realizace procesů. Hodnocení se může realizovat v podmínkách tvrdých ukazatelů, kdy 

sledujeme jasně kvantifikovatelné ukazatele, tak v rovině měkkých ukazatelů, kdy se 

zaměřujeme na kvalitativní stránku akceptované strategie. 

Modelů strategického řízení existuje celá řada a věnuje se jim mnoho zahraničních 

autorů. Odborná literatura se však shoduje na tom, že by měl být realizován v určitých 

na sebe logicky navazujících krocích.  

Obrázek č. 1: Model strategického řízení  

 
Zdroj: Grasseová, Dubec a Řehák (2012, str. 38) 

Grasseová, Dubec a Řehák (2012) uvádí, že model můžeme rozdělit do třech fází. Do 

první fáze řadíme přípravu na plánování a strategickou analýzu, v rámci druhé fáze se 

vymezuje samotné strategické plánování (členěno na strategické zaměření a formulaci 
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strategie). Třetí fáze je pak fází implementační, kdy dochází k implementaci zvolené 

strategie, na kterou plynule navazuje monitoring a hodnocení. Zjištěné nedostatky se 

opravují v rámci nápravných opatření.   

O strategické řízení se zajímá taktéž Kaplan a Norton (2010). Ti vypracovali model, 

který se skládá z 6 jednotlivých fází (viz obrázek č. 2). 

Obrázek č. 2: Integrovaný systém řízení 

 
Zdroj: Kaplan a Norton (2010, str. 22) 

V první fázi je důležité vypracovat strategii, která je dále rozplánována s využitím 

nástrojů, jako jsou strategické mapy a systém Balanced Scoreboard. Na základě tohoto 

systému je přistoupeno k "vylaďování", kdy se propojují osobní cíle zaměstnanců se 

strategickými cíly. Po tomto procesu přistupují vedoucí pracovníci k plánování provozní 

činnosti. Důležitým aspektem je sledování a přezkoumávání, zdali je dosahováno 

vytyčené strategie podniku. Případné změny ve strategii jsou žádoucí, pokud však 

povedou k dosažení stanoveného cíle.  

Keřkovský a Vykypěl (2006) dodávají, že existence ideální modelu není možná, jelikož 

v případě konstrukce takového modelu, by tato skutečnost u firem vyvolala naprosté 
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přejímání tohoto modelu, což by vedlo k destrukci tržní ekonomiky. Autoři přikládají 

značný význam informačním a řídícím procesům, které umožňují včas rozhodovat 

o potřebných změnách strategie.  

3.2  Strategické plánování 

Plánování je rozhodovacím procesem, který má za úkol dosáhnout stanovených cílů 

prostřednictvím daných prostředků. Kompetence strategického plánování spadá na vrub 

nejvyššího představitele firmy, to je situace většiny živnostníků, ale také do roviny 

vrcholového managementu, kdy není možné zajistit patřičné plánování jednou konkrétní 

osobou. 

V praxi se setkáváme s podnikovými plány různých druhů a s určitým stupněm 

propracovanosti v závislosti na vykonávané činnosti. Veber (2009) člení plány dle 

těchto následujících hledisek: 

1. Dle časového hlediska 

Můžeme tak vyčlenit plány dlouhodobé, které jsou závislé na dynamice vývoje 

podnikatelského prostředí, životním cyklu produktu apod., dále plány střednědobé. 

Ty pracují s horizontem událostí v délce 3 - 5 let. Taktické roční plány (někdy nazývány 

jako krátkodobé), jsou dokumentem, který umožní posuzovat schopnost podniku 

naplňovat rozvojový program a jsou tak měřítkem efektivnosti. Poslední variantou jsou 

plány operativní, které jsou rozpracovány na nejnižší možnou úroveň. Setkáme se tak 

s operativními plány v horizontu kvartálů, měsíců, dokonce i týdnů.  

2. Dle věcné náplně 

Věcná podstata spočívá ve funkčním členění plánů. V praxi se setkáváme například 

s plány výroby, údržby, zásobování, řízení lidských zdrojů, či například investičními 

a finančními plány. 

3. Dle účelu plánu  

Firemní plány jsou často zpracovávány za účelem jednotlivých zájmových skupin. 

Příkladem může být zpracování plánu pro účel posouzení finančního zdraví podniku. 

Banka bude tento plán brát jako podklad pro poskytnutí úvěru. V praxi se plány tvoří 

dále pro partnery, potenciální investory, auditory, akcionáře, či odborové organizace 

a zaměstnance, kteří by měli mít obrázek o hospodaření firmy.  
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4. Dle úrovně rozhodovacího procesu 

V tomto pojetí členění hovoříme o hierarchické struktuře firmy, kterou je třeba 

respektovat. Častým milníkem bývá představa, že plány jsou zpracovávány pouze 

systémem Top-Down, tedy shora dolů. Základním kamenem jsou právě návrhy plánů na 

nižších úrovních, které mají tvořit podklady a určitý rámec pro plány vyšších úrovní. 

Tzv. obousměrné plánování je kombinací přístupů Top-Down a Bottom-Up, kdy 

plánování probíhá v rovině shora dolů, tak zdola nahoru. V této metodě se uplatňuje 

důležitý zpětnovazební prvek a metoda bývá tak přesnější, nicméně zároveň i časově 

náročnější. V rámci členění dle úrovně hierarchického procesu můžeme vyčlenit plány 

na úrovni firmy, divizí a plány na úrovni týmů a procesů, kdy hovoříme 

o strukturalizaci strategických plánů na úroveň jednotlivých nejnižších organizačních 

jednotek. 

3.2.1  Tvorba  a proces strategického plánování 

Mnoho nově vznikajících firem často pracuje bez potřebných formálních plánů. Vedení 

nemá na důslednější proces plánování potřebný čas a myslí si, že plánování potřebují 

jen velké korporace. Nicméně dobrý systém plánování je nezbytným předpokladem 

úspěchu. 

Hoye a kol. (2015) tvrdí, že strategický management je proces, který určuje směřování 

organizace a rozsah její činnosti s ohledem na její schopnosti a prostředí, ve kterém 

vyvíjí svou činnost. Plánování je potom procesem dokumentace rozhodnutí, který 

indikuje, co se má udělat, s kým, s jakými zdroji a kdy. 

Kotler (2007) pojednává o třech typech různých plánů. Roční plán je plán, který 

popisuje současnou situaci, firemní cíle, strategii pro daný rok, program činnosti, 

rozpočet a kontrolní mechanismy. Dlouhodobý plán pak popisuje faktory a síly, které 

budou organizaci ovlivňovat v průběhu následujících několika let. Jsou zde zahrnuty 

dlouhodobé cíle a hlavní marketingové strategie a prostředky nezbytné k jejich 

dosažení. Strategickým plánem je poté plán, který nám hovoří o tom, jak se bude firma 

adaptovat, aby dokázala využít příležitostí, které se na trhu objevují. Plán je zaměřen na 

udržení strategické rovnováhy mezi cíly a možnostmi organizace a prostředky 

nezbytnými pro jejich dosažení. 

Dále Kotler (2007) hovoří o procesu plánování, který má 4 fáze: analýzu, plánování, 

provádění a kontrolu. 



19 

 

3.2.1.1  Postup tvorby strategického plánu 

Plánovací proces má tendenci cykličnosti, přičemž jednotlivé dílčí plány se v rámci 

plánovacího procesu navzájem ovlivňují. Fotr a kol. (2012) Strategický plánovací 

cyklus charakterizuje následovně. 

Obrázek č. 3: Strategický plánovací cyklus 

 
Zdroj: Fotr a kol. (2012, str. 90) 

Základním kamenem plánovacího cyklu je obchodní či marketingový plán. 

O marketingovém plánu je hovořeno tak, že se obsahově zaměřuje na všechny prvky 

marketingového mixu, tedy produkt, cenu, distribuci a podporu prodeje, zatímco 

obchodní plán je účelně zaměřen a specifikován na nabízený produkt, sortiment, jeho 

dané množství a na prodejní cenu. Na obchodní a marketingový plán navazuje plán 

výroby a dále plán řízení jakosti. Ten testuje, zda jsou výrobky i meziprodukty 

v souladu s příslušnými normami a legislativními požadavky. Plán logistiky hovoří 

o skladování a expedici vhodnými distribučními kanály. Z dlouhodobého hlediska 

udržitelnosti zaujímá plán výzkumu v tomto cyklu důležitou roli, cílem je zajistit 

prosperitu firmy v dlouhém období. Plán údržby má za cíl udržet v práci schopném 

provozu veškerá výrobní zařízení. Plán ICT se orientuje na zajištění informační 

podpory, ICT systémy a sítě. Investiční plán nám správně alokuje efektivní využívání 

investičních prostředků s cílem zajištění prosperity firmy. A finanční plán řeší oblast 

zabezpečení zdroji. Zdroje mohou mít povahu pracovní síly, investičních 
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a neinvestičních finančních prostředků, dále také například technickou/technologickou. 

Úkolem finančního plánu je zajištění požadavků na tyto finanční zdroje v jednotlivých 

fázích plánovacího cyklu. 

Postupové kroky 

Strategický plán vychází z hodnocení jednotlivých analytických podkladů 

mikroekonomického a makroekonomického prostředí. Fotr a kol. (2012) hovoří 

o postupových krocích tvorby strategických plánů, které definuje následovně: 

 Strukturální analýza odvětví 

 Hodnocení strategické pozice firmy 

 Formulace scénářů vývoje okolí 

 Stanovení strategické vize, dále mise a cílů 

 Stanovení variant pro dosažení konkrétních cílů 

 Otestování variant plánu při dílčích scénářích 

 Výběr konkrétní varianty k realizaci 

 Formulace funkčních či procesních strategických plánů 

 Tvorba rozpočtu 

 Akceptace strategického plánu managementem/statutárními orgány 

 Implementace strategického plánu a controlling 

V tomto ohledu musíme dále zmínit pojem strategické operace. Jsou to takové činnosti, 

které směřují k naplňování cílů a poslání podniku. Příkladem mohou být různé 

investiční akce, zavedení produkce nových výrobků, či například jisté organizační 

změny uvnitř podniku. Souhrnně bychom tyto operace mohli nazvat aktivitami, které 

podnik činí pro udržení/získání lepšího postavení na trhu. Při realizaci podnikové 

strategie lze dobře využít nástrojů projektového řízení (Souček, 2003). Z tohoto 

hlediska by každá aktivita, tedy strategická operace měla obsahovat následující: 

 Termín provedení dané operace 

 Náklady na provedení aktivity 

 Odpovědného pracovníka/pracovníky 



21 

 

 Přesný popis, který bude vymezovat obsah a očekávané výsledky 

Čáslavová (2009) hovoří o strategickém postupu pro realizaci sportovní akce. V tomto 

ohledu definuje základní standardizovaný soubor 10 etap, které mohou sloužit ať již pro 

organizátory sportovních, či tělovýchovných akcí. Jednotlivé etapy jsou definovány 

následovně: 

 Současná situace 

 Budoucí prostředí 

 Současné možnosti 

 Možné směry 

 Cíle firmy 

 Možné přístupové cesty 

 Zvolená cesta strategie 

 Program akce 

 Rozpočet 

 Přehled a kontrola 

Výhodou tohoto postupu je kontinuální charakter a postupná návaznost jednotlivých 

kroků.  

3.2.1.2  Klíčové a kritické faktory úspěchu tvorby plánů 

V řadě odvětví dle Vebera (2009) o finálním úspěchu firmy rozhoduje jen několik tzv. 

kritických faktorů úspěchu (Critical Success Factors). Ty mají vnější i vnitřní charakter, 

přičemž z hlediska charakteristik jsou realizovatelné, ovlivnitelné, měřitelné. Další 

podmínkou je to, že jsou vzájemně nezávislé, jsou v souladu s posláním, cíly organizace 

a vyzývají k aktivitě. Kritické faktory úspěchu jsou v praxi řazeny jednotlivým 

firemním procesům, kdy tak vzniká matice vazeb mezi těmito jednotlivými faktory 

a procesy. Zásadní je při sestavování matice právě vliv, který má daný proces. Pokud je 

vliv zjištěn, skutečnost se bodově ohodnotí. Součet bodů jednotlivých procesů pak 

ukazuje důležitost daného procesu v rámci plnění strategických cílů firmy. 
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3.3  Obsah strategického plánu 

Kotler (2007) hovoří o strategickém plánu jako o plánu, který se skládá z několika 

složek: poslání, strategické cíle, strategický audit, analýza SWOT, analýza portfolia, 

cíle a strategie.  

1. Poslání  

Poslání nám určuje účel společnosti, organizace. Jeho jasné vymezení směřuje 

k naplňování celkových cílů organizace. V této souvislosti je dobré položit si několik 

otázek:  

 V čem podnikáme? 

 Kdo jsou naši zákazníci? 

 Proč jsme tady? 

 Co jsme vlastně za podnik? 

Definice a formulace poslání by neměla být příliš široká. Měla by vycházet 

z následujících předpokladů: realističnost, konkrétnost, založení na výrazných kvalitách 

a motivace. 

2. Strategické cíle 

Na základě poslání se stanovují strategické cíle. Můžeme je nazvat vodítky pro 

management firmy. Každý manažer by měl mít své cíle a být také za jejich dosažení 

náležitě odpovědný.  

3. Strategický audit 

Strategický audit se zabývá sběrem nezbytných informací. Je to činnost, která směřuje 

k vypracování podrobných cílů a strategie podnikání. Strategický audit je složen ze 

dvou částí: externí audit a interní audit. 

Externí audit zkoumá makroprostředí a prostředí, ve kterém firma plní své úkoly. Jedná 

se o zhodnocení trhů, konkurence a ekonomického prostředí. Interní audit se věnuje 

přezkoumání všech aspektů společnosti.  
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4. Analýza SWOT 

Analýza SWOT nám na základě strategického auditu zjišťuje silné (strengths) a slabé 

(weaknesses) stránky, příležitosti (opportunities) a hrozby (threats). Analýza SWOT 

zpracovává a zdůrazňuje klíčové položky vyplívající z interního a externího auditu.  

5. Analýza portfolia 

Portfolio aktivit zachycuje souhrn produktů a oblastí podnikání tvořící obchodní 

společnost. Od společnosti se čeká důsledná analýza stávajícího podnikatelského 

portfolia a rozhodnutí, do kterých oblastí podnikání investovat více, do kterých méně, či 

se jistým oblastem zcela vyhnout a investice do nich nepodnikat.  

6. Cíle a strategie 

Správná formulace jednotlivých cílů a podrobný popis strategií se jeví jako dobrý 

předpoklad pro jejich úspěšné splnění. Rozpracování jednotlivých strategií musí být 

konkrétní a musí být jasně vymezen vztah, jak jednotlivé strategie přispívají k dosažení 

strategických cílů. 

Tyto všechny výše uvedené složky vycházejí z marketingových plánů a zároveň pro ně 

poskytují podklady. 

Víme, že strategické plánování se zabývá zejména přípravou, průběžnou adaptací 

a realizací podnikatelské strategie. Strategický plán by měl mít tak jasnou strukturu. 

O obsahu strategického plánu hovoří i Čáslavová (2009), která jeho obsah člení do 

následujících bodů: 

1. Úvod 

2. Cíle organizace 

3. Profil sportovní organizace 

4. Strategie naplňování cílů 

5. Způsob, jak strukturalizovat sportovní organizaci a osoby, které v ní 

spolupracují na realizaci plánu 

6. Financování strategického plánu 

Etapa tvorby strategického plánu by měla obsahovat postupové kroky, které budou 

vyúsťovat ve formulaci strategického plánu. Ten dle Fotra a kol. (2012) zahrnuje tvorbu 

strategické mapy, investiční studie, koordinovanou vstupní analýzu a stanovení 
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funkčních strategií s cílem zpracování definitivních variant strategického plánu. 

Nutností je dekompozice dlouhodobých strategických cílů na cíle krátkodobé, jelikož 

těm přísluší funkční strategie a jsou východiskem pro operativní řízení. Takto 

zpracovaný plán je připraven pro implementaci. Při jeho tvorbě však nesmí být 

opomenuta tvorba metrik pro controlling strategického plánu.  

Strategickým plánem se také zabývá Nová a kol. (2016). Ta říká, že strategický plán by 

měl obsahovat následující části:  

1. Poslání a vize 

2. Interní a externí strategickou analýzu 

3. Strategickou volbu a její odůvodnění 

4. Klíčové indikátory výkonnosti  

5. Strukturu, správu a provozní kontext potřebný pro realizaci strategie 

6. Strategické intervence nutné pro dosažení strategie 

7. Formy strategické kontroly a monitoringu 

Samotná strategie se dále realizuje skrze jednotlivé cíle a plány v konkrétních 

jednotlivých funkčních oblastech. Těmito oblastmi může být oblast sportu, ekonomiky, 

marketingu, či například řízení lidských zdrojů. 

Základní myšlenka strategického plánování spočívá dle Grasseové, Dubce a Řeháka 

(2012) v nalezení konkurenční mezery organizace. Přičemž prvním krokem je 

zpracování výhledové analýzy identifikující trendy, hrozby, příležitosti a významné 

události z okolí firmy, které mají potenciál změnit dosavadní vývoj výkonu organizace. 

Druhým krokem je konkurenční analýza, kde se identifikuje potenciál zlepšení výkonu 

organizace na základě úspěšnosti v jednotlivých oborech, kde firma působí. Na krok 

druhý navazuje krok třetí - analýza portfolia. V rámci tohoto kroku jsou stanovovány 

priority a alokovány zdroje pro realizaci strategií v jednotlivých oborech. Tyto tři kroky 

je však nutné doplnit ještě o samotný proces strategického řízení.  

Strategický plán dle Čáslavové (2009) je formulován ve vztahu na sféru sportovních 

organizací. Kotler (2007) staví svou strukturu strategického plánu s důrazem na větší 

organizace a jeho pojetí strategického auditu se jeví jako velmi nákladné. Pro projekt 

menšího rozsahu je dobré využít tedy jinou formu. Pojetí modelů strategického řízení 
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dle Grasseové, Dubce a Řeháka (2012) je naopak zaměřeno zejména s návazností na 

veřejnou správu, proto pro potřeby letního dětského tábora také není nejlepší. Žádná 

z výše uvedených struktur strategického plánu není zcela optimální pro potřeby 

dětského tábora a to vzhledem ke specifickému prostředí a organizační struktuře firmy. 

Z tohoto důvodu je strategický plán definován následovně:  

 Úvod strategického plánu 

 Poslání a cíle firmy 

 Profil firmy a formulace dané strategie 

 Implementace strategie a kontrola 

 Zdroje financování a rozpočet 

3.3.1  Úvod  

Úvodní část strategického plánu je zaměřena na historický vývoj dané organizace 

v předešlých letech. Dále uvádí důvod koncepce plánu, jejího autora a také to, na kolik 

let, tedy na jaké období, je strategický plán koncipován.  

3.3.2  Poslání a cíle firmy 

Horáková (2003) uvádí, že definice poslání firmy by měla probíhat na obecné úrovni. 

V tomto ohledu je důležité charakterizovat postoje a zaměření firmy. Je nutné vyčlenit 

pozici firmy ve vztahu ke konkurenci. Tichá a Hron (2015) definují poslání firmy jako 

celkový důvod její existence, přičemž se tak stává vodítkem pro následující fungování, 

popisující současný a budoucí záměr podnikání předmětné firmy.  

Poslání firmy úzce souvisí s vizí, kterou má vedení společnosti. Formulace vize musí 

být především zapamatovatelná a jasná i pro osoby neznalé podnikové problematiky 

(Kašík a Havlíček, 2015). Další fakt lze spatřit v tom, že vize ukazuje stakeholderům 

směr vývoje dané firmy. Dle Olsena (2007) je tento vývoj v hledisku 5 - 10 let. O vizi 

hovoří i Jakubíková (2013), která vizí rozumí jistý soubor ideálů a priorit. Vize se stává 

obrazem budoucnosti firmy, přičemž s vizí jsou úzce spjaty cíle a plány firmy.   

Formulace cílů musí být jasná, výstižná a všem zúčastněným zřejmá a pochopitelná. 

Cíle musí respektovat nejen vedení, ale i ostatní zaměstnanci firmy, kteří by měli být 

s cíli ztotožněni. Zaměstnanci musí cíle kladně přijmout a učinit takové kroky, které 
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povedou k jejich úspěšnému dosažení. Dle Horákové (2003), mají úkoly přijaté 

kladným vztahem a respektem tendenci být kvalitněji zpracovány.  

Čáslavová (2009) hovoří o cílích sportovní organizace, které dělí do tří skupin:  

 Sportovní cíle 

 Ekonomické cíle 

 Sociální cíle 

3.3.3  Profil firmy a formulace dané strategie 

Tato část je zaměřena na charakteristiku současného profilu organizace s ohledem na 

její plánovanou činnost v budoucnu. Oblast se dále zaměřuje na cílené oblasti aktivit, 

vedení organizace a konkurenty. Pro potřeby dětského tábora se práce zaobírá cílovou 

skupinou, v tomto ohledu je dobré umět si odpovědět na otázky, které uvádí Šedivý 

a Medlíková (2017) a jasně cílovou skupinu definovat, dále SWOT analýzou, která nám 

umožní identifikovat klíčové faktory a východiska. Na základě těchto východisek je 

odvozena strategie firmy. Strategií rozumíme určitý scénář toho, jak má firma 

postupovat, aby dosáhla svých stanovených cílů.  

3.3.4  Implementace strategie a kontrola 

Zjištění analýzy SWOT jsou implementovány do metody Balanced Scoreboard (BSC), 

která nám umožní definovat způsoby plnění vybrané strategie firmy. Pro zachycení 

vzájemných vazeb mezi jednotlivými procesy je konstruována strategická mapa.  

Bez patřičné implementace firemní strategie by k plnění podnikových cílů mohlo dojít 

jen stěží. Klíčovým bodem je transformace stanovených cílů do akčních plánů, přičemž 

důležité je rozpracování dlouhodobých cílů na cíle dílčí, krátkodobé. Akční plány jsou 

předmětem jednotlivých aktivit a jejich načasování. Tyto aktivity jsou doplněny 

o alokaci zdrojů a odpovědnost za dosažení výsledku. Pro potřeby projektu realizace 

dětského tábora se akční plán jeví jako klíčový faktor úspěchu.  

Controlling je nástrojem, kterým se zajišťuje dlouhodobá výkonnost firmy, přičemž 

kontrola by měla být systematická a pravidelná. Šuleř (1997) definuje v rámci kontroly 

6 na sebe navazujících kroků, potřebných pro dodržení efektivity procesu kontroly. 
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Obrázek č. 4: Fáze kontrolního procesu 

 
Zdroj: Šuleř (1997, str. 163) 

3.3.5  Zdroje financování a rozpočet 

Podstatnou částí strategického plánu je analýza objemu financí a prostředků a to, jak 

patřičné finance získat. Knápková a kol. (2017) říkají, že finanční analýza slouží ke 

komplexnímu zhodnocení finanční situace firmy. V současném konkurenčním boji hrají 

finance rozhodující roli. Jak již bylo naznačeno, financování může probíhat formou 

vlastních a cizích zdrojů. Vlastní zdroje jsou předmětem samofinancování, firma je 

může získat vlastní činností. U sportovních organizací se může jednat například 

o příjmy z členských příspěvků. Firma má velkou míru kontroly nad těmito zdroji 

a může je dále použít kupříkladu jako finanční rezervu do budoucích let.  

Mezi formy cizích zdrojů můžeme zařadit prostředky získané od bank, těm říkáme 

půjčky. Hlavní nevýhodou cizích zdrojů je to, že firma musí za využití těchto zdrojů 

platit poskytovateli. Rizikem je případná neschopnost splácet, finanční problémy, 

potažmo poškození pověsti firmy.  
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Samostatnou kapitolou jsou potenciální zdroje, jejichž účelem je podpora činnosti 

firmy. Subjekt je získává ze svého okolí, kdy se může jednat o prostředky získané 

z veřejných orgánů, soukromých organizací, ale i od jednotlivců (například dary). Tyto 

zdroje se řídí svými specifiky, která je nutné dodržet pro úspěšné získání daného zdroje. 

Specifikem může být například vypracování projektu, utvrzení ve využití daných 

prostředků apod. V prostředí dětských táborů tvoří potenciální zdroje velmi důležitou 

roli. 

Rozpočet je zásadním nástrojem finančního plánování. Můžeme tak hovořit o souboru 

předběžně plánovaných výdajů a příjmů, které se vztahují k příslušné činnosti v rámci 

daného období. Sestavení rozpočtu je základem pro efektivní vynaložení finančních 

zdrojů. Mezi metody stanovení tvorby rozpočtu se v praxi jeví jako nejlépe vypovídající 

tvorba rozpočtu dle příjmů a nákladů z minulého období (tedy ze skutečnosti v minulém 

období) za předpokladu zohlednění neočekávaných situací v období následujícím. 

3.3.5.1  Investiční program 

Investiční plán spolu s finančním plánem patří mezi základní a zásadní firemní 

strategické plány. Investiční plán nám úzce souvisí se zaváděním nových produktů na 

trh, rozšiřováním kapacit služeb, budováním nových distribučních sítí apod. Cílem 

tvorby a řízení investičního programu je takový optimální program, který respektuje 

omezené zdroje na základě transparentního procesu. Snaha spočívá v zabezpečení vazby 

mezi strategickými cíli podniku a projekty, které vedou k dosažení těchto cílů. 

Hovoříme zde o efektivní alokaci omezených zdrojů a případné realokaci v případě 

neefektivního využívání těchto zdrojů.  

Pro dosažení cílů je v rámci investičního plánu nutné specifikovat daná kritéria 

hodnocení a určit konkrétní výběr projektů do programu. Zároveň je nutné určit kritéria 

a postup vyřazení nerentabilních projektů z programu. Tvorba investičního plánu je 

klíčovým nástrojem pro realizaci firemní strategie. Je třeba dospět k takovému složení 

portfolia, jehož realizací bude dosaženo očekávaných přínosů pro firmu. Investiční 

program tak zaujímá podstatné místo ve strategickém plánu, a to zejména u firem mající 

širokou portfoliovou základnu produktů. 

3.3.5.2  Tvorba strategického finančního plánu 

Samotnou podstatou finančního plánování je stanovení finančních cílů podniku 

a zejména určení prostředků, kterými těchto vytyčených cílů dosáhneme. Finanční 
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plánování je základním předpokladem pro zajištění finančního zdraví a dlouhodobé 

stability firmy. Je v něm zahrnuto jak rozhodování o financování investic, běžná 

činnost, ale i investování kapitálu se záměrem zhodnocení a peněžní hospodaření 

(Dvořák, 2014). 

Finanční plán je integrující složkou strategického plánu. Promítá se v něm finanční 

náročnost daného projektu a je třeba mu věnovat zvýšenou pozornost. Finanční plán 

pracuje s využitím vlastních a cizích prostředků, jak jsme si uvedli výše, a podává nám 

zásadní informace pro korekci určitých funkčních plánů, například pro odložení jistých 

investičních projektů.  

Strategickým finančním plánem se zpravidla rozumí plán dlouhodobý, který má 

determinující funkci ve věci strategie, která vede k dosažení strategických cílů podniku.  

Náplň strategického finančního plánu tvoří dle Fotra a kol. (2012) tři základní 

dokumenty, lépe řečeno finanční výkazy. Jedná se o: 

 Výkaz zisků a ztrát, který nám určuje EBT, tedy hrubý zisk (výsledek firmy před 

zdaněním) a EAT, tedy čistý zisk (výsledek firmy po zdanění) 

 Rozvaha, která kvantifikuje aktiva a pasiva firmy 

 Peněžní toky, kde se jedná o provozní, investiční a finanční peněžní toky 

Finanční plán nám zachycuje kapitálovou strukturu firmy a tím míru jejího zadlužení. 

Specifikuje nám místo a čas získání kapitálu, dividendovou politiku firmy, případně 

způsob využití získaných volných peněžních prostředků. 

Důležitou roli ve finanční strategie hraje kapitálová struktura podniku. Vlastní a cizí 

kapitál můžeme vyjádřit jako poměr cizího kapitálu k jejímu celkovému kapitálu, taktéž 

však jako poměr vlastního a cizího kapitálu. Dále je třeba zmínit dlouhodobý 

a krátkodobý kapitál. Samotná kapitálová struktura pak ovlivňuje rentabilitu firmy 

a finanční stabilitu. Kapitálovou strukturu podniku pak ovlivňuje celá řada faktorů jako 

je například majetková struktura, náklady kapitálu či samotné podnikatelské prostředí. 

V tomto ohledu je důležité znát finanční zdraví podniku, tedy schopnost podniku 

generovat kladný hospodářský výsledek. Výstupem je i informace o důvěryhodnosti 

z pohledu pro zákazníky, dodavatele a případné investory. Finanční analýza obsahuje 

řadu metod a nástrojů (Dvořák, 2014), mezi které můžeme zařadit analýzu extenzivních 

ukazatelů, která zobrazuje změny a vývoj hlavních položek účetních výkazů (dále ji 
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můžeme členit na horizontální a vertikální) a analýzu poměrových ukazatelů. 

Ty můžeme dělit na následující ukazatele: 

 Ukazatele rentability - Ty jsou měřítkem schopnosti vytvářet nové zdroje 

a dosahovat zisku použitím investovaného kapitálu (Valach, 1999). V praxi se 

s nimi setkáváme nejčastěji. Jako příklad můžeme jmenovat rentabilitu vlastního 

kapitálu, či rentabilitu celkového kapitálu. 

 Ukazatele aktivity - Tyto ukazatele nám pomáhají zjistit, zda umí firma vhodně 

využívat svých zdrojů. Řadíme sem například dobu obratu zásob, obrat aktiv, 

dobu obratu pohledávek apod. 

 Ukazatele zadluženosti - Zde se uplatňuje hodnocení finanční struktury podniku. 

Velké podniky zpravidla financují aktiva cizím kapitálem. Rizikový kapitál 

poskytnutý od akcionářů je soustředěn na úkor výnosnosti, ale i rizika. 

Informace o zadluženosti jsou tak cenným faktem (Valach, 1999). Jako příklad 

může být uvedena míra zadluženosti a úrokové krytí. 

 Ukazatele likvidity - Je to okamžitá schopnost uhradit závazky. Z hlediska 

existence podniku se jedná o jednu ze základních podmínek existence firmy. 

Ukazatele likvidity poměřují to, s čím může podnik platit, s tím, co je nutné 

uhradit (Knápková a kol., 2017). Jako příklad uvádíme celkovou likviditu, 

pohotovou likviditu, nebo například likviditu okamžitou.  

Ukazatele rentability jsme si již naznačili, mezi ně můžeme zařadit i rentabilitu tržeb, 

tedy ROS (Return on Sales), která informuje o tom, jak je firma zisková ve vztahu 

k tržbám. Právě rentabilitu tržeb jsme využili i v této diplomové práci. Vyjadřuje nám 

hospodárnost podniku, jeho efektivitu a to, kolik korun zisku připadá na jednu korunu 

tržeb. 

ROS = EBIT/Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb + tržby z prodeje zboží 

(provozní činnost) 

Pokles může naznačovat zvýšený objem výnosů, popřípadě snížení vnitřního finančního 

potenciálu firmy. Z hlediska vývojové řady by tento ukazatel měl vykazovat rostoucí 

tendenci. Jeho udávaná hodnota se liší dle různých publikací, nicméně obecným 

pravidlem zůstává, že jeho hodnota by z dlouhodobého hlediska měla být nad 10%, což 

deklaruje značný ekonomický potenciál podniku.  
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4.  Metodika práce 

Vzhledem k povaze této diplomové práce nabývá analýza projektu Letní 

tábor & Honzík podoby aplikovaného výzkumu. Ten dle Dvořáčka a Slunčíka (2012) 

vychází z výzkumu, který je prováděn za účelem získání nových informací a znalostí. 

Ty směřují ke specifickému cíli a v případě této diplomové práce ke strategickému 

plánu projektu letního dětského tábora. Dle Průchy a Vetešky (2012) je aplikovaný 

výzkum zaměřen na produkci nových poznatků, které lze následně za stanovených 

určitých podmínek využít v praxi. Výzkum se v případě tohoto projektu diplomové 

práce stává případovou studií, pro niž je typická detailní studie jednoho případu, čímž je 

letní dětský tábor. Studií se zabývá i Sedláková (2014), dle které je nezbytné popsat 

podrobné charakteristiky daného jevu, případu. Analytická část práce je založena na 

deskriptivním výzkumu. Vzhledem k povaze práce jsou hlavním zdrojem dat pro tento 

projekt data primární.  

4.1  Použité metody 

V této diplomové práci je využita marketingová situační analýza, kdy jsou na základě 

analýzy SWOT identifikovány jednotlivé klíčové faktory a určeny strategická 

východiska. Zjištěné výsledky jsou implementovány do metody BSC, která slouží 

k naplnění, tedy stanovení konkrétních strategických cílů, aby mohlo dojít k úspěšné 

realizaci zvolené strategie. Výhodou této metody je skutečnost, že zohledňuje jak 

finanční, tak i nefinanční ukazatele. Diplomová práce pracuje se strategickou mapou, 

která umožňuje vzájemné pochopení vztahů příčina - následek mezi jednotlivými 

strategickými cíly. Dále je zde využita metoda analýzy textů, dokumentů a monitoring, 

zejména pro sledování zpětné vazby na sociálních sítích. 

4.1.1  Marketingová situační analýza 

Dle Kozla a kol. (2006) se marketingová situační analýza věnuje problematice 

zkoumání marketingové situace subjektu trhu a jeho postavení v daném prostředí ve 

třech časových horizontech. Jedná se o dosavadní vývoj, současný stav a odhad 

možného budoucího vývoje.  

Kozel a kol. (2006) hovoří o hlavních výstupech situační analýzy, kterými jsou 

identifikace silných a slabých stránek firmy, konkurentů firmy, vymezení profilu firmy 

včetně určení příležitostí a problémů z vnějšího prostředí. Výsledky této analýzy určují 
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firemní schopnosti a slouží jako podklad pro stanovení marketingových cílů a určení 

marketingových strategií k vyhotovení marketingových plánů. 

Mezi způsoby provedení situační analýzy patří SWOT analýza a marketingový audit. 

Marketingová situační analýza by se měla dle Horákové (2003) sestávat z logických 

navazujících kroků: 

 Seznámení s firmou a marketingovým prostředím  

 Hodnocení užívaných marketingových strategií včetně hodnocení jejich 

výkonnosti 

 Hodnocení nákladové pozice firmy 

 Hodnocení konkurenčního postavení firmy 

 Provedení SWOT analýzy 

 Definování specifických oblastí a faktorů, na které by se měla firma zaměřit 

Pro provedení situační analýzy je v tomto projektu diplomové práce využita SWOT 

analýza, která nám umožní plně identifikovat klíčové faktory a strategická východiska. 

Marketingový audit bývá zpravidla obsáhlejší a využívá se zejména u větších akcí 

mezinárodního charakteru s vysokým počtem účastníků. Projekt letního dětského tábora 

je akcí menšího charakteru, proto je zvolena právě analýza SWOT.  

4.1.1.1  SWOT analýza 

SWOT analýzou se zabývá Grasseová, Dubec a Řehák (2012), která ji definuje jako 

jednu z metod strategické analýzy výchozího stavu organizace nebo její části. Přičemž 

na základě vnitřní analýzy, kterou je analýza silných a slabých stránek, a vnější analýzy, 

kterou je analýza příležitostí a hrozeb, jsou generovány alternativy strategií.  

SWOT analýza je dle Kozla a kol. (2006) nástroj pro sestavení firemní strategické 

situace vzhledem k vnitřním a vnějším firemním podmínkám. SWOT analýza je 

rozdělena do čtyř elementů, kterými jsou: 

 S - Strengths (silné stránky) 

 W - Weaknesses (slabé stránky) 

 O - Opportunities (příležitosti) 

 T - Threats (hrozby) 
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Přičemž je důležité si uvědomit, že silné a slabé stránky se vztahují k vnitřní situaci 

firmy. Příležitosti a hrozby vyplývají z vnějšího prostředí.  

Kozel a kol. (2006) jednotlivé elementy rozpracovává a poskytuje tak informaci o tom, 

co by měly obsahovat. V příležitostech by měla být zahrnuta analýza hospodářského 

klima, rozpracování demografických změn, analýza trhu a konkurence. Hrozby by se 

měly věnovat konkurenční aktivitě, tlaku ze strany distribučních kanálů, 

demografickým změnám a politice. Silné a slabé stránky se mají věnovat kritickým 

faktorům. Kritickými faktory jsou ty, které mají největší vliv na úspěch organizace 

a měří se ve srovnání s konkurencí. 

Samotné generování jednotlivých alternativ strategií spočívá v kombinaci zjištěných 

hrozeb a příležitostí se silnými a slabými stránkami společnosti. Mezi jednotlivé typy 

strategií můžeme zařadit: 

 WO - Strategie hledání 

 SO - Strategie využití 

 WT - Strategie vyhýbání 

 ST - Strategie konfrontace 

Samotný výběr finální strategie závisí nejen na postojích managementu k možným 

rizikům (Keřkovský a Vykypěl, 2006), ale i na celkové kvalitě navržené strategie, a to 

ze tří hledisek (Hanzelková a kol., 2013): vhodnost strategie, přijatelnost strategie 

a uskutečnitelnost strategie. 

Postup aplikace SWOT analýzy pro potřeby přípravy strategického plánu projektu 

letního dětského tábora vychází z analýzy definování jednotlivých vnitřních a vnějších 

faktorů. Na základě jejich identifikace je následně vyčleněna konkrétní strategie firmy. 

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o zakládající firmu, probíhá určení silných 

a slabých stránek na základě definování charakteristiky této nově vznikající firmy 

v kapitole č. 5 a dosavadního pracovního působení jejího zakladatele v tenisovém klubu 

TK Louny. Příležitosti a hrozby jsou identifikovány na základě analýzy konkurence, 

kdy specifikujeme hlavního konkurenta a dílčí konkurenty akce, dále na telefonickém 

průzkumu obsazenosti jednotlivých středisek, analýzy regionu, demografickému určení 

struktury obyvatel a studiu preferencí jednotlivých místních škol.  
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4.1.2  Metoda BSC 

Metoda BSC je dle Fotra a kol. (2012) manažerský nástroj, který vzájemně propojuje 

firemní strategii s operativními aktivitami a přitom klade důraz na měření těchto aktivit. 

Pro potřeby tohoto projektu diplomové práce je metoda BSC vhodná, jelikož řeší 

problematiku toho, jakým způsobem by měla být strategie naplněna. Můžeme tak říci, 

že jejím cílem je implementace strategie do firmy.  

Fotr a kol. (2012) uvádí, že princip metody BSC spočívá v sestrojení takového nástroje, 

který zohledňuje i nefinanční ukazatele. Existuje totiž ověřený předpoklad, že samotné 

finanční ukazatele plně nepostihují komplexní funkčnost firemních procesů. Úvaha 

spočívá v tom, že finanční ukazatele ne vždy a plně postihují současnou, ale zejména 

pak budoucí výkonnost podniku. V praxi se dále může stát, že aktuální tržní hodnota 

podniku převyšuje tržní hodnotu jejich aktiv. A rozdíl těchto hodnot, známý pod 

pojmem "goodwill", vnímaný jako nehmotné aktivum, není kvantifikovatelný pomocí 

běžných finančních ukazatelů. 

Metoda BSC tedy umožňuje nahlížet na strategický plán jako na komplex vyvážených 

ukazatelů, které jsou zobrazovány prostřednictvím 4 perspektiv: finanční, procesní, 

zákaznická a perspektiva potenciálů a slouží k převedení strategie do běžné praxe. 

Situaci rozdělení jednotlivých perspektiv nám popisuje obrázek č. 5. 
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Obrázek č. 5: Koncepce BSC 

 
Zdroj: Fotr a kol. (2012, str. 112) 

Výše zmíněné 4 perspektivy postihují klíčové oblasti strategického řízení. V případě, že 

jednotlivé perspektivy nebudou pro konkretizaci jednotlivých strategických cílů firmy 

dostačující, je možné strukturu i množství perspektiv upravit (Kaplan a Norton, 2007).  

Pomocí zmíněných čtyř perspektiv převádí metoda BSC poslání a strategii do cílů 

a měřítek podniku.  

Finanční perspektiva udává, jakých hodnot by měly sledované ukazatele dosáhnout, aby 

bylo dosaženo požadovaného zhodnocení majetku akcionářů. Cíle ve finanční 

perspektivě jsou provázané s ostatními perspektivami. Stanovují tedy nejen finanční 

výkonnost firmy, ale i zhodnocení cílu všech ostatních perspektiv, přičemž jsou 

orientované zejména na ziskovost. Problémem dnešní doby je poněkud asymetrický 

pohled na význam finančních dat v porovnání s nefinančními ukazateli, proto se 

doporučuje do analytického systému zařadit další ukazatele s vazbou na finanční data. 

Uplatnění zde tak nachází např. Cost Benefit analýza, jako metoda sloužící k hodnocení 

přínosů a nákladů projektových záměrů, projektů apod.  
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Orientace na zákazníka je pro firmu zásadní. Je třeba správně odhadnout jejich potřeby 

a strategii tak převést do jednotlivých zákaznicky orientovaných strategických cílů. 

Zákaznická perspektiva se týká toho, jak v jakém světle se musí firma jevit svým 

zákazníkům, aby plnila svou vizi. Mezi základní skupinu měřítek můžeme řadit podíl na 

trhu, udržení a získání nových zákazníků, spokojenost zákazníků či ziskovost 

zákazníků. 

Perspektiva interních procesů nám hovoří o konkurenční výhodě. V této souvislosti je 

nutné specifikovat ty podnikatelské procesy, které jsou pro firmu zásadní, a vyniká 

v nich. Přístup BSC spočívá nejen v zachování již existujících procesů, ale také 

v odhalování zcela nových procesů. V důsledku těchto procesů získá firma konkurenční 

výhodu, což vede k uspokojení zájmových svých skupin (například akcionářů či 

zákazníků).  

Pro naplnění své vize řeší organizace otázku, jakým způsobem se má organizace měnit. 

Hovoříme zde o perspektivě potenciálu. V praxi se jedná o kultivaci lidských zdrojů, 

nebo například přístupů k budování firemní kultury, o které Voráček (2012) říká, že je 

založena na historických determinantech, ale i na současně se tvořících. Firemní kultura 

je pak příspěvkem k tvorbě identity organizace a její image. Schopnost dosáhnout 

výsledků ve finanční, zákaznické a procesní perspektivě značně závisí na schopnosti 

firmy růst a učit se. Jedná se tak o 3 skupiny zdrojů, které do této oblasti vstupují. 

K těmto zdrojům řadíme zaměstnance, informační systémy a podnikové procedury. 

Mezi základní skupinu měřítek můžeme řadit spokojenost zaměstnanců a jejich 

produktivitu.  

Pro potřeby této diplomové práce je výběr kritérií/měřítek jednotlivých perspektiv 

metody BSC stanoven na základě určení poslání a cílů firmy v rámci kapitoly č. 5.  

Prostřednictvím propojení čtyř hledisek dosahujeme vzájemného provázání 

strategického plánu s operačními aktivitami. Je tedy možné implementovat strategický 

plán v plném rozsahu. Stěžejním aspektem metody BSC je přístup "shora dolů", který 

jasně dekomponuje BSC až na úroveň jednotlivých oddělení a pracovníků. Zároveň 

však pružně reaguje na případné odchylky strategického plánu systémem zpětné vazby, 

který vyúsťuje ve formulaci korekčních opatření pro následující cyklus strategického 

plánování.  
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Kaplan a Norton (1996) hovoří o přednostech metody BSC. Výhody plynou z úzkého 

počtu klíčových ukazatelů, které jsou nezbytnou podmínkou pro zvýšení výkonnosti. 

Dále zdůrazňují, že metodika BSC pomáhá systémové integraci jednotlivých firemních 

procesů. 

Jedinou nevýhodou zůstává stanovení strategických východisek, v tomto ohledu metoda 

BSC není dostačující a proto je pro stanovení strategických východisek použita analýza 

SWOT. Ta nám umožní posoudit a charakterizovat klíčové faktory, které mají vliv na 

strategické postavení společnosti. Následně nám probíhající metoda BSC pomůže celou 

strategii aplikovat na nižší úroveň řízení a konkretizovat do dílčích strategických cílů.  

4.1.3  Model strategické mapy  

Model BSC je následně rozpracováván do systému strategických map, přičemž 

konstrukce strategické mapy nám umožňuje zobrazit jednotlivé ukazatele výkonnosti 

perspektiv modelu BSC a přidat k nim sérii vztahů příčina - následek (Kaplan a Norton, 

2004). Můžeme tak říci, že definováním jednotlivých klíčových ukazatelů a jejich 

vzájemným propojením vzniká konkrétní mapa strategie, která nám určuje jakým 

způsobem jeden ukazatel či jedna perspektiva ovlivňuje jiný ukazatel či ukazatele 

v rámci celé perspektivy. Strategická mapa nám dle Vrchoty (2008) tak poskytuje 

celkový koncepční přehled o procesech a chování celého podniku. 

Strategická mapa nám umožňuje dokázat, jak strategický plán využívá nehmotný 

majetek v perspektivě potenciálů ke zvýšení hodnoty organizace. Konstrukce mapy 

poskytuje vedení firmy celkovou orientaci nad jednotlivými procesy (Neumaierová, 

2006). Strategická mapa pomáhá vidět souvislosti mezi cíly, které jsou provázané 

a navzájem se ovlivňují v systému vzájemných vztahů příčin a následků. Je však 

důležité blíže sledovat výstupy všech dílčích perspektiv.  

Strategická mapa je sestavena na základě definování jednotlivých strategických cílů 

v rámci metody BSC. Pro určení vzájemných vztahů mezi strategickými cíly je 

zkonstruována síť vazeb příčina - následek tak, aby bylo zřejmé, jak se konkrétní cíle 

navzájem ovlivňují.  

4.1.4  Obsahová analýza textů a dokumentů 

Analýza textů a dokumentů je v této diplomové práci zaměřena na problematiku 

analýzy jednotlivých zákonů. V ohledu na Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském 

podnikání (455/1991) je popsáno mé postavení, jakožto organizátora akce. Dále se 
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analýza zaměřuje na stěžejní dokument, kterým je Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví a ve znění pozdějších předpisů (258/2000) a dále předpisy s ním 

související, jako například Vyhláška č. 106/2001 Sb. o hygienických požadavcích na 

zotavovací akce pro děti (106/2001). Diplomová práce se také zaobírá analýzou 

jednotlivých firemních plánů, vnitřních předpisů a harmonogramů. 

4.1.5  Monitoring 

V tomto projektu diplomové práce byla využita analýza médií a to především sociálních 

sítí, kde se v rámci monitoringu diskuzí a komentářů na oficiálním Facebookovém 

profilu akce sleduje zpětná vazba ke zveřejňovaným informací k táboru. Získané 

informace mají povahu primárních dat a slouží jako ukazatele k hodnocení jednotlivých 

strategických cílů. 
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5.  Strategický plán projektu Letní tábor & Honzík  

5.1  Úvodní část 

Projekt letního dětského tábora začal vznikat v průběhu letních prázdnin v roce 2017. 

Tehdy jsem již třetím rokem působil jako instruktor na anglickém dětském táboře Come 

and Play. Zde jsem pod vedením paní Drusové vykonával práci oddílového vedoucího, 

v oddíle jsem měl vždy okolo 12 - 15 dětí ve věku 6 - 15 let. Zaměření tábora bylo 

klasické s výukou anglického jazyka v dopoledních hodinách. V tu dobu jsem vedl 

výuku anglického jazyka pro 5. a 6. ročník škol. Odpoledne pak probíhalo formou 

workshopů, her a výletů. Pojetí tábora bylo poněkud masové, kdy se jednotlivých 

ročníků tábora účastnilo vždy okolo 65 dětí. Paní Drusová je učitelkou soukromých 

hodin anglického jazyka a většina dětí byla právě z řad jejích studentů. Jako skupina 

vedoucích jsme fungovali dobře. Nicméně vzhledem k jistým důvodům a nastávajícím 

okolnostem jsem již na další spolupráci nenavázal. 

Myšlenka realizace projektu svého dětského tábora nebyla myšlenkou mou, impulz 

přišel ze strany mé rodiny. Po dílčím zvážení okolností a s přihlédnutím ke skutečnosti, 

že určitou zkušenost s pořádáním teambuildingových akcí jsem měl již v té době 

(v rámci Vertigo Sports, s.r.o.), jsem se rozhodl pro realizaci projektu dětského tábora 

v létě roku 2018.  

Důvodem koncepce strategického plánu projektu tábora je úspěšná realizace projektu. 

Autorem tohoto plánu jsem já, pisatel této diplomové práce, Jan Dvořák. Strategický 

plán je koncipován na období 1 roku, tedy na jeden ročník tábora, přičemž jako postup 

formulování strategického plánu byl zvolen postup iterativní. Jedná se o metodu 

postupného zpřesňování a optimalizování. 

5.2  Legislativní rámec 

Celou myšlenku realizace projektu podpořila myšlenka možnosti plného zásahu do 

problematiky rozhodovacího procesu ve vztahu k řízení podniku. Na základě platné 

legislativy bylo zřízeno oprávnění k pořádání letních dětských táborů. Problematická 

však byla definice samotné akce a to z důvodu, že pořádání letních dětských táborů není 

uceleně upraveno v jednom právním předpisu. Proto je nutné mít přehled o jednotlivých 

zákonných normách tak, aby pořadatel nezanedbal některou svou povinnost. Stěžejním 

dokumentem je Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a ve znění 

pozdějších předpisů (258/2000) a dále předpisy s ním související.  
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V tomto ohledu zákon definuje pojem zotavovací akce, jiné podobné akce pro děti 

a ostatní akce pro děti. Jednotlivé pojmy se liší svými specifiky a podmínkami pro 

zrealizování akce. Pro kategorizaci projektu letního tábora je třeba uvedené pojmy 

detailně kategorizovat a vybrat vhodnou variantu. 

Zotavovací akce 

Zotavovací akcí se rozumí pobyt pro 30 a více dětí do 15 let na dobu delší než 5 dnů. 

Organizátor akce musí zajistit následující: 

 Umístění, zásobování vodou, odstraňování odpadků a splaškových vod 

v souladu dle hygienických požadavků 

 Dodržení hygienických požadavků na prostorové a funkční členění staveb 

a zařízení, jejich vybavení a osvětlení, ubytování, úklid, stravování a režim dne 

 Měsíc před zahájením zotavovací akce ohlásit orgánu ochrany veřejného zdraví: 

o  Termín a místo konání zotavovací akce 

o  Počet dětí zúčastněných na zotavovací akci 

o  Způsob zabezpečení akce pitnou vodou 

o  Způsob zajištění stravování účastníků zotavovací akce 

 Zajištění instruktáže všech fyzických osob činných na zotavovací akci, 

s výjimkou zdravotníka. Instruktáž je o hygienických požadavcích, dále 

o předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a jiných poškození zdraví 

včetně základů první pomoci a to za podmínky, pokud se takové instruktáže 

dosud fyzické osoby činné nezúčastnily 

Na základě zákona o ochraně veřejného zdraví organizátor může na takovou akci 

přijmout pouze dítě, které je: 

1. Je zdravotně způsobilé k účasti na akci a podrobilo se předepsaným stanoveným 

pravidelným očkováním nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo že se 

nemůže očkování podrobit pro případ trvalé kontraindikace 

2. Nejeví známky akutního onemocnění 
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3. Ve 14 kalendářních dnech před odjezdem na zotavovací akci dítě nepřišlo do 

styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou 

z nákazy, ani mu není nařízeno karanténní opatření 

Na zotavovací akci musí být přítomen zdravotník. Zdravotníkem se rozumí zdravotně 

způsobilá fyzická osoba, která musí mít úplné střední odborné vzdělání v oborech 

všeobecná sestra, dětská sestra nebo porodní asistentka. Dále jím může být fyzická 

osoba, která absolvovala kurz první pomoci se zaměřením na zdravotnickou činnost při 

zotavovací akci, a student lékařství po ukončení třetího ročníku.  

Nejen zdravotník, ale i veškerý dozor na zotavovací akci, musí být zdravotně způsobilý 

k vykonávání této činnosti. Zdravotní způsobilost posuzuje a lékařský posudek vydává 

registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství, 

přičemž posudek má platnost 2 roky, nedojde-li ke změně zdravotní způsobilosti 

fyzické osoby. Zákon dále neurčuje počet dětí na jednoho vedoucího, akreditace 

hlavního táborového vedoucího je nezbytná pouze v případě dotace, kdy akreditaci 

vyžadují podmínky přidělení dotace. 

Jiné podobné akce pro děti 

Jedná se o organizovaný pobyt pro 30 a více dětí do 15 let, ale na méně než 5 dnů, 

případně o organizovaný pobyt na více než 5 dnů, ale pro méně než 30 dětí do 15 let. 

Organizátor akce musí zajistit níže následující: 

 Hygienicky nezávadný stav zařízení 

 Zásobování akce pitnou vodou v rozsahu stanovené prováděcím právním 

předpisem pro zotavovací akce 

 Účast pouze těch fyzických osob, které splňují podmínky stanovené pro osoby 

činné při zotavovací akci (těmi může být dozor, zdravotník, osoby činné při 

zajištění stravování - podmínkou je však potvrzení o zdravotní způsobilosti) 

Pokud je na takové akci zdravotník, je povinen splňovat podmínky jako při zotavovací 

akci. Ze zákona účast zdravotníka na jiné podobné akci pro děti však není podmínkou. 

Zákon dále neurčuje počet dětí na jednoho vedoucího, akreditace hlavního táborového 

vedoucího je nezbytná pouze v případě dotace, kdy akreditaci vyžadují podmínky 

přidělení dotace. 
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Ostatní akce pro děti 

Jedná se o organizovaný pobyt pro méně než 30 dětí do 15 let na dobu kratší než 5 dnů. 

Tato akce není dále upravena Zákonem o ochraně veřejného zdraví a povinnosti 

pořadatele vyplývají v tomto případě z jeho odpovědnosti za dítě, kterou převezme 

v okamžiku, kdy je mu dítě v určený čas a na určeném místě svěřeno. Organizátor akce 

je povinen zajistit dítěti především bezpečné a nezávadné prostředí, dále je odpovědný 

za zdraví dítěte i majetek, který si na akci dítě přiveze.  

S ohledem na výše uvedené kategorie je forma tábora stanovena na formu: jiné podobné 

akce pro děti. Pro případ plného naplnění kapacity tábora však plán počítá s přechodem 

na kategorii zotavovací akce. 

5.3  Charakteristika firmy 

Firma letní tábor & Honzík je firmou mladou, nově vznikající, rodinnou. Na trhu působí 

od roku 2018 a má statut jednotlivce. Je založena na základě živnostenského oprávnění 

dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (455/1991).  

Sídlo firmy se nachází v obci Louny, kde firma aktivně sama působí. Hovoříme tak 

o relativně úzké lokální působnosti. Více jak 90% svých zákazníků firma nachází 

v Lounech a blízkém okolí.  

Organizační struktura firmy je definována následovně: 

Obrázek č. 6: Organizační struktura firmy 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Přijímání nových rozhodnutí spadá pod kompetence vedení firmy - Jan Dvořáka. Firma 

má statut rodinné firmy, což se odráží v poradním orgánu. Zde jsou zastoupeni všichni 

členové nejužší rodiny (matka, otec, bratr). Svými zkušenostmi a znalostmi ovlivňují 
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řadu podnikových rozhodnutí. Jejich činností spadají do úrovně 

konzultativní/konzultativně výkonné, jelikož se dále přímo podílejí na realizaci projektu 

dětského tábora. Spadají tak spolu s vedením firmy mezi členy realizačního týmu 

dětského tábora (RT). Za výkonný orgán se považují další tři členové realizačního 

týmu, kteří svým jednáním vstupují do přímé organizace programu tábora. Jejich 

úkolem je zajistit hladký průběh akce a plnění zadaných povinností.  

Firemními barvami se stávají barvy bílá, černá a tmavě oranžová. Z nich je odvozeno 

i logo tábora, které je složeno z počátečních písmen názvu firmy.  

Obrázek č. 7: Logo firmy Letní tábor & Honzík 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Samotné logo se zpracovává ve dvou provedeních - tmavé (černé LT s oranžovým H) 

a světlé (bílé LT s oranžovým H). Jednotlivé variace loga jsou použity v závislosti na 

daném podkladu. Tedy na tmavý podklad přichází světlá varianta loga, na světlý 

podklad tmavá varianta loga. Pro marketingové účely je možné použití loga pouze 

v těchto barevných provedeních. Obdobně je tomu u použití názvu firmy pro tyto účely.  

Obrázek č. 8: Příklad použití názvu firmy v rámci marketingových aktivit 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

5.4  Poslání a cíle firmy 

Posláním firmy je realizace sportovně vzdělávacích aktivit pro děti - táborů, přičemž 

cílovou skupinou jsou děti ve věku 6 - 17 let. Firma se zaměřuje na zážitkové sportovní 

hry a vzdělávací programy. Do realizace tábora se snaží vnést nové podněty a připravit 

pro účastníky takový program, který jim bude užitečný do života. Tábor vychází 

z myšlenky vzájemné pomoci druhému a konstatování, že hrou se člověk nejvíce naučí.  
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Cíle firmy Letní tábor & Honzík můžeme rozdělit do dvou bodů:  

 Ekonomické - Základním cílem v této oblasti je dosažení kladného 

ekonomického zisku, což je nezbytný předpoklad pro budoucí existenci firmy.  

 Sportovně-sociální - Cílem je poskytnout dětem alternativní způsob trávení 

volného času, který si klade za své rozvoj tělesně-sociální stránky jedince za 

účelem prevence civilizačních onemocnění a lepší integrace do společenského 

života. 

Pro dosažení výše uvedených cílů vzniká tento strategický plán.  

Firma si v rámci realizace projektu letního dětského tábora klade následující úkoly: 

 Nabídka nových sportovních, netradičních, táborových a zážitkových her 

a možnost realizace v nich 

 Výchova ve smyslu poznání společenského chování, fair-play a výchova ke 

zdravému způsobu života 

 Rozvoj týmové spolupráce a kreativního myšlení (osobitého a nápaditého řešení 

vzniklých herních situací) 

 Nabídka vzdělávacích programů  

Zásadním krokem pro dosažení výše uvedených úkolů je přesné a účelné vytvoření 

programu tábora. Ten obsahuje věcný seznam činností, dle kterého bude akce řízena. 

Samozřejmostí je i krizový organizační plán, dle kterého může být program 

jednotlivého táborového dne pozměněn, například v důsledku špatného počasí. 

5.5  Koncept tábora 

Jako místo konání letního dětského tábora je zvolena obec Šlovice. V této oblasti se 

nachází 2 potenciální střediska. Rekreační středisko Šlovice, vlastněných firmou Star 

Line je z hlediska vybavení a dostupných služeb pro potřeby tábora vhodnější, proto se 

vybírá jako místo konání 1. ročníku této akce.  

Délka konání tábora je nastavena na 7 dní. Termín konání se dále určuje na základě 

obsazenosti střediska. Původní koncept počítal s konáním tábora v posledním týdnu 

měsíce červenec 2018. V průběhu začínajících příprav je však tento koncept změněn 

a výsledným termínem pro konání tábora je termín 4. - 11. 8. 2018. Důvodem změny 
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termínu konání, je lepší kooperace s účastníky souběžné akce, která se v tento termín ve 

středisku koná. 

Návrh počítá s celkovým počtem 40 účastnících se osob (33 dětí, 7 členů realizačního 

týmu). Pro bezproblémové zajištění průběhu tábora (příprava a realizace programu, 

zajištění bezpečnosti účastníků, apod.) je nutné zajistit dodatečné 

pracovníky/instruktory a zdravotní dozor. Akce tak počítá s účastí kompletního 

poradního orgánu a vedení společnosti, přičemž celkový odhadovaný počet 

dodatečných instruktorů činí 2 osoby + zajištění zdravotního dozoru.  

Je sestaven program tábora, který zahrnuje následující: 

 Netradiční táborové a sportovní hry  

 Turistika po okolí CHKO Křivoklátsko  

 Zábavný program uzpůsobený jednotlivým věkovým kategoriím  

 Celotáborová hra provázená soutěžemi oddílů i jednotlivců  

 Jedinečné večerní programy doprovázené cenami 

Na počet 33 dětí se počítá s rozdělením do 3 oddílů. Rozdělení je specifické v závislosti 

na tom, zdali probíhá dopolední nebo odpolední program. V rámci dopoledního 

programu jsou účastníci rozděleni do pracovních skupin dle věku, schopnosti plnit 

složitější úkoly a fyzické zdatnosti. V rámci odpoledních skupin se účastníci rozdělují 

do klasických oddílů dle poměrového zastoupení. Na večerní programy se účastníci dělí 

dle vlastního uvážení, případně se jedná o takový program, který nevyžaduje žádné 

dělení. 

Téma tábora nese název "Táborový pětiboj", jednotlivé oddíly (odpolední) mezi sebou 

soupeří o získání zlatých kruhů. Vítězství v jednotlivých hrách je bodováno vždy dle 

následujícího klíče: za vítězství se uděluje 5 zlatých kruhů, za druhé místo 3 zlaté kruhy 

a za třetí místo 1 zlatý kruh. Absolutním vítězem se stává oddíl s nejvíce získanými 

zlatými kruhy.  

Cenová politika firmy byla stanovena s ohledem na největšího konkurenta a očekávané 

náklady projektu. Cena za 1 osobu činí 4 700 Kč. Poměrně vyšší cena, v porovnání 

s cenovou hladinou táborů v rámci Ústeckého kraje, je odrazem kvality tábora, kterou 

tábor nabízí. Vzhledem k menšímu počtu účastníků, rodinnému zázemí 
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a profesionálnímu přístupu organizátor dosahuje vyššího standardu kvality nabízených 

služeb, což plně kompenzuje vyšší cenovou hladinu tábora. 

5.6  Konkurence 

Na území lokální působnosti firmy (Louny a blízké okolí), jsou největším konkurentem 

tábory pořádané pod vedením paní Drusové. Na trhu působí již od roku 1999 

a v současné době pořádá 21. ročník anglického dětského tábora Come and Play. 

Velkou část svých zákazníků získává z řad svých studentů, kteří k ní chodí na 

soukromou výuku anglického jazyka. Filosofií firmy je zdokonalení znalostí anglického 

jazyka i na táboře samotném, na což může slyšet řada rodičů, kteří mají o důvod více 

dítě na tábor poslat. Samotná výuka anglického jazyka v dopoledních hodinách na 

táboře má volnější pojetí, ale i přes tento fakt není u dětí dopolední program příliš 

oblíben. Odpolední hry jsou pak v pojetí klasických táborových her a soutěžení. Tábor 

má již řadu let nastavenou úroveň standardu a danou strukturu programu. Pojetí tábora 

má poněkud masový charakter, kdy se průměrný počet účastníků na jeden ročník 

pohybuje okol 65 dětí. V posledních letech se tábor potýká s častou změnou personálu, 

který se tábora účastní. Poslední 20. ročník s tématem 20th Mysterious Tour na první 

pohled jevil známky zvýšení kvality poskytovaných služeb, výstupy však byly ve 

značném nesouladu s pojetím akce. 

Mezi další konkurenty můžeme řadit tábor pořádaný T. J Sokol Louny a tábor pořádaný 

družinou ZŠ Jana Amose Komenského v Lounech. Další skupinou konkurentů jsou 

příměstské dětské tábory, mezi ně patří příměstský tábor pořádaný lounskou knihovnou 

v Klubovně Luna nebo příměstské tábory pořádané plaveckými školami Bublina 

a Prosen.  

Tyto tábory mají svou stálou zájmovou klientelu. Jejich činnost v oblasti 

marketingových aktivit je nízká a pro firmu Letní tábor & Honzík netvoří významnou 

hrozbu.  

Nově zde vzniká příměstský tábor Indián, který se bude konat v areálu tenisového klubu 

Louny koncem srpna roku 2019.  

5.7  SWOT analýza 

Analýza SWOT je v rámci strategického plánování použita pro identifikaci klíčových 

faktorů a východisek. Na základě zjištěných hledisek, tedy silných a slabých stránek 
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v rámci vnitřního prostředí, příležitostí a hrozeb v rámci vnějšího prostředí, je 

generována strategie firmy. Jednotlivé klíčové faktory jsou popsány níže. 

Tabulka č. 1: SWOT analýza firmy Letní tábor & Honzík 

SWOT analýza 

Vnitřní 

prostředí 

Silné stránky Slabé stránky 

Nově vznikající dynamická firma Malá organizační zkušenost s tábory 

Podpora rodiny 
Vyšší rizikovost projektu (riziko ztráty 

finančních prostředků) 

Zkušenost v práci s dětmi   

Dostačující vlastní zdroje pro start up   

Komunikace se zákazníky   

Znalost prostředí a přístupu 

(zákazník, spotřebitel) 
  

Vnější 

prostředí 

Příležitosti Hrozby 

Možnost získání dotace ze strany 

kraje, MŠMT 
Neznámá konkurence 

Malé město se silným vlivem "word 

of mouth" 
Obsazenost potenciálních středisek stálými 

klienty 

Spolupráce s místními školami Lokalita s nízkými průměrnými příjmy 

Zákazníci z řad pracovního prostředí Opatrnost rodičů (nízká důvěra) 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Silné stránky firmy 

 Nově vznikající dynamická firma - Firma je mladá, ale perspektivní, se silným 

potenciálem růstu. Hlavními pozitivy je aktivní přístup a možnost rychle se 

přizpůsobit okolním podmínkám. Firma není svázána žádnými předchozími 

závazky a při dodržení své strategie má možnost získat dobré jméno a stálé 

zákazníky.  

 Znalost prostředí a přístupu - Cílová skupina je definována jasně. Specifika 

tohoto prostředí však vyžadují blíže určit, kdo je zákazníkem a kdo 

spotřebitelem. Zákazníkem budeme uvažovat zákonného zástupce dítěte, který 

poskytuje finanční prostředky svému dítěti na tábor, je tedy plátcem, 

a spotřebitelem je samotné dítě, které se tábora účastní. V tomto ohledu si 

situace vyžaduje plné zaměření jak spotřebitele, tak i na zákazníka, a to 

v různých časových etapách přípravy tábora. Znalost tohoto přístupu je firmě 
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vzhledem k současnému působení zakladatele firmy v tenisovém klubu Louny 

blízká a orientuje se v ní.   

Slabé stránky firmy 

 Vyšší rizikovost projektu - Tím, že se jedná o zcela nový projekt je budoucnost 

a úspěch realizace projektu neznámý, i když se očekává ziskovost projektu. 

Nezbytnou podmínkou je naplnění kapacity tábora. V opačném případě by 

hrozilo riziko značné ztráty finančních prostředků v důsledku vzniklých 

závazků. 

Příležitosti 

 Možnost získání dotace ze strany kraje, MŠMT - V oblasti mimoškolních aktivit 

pro děti je zde možnost získání účelné finanční podpory, podpory letních 

dětských táborů nejsou výjimkou.  

 Spolupráce s místními školami - Místo, kde se cílová skupina zákazníků firmy 

(respektive spotřebitelů) soustřeďuje, jsou místní školy. Z tohoto hlediska se jeví 

jako navázání spolupráce se školami, potažmo propagace v nich, jako zásadní 

bod strategického plánu.  

Hrozby 

 Neznámá konkurence - Důležité je definovat si současné možné konkurenty 

firmy a jejich zaměření (viz kapitola 5.6). 

 Obsazenost potenciálních středisek stálými klienty - V tomto ohledu se jako 

střešní jeví situace, kdy velká část rekreačních a rekreačně-sportovních středisek 

je obsazena na velkou část letní sezóny stálými klienty. Majitelé těchto středisek 

již dopředu počítají s plnou obsazeností a získat tak vhodné prostory a kapacitu 

pro dynamicky se rozvíjející tábor se jeví jako obtížné.  

 Opatrnost rodičů - Ostražitost rodičů, které posílají své dítě na tábor, je na místě. 

Situace se následně dramaticky prohlubuje u začínajících nových projektů, kdy 

s táborem nemají prakticky žádnou zkušenost a bojí se dítě do péče organizátora 

akce svěřit, zvláště pokud jím je ještě mladý student. 

Jako finální strategie byla z hledisek vhodnosti, přijatelnosti a uskutečnitelnosti strategie 

vybrána kombinace silných stránek firmy a možných příležitostí - tedy strategie využití.  
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5.8  Metoda BSC a formulace strategických cílů 

Jednotlivá výše zjištěná strategická východiska jsou dále implementována do metody 

BSC a to tak, aby došlo k plnému přenesení strategie a poslání firmy do konkrétních 

plánů a měřítek. Na obrázcích níže jsou popsány jednotlivé perspektivy.  

5.8.1  Finanční perspektiva 

Tabulka č. 2: Ukazatele finanční perspektivy 

  Finanční perspektiva 

Finanční 

cíle 

investorů 

Strategické cíle Ukazatele Cílové hodnoty Strategické akce 

Schopnost 

dosáhnout zisku 
EBT 

10 - 20 tisíc 

CZK 
Účelné hospodaření s 

rozpočtem 

Hospodárnost 

podniku 
ROS 7 - 12 % Maximalizace zisku 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Schopnost dosáhnout zisku 

Schopnost dosáhnout zisku je základním cílem firmy. S jakou mírou bude dosaženo 

stanovené cílové hodnoty, určí výkaz zisků a ztrát. Vzhledem k povaze 1. ročníku akce 

zisk těsně pod hranicí 10 000 nebude hodnocen jako vážné nesplnění tohoto kritéria. 

Podmínkou pro dosažení cílových hodnot je snaha o účelné a šetrné vynaložení 

finančních prostředků s ohledem na návratnost investic. 

Hospodárnost podniku 

S jakou mírou dokáže podnik zvyšovat vlastní zdroje financování, nám hodnotí ukazatel 

rentability tržeb. Z dlouhodobého hlediska by se měl pohybovat nad hranicí 10%, ten 

deklaruje silný ekonomický potenciál firmy. U začínajícího podniku může nastat 

situace, že hodnota rentability bude nižší a až v následujícím období bude dosaženo 

vyšších hodnot. S ohledem na veličiny vstupující do vztahu výpočtu rentability, je 

potřebné usilovat o maximalizaci zisku. 
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5.8.2  Zákaznická perspektiva 

Tabulka č. 3: Ukazatele perspektivy zákazníků 

  Zákaznická perspektiva 

Cíle 

zaměřené 

na splnění 

požadavků 

zákazníka 

Strategické cíle Ukazatele 
Cílové 

hodnoty 
Strategické akce 

Získání nových 

zákazníků 
Počet účastníků tábora 33 

Propagace (propagační 

kanály) 

Spokojenost 

zákazníků 
% pozitivních ohlasů k 

celkovému počtu ohlasů 
85% 

Výstupní analýzy, 

monitoring sociálních 

sítí (počet sledujících/ 

počet "lajků", sdílení a 

komentářů u příspěvků) 

Stabilita zákazníků % návratnost účastníků 60% Evidence přihlášek 

Budování image 

firmy 

Index hodnoty firmy 

vnímané zákazníkem 

(hodnoty 1 - 5, 1 = 

nejlepší) 

Max. 1,5 Dotazování 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Získávání nových zákazníků 

Aby bylo možné dosáhnout výše stanovených finančních cílů, je třeba dosáhnout plné 

obsazenosti kapacity tábora. V této oblasti je nutné zajistit s dostatečným předstihem 

propagaci akce skrze jednotlivá média (propagační kanály) a věnovat jí značné úsilí. 

Dosáhnutí nízkých cílových hodnot v této kategorii by mohlo vážně ohrozit realizaci 

celého projektu. Zájemci proto musí dostat přesné informace o nabízeném produktu 

a k němu vztažených doprovodných službách (dopravě, ubytování, stravování, 

pojištění). 

Jedním ze specifik tohoto odvětví je opatrnost rodičů při svěřování svého dítěte do péče 

organizátora akce, zvláště k přihlédnutím ke skutečnosti nově vznikající firmy bez 

příslušné historie a v situaci, kdy je zakladatelem firmy mladý student. V tomto ohledu 

účast členů poradního orgánu na akci pozitivem eliminujícím alespoň z části tuto 

skutečnost.  
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Spokojenost zákazníků 

Spokojenost nových zákazníků je pro firmu prioritou. Cílem je snažit se uspokojit jak 

spotřebitele (účastníka akce = dítěte) tak i samotného zákazníka (zákonného zástupce 

dítěte = poskytovatele finančních prostředků). V tomto ohledu je nezbytné k výše 

uvedeným skupinám přistupovat profesionálně, budit kladný dojem, být důvěryhodný 

a důsledný ve všech realizovaných aktivitách a při vzájemné komunikaci. Zákazníkům 

je třeba poskytovat pravdivé a platné informace a v případě náhlých změn je neprodleně 

informovat. Počet pozitivních ohlasů, a to nejen na sociálních sítích, je pro firmu 

základním ukazatelem spokojenosti.  

Stabilita zákazníků 

Spokojenost zákazníků je zásadní při rozhodování opětovné koupě služby. V případě 

nízké spokojenosti vysokého počtu účastníků je šance na opětovnou realizaci projektu 

v následujících letech mizivá. Proto je důležité uzpůsobit program akce jednotlivým 

věkovým kategoriím a to tak, aby při realizaci programu našli zalíbení a uplatnění 

všichni účastníci. Program musí být pro účastníky zajímavý, poutavý a musí jim 

nabídnout dostatek různorodých herních příležitostí. Zároveň je důležité včas operativně 

jednat a vyřešit vzniklé problémy. Tím bude dosaženo patřičné kvality akce 

a vracejících se účastníků. 

Budování image firmy  

Strategickým cílem je na zákazníky působit tak, aby bylo docíleno kladného vnímání 

hodnoty zákazníkem a ztotožnění zákazníka s firmou. Firma musí klást značný důraz na 

komunikaci se zákazníkem a poskytovat jim pravdivé a platné informace. Je třeba 

nezapomínat na rozšiřování marketingových aktivit podniku a neustále se rozvíjet. 

Index hodnoty firmy vnímané zákazníkem je obecným ukazatelem pro zjištění hodnoty 

firmy. Jeho výhodou je i snadná aplikace.  
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5.8.3  Procesní perspektiva 

Tabulka č. 4: Ukazatele procesní perspektivy 

  Procesní perspektiva 

Cíle 

zaměřené 

na interní 

procesy 

firmy 

Strategické cíle Ukazatele 
Cílové 

hodnoty 
Strategické akce 

Produkce tiskovin a 

firemní design 

Celkový počet stížností 

na nepřesné/chybějící 

informace 
0 

Definování standardů a 

distribuce (informační 

materiály) 

Selekce 

propagačních kanálů 

a zajištění propagace 

Hodnocení zásahu 

danými médii 

V závislosti 

na vybraném 

médiu 
Dostupné možnosti 

Medializace akce a 

aktivita na sociálních 

sítích 

Počet přidávaných 

příspěvků vzhledem k 

dané etapě 

V závislosti 

na dané 

etapě 

Publikování na 

sociálních sítích 

Získání nových 

partnerů akce 
Počet partnerů  Min. 6 

Nabídka podpory 

projektu tábora 

Stabilita partnerů 

akce 
Míra nabízených 

dodatkových služeb 
Min. 2 Tvorba a realizace 

Nastavení produktu 
% negativních ohlasů 

účastníků k celkovému 

počtu zúčastněných 
Max. 15% Sestavení programu akce 

Inovace a hledání 

nových příležitostí - 

rámcové služby 

% pozitivních reakcí k 

celkovému počtu reakcí 
85% 

Produkce táborových 

novin a jejich distribuce 

Rychlost odezvy 

komunikace 
Čas (dny, hodiny, 

minuty) 
V závislosti 

na médiu 

Provozní činnost 

(zákazníci, partneři, 

dodavatelé) 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Produkce tiskovin a firemní design 

V rámci corporate publishingu je důležité vytvořit s dostatečným předstihem informační 

materiály, které budou sloužit jako výchozí materiál nabídky akce. Tento dokument 

bude včetně přihlášky rozesílán zájemcům o akci. Důležité je uvést všechny podstatné 

informace, kterými jsou: místo konání akce, datum konání akce, popis akce, pro koho je 

akce určena, program akce, cenu a možnosti platby. V případě nejasných či chybějících 

informací, může vzniklá situace odradit zákazníka od koupě, čemuž je třeba se vyhnout. 

Veškerá vlastní produkce firmy je realizována s ohledem na firemní design (logo, 

název, firemní barvy). Počítá se s produkcí táborových triček pro členy realizačního 

týmu. S ohledem na první ročník hraje identifikace vedoucích podstatnou roli. Pro 
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účastníky jsou připraveny táborové náramky, které slouží jako identifikační znak 

a uvítací dárek. V tomto ohledu je nutné počítat s případným zpožděním ze strany 

dodavatelů. 

Selekce propagačních kanálů a zajištění propagace 

Výběr vhodných propagačních kanálů se jeví jako klíčová věc pro úspěch celé akce. 

Jako propagační média jsou na základě dostupných možností specifikována tyto 4: 

 Školy - V samotné obci Louny se nachází celkem 8 škol, 5 základních, 

1 gymnázium a 2 střední školy. Pro efektivní zásah cílové skupiny je vybráno 

následujících 6 škol (jedná se o všechny školy základní a 1 víceleté 

gymnázium): ZŠ Prokopa Holého, ZŠ Školní, ZŠ Kpt. Otakara Jaroše, ZŠ 

J. A. Komenského, ZŠ Přemyslovců a Gymnázium Václava Hlavatého. Střední 

školy do strategie zahrnuty nejsou. 

Strategie však nechce zahrnout pouze místní školy. V rámci blízké lokality se 

nacházejí další 3 školy, které je nutné také oslovit. Jedná se o ZŠ  Černčice, 

ZŠ Lenešice a ZŠ Postoloprty. 

Plán počítá s oslovením všech výše vybraných škol. Školám bude umožněno 

navázat spolupráci s táborem. Strategií je přednáškových cyklus na vybraných 

školách s ukázkou některých dílčích her, které se objeví na akci. Dětem jsou 

rozdány pozvánky na tábor. Průřezově je nutné zasáhnout všechny ročníky. 

Do škol souvisle putují plakáty s nabídkou akce a možností účasti na ní, tyto 

plakáty jsou publikovány na oficiálních nástěnkách škol a v jejich družinách. 

Ve srovnání s ostatními níže uvedenými propagačními médii je očekávaný zásah 

tohoto média nejvyšší.  

 Sociální sítě - Založení profilu na sociální síti je v současné době standardem, 

který nelze opominout. Ta slouží jak k propagaci akce, tak ke komunikaci 

s potenciálními zákazníky. 

 Vývěsky - Hlavní zúčastněnou osobou ve věci vývěsek a osobní propagace 

(word of mouth) je členka poradního orgánu, která svými aktivitami 

a pracovním působením má možnost dostat se do klíčových oblastí sdružování 

skupin občanů Loun. Těmito oblastmi se rozumí místní kino, nemocnice, zimní 

stadion, obchody apod.  
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 Silný potenciál získání nových zákazníků pramení z pracovního působení 

 vedení firmy v rámci tenisového klubu Louny, kde je 72 aktivně registrovaných 

 hráčů  (dětí). Vzhledem k několikaletému zdejšímu působení je zde silná 

 tendence získání nových zákazníků. 

 Inzerce - V průběhu jara (duben/květen) je na místě použití dalšího média 

s plošným zásahem. Jako médium se nabízí Lounský měsíčník. Publikace 

probíhá zejména za účelem připomenutí o blížící se akci a zvýšení povědomí 

o akci. 

Medializace akce a aktivita na sociálních sítích 

Medializace akce na sociálních sítích je podpůrnou aktivitou k výše uvedeným médiím 

propagace. Je důležité, aby potenciální zákazník měl pravidelnou informaci o tom, že se 

akce vyvíjí, připravuje a tzv. že "věci jsou v pohybu", pravidelné přidávání 

příspěvků/fotek je nezbytností. V tomto ohledu si klademe za cíl přivést na sociální síť 

širší okruh uživatelů.  

Získání nových partnerů akce 

Získání partnerů je pro firmu strategickým bodem. Partneři jsou přímo navázáni na akci 

a mají pravidelný přehled o chystaných novinkách a průběhu akce. V rámci plnění jsou 

partneři zviditelněni v táborových novinách (viz níže) a na sociálních sítích. Partnery je 

nutné vybírat s ohledem na to, co partner může táboru přinést. Strategickým cílem 

je výběr takových partnerů akce, kteří se budou přímo, či nepřímo interesovat do 

zajištění programu akce.  

Stabilita partnerů akce 

Pro navázání případné budoucí spolupráce je důležitá úroveň spokojenosti partnerů. 

Jako klíčový faktor se však jeví nabídka dodatkových služeb, které partner akce přímo 

(v rámci plnění) neočekává. Je nezbytné partnery překvapit/šokovat v pozitivním slova 

smyslu. 

Nastavení produktu 

Program akce je stěžejním bodem celé akce. Sestavení programu je třeba realizovat na 

základě firemních úkolů a to tak, aby byly uspokojeny zájmy všech účastníků akce. 

V rámci programu akce jsou rozčleněny 3 typy her: dopolední, odpolední a večerní. 
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Účast na jednotlivých hrách probíhá v závislosti na herní skupině/oddílu či volném 

rozdělení. Hodnocením úspěšnosti programu je zpětná vazba od účastníků. 

Obrázek č. 9: Struktura programu 1. ročníku letního dětského tábora 

 
Zdroj: Vlastní zpracování  

Na dopolední hry se vymezuje čas 120 min, na odpolední hry čas 240 min a večerní 

program je vymezen rozmezím 60 - 90 min. Časový rámec her zapadá do 

harmonogramu dne (viz příloha č. 2) a respektuje harmonogram týdne. Ten je vymezen 

následovně: 

Tabulka č. 5: Harmonogram týdne 

Datum Den Akce Poznámka 

4.8. Sobota 
Příjezd, seznámení se v kolektivu a v rámci oddílů, 

seznamovací hra, zajištění ubytování, procházka táborem, 

představení konceptu celotáborové hry, večerní program  

5.8. Neděle Klasický den (dopolední hra, odpolední hra, večerní program) 
 

6.8. Pondělí 
Klasický den (dopolední hra, odpolední hra, večerní program) 

+ host 
Stezka odvahy 

7.8. Úterý Dopolední hra a výlet (pozn. celodenní) 
 

8.8. Středa 
Klasický den (dopolední hra, odpolední hra, večerní program) 

+ host  

9.8. Čtvrtek Klasický den (dopolední hra, odpolední hra, večerní program) Party 

10.8. Pátek 
Závěrečný den (dopolední hra, finále celotáborové hry, 

vyhodnocení celotáborové hry, rozloučení, předání cen a 

diplomů) 
 

11.8. Sobota Odjezd 
 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Pro účastníky je třeba připravit takové hry a programy, které zaujmou a budou pro děti 

něčím netradiční, nové a poutavé. Z tohoto důvodu je značná část připravovaných 

aktivit vymýšlena speciálně pro tuto akci a nejedná se tak o kopie či alternativy her již 

existujících. 

Inovace a hledání nových příležitostí - rámcové služby 

Produkce táborových novin je záležitostí, kterou definovaná konkurence buď zcela 

nerealizuje, anebo samotná produkce novin probíhá v průběhu konání tábora a slouží 

účastníkům ve věci soutěžního charakteru. Táborové noviny Letního tábora & Honzík 

nesou označení "Táborový nepravidelník". Povahou jsou interním materiálem a jsou 

určeny čistě pro zúčastněné. Výjimku tvoří 1. číslo, které je veřejně dostupné. Počítá se 

s vydáním 3 čísel táborových novin, kdy první číslo bude publikováno v průběhu 

března. 2. a 3. číslo pak v průběhu května a června. V táborových novinách se účastníci 

dozvědí bližší informace o připravovaných programech, realizačním týmu a je zde také 

blíže specifikováno téma tábora. Pro začínající projekt tábora je poskytnutí průběžných 

informací zákonným zástupcům účastníků o přípravách akce důležitým příspěvkem do 

pole důvěryhodnosti firmy.  

Rychlost odezvy komunikace 

Rychlost odezvy komunikace je klíčovým faktorem, který by měl mít rostoucí tendenci. 

Je třeba na zprávy, otázky, dotazy zákazníků, potenciálních zákazníků, partnerů, ale 

i veřejnosti reagovat co nejrychleji, prakticky okamžitě. Pokud se zpětná reakce 

nedostaví, interesovaná osoba od hledání upouští a začíná hledat jinde. Klíčovým 

prvkem je tedy apel na vedení vůči kontrole jednotlivých komunikačních nástrojů 

a zajištění včasné a odpovídající reakce.  
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5.8.4  Perspektiva potenciálů 

Tabulka č. 6: Ukazatele perspektivy potenciálů 

  Perspektiva potenciálů 

Cíle 

zaměřené 

na 

zlepšení 

potenciálů 

firmy 

Strategické cíle Ukazatele 
Cílové 

hodnoty 
Strategické akce 

Spokojenost 

zaměstnanců 

Index spokojenosti 

zaměstnanců (hodnoty 1 

- 5, 1 = nejlepší) 
Max. 1,5 

Průběžné rozhovory a 

závěrečné hodnocení  

Motivace 

zaměstnanců 
Pracovní nasazení "Maximální" Pozorování  

Tvorba 

komunikačních sítí 
% spolehlivost 100% 

Výběr vhodného nástroje 

pro interní komunikaci 

Stabilita 

zaměstnanců 

% odcházejících 

zaměstnanců k 

celkovému počtu 

zaměstnanců 

0% 
Opětovné navázání 

kontraktu 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Spokojenost zaměstnanců 

Obrázek o fungování jednotlivých procesů a průběhu samotné akce nám do velké míry 

posuzují jednotliví členové realizačního týmu, kteří se akce účastní. Strategickým cílem 

je dosažení spokojenosti zaměstnanců, kteří dělají právě "srdce" akce. Důležité je 

v tomto ohledu fungovat jako tým. Vzájemná podpora okolním členům je žádoucí. 

Je nutné všem členům poskytnout adekvátní podmínky a zázemí pro výkon své práce. 

V průběhu příprav akce mají všichni členové právo vyjadřovat se k vznášeným 

návrhům, přidávat připomínky a sami návrhy předkládat. Na jejich připomínky musí být 

brán zřetel. Jejich spokojenost je předpokladem pro dobré fungování vzájemných vtahů 

a úspěšnost projektu. Dobrá komunikace mezi členy realizačního týmu je nezbytná.  

Motivace zaměstnanců 

Je žádoucí, aby všichni členové realizačního týmu měli kladný vztah k dětem a uměli 

jednat s různými věkovými kategoriemi. Motivace zaměstnanců při výkonu práce je 

důležitá, odráží se v jejich pracovním nasazení. Z tohoto důvodu je nutné ztotožnění 

zaměstnanců s posláním a cíli firmy. 
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Tvorba komunikačních sítí 

Pro usnadnění komunikace mezi členy realizačního týmu je vhodné vybrat spolehlivou 

komunikační síť, která bude užívána k vzájemné komunikaci týmu a rozesílce interních 

materiálů. 

Stabilita zaměstnanců 

Základním opěrným bodem je rodina, na kterou se může jedinec spolehnout. V této 

filosofii je nastavena soudržnost realizačního týmu, tedy vzájemné ohleduplnosti, 

nápomoci a stability. Je tak důležité eliminovat přílišnou fluktuaci zaměstnanců, a to 

i z důvodu ztráty (vynesení) "know how". 

5.9  Tvorba strategické mapy 

Pro zachycení vzájemných vazeb mezi ukazateli jednotlivých perspektiv je 

zkonstruována strategická mapa, umožňující pochopit propojení a návaznost 

strategických cílů firmy. 

Samotné perspektivy jsou znázorněny v jednotlivých úrovních mapy, kterými se 

prolínají jednotlivé strategické cíle společnosti. Finanční perspektiva se nachází 

na samém stropu strategické mapy, jelikož zisk je hlavním ekonomickým cílem firmy. 

Vztahy mezi cíli naznačují jednotlivé šipky na obrázku č. 10. Šipky s jedním směrem 

označují vazby cílů mezi různými perspektivami a šipky s dvěma směry označují vazby 

cílů uvnitř jednotlivých perspektiv.  
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Obrázek č. 10: Strategická mapa firmy 

  

Zdroj: Vlastní zpracování 

Důležitý je význam neustálé zpětné vazby. Firma musí být ujištěna, že navrhované 

strategické cíle (včetně jejich měřítek), směřují k naplnění strategie firmy.  

5.10  Implementace strategie - časový plán 

Časový plán předpokládaného postupu realizace projektu se zpracovává do jednotlivých 

měsíčních etap. Celkem je počítáno s 8 měsíčním plánovacím cyklem. Některé kroky 

přípravy projektu se prolínají napříč jednotlivými měsíci, jsou proto uvedeny ve všech 
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indikovaných měsících. Vzhledem k povaze jednotlivých kroků se mohou některé 

činnosti prolnout i do měsíců mimo níže uvedený plán. 

Plán postupu realizace akce - rozdělení jednotlivých kroků přípravy projektu 

v roce 2018 

1. Leden - příprava propagačních materiálů pro letní tábor, aktualizace informací 

na sociálních sítích, komunikace se školami za účelem propagace akce 

a možnosti zapojení se do lokálních školních projektů, komunikace s účastníky 

(zákonnými zástupci účastníků), evidence přihlášek účastníků 

2. Únor - personální zajištění akce tábora (zdravotník + instruktoři), hledání 

nových možností marketingové komunikace, zveřejnění tématu tábora, 

komunikace s účastníky, úhrada první splátky za ubytovací a stravovací služby, 

evidence přihlášek účastníků 

3. Březen - první informační porada s realizačním týmem tábora, tvorba programu 

tábora (jednotlivých her, výletů apod.), tvorba prvního čísla táborových novin 

a jejich distribuce účastníkům, komunikace s dodavateli, zajištění/tvorba 

marketingových předmětů s logem tábora (šátky, náramky apod.), komunikace 

s účastníky, evidence přihlášek účastníků, úhrada druhé splátky za ubytovací 

a stravovací služby 

4. Duben - příprava smluv pro personál (Dohoda o provedení práce), nákup 

vybavení a potřeb na tábor, zajištění hostů tábora, tvorba programu tábora 

(jednotlivých her, výletů apod.), propagace v médiích, komunikace s účastníky, 

evidence přihlášek účastníků, komunikace s dodavateli  

5. Květen - druhá informační porada s realizačním týmem tábora, tvorba druhého 

čísla táborových novin + jejich distribuce účastníkům, komunikace s účastníky, 

zajištění hostů tábora, evidence přihlášek účastníků, komunikace s dodavateli, 

nákup vybavení a potřeb na tábor, nákup odměn a cen pro účastníky, distribuce 

nutných dokumentů mezi účastníky (posudek o zdravotní způsobilosti, písemné 

prohlášení zák. zástupce apod.) 

6. Červen - tvorba akčního plánu, závěrečná kontrola programu tábora, úhrada 

třetí splátky za ubytovací a stravovací služby, tvorba třetího čísla táborových 

novin + jejich distribuce účastníkům, komunikace s dodavateli, distribuce 
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finálních propozic k táboru, nákup vybavení a potřeb na tábor, nákup odměn 

a cen pro účastníky 

7. Červenec - třetí informační porada s realizačním týmem tábora, rekapitulace 

akčního plánu (kontrola rozdělení daných úkolů na základě akčního plánu), 

zajištění pojištění pro účastníky tábora, komunikace s účastníky 

8. Srpen - samotná realizace tábora (4. - 11. srpna 2018) + následné vyhodnocení 

akce, poděkování účastníkům, distribuce táborových fotek, komunikace na 

sociálních sítích 

Kritickým faktorem v přípravách blížící se akce je prvotní kontakt s účastníky a jejich 

zákonnými zástupci při registraci těsně před odjezdem na akci. Je nutné vytvořit akční 

plán (viz příloha č. 3), který bude mít za cíl přesně definovat jednotlivé úkoly, které je 

nutné během dne odjezdu (4. 8. 2018) učinit. Akční plán je rozdělen dle časového 

hlediska do jednotlivých položek (úkolů) a je jasně definována odpovědnost za plnění 

těchto položek. Realizační tým musí být s tímto dokumentem s předstihem důkladně 

seznámen. Dle tohoto akčního plánu se řídí aktivity v den odjezdu, na něj pak plynule 

navazují další dva dokumenty - harmonogram týdne a program akce.  

5.11  Průběžná kontrola 

Postavení controllingu nachází své místo v procesech hodnocení strategie. Je nutné, aby 

kontrola byla pravidelná a předmětná. V rámci procesu příprav akce se kontrola 

zaměřuje na průběžné plnění strategických cílů jednotlivých perspektiv. Je důležité, aby 

bylo dosaženo stanovených cílových hodnot. V případě odchylky od normálu 

a zjištěných abnormalit je třeba analyzovat příčiny a sjednat nápravná řešení.  

Důležitým aspektem ve věci průběžného controllingu je dodržování stanoveného 

časového plánu. V tomto plánu mohou nastat dílčí změny s ohledem na časové plnění 

jednotlivých úkolů. Je však nezbytné dodržet obsahovou stránku plánu.  

Kontrolu provádí vedení firmy, které je dále oprávněno operativně realizovat příslušné 

změny ve strategickém plánu.  

5.12  Zdroje financování a rozpočet 

Zdrojem financování projektu je vlastní kapitál. Aby bylo možné uhradit včas jednotlivé 

závazky (úhrady splátek ubytovacích a stravovacích služeb apod.), je třeba zajistit 
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potřebnou likviditu. Jednotlivé členění plánovaných finančních prostředků je zobrazeno 

v tabulce č. 7. 

Tabulka č. 7: Členění finančních prostředků 

Kategorie Částka Konkrétní vymezení nákladů (co konkrétně bude hrazeno) 

Materiál 17 000 Kč 
Vybavení a potřeby (sportovní náčiní, zdravotní potřeby a 

vybavení, identifikační náramky, pracovní trička, polepy a 

samolepky, kancelářské potřeby) 

Služby 91 600 Kč 
Ubytovací a stravovací služby, pojištění účastníků tábora, 

doprovodné služby (hosté apod.) 

Cestovné 0 Kč   

Osobní 

náklady 
21 000 Kč Výplaty zaměstnanců 

Věcné dary 8 000 Kč Ceny do soutěží pro účastníky 

Celkové 

náklady 
137 600 Kč   

Zdroj: Vlastní zpracování 

Celkové předpokládané náklady projektu tak činí 137 600 Kč. Při uvážení naplnění 

kapacity tábora 33 účastníky a ceně 4 700 Kč /osobu, je celková výše výnosů 

155 100 Kč. Očekávaný zisk je tak ve výši 17 500 Kč. Jeho výše však může být dále 

navýšena vzhledem k faktu, že do výpočtu nepočítáme příjmy plynoucí z potenciálních 

partnerů akce. Při uvážení výše uvedeného zisku a tržeb hodnota rentability tržeb ROS 

činí 11,28%. 
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6.  Hodnocení realizace projektu 

6.1  Úvod 

4. - 11. srpna 2018 proběhl ve Šlovicích první ročník letního dětského tábora s názvem 

Letní tábor & Honzík. Akci se podařilo zrealizovat úspěšně. To, jakých konkrétních 

hodnot bylo dosaženo vzhledem ke strategickému plánu, nám popisují tabulky níže. 

Jednotlivé výsledné hodnoty jsou dále níže rozebrány vždy pod každým segmentem. 

V rámci dosažených hodnot jsou zeleně vyznačeny ty hodnoty, které odpovídají 

hodnotám cílovým, případně jsou vyšší. Červeně jsou vyznačeny ty hodnoty, u kterých 

nebylo dosaženo požadované cílové hodnoty, a černě jsou vyznačeny hodnoty 

specifické. 

6.2  Strategické cíle v porovnání se skutečnými hodnotami  

Tabulka č. 8: Dosažené hodnoty v rámci strategických cílů finanční perspektivy 

Finanční perspektiva 

Strategické 

cíle 
Ukazatele 

Cílové 

hodnoty 
Dosažené 

hodnoty 
Rozdíl* 

Schopnost 

dosáhnout 

zisku 
EBT 

10 - 20 tisíc 

CZK 
11 213,62 1 213,62; -3 786,38; -8 786,38  

Hospodárnost 

podniku 
ROS 7 - 12% 7,45% 0,45%; -2,05%; -4,55% 

*Rozdíl je počítán vždy pro min., střední a maximální cílovou hodnotu 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Schopnost dosáhnout zisku 

Celkový objem vynaložených finančních prostředků na projekt činí 139 286,62 Kč. 

S ohledem na výnosy (platby od účastníků a finanční prostředky získané od partnerů 

akce) ve výši 150 500 Kč, firma dosáhla zisku (před zdaněním) ve výši 11 213,62 Kč. 

Bylo tak dosaženo stanovené cílové hodnoty. 

Hospodárnost podniku 

Rentabilita tržeb dosáhla hodnoty 7,45%. S ohledem na budoucí existenci firmy 

můžeme konstatovat, že projekt má ekonomický potenciál. V zájmu firmy by však mělo 

být tuto hodnotu v následujících letech navýšit.  
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Tabulka č. 9: Dosažené hodnoty v rámci strategických cílů zákaznické perspektivy 

Zákaznická perspektiva 

Strategické cíle Ukazatele Cílové hodnoty 
Dosažené 

hodnoty 
Rozdíl 

Získání nových 

zákazníků 
Počet účastníků tábora 33 30 -3 

Spokojenost 

zákazníků 
% pozitivních ohlasů k 

celkovému počtu ohlasů 
85%  99,9%  0,1% 

Stabilita zákazníků % návratnost účastníků 60% 73% / 56,70%  
13% /  

-3,30% 

Budování image 

firmy 

Index hodnoty firmy 

vnímané zákazníkem 

(hodnoty 1 - 5, 1 = 

nejlepší) 

Max. 1,5 1,2 0,3 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Získání nových zákazníků 

Prvního ročníku tábora se zúčastnilo celkem 30 dětí, z toho 14 chlapců a 16 dívek. 

Naplněnost tábora tak činila 91% celkové kapacity tábora. Rozdělení účastníků 

vzhledem k jejich věku uvádí následující graf č. 1. 

Graf č. 1: Rozdělení účastníků vzhledem k roku narození 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Spokojenost zákazníků 

Vysoká spokojenost zákazníků je pro firmu prioritou. Na základě vytyčeného ukazatele 

a monitoringu příspěvků na sociální síti Facebook v rámci období květen - září 2018, 

výsledná spokojenost dosáhla hodnoty 99,9%. Byl detekován pouze 1 negativní ohlas, 

kdy uživatel příspěvek skryl. 

Tabulka č. 10: Monitoring vybraných ukazatelů u přidávaných příspěvků na sociální síti 

Facebook v období květen - září 2018 

Datum přidání 

příspěvku 
Celkový dosah 

příspěvku 
Aktivní uživatelé* 

Počet negativních ohlasů na 

příspěvek 

9.6.18 149 33 0 

8.18.18 154 42 0 

8.12.18 160 11 0 

8.12.18 99 12 0 

8.12.18 619 134 0 

8.12.18 149 68 0 

8.11.18 521 114 0 

8.11.18 92 7 0 

8.10.18 293 83 0 

8.10.18 239 62 0 

8.9.18 291 77 0 

8.8.18 749 130 0 

8.7.18 96 48 0 

8.6.18 151 77 0 

8.6.18 219 80 0 

8.5.18 306 91 0 

8.3.18 236 54 1 

7.28.18 96 12 0 

7.9.18 310 39 0 

6.20.18 141 11 0 

6.4.18 457 29 0 

5.20.18 135 12 0 

Zdroj: Vlastní zpracování 

*Aktivní uživatelé: Počet jedinečných lidí, kteří projevili nějakým způsobem zájem 

o příspěvek stránky, například přidali komentář, dali "To se mi líbí", sdíleli ho nebo 

klikli na některou jeho součást (jedineční uživatelé). V této souvislosti se jedná 

o žádanou reakci, která má povahu pozitivních ohlasů. 

Pozitivní komentáře tak na sociálních sítích ve velkém dominují. Níže uvádíme 

jednotlivé vybrané reakce ze strany uživatelů.  
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Michaela: "To je super, první tábor odkud je Bára velmi spokojená a nechce ani 

domů…" 

Petra: "...včera mi přišel dopis od Kubci. Je nadšený." 

Eva: "Úžasný, škoda že je mi tolik." 

Iva: "Díky za krásné fotky, jste úžasný a děti evidentně spokojené." 

Zuzana: "Myslím, že děti budou plné zážitků a dlouho budou vzpomínat na úžasný 

tábor. Díky moc." 

Alena: "My děkujeme vám - šťastné dítě, šťastný rodič." 

Miroslava: "Mnohokrát děkujeme. Tábor byl skvělý." 

Zuzana: "Ráda bych vyjádřila velké Díky všem z realizačního týmu tábora. Náš Honzík 

se vrátil úplně nadšený, asi nám vymluví díru do hlavy. Také prohlásil, že i kdyby si to 

měl zaplatit sám, tak příště jede zase." 

Zdroj: Facebook 

Mimo monitoring sociálních sítí byly evidovány 2 další negativní ohlasy. Tyto ohlasy 

byly ze strany účastníků akce. Jednalo se o střet zájmů, který byl vyřešen.  

Celkový počet pozitivních ohlasů z řad majoritní většiny účastníků, rodičů ale 

i veřejnosti dominuje nad těmito elementárními případy a vzbuzuje tak kladné 

povědomí o akci. 

Stabilita zákazníků 

Tábor se setkal s velkým úspěchem. Velká řada dětí již při samotném odjezdu z tábora 

volala po jejich opětovné účasti na dalším ročníku akce. Z tohoto důvodu byli účastníci 

několik dní po skončení akce osloveni, zdali chtějí své místo na dalším ročníku 

rezervovat. 73% (22 účastníků) zúčastněných této možnosti neprodleně využilo. 

Očekávaná návratnost účastníků tak činila 73%. Reálná návratnost účastníků je však 

nižší. K polovině března 2019 evidujeme 17 opětovně přihlášených účastníků, jedná se 

tak o 56,7%.  

Důvodů, proč je reálná návratnost nižší, je více. Nejvíce odpadlých je registrováno 

v rámci skupin ročníků 2005 a 2006. Je celkem přirozené, že s vyšším věkem účastníci 

mění své zájmy a tak lze tuto skutečnost považovat za přirozenou. Dalším uvedeným 
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důvodem je například plánovaná rodinná dovolená, či důležitá sportovní akce ve stejný 

termín konání akce (závody, mistrovství). 

Budování image firmy 

Index hodnoty firmy byl stanoven na základě komunikace s účastníky tábora 

a hodnocení jejich zákonných zástupců. Index dosahuje hodnoty 1,2. V tomto ohledu by 

bylo vhodné aplikovat blíže jednotlivé metriky a analyzovat dílčí specifika toho, jak 

firma na zákazníka působí a jak zákazník firmu vnímá. Pro takovouto aplikaci je však 

třeba počítat s určitým časovým odstupem a to vzhledem k plánovaným procesům 

uvnitř této nově vzniklé dynamické firmy. S ohledem na následující měsíce se uvažuje 

o rozšíření portfolia produktů a změně názvu firmy. Stávající logo "LTH" a název 

"Letní tábor & Honzík" bude tak nově spjat pouze s produktem dětského tábora. Dále se 

uvažuje o změně organizační struktury firmy.   

Tabulka č. 11: Dosažené hodnoty v rámci strategických cílů procesní perspektivy 

Procesní perspektiva 

Strategické cíle Ukazatele 
Cílové 

hodnoty 
Dosažené 

hodnoty 
Rozdíl 

Produkce tiskovin a 

firemní design 

Celkový počet stížností 

na nepřesné/chybějící 

informace 
0 1 -1 

Selekce propagačních 

kanálů a zajištění 

propagace 

Hodnocení zásahu 

danými médii 

V závislosti 

na vybraném 

médiu 

V závislosti 

na vybraném 

médiu 
- 

Medializace akce a 

aktivita na sociálních 

sítích 

Počet přidávaných 

příspěvků vzhledem k 

dané etapě 

V závislosti 

na dané etapě 

V závislosti 

na dané etapě 

a příspěvku 
- 

Získání nových 

partnerů akce 
Počet partnerů  Min. 6 12 6 

Stabilita partnerů akce 
Míra nabízených 

dodatkových služeb 
Min. 2 2 0 

Nastavení produktu 
% negativních ohlasů 

účastníků k celkovému 

počtu zúčastněných 
Max. 15% 0% 15% 

Inovace a hledání 

nových příležitostí - 

rámcové služby 

% pozitivních reakcí k 

celkovému počtu reakcí 
85% 100% 15% 

Rychlost odezvy 

komunikace 
Čas (dny, hodiny, minuty) 

V závislosti 

na médiu 
V závislosti 

na médiu 
- 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Produkce tiskovin a firemní design 

Produkce informačních materiálů probíhala již s předstihem a to koncem října roku 

2017. Byly dodrženy všechny standardy (použití názvu, barev apod.). Jejich distribuce 

probíhala formou rozesílky na emailové adresy jednotlivých zájemců. Byla detekována 

pouze jedna interakce a to na gramatickou chybu v dokumentu "Základní informace 

k táboru". Tato chyba byla neprodleně odstraněna a dále byly dokumenty rozesílány bez 

této chyby.  

Selekce propagačních kanálů a zajištění propagace 

Jednotlivá propagace probíhala na všech 4 plánovaných kanálech, tedy na školách, 

sociálních sítích, vývěskách a byla také využita inzerce. Zásah jednotlivých médií nás 

zajímal ve vtahu k získání nových zákazníků z těchto kanálů. Největší plošný zásah 

zaznamenala propagace na školách: ZŠ Prokopa Holého, ZŠ Školní, ZŠ Kpt. Otakara 

Jaroše, ZŠ J. A. Komenského, ZŠ Přemyslovců, Gymnázium Václava Hlavatého, ZŠ 

Černčice, ZŠ Lenešice a ZŠ Postoloprty, kdy bylo studentům napříč všemi ročníky 

rozdáno přes 300 pozvánek a letáčků. Překvapivým zjištěním byla návratnost, která byla 

rovna číslu 0. Stejně tak tomu bylo u placené inzerce, u ní se však efekt získání nových 

zákazníků primárně neočekával. Naopak největší účinnost měly vývěsky v kombinaci 

s "word of mouth", které dosahovali úspěšnosti přes 90% (přihlašování účastníků 

probíhalo na základě doporučení). 

Medializace akce a aktivita na sociálních sítích 

Přidávání příspěvků na oficiální stránky akce v rámci sociální sítě Facebook probíhalo 

rostoucí tendencí s blížícím se termínem konání akce. Déle než 3 měsíce před konáním 

akce, byl publikován alespoň 1 příspěvek měsíčně. Samotného vrcholu pak publikace 

příspěvků dosahovala v průběhu akce samotné (viz tabulka č. 10), kdy byla každý den 

(kromě 4. 8. 2018) uveřejněna informace o současném průběhu dění. Tuto skutečnost 

doprovázela řada fotek. Denně bylo tak publikováno okolo 40-50 fotek. Celkový dosah 

příspěvků se pohyboval v řádech stovek uživatelů, jak ukazuje tabulka č. 10. 

S probíhajícími přípravami rostl i počet fanoušků stránky. Přesně tři měsíce před 

samotným konáním akce byl celkový počet sledujících roven číslu 57. Dva dny před 

konáním pak čítal jejich počet 74 fanoušků a do týdne po skončení akce vzrostl na 99 

sledujících. V současné době, vztaženo k březnu 2019, má oficiální facebooková 

stránka 110 sledujících.  
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Na základě doporučení je pro budoucí období vhodné rozšířit portfolio používaných 

sociálních sítí. Jako předmětná se jeví sociální síť Instagram. 

Získání nových partnerů akce 

Celkem se podařilo získat 12 partnerů akce, kteří projekt letního tábora podpořili 

finanční částkou, materiálně či formou specifického plnění (např. účast na akci). Mezi 

partnery akce prvního ročníku byli jak jednotlivci, tak firmy.  

Stabilita partnerů akce 

Kromě základní formy plnění, tedy zviditelnění v rámci táborových novin a na sociální 

síti Facebook, byla pro partnery připravena série dodatkových služeb. V rámci ní, část 

partnerů získala oficiální náramek, jako poděkování a ztotožnění se s myšlenkou tábora. 

V druhé části byl vytvořen dílčí projekt "Děti partnerům". Ten probíhal v době konání 

akce a účastníci pro partnery vytvářeli kreativní poděkování. Fotodokumentace tohoto 

projektu byla rozesílána partnerům na jejich telefonní čísla/emailové adresy. 

Nastavení produktu 

Program tábora byl nastaven tak, aby respektoval všechny zúčastněné věkové kategorie. 

Byly vytvořeny takové podmínky, aby bylo dosaženo maximálního možného zážitku. 

Struktura programu byla rozdělena na tři kategorie dle denní doby (viz příloha č. 1). 

Přičemž pestrost a množství her bylo velké, denně se odehrávalo i několik dopoledních 

aktivit souběžně. Vzhledem k paralelní akci (šachovému táboru), která se v termínu 4. - 

11. 8. 2018 zde ve Šlovicích konala, bylo nutné každovečerní setkání se zástupcem této 

akce a naplánování změn v rámci následujícího dne (o využití bazénu, hřiště apod.). 

Vzhledem k povaze šachového táboru byla kooperace s touto akcí bezproblémová 

a nijak zásadně nenarušovala program akce letního tábora.  

Inovace a hledání nových příležitostí - rámcové služby 

V rámci rámcové služby byla realizována produkce táborových novin s názvem 

"Táborový nepravidelník". Celkem byla vydána 2 čísla a jedna příloha. Noviny měly 

jednotnou strukturu. Úvodní list sloužil k připomenutí nejdůležitějších aktualit, termínů 

apod., nacházelo se zde také úvodní slovo autora. Následující stránky sloužily 

k věcnému obsahu a prezentaci partnerů.  

Po úspěšném prvním ročníku konání se jeví jako nezbytná tvorba vlastní webových 

stránek tábora. Potenciální zákazníci tak budou mít kompletní a aktuální přehled 
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o nabízeném produktu. Budou si moci stáhnout potřebné materiály a dokumenty, které 

tak nebudou podléhat rozesílce skrze emailové adresy. Celý proces bude následně 

mnohem efektivnější.  

Rychlost odezvy komunikace 

Odezva komunikace probíhala bez zbytečného prodlení. U telefonních hovorů a sms 

zpráv byla činěna do několika minut. Emailová komunikace a komunikace na sociálních 

sítích byla vyřizována v rámci hodin, nejpozději do dalšího dne. 

Tabulka č. 12: Dosažené hodnoty v rámci strategických cílů perspektivy potenciálů 

Perspektiva potenciálů 

Strategické cíle Ukazatele 
Cílové 

hodnoty 
Dosažené 

hodnoty 
Rozdíl 

Spokojenost 

zaměstnanců 

Index spokojenosti 

zaměstnanců (hodnoty 1 - 

5, 1 = nejlepší) 
Max. 1,5 1 1,5 

Motivace 

zaměstnanců 
Pracovní nasazení "Maximální" "Maximální" - 

Tvorba 

komunikačních sítí 
% spolehlivost 100% 100% 0% 

Stabilita zaměstnanců 

% odcházejících 

zaměstnanců k 

celkovému počtu 

zaměstnanců 

0% 14,29%  14,29% 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Spokojenost zaměstnanců 

Na základě průběžných rozhovorů a závěrečného hodnocení realizačního týmu je 

hodnota indexu spokojenosti zaměstnanců na úrovni 1. Bylo tak dosaženo stanovené 

cílové hodnoty.  

Motivace zaměstnanců 

Motivace zaměstnanců byla pozorována v rámci pracovního nasazení na akci. V této 

souvislosti nebyl shledán žádný negativní stav ve věci malého pracovního nasazení. 

Celý realizační tým odváděl velmi dobrou práci.  

Tvorba komunikačních sítí 

Jako nástroj pro interní komunikaci byl zvolen Messenger. Spolehlivost dosáhla 100% 

hodnoty. Pro následující období se uvažuje o tvorbě další komunikační sítě. 

Z nabízených možností se uvažuje o síti WhatsApp. 
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Stabilita zaměstnanců 

Z celkového počtu 7 členů realizačního týmu je do následujícího 2. ročníku tábora 

zapojeno 6 členů. Nebylo tak dosaženo cílené hodnoty, na fungování firmy by však tato 

skutečnost neměla mít podstatnější vliv.  

6.3  Změny v rozpočtu 

Celková výše výnosů činí 150 500 Kč, z toho 141 000 Kč jsou finanční prostředky od 

účastníků akce a 9 500 Kč je výše finančních příspěvků poskytnutých ze strany partnerů 

akce. V tabulce číslo č. 13 jsou uvedeny reálné náklady akce. 

Tabulka č. 13: Vynaložené finanční prostředky 

Kategorie Částka Náklad (položka) 

Materiál 21 426,15 Kč 

Vybavení a potřeby (sportovní náčiní, zdravotní 

potřeby a vybavení, identifikační náramky, pracovní 

trička, auto polepy + samolepky, kancelářské potřeby, 

) 

Služby 93 467 Kč 
Ubytovací a stravovací služby, zdravotní pojištění 

účastníků tábora + realizačního týmu, zajištění hostů, 

inzerce, vstupné 

Cestovné 0 Kč   

Osobní náklady 14 000 Kč Výplaty zaměstnanců 

Věcné dary 10 393,23 Kč Ceny do soutěží pro účastníky 

Celkové náklady 139 286,38 Kč   

Zdroj: Vlastní zpracování 

Rozdíl jednotlivých částek oproti plánovanému rozpočtu nám ukazuje tabulka č. 14.  

Tabulka č. 14: Změny v nákladech oproti plánovaným finančních prostředků 

Kategorie Částka Rozdíl 

X Předpokládaný náklad  Reálný náklad Absolutní změna 

Materiál 17 000 Kč 21 426,15 Kč -4 426,15 Kč 

Služby 91 600 Kč 93 467 Kč -1 867,00 Kč 

Cestovné 0 Kč 0 Kč 0,00 Kč 

Osobní náklady 21 000 Kč 14 000 Kč 7 000,00 Kč 

Věcné dary 8 000 Kč 10 393,23 Kč -2 393,23 Kč 

Celkové náklady 137 600 Kč 139 286,38 Kč -1 686,38 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Největší změnu v nákladech můžeme pozorovat v kategorii osobní náklady a materiál. 

Finanční prostředky vynaložené v rámci osobních nákladů jsou nižší z důvodu vratky 

prostředků ze strany 2 členů realizačního týmu (poradní orgán). Materiál se navýšil 
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zejména v důsledku nákupu dodatečných pomůcek a spotřebního materiálu nutného pro 

realizaci některých her. Celkové náklady byly tak oproti plánovaným vyšší o 1,22 %.   

 

 

  



73 

 

7.  Diskuse 

Když bychom měli zhodnotit celý proces tvorby projektu, tedy od původní myšlenky, 

přes plánování, až po samotnou realizaci akce, docházíme ke skutečnosti, že jednotlivé 

kroky se do značné míry shodují s fázemi strategického managementu dle Fotra a kol. 

(2012). Nejprve se zformulovala myšlenka, dále bylo nutné zjistit podmínky, zdali je 

možné strategický záměr s ohledem platnou legislativu vůbec učinit. Což je bod, který 

Fotr a kol. (2012) zcela nezmiňuje. Následně se utvořil strategický plán, včetně 

rozhodnutí o přijaté strategii, která se implementovala dle metody BSC, a posléze se 

projekt vyhodnotil.  

Pro implementaci přijaté strategie byla v práci použita metoda BSC. Její 4 výchozí 

perspektivy, tedy perspektiva finanční, procesní, potenciálů a perspektiva zákazníků, 

byly pro definování strategických cílů zcela dostačující. K přidání perspektiv dalších tak 

přistoupeno nebylo.  

Model strategického řízení je přejímán od Kaplana a Nortona (2010), kteří mají oproti 

Grasseové, Dubcovi a Řehákovi (2012) lépe řešenou strukturu a posloupnost 

jednotlivých fází strategického řízení. Přikláníme se k tomu, aby strategická analýza 

vycházela z jasně předem definovaného poslání a cílů podniku. Přičemž cíle musí být 

stanoveny dle zásad SMART (Srpová a kol., 2011). Tak tomu bylo učiněno 

i v myšlence projektu letního tábora, kdy hlavním ekonomickým cílem je dosažení 

kladného hospodářského výsledku. Kaplan a Norton (2010) dále ve svém pojetí 

integrovaného systému řízení věnují náležitou pozornost "vylaďování", kdy kladou 

velký důraz na zaměstnance a propojení jejich osobních cílů s cíly strategickými. 

V tomto směru je stavěna i politika výběru a seberealizace všech členů realizačního 

týmu na akci. Integrovaný systém řízení klade dále silný požadavek na provozní činnost 

a zlepšování klíčových procesů během samotného provozu metodou sledování, 

poznávání a učení se. Na základě ověření probíhá následné přizpůsobení jednotlivých 

procesů tak, aby bylo dosaženo lepšího výsledku a celý proces byl zefektivněn. Pro 

nově založenou firmu letního tábora se tento proces odráží v její každodenní činnosti, 

kdy se snaží o zefektivnění svých stávajících procesů a nalezení nových možností, jak 

na trhu zaujmout a zkvalitnit tak svůj produkt.  

Obsahem strategického plánu jsme se zabývali v kapitole č. 3.3. Zde jsme si uvedli 

důvody, proč struktury jednotlivých plánů od různých autorů (Kotler, 2007; Čáslavová, 

2009; Grasseová, Dubec a Řehák, 2012) nejsou pro potřeby projektu dětské tábora 
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vyhovující. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli obsah strategického plánu rozčlenit na 

5 bodů: úvod strategického plánu, poslání a cíle firmy, profil firmy a formulace dané 

strategie, implementace strategie a kontrola, zdroje financování a rozpočet. Vzhledem 

k podmínkám, ve kterých strategický plán vzniká, v souvislosti s časovým hlediskem 

a u projektu tohoto charakteru, je dobré obsah strategického plánu rozšířit o bod šestý - 

hodnocení. Strategický plán pro účely projektu letního tábora vznikl na 1 období, na 

dobu existence projektu, tedy na 1. ročník tábora. Dle kategorizace Vebera (2009), 

bychom tento strategický plán, vzhledem k jeho délce trvání, mohli nazvat taktickým 

ročním plánem. Samotné hodnocení spočívá v rozhodnutí o prodloužení, respektive 

zavedení nového strategického plánu, který bude mít podobu 2. ročníku této akce. 

O tomto rozhodnutí není nutné vzhledem k dosaženým výsledkům dlouze polemizovat. 

Jednotlivé roční plány tak budou tvořit sérii strategických plánů, které je třeba uvést do 

kontextu dlouhodobého strategického plánu, který bude jasně definovat směr vývoje 

celé firmy v následujících 5 - 10 letech.  

Analýza SWOT odhalila v rámci příležitostí možnost získání dotace se strany 

MŠMT/kraje. Práce možnost získání takovýchto finančních prostředků zcela opomíjí. 

Důvodem neznalost prostředí a malá orientace ve vypisovaných dotačních titulech, 

která zapříčinila přílišné časové prodlení ve věci řešení této problematiky, a na dotační 

titul již nebylo možné v rámci roku 2018 dosáhnout. S ohledem na Součkovo (2003) 

pojetí strategického řízení je nezbytné, aby každá aktivita obsahovala termín provedení 

a odpovědného pracovníka. Precedentem je však dobrá znalost prostředí, kterou firma 

v tomto případě neměla, a to mělo rozhodný vliv ve věci nezískání dotačního titulu. Je 

však nutné zmínit, že princip poskytnutí dotací spočívá v neziskovosti projektu, což se 

do jisté míry neztotožňuje s ekonomickými cíly firmy.  
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8.  Závěr 

Zpracování kvalitního strategického plánu projektu letního tábora se pro úspěšnou 

realizaci akce jevilo jako zásadní podmínka. Iniciativou pro tvorbu dětského tábora byla 

snaha ukázat veřejnosti, že se podobné akce dají realizovat v patřičné kvalitě, s osobním 

přístupem ke každému zákazníkovi a komplexním servisem, respektujícím přání 

a potřeby všech zúčastněných. Myšlenkou bylo vytvořit takový letní dětský tábor, který 

bude svým programem a přístupem vybočovat z řady široké nabídky letních aktivit 

a umožní tak plnohodnotný rozvoj sportovně sociální stránky každého účastníka.  

Analýza vnějších a vnitřních stránek nám odhalila klíčové ukazatele, na základě kterých 

byla zvolena výsledná strategie. V kombinaci nově vznikající mladé firmy se silným 

potenciálem růstu, příležitosti silného aspektu "word of mouth" a možnosti interakce 

s místními školami, byla zvolena strategie využití. Implementace strategie do 

jednotlivých perspektiv v rámci metody BSC nám umožnila přesně definovat 

a konkretizovat jednotlivé strategické cíle firmy včetně jejích metrik a strategických 

akcí nutných pro dosažení těchto cílů.  

V rámci první perspektivy bylo dosaženo všech vytyčených strategických cílů. Celková 

výše zisku dosáhla stanovených hodnot a z hlediska rentability tržeb se prokázal 

ekonomický potenciál projektu. V rámci strategických cílů zaměřených na zákazníky 

nebylo dosaženo cílového ukazatele získání nových zákazníků, hodnota naplněnosti 

tábora však byla na úrovni 90%. Naopak ve věci spokojenosti zákazníků se cílové 

hodnoty pohybují vysoce nad stanovenými hodnotami a firma si svým přístupem buduje 

kladnou image. S ohledem na procesy se na akci podařilo napojit celkem 12 partnerů, 

kteří svými finančními a materiálními prostředky pomohli k úspěšné realizaci projektu. 

Část z nich se dále realizovala při produkci samotného programu akce. Ten byl nastaven 

tak, aby odpovídal struktuře a zájmům všech zúčastněných věkových kategorií na akci. 

V tomto ohledu byla důležitým prvkem pestrost a kvalita přípravy jednotlivých herních 

aktivit s cílem maximálního zážitku. O přípravy jednotlivých her a realizaci celého 

tábora se staral tým v počtu 7 lidí, kteří odvedli velmi dobrou práci. Přidanou hodnotou 

a dobrým strategickým krokem byla realizace tvorby táborových novin, které 

poskytovali zákazníkům informace o aktuálním dění příprav a jednotlivých herních 

aktivitách. Vazba na akci byla o to silnější. 

Na základě stanoveného strategického plánu se tak podařilo úspěšně zrealizovat 

1. ročník letního dětského tábora s názvem Letní tábor & Honzík. Nejen v očích 
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zákazníků, ale i veřejnosti se akce setkala s velkým ohlasem. Povědomí o akci, zejména 

v rámci místní lokality, velmi vzrostlo a firma si upevnila své místo na trhu. Projekt se 

jeví jako rentabilní, se značným potenciálem růstu. V tomto ohledu je přínosné zajistit 

existenci projektu na následující období. Péče o zákazníky však musí nadále zůstat 

prioritou.  
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Přílohy 

Příloha č. 1: Program akce 

  Sobota 4.8. Neděle 5.8. Pondělí 6.8. Úterý 7.8. 

Dopolední hra 

(120 min)  
1. skupina 

(starší) - Jan 

2. skupina 

(střední) - Dáňa 

a Luky 

3. skupina 

(mladší) - Julča 

Honzík (1. 

skupina: 6. třída a 

výše) 

Závod s časem 

(ztracený tým) - 

střelba z luku, 

vysílačky, 

dýmovnice, nosítka, 

atd. 

Sportovní dopoledne 

(fotbal, volejbal, 

frisbee, atd.) + lovci a 

zajíci + PRVNÍ 

POMOC BARČA 

kruhový trénink s 

Lukášem, Dáňa 

ukázka mažoretky 

Lodě, lovci a 

zvířata - Julča 

(přesun z 

odpoledne) 
Julča (3. skupina: 

1. - 3. třída)  

(malá milá kočička) 

pyramidy, čísla, 

bomba a štít, 

veverková hejna 

Dáňa a Luky (2. 

skupina: 4. - 5. 

třída) 

Džbán života, 

Číselný běh a 

Bludiště  

Odpolední hra 

(240 min) 

Seznamovací hry: 

housenky - střelba, 

poražený jde za 

vítěze, sedací hra v 

kruhu, 3 oddíly - 

cesta po prkně (Jan) 

Poznávačka Luky 

(vyplnění karty + 

rozvěšení) dále 

Výroba vlajky Luky 

(vlajka, pokřik, název 

týmu, představení), + 

začlenit prohlídku u 

Barči - předání 

náramku proti 

klíšťatům 

Juniorský orientační 

závod (+ 

signalizace) Jan 

Zrádná zpráva Luky a 

Dáňa + pašeráci Julča 

+ evoluce + draci + 

dvojice dle zvuků zvířat 

Honza VS 

instruktoři, 3 týmy 

14:00 (14:30)- 

18:00 (18:30) 1) 

Nízké lanové dráhy 

(5 nízkých 

lanových drah – 

individuální i 

týmové) 

 

2) Vysoké lanové 

dráhy (2 dráhy – 

zhup a provazová 

síť – vše s jištěním 

a sedáky pro děti) 

 

3) Lasershot – 

projekční indoor 

střelnice  

Večerní 

program (60 - 

90 min) 

Představení oddílů 

(vlajky apod.) + 

poznávačka, 

představení konceptu 

tábora (táborový 

šestiboj, zlaté kruhy), 

bodování pokojů, 

rozdělení her 

(dopolední skupiny)  

Webové stránky 

Lukáš + Dopingová 

kontrola 

Atletický souboj Jan, 

Stezka odvahy 

(neonové tyčinky, 

úkoly během stezky) + 

Dopingová kontrola 

Milionář Dáňa a 

Luky + Dopingová 

kontrola 

Poznámky/další 

Příjezd, ubytování, 

procházka areálu s 

oddílovým vedoucím 

(pravidla - zákaz 

vstupu, neběhat po 

schodech apod., 

určení spojky)  

Rytířský turnaj 

(vodní válka, 

hledání ctností, 

historické 

souvislosti) 

Najít v rámci hřiště a 

dopolední hry 

(teambuilding) 

kouzelník trpaslík, obr 

  



 

 

Pokračování přílohy č. 1 

  Středa 8.8. Čtvrtek 9.8. Pátek 10.8. Sobota 11.8. 

Dopolední hra 

(120 min)  
1. skupina 

(starší) - Jan 

2. skupina 

(střední) - Dáňa 

a Luky 

3. skupina 

(mladší) - Julča 

Výroba motýlků + 

korunky (holky) + 

namaluj si svého 

moderátora/vedoucího, 

provaz natažený, celý 

oddíl jde (cesta za 

čepicemi) , AKCE 

SPONZOŘI - výroba a 

foto 

Piškvorky, tvorba 

příběhu 

(zakomponovat 

typická slova - dále 

zahrát před všemi), 

dostat se přes provaz 

mezi stromy ve výšce, 

navigátor (rozšířený) 

Skála strom most, 

příšery (dostat se jako 

příšera od čáry k čáře), 

draci solo, hledání 

(kužele a nafukovací 

míček - ve dvojicích 

chodí, nesmí spadnout, 

snaží se najít schovaný 

míček - do 3 bodů) 

Snídaně, 

balení, příprava 

k odjezdu, 

předání pokojů, 

kontrola čistoty Šátkovaná, Oxford a 

Cambride, příšery, 

živé pexeso 

Hutu (pouze dotek, 

netáhnout), hrady 

Šifrovaná a ping pong 

míček 

Formule 1, příšery a 

šátkovaná, piškvorky 

Odpolední hra 

(240 min) 

Výlet Ivanka + stavba 

domku (musí se vejít 

váš oddílový 

instruktor) + cestou 

šifry Dáňa, 

poznávačka a kvíz 

(trilobiti) Jan 

Zločinci Dáňa a Luky 

(možné začlenit Ivet) 

Piráti - ztroskotaná loď, 

poklad leží v řece (nález 

zlata, přepadení 

loupeživou karavanou, 

rozepře mezi piráty - 

válka pirátů - dle 

oddílů), "esence" nebo 

"scrabble s čísly" Jan 

X 

Večerní 

program (60 - 

90 min) 

Táborák Peťa + 

Dopingová kontrola 

Galavečer (Kačenka 

vystoupení - zpěv, 

Ivet - zákusky), Míša 

Šafrová + 1 - ohnivá 

show - 22:00 + výuka 

casina Dáňa a Luky + 

módní přehlídka, král 

a královna plesu, 

výuka tance Petr a 

Ivanka, DJ Lukáš 

Předání cen, vyhlášení 

nejlepšího oddílu, 

nejlepší pokoj (úklid), 

poděkování 

realizačnímu týmu 

X 

Poznámky/další   

Klíště (Julča), tímto 

prstenem dohlédnu až 

na měsíc 

Balení/příprava 

logistiky 
odjezd  

 

  



 

 

Příloha č. 2: Harmonogram dne 

Časový harmonogram dne 

Letní tábor & Honzík 

  Čas     Akce 

  7:45     Budíček 

  7:45 - 8:15   Ranní hygiena 

  8:15 - 9:00   Snídaně 

  9:15 - 10:30   Dopolední program 

  10:30 - 10:50   Svačina 

  10:50 - 12:00   Dopolední program 

  12:00 - 13:00   Oběd 

  13:00 - 13:45    Odpolední volno 

  14:00 - 16:00   Odpolední program 

  16:00 - 16:20   Svačina 

  16:20 - 18:15   Odpolední program 

  18:15 - 19:00   Večeře 

  19:00 - 19:30   Hygiena/osobní volno  

  19:45 - 21:15   Večerní program 

  21:15 - 22:00   Hygiena 

  22:00    Večerka mladší 

  22:30    Večerka starší 

  



 

 

Příloha č. 3: Akční plán 

Akční plán - Letní tábor Honzík 

  Datum konání akce: 4. - 11- srpna 2018 

  Místo konání akce: Šlovice 

  Odpovědný vedoucí: Jan Dvořák 

  Čas Položka Poznámky Odp. 

10:00 Nakládka věcí ze skladu Jabloňová + 

Pudlovská 

Označení věcí 

(položky v krabicích) Jan 

12:30 - 13:00 Vyzvednutí instruktorů + nakládka 

osobních věcí 

Postoloprty, Blšany, 

Louny Jan 

13:10 Doražení na místo srazu Yeti + Navara + 

celý realizační tým Parkoviště v Domcích 

Jan, 

Petr 

13:15 Doprava - kontakt s řidičem   Jan 

13:20 - 13:45 

Příprava technického zázemí pro registraci  

Stůl, lavice, nalepit 

nápis registrace, 

mattoni (30 ks) 

Lukáš, 

Petr 

Registrace účastníků a kontrola 

dokumentace 

Posudek o zdravotní 

způsobilosti, 

prohlášení zákonného 

zástupce (Z), kartička 

zdravotní pojišťovny 

(okopírovaná), GDPR 

(Z) 

Barča, 

Ivanka 

Konzultace léků a zdravotního materiálu 

Kontrola léčiv a 

dávkování na obálce s 

již známými 

informacemi + připsání 

nových + nabídka 

kinedrylu Barča 

Vydání náramků - 3 velikosti, komunikace 

s účastníky 

Předání informace o 

nástupu, dostatek míst, 

volba sedadla, s 

nakládkou zavazadel 

pomáhá Petr a Lukáš, 

+ prvotní kontakt s 

účastníky 

Julča, 

Danča 

Logistika zavazadel a řízení provozu 

Komunikace s řidičem, 

nakládka zavazadel 

Petr, 

Lukáš 

Řízení akce odjezdu, operativní řešení 

případných problémů  

Tisk a předání 

formulářů pro 

registraci Jan 

Komunikace s účastníky a rodiči  Zdvořilost, příslušnost všichni 

Sbalení registrace a všech dokumentů do 

batohu 

Po registraci všech 

účastníků 

Barča, 

Ivanka 



 

 

Pokračování přílohy č. 3 

Čas Položka Poznámky Odp. 

 

Úklid zázemí registrace  

Nakládka stolu a lavic, 

zbylých mattoni 

(Navara) 

Petr, 

Lukáš 

Přepočítání účastníků,  kontrola 2x 

Julča, 

Danča 

Zajištění sáčků, ubrousků před odjezdem   Jan 

13:50 
Odjezd 

Ivanka - Yeti, Petr - 

Navara, ostatní Volvo Jan 

15:00 - 16:00 

Příjezd do Šlovic, komunikace s provozní  

Zajištění ubytování 

účastníkům a 

realizačnímu týmu, 

klíčů, rozdělení pokojů  Jan 

Řízení vykládky zavazadel Pomáhají účastníci 

Petr, 

Lukáš 

Vykládka vybavení  

Yeti, Navara, logistika 

do místního skladu 

Petr, 

Lukáš 

Komunikace s řidičem - odjezd   Jan 

Řízení ubytování účastníků   

Ivanka, 

Barča, 

Jan 

Zajištění zdravotní místnosti 

Uskladnění léčiv, 

systém organizace 

podávání léčiv 

(kontrola vedoucích) Barča 

Výpomoc s logistikou zavazadel do 

pokojů Hlavně menším 

Lukáš, 

Petr, 

Jan 

Kontrola ubytovaných a výlep materiálů 

Seznam ubytovaných, 

harmonogram dne, 

předání informací o 

odpoledním programu 

(čas, místo srazu) 

Julča, 

Danča 

16:01 

Začátek odpoledního programu 

Procházka areálu, 

seznamovací hry (viz 

harmonogram akce)   

  Dále organizace dle harmonogramu dne     

 

 


