
Souhrn 

Záměrem diplomové práce bylo zmapování a zhodnocení podmínek, které jsou 

důležité pro tenisové trenéry začínající podnikat v oblasti provozování tenisové školy pro 

mládež. 

Cílem práce bylo shromáždění a analýza poznatků a materiálů o možnostech soukromého 

podnikání v trenérské činnosti. Účelem bylo poskytnout ucelený přehled informací o 

problematice začínajících trenérů - podnikatelů. 

Metodou výzkumu byly rozhovory pomocí návodu, pomocí nichž byl zmapován současný 

stav administrativních podmínek v oblasti provozování tenisových škol. Druhou objektivnější 

metodou byla analýza dokumentů a její vyhodnocení. 

Výsledkem diplomové práce je seznam faktorů, které ovlivňují ekonomickou 

výhodnost soukromého podnikání a taktéž souhrn odpovědí respondentů. Ze závěru práce pak 

lze vyvodit, zda se podnikání v oblasti sportu ekonomicky vyplatí. 

Summary 

The intention ofthis thesis was to map and evaluate conditions that are important for 

tennis instructors who are beginning to do business in the area of tennis schools for youth. 

The aim of this work i s to gather and analyse knowledge and material about the 

possibilities of doing business in the area of instructor' s activities. The purpose is to provide a 

compact summary of information about the issue of beginning instructors - businessmen. 

The research methods are interviews by the means of instructions. Thanks to the 

inten.·iews I could map the present situation of the administrative conditions in the area of 

running tennis schools. The next and more objective method is an analysis of documents and 

its evaluation. 
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The result of my work is a list of factors that influence the economic advantage of private 

enterprising and also a summary ofthe respondent' s answers. It can be deduced from the 

conclusion whether doing business in the area of sport pays off economically. 
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