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Příloha 1: Žádost o vyjádření Etické komise UK FTVS 
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Příloha 2: Informovaný souhlas 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 

Vážený pane, Vážená paní, 

v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv, nařízením Evropské Unie č. 2016/679 a 
zákonem č. 110/2019 Sb. – o zpracování osobních údajů a dalšími obecně závaznými 
právními předpisy (jakož jsou zejména Helsinská deklarace, přijatá 18. Světovým 
zdravotnickým shromážděním v roce 1964 ve znění pozdějších změn (Fortaleza, Brazílie, 
2013); Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zejména ustanovení 
§ 28 odst. 1 zákona č.  372/2011 Sb.) a Úmluva o lidských právech a biomedicíně č. 
96/2001, jsou-li aplikovatelné), Vás žádám o souhlas s Vaší účastí ve výzkumném projektu 
na UK FTVS v rámci diplomové práce s názvem Finanční plán golfového turnaje 
Automechanika Golf Cup 2021 prováděné na adrese firmy Automechanika, a.s., Letecká 2, 
796 07, Prostějov.  

Projekt bude probíhat v období měsíce květen 2021 až červen 2021.  
Výzkum bude realizován v souladu s platnými epidemiologickými opatřeními Ministerstva zdravotnictví ČR. 

Hlavním cílem tohoto projektu je sestavení finančního plánu, který je vytvořen a 
přizpůsoben požadavkům firmy Automechanika, a.s. Budete se účastnit strukturovaného 
rozhovoru, který bude probíhat na předem dohodnutém místě v předem dohodnutý čas a 
délka rozhovoru nepřekročí jednu hodinu. Z tohoto výzkumu neplynou žádná zdravotní či 
jiná rizika.  

Přínosem tohoto výzkumného projektu pro Vás bude bezproblémová organizace a průběh 
golfového turnaje.  

Data budou shromažďována a zpracována v souladu s pravidly a vymezenými nařízeními 
Evropské unie č. 2016/679 a zákonem č. 110/2019 Sb. – o zpracování osobních údajů. 
Budou získávány následující osobní údaje: jméno a příjmení, odpovědi na otázky. Tato data 
budou bezpečně uchována na heslem zajištěném počítači v uzamčeném prostoru a přístup 
k nim bude mít pouze hlavní řešitel tohoto projektu. Uvědomuji si, že text je anonymizován, 
neobsahuje-li jakékoliv informace, které jednotlivě či ve svém souhrnu mohou vest k 
identifikaci konkrétní osoby – budu dbát na to, aby jednotliví účastníci nebyli rozpoznatelní 
v textu práce. Osobní data, která by vedla k identifikaci účastníků výzkumu, budou do 1 
dne po testování anonymizována.  

Získaná data budou zpracována, bezpečně uchována a publikována v anonymní podobně v 
diplomové práci, případně v odborných časopisech, monografiích a prezentována na 
konferencích, případně budou využita při další výzkumné práci na UK FTVS. Během 
výzkumu nebudou pořizovány žádné fotografie, ani videozáznam.  

Během výzkumu budou pořízeny pouze audionahrávky. K neanonymizovaným 
nahrávkám, které budou pořízeny se všemi účastníky tohoto výzkumu, bude mít přístup 
pouze hlavní řešitel tohoto projektu. Rozhovor bude nahrán hlavním řešitelem na mobilní 
telefon, bezprostředně poté bude nahrán do počítače a z mobilního telefonu smazán. Po 
přepsání rozhovoru a anonymizaci osobních dat bude nahrávka smazána, nejpozději do 
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týdne od jejího pořízení. Neanonymizováná nahraná verze rozhovoru bude bezpečně 
uchována pouze u hlavního řešitele na heslem zajištěném počítači v uzamčeném prostoru a 
nebude nikde zveřejňována. Po přepsání bude účastníkům výzkumu text předložen ke 
schválení. Zveřejněny budou pouze přepsané anonymizované a účastníkem schválené 
rozhovory či jejich části.  

S celkovými výsledky a závěry výzkumného projektu se můžete seznámit na emailové 
adrese: katerina.zdrahalova@centrum.cz.  

V maximální možné míře zajistím, aby získaná data nebyla zneužita. 
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Příloha 3: Operacionalizace 
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Příloha 4: Rozhovor se zástupkyní firmy Automechanika, a.s.: 

1. Dobrý den, děkuji za souhlas s naším rozhovorem. Dovolím si rovnou přejít 

k věci. Mohla byste prosím specifikovat Vaši funkci ve firmě? 

Ve firmě Automechanika, a.s. pracuji 3 roky a obstarávám veškerou agendu marketingu 

naší firmy. Specifika práce spočívají v tom, že veškeré marketingové výstupy musí být 

v souladu CI/CD (corporate identity/corporate design) ŠKODA AUTO a komunikace 

s marketingovým oddělením na ředitelství ŠKODA AUTO je nezbytná. Nemám tedy 

úplně volné ruce, co se marketingových kampaní týká, ale naše spolupráce probíhá bez 

problémů. 

2. Kde vznikla myšlenka pořádání golfového firemního turnaje pro Vaše klienty 

a přátele? 

S touto myšlenkou přišel majitel firmy, který je sám vášnivý golfista a spousta našich 

klientů jsou zároveň přáteli pana majitele. Při společenských a sportovních akcích se 

vytváří prostor pro navázání nových kontaktů a spoluprací, nebo se naopak utužují již 

vytvořené vztahy, a proto bychom chtěli uspořádat takovou akci.  

3. Máte nějaké preference či představy, jaký golfový resort pro Váš turnaj zvolit? 

Pokud vím, v blízkém okolí Prostějova jsou 4 golfové areály.  

Preference máme jasné vzhledem k tomu, že pan majitel je členem golfového klubu 

Sokrates Golf & Country Club a osobně se zná s vedením klubu a vlastně se všemi 

zaměstnanci, protože v tomto resortu údajně panuje velmi rodinná atmosféra. Tento 

golfový resort leží v krásné krajině a celé prostředí je velmi atraktivní. Resort disponuje 

i hotelem, tudíž je ideální pro naše zákazníky, kteří nepochází z Prostějova a nocleh 

uvítají.  

Ostatní golfová hřiště v blízkosti, konkrétně jedno v Olomouci a dvě v Brně, jsou v delší 

dojezdové vzdálenosti z Prostějova a nemáme tam žádné kontakty. Obecně jsou tyto 

resorty podstatně dražší a prostředí není tak příjemné a přátelské jako v námi vybraném 

resortu.  
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4. Jaké jsou Vaše požadavky na turnajový den? Nějaká konkrétní přání či 

představy? 

Ano, máme pár konkrétních představ. Tou zásadní je vytvoření prostoru pro testovací 

jízdy ENYAQ iV, což je nový, plně elektrický model, který bude představen v polovině 

května. Na testovacích jízdách chceme mít i další modely, a to konkrétně SUPERB iV 

a Kodiaq. Potřebujeme tedy prostor pro reklamní stan a minimálně tři modely aut, které 

budou k dispozici účastníkům po celý den. Dále chceme pro doprovody účastníků 

připravit golfovou akademii s profesionálním trenérem, který by byl k dispozici, 

zatímco bude probíhat turnaj. Doprovodům se tak zkrátí čas čekání a budou mít 

příležitost vyzkoušet si golfovou hru. Posledním požadavkem je příprava večerního 

programu, včetně cateringu a živé hudby. Spousta účastníků turnaje jistě využijí 

hotelových služeb, proto bychom rádi součástí tohoto dne připravili i večerní zábavu.  

5. To zní jako bohatý program. Máte stanovený rozpočet, nebo je Váš rozpočet 

neomezený? 

Rozpočet samozřejmě máme, ale finální číslo může být lehce upraveno. Představa je, 

aby celý den nepřesáhnul hranici 200.000,- Kč. Vzhledem k dobrým vztahům  

a známostem v klubu budeme doufat, že budeme o ceně jednat tak, aby byla přínosná 

pro obě strany. Pokud se akce vydaří, určitě se nebudeme bránit organizování golfového 

turnaje v dalších letech.  

6. Předpokládáte nějaký finanční výnos z této akce?  

Naše představa, přání je, aby byla akce povedená a aby naši hosté zažili příjemný den. 

Vzhledem k vystaveným modelům a možnosti testovacích jízd odhadujeme, že by díky 

této akci mohlo být prodáno mezi 2-4 kusy nových vozidel, což by byl velký úspěch. 

7. Financovat budete z vlastních zdrojů, nebo jednáte s nějakými sponzory?  

Financování bude primárně z vlastních zdrojů, jelikož se jedná o akci soukromou, 

veřejnosti uzavřenou. Jednání se sponzory probíhají a vypadá to dobře. Závěry jsou 

zatím takové, že s naší partnerskou leasingovou společnosti jsme se dohodli na 

příspěvku 15.000 Kč a s partnerskou pojišťovnou byla dohodnuta částka 20.000 Kč. 

Poslední sponzorský příspěvek plyne od partnera naší sesterské firmy a jednáme  
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o částce 10.000 Kč. Sponzorské smlouvy zatím uzavřeny nebyly, ale podmínky už 

máme projednané. Všichni sponzoři budou mít možnost si turnaj zahrát, případně 

pozvat někoho z firmy. Dále budou vystaveny jejich propagační předměty jak při 

registraci, tak u vyhlášení cen.  

8. Jednání ohledně pronájmu hřiště, cen cateringu, cen ubytování apod. již 

proběhly?  

Ano první jednání již proběhly, ale zatím bez konkrétních cen jednotlivých položek.  

9. Kolik máte v plánu pozvat hostů, máte nějakou horní hranici? 

Kvůli pandemii Covid-19 v České republice je tato otázka zatím neznámá i pro nás. 

Myslíme si, že by se turnaje mohlo účastnit od 60 do 80 osob. Na toto číslo bude 

vypracována i kalkulace pronájmu hřiště a cateringu, samozřejmě budeme připraveni 

číslo i navýšit, ale určitě nepřekročíme hranici 100 osob včetně doprovodu.  

10. Hráči a jejich doprovody budou mít vše zdarma včetně hotelu, nebo si budou 

nějaké náklady hradit sami? 

Hráči budou mít zdarma golfovou hru, catering během turnaje i večerní after party. 

Ubytování v hotelu si budou hradit sami, až na vybrané důležité klienty, kterým budeme 

ubytování hradit my. Doufáme, že bude pro naše hosty vyjednána sleva.  

11. Díky čemu vznikl nápad zařazení testovacích jízd ENYAQ iV do programu 

sportovní akce? 

Testovací jízdy ENYAQ iV jsou součástí naší marketingové kampaně pro rok 2021. 

Uspořádání golfového turnaje byla priorita a nápad na spojení s testovacími jízdami 

přišel později od našich zaměstnanců a moc se nám ten nápad zalíbil. Vzhledem 

k atraktivnímu prostředí golfového resortu a klientele, která bude na turnaji přítomna, 

by toto spojení mohlo být velice efektivní.  

12. Moc děkuji za Váš čas a přeji zdařilou organizaci golfového turnaje. 

Já děkuji Vám. 
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Příloha 5: Rozhovor se zástupkyní golfového resortu Sokrates Golf & Country Club: 

1. Dobrý den, děkuji za Váš souhlas k rozhovoru. Prosím, abyste krátce 

představila sebe a golfový resort.  

Dobrý den, v golfovém resortu pracuji již 7 let. Sokrates Golf & Country Club je 

golfový areál, který byl založen v roce 1998. Leží v okrese Blansko v obci Kořenec  

a v dnešní době máme okolo 400 aktivních členů.  

2. Přibližně kolik turnajů za sezónu je ve vašem resortu pořádáno/odehráno? 

Pokud je sezóna standartní a počasí dovolí, začínáme s turnaji již v dubnu a končíme 

opět podle počasí někdy v říjnu, někdy až v listopadu. Každý týden je u nás turnaj ať už 

klubový, nebo firemní, tedy soukromý. Klubových turnajů se mohou účastnit jak 

členové, tak nečlenové a těch soukromých turnajů se účastní zpravidla pouze pozvaní 

hosté. Klubových turnajů tedy máme cca 25 za sezónu a těch soukromých kolem 20.  

3. V případě klubových i soukromých turnajů je organizace čistě ve Vaší režii? 

Ano přesně tak. Vzhledem k tomu, že máme restauraci, která poskytuje i catering, 

staráme se o naše hosty ve všech směrech. K dispozici máme profesionální trenéry, 

poskytujeme pro účastníky turnajů občerstvení na hřišti a pořádáme i večerní programy 

dle přání klienta. Samozřejmě pokud je potřeba více personálu, máme k dispozici 

brigádníky, kteří nám pomáhají nad rámec našich standartních služeb, ale je možné, že 

si klient zařídí své vlastní pracovní síly.  

4. S majitelem firmy Automechanika, a.s. se údajně znáte dlouhou dobu a on 

tvrdí, že v klubu panuje rodinná atmosféra a díky vašim dlouholetým  

a blízkým vztahům se rozhodl, uspořádat svůj firemní turnaj právě u Vás. 

Tato informace nás velmi těší a jsme rádi, že budeme mít tu příležitost uspořádat turnaj 

pro firmu Automechanika, a.s. S panem majitelem se skutečně známe dlouhá léta, je 

členem v našem klubu více než 20 let a vážíme si jeho názoru, že na Kořenci panuje 

rodinná atmosféra. Na tom si zakládáme od začátku fungování našeho klubu a jsme rádi, 

že i po tolika letech je to našimi členy pozitivně vnímáno.  
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5. Jak funguje vedení klubu a jak je vedení vnímáno vašimi členy? 

V posledních letech ve vedení klubu proběhly určité změny a my se snažíme, aby se 

hráčům v našem resortu líbilo a vraceli se sem, tak jako tomu je už dlouhá léta. 

V posledních letech jsme obdrželi pár stížností na kvalitu hřiště, a dokonce jsme 

zaznamenali odchod členů do jiných klubů, proto je zlepšení hřiště naší prioritou číslo 

jedna. Od loňského roku aktivně pracujeme na zkvalitnění hřiště a jsme rádi, že máme 

v letošní sezóně pozitivní ohlasy. Především si vážíme trpělivosti hráčů, jelikož úpravy 

a změny v loňském roce někdy zasahují do hry, ale bez toho to bohužel nejde. Golfové 

hřiště je v provozu cca 6 měsíců a takové úpravy nejdou dělat v zimě, jsme tedy nuceni 

tyto úpravy provádět za plného provozu.  

6. Automechanika a.s. má speciální požadavek a sice to, že zároveň s golfovým 

turnajem chtějí pořádat testovací jízdy nového elektromobilu ENYAQ iV. Už 

jste se s takovým požadavkem setkali? Bude to nějaký problém? 

Ano, s takovým požadavkem jsme se již setkali a testovací jízdy u nás už jednou 

proběhly. Určitě to není žádný problém, naopak, tyto akce ve spojení s golfovým 

prostředím vypadají velmi hezky. Prostoru je v našem resortu dostatek a okolní krajina 

je jako dělaná pro jízdy autem. Věřím, že se dohodneme na veškerých detailech a celá 

akce se vydaří.  

7. Poskytujete reklamní prostory pro využití na jednodenní akci? 

Ano samozřejmě. V našem areálu je možné využít několik prostorů pro reklamu 

sponzorů. Několik míst máme na cvičných plochách, dále v klubovně a v restauraci  

a neomezený prostor například pro roll-upy je v celém areálu. V případě firmy 

Automechanika bychom veškeré tyto prostory poskytly zdarma v rámci dobrých vztahů 

s panem majitelem.  

8. Jaký je standartní průběh soukromého golfového turnaje? 

Většinou v turnajový den přijíždí hosté kolem 8 h do našeho resortu, je pro ně 

připravená snídaně a v případě postupného startu odchází hrát. Pokud je zvolen cannon 

start, bývá před společným startem zahájení turnaje a poté se všichni rozejdou na hřiště. 

Během turnaje je hráčům k dispozici občerstvení na hřišti a rozsáhlost tohoto 
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občerstvení záleží na domluvě. Většinou je připraven tzv. občerstvovací domeček, 

kolem kterého v rámci hry projdou dvakrát. Dále je možnost tzv. buggy servisu, kdy 

golfové autíčko objíždí postupně všechny hráče přímo na hřišti několikrát po sobě  

a bývá k dispozici jak teplé, studené jídlo tak nápoje, káva a případně něco 

alkoholického, což záleží na přání klienta.  

9. Děkuji za Váš čas a přeji, aby organizace a průběh Automechanika Golf Cup 

2021 byl úspěšný. 

Děkujeme. 


