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Abstrakt 

 

Název:             Management sportovních příměstských táborů 

Cíle:                     Hlavním cílem bakalářské práce je zmapovat zájem rodičovské veřejnosti 

o odbornost lektorů/trenérů při výběru sportovních příměstských táborů.  

Metody:         V bakalářské práci jsou použity metody kvalitativního a kvantitativního 

výzkumu. Přesněji se jedná o analýzu dat a elektronické dotazování. 

V praktické části je využita popisná analýza. 

Výsledky:      Výsledky dotazníkového šetření potvrdily zájem rodičů o vzdělání tre-

nérů/lektorů na sportovních příměstských táborech, i když personál při 

výběru tábora nehraje pro respondenty hlavní roli a vzdělání trenérů na 

táboře si nezjišťují. Na základě výsledků byla v závěru práce vytvořena 

doporučení pro sportovní kluby, které se pořádáním sportovních příměst-

ských táborů zabývají. 

Klíčová slova: děti, volnočasové aktivity, dětské kempy, legislativa, volný čas  

  



Abstract 

 

Title:   Management of sport day camps 

Goals:  The main goal of the bachelor thesis is to map the interests of parents in 

lecturers/coaches expertise and education when choosing sport day ca-

mps. 

Methods: Qualitative and quantitative methods of research were used in the thesis, 

specifically data analysis and electronic questioning. Descriptive analy-

sis was used in the practical part of the thesis. 

Results:  The results of the questionnaire survey have confirmed the interest of 

parents in the education of coaches/lectors on sport day camps, even tho-

ugh the personnel doesn’t matter for the respondents when looking up 

sport day camps, and they don’t look up the level of education of said 

personnel. Based on the result of the thesis, some recommendations for 

sports clubs were made at the end of thesis, which are dealing with the 

organization of sport day camps. 

Key words: Children, free time activities, children‘s camps, legislative, free time 
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1. Úvod 

V posledních letech vzrostl zájem o dětské sportovní příměstské tábory, které pomalu 

nahrazují klasické letní tábory. Popularita tohoto druhu táborů je nejvíce dána možností 

vrátit se večer do domácího prostředí. Děti jsou čím dál tím víc závislejší na rodičích, a 

když rodič ráno dítě před příchodem na tábor ujistí, že se pro něj večer opět vrátí, jsou 

děti mnohem více v klidu a den si užijí naplno. Pro děti všech věkových kategorií je navíc 

velice důležitý kontakt s ostatními vrstevníky. Na táboře mohou potkat nové kamarády a 

zažít zábavný den plný sportu a her. 

Hlavním cílem příměstského tábora je smysluplné vyplnění volného času dětí v době, kdy 

jejich rodiče musí být v práci a nemohou se jim plně věnovat (Špiříková, Kačer, 2007). 

Pracující rodiče mají omezené dny dovolené, které si mohou vybrat a většinou na pokrytí 

celých letních prázdnin nestačí. Z tohoto důvodu každoročně plánují jak v této době za-

bezpečit své děti. Když nemají dostatečnou podporu od prarodičů, přichází na řadu pla-

cená forma hlídání. Rodiče proto vyhledávají vhodnou organizaci, do které děti přes pra-

covní týden umístí.  

Mnoho rodičů v posledních letech volí organizace zaměřující se na aktivity sportovní. 

Aktivity spojené se sportem mají řadu možností, jímž se můžeme ve volném čase věno-

vat. Zde je třeba připomenout i tzv. pasivní zájem o sport. Ve svém volném čase mnoho 

lidí čte pravidelně sportovní tisk a sleduje zpravodajství, mnozí navštěvují jako diváci 

sportovní utkání nebo se na něj koukají v televizi. Někteří lidé si volí jako náplň svého 

volného času trenérskou, cvičitelskou a organizační práci ve sportu (Jansa, 2018). Orga-

nizování sportovních příměstských táborů patří mezi pasivní aktivity. Pro kvalitní průběh 

akce je vhodné sehnat kvalifikované lektory v daném sportu, na který je sportovní pří-

městský tábor zaměřený.  Personální obsazení je v řadě sportovních klubů v posledních 

letech komplikovanou složkou organizace.  

Sehnat kompetentní osoby jako lektory je čím dál tím náročnější. Kluby si tak mnohdy 

vypomáhají lektory, kteří nemají s daným sportem žádné zkušenosti nebo tzv. prakti-

kanty, což jsou mladiství od 15 let. Praktikanti nemají často dostatečné zkušenosti s ve-

dením dětí ani patřičné sportovní vzdělání a může tak docházet k řadě zranění či jiným 

nepříjemným situacím. Podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o 

změně některých souvisejících zákonů, většina pořádaných příměstských táborů nenapl-

ňuje kritéria tzv. zotavovací akce, která musí splňovat povinnosti vyplývající pro 
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pořadatele dětského tábora. Vzdělání lektorů pro příměstské tábory v České republice 

není tedy uzákoněno.  

Lhostejnost k personálnímu obsazení táborů je ovšem patrná i ze strany rodičů, kteří své 

děti na příměstské tábory přihlašují. Do jaké míry je pro ně důležité personální obsazení 

tábora si dává za cíl zjistit tato bakalářská práce. Výsledky práce mohou poté pomoci 

dalším sportovním klubům, které se pořádáním sportovních příměstských táborů zabý-

vají, s problematikou personálního zabezpečení.  
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2. Teoretická východiska práce 

Téma příměstských táborů s sebou nese celou řadu odborných znalostí, na které je třeba 

se před zpracováním praktické částí zaměřit. Pro dosažení hlavního cíle bakalářské práce 

je podstatné vycházet z vybraných teoretických východisek. Rodiče přihlašují své děti na 

příměstské tábory v jejich volném čase, převážně v období letních prázdnin. Snaží se pro 

ně vymyslet program, který jim umožní smysluplně vyplnit volný čas a zároveň udělat 

něco pro jejich zdraví.  

2.1. Volný čas 

Samotný pojem čas byl definován mnoha autory. Kir (2007) pronesl, že čas je kosmický 

proces, ve kterém existuje život a který obklopuje pohyb a existenci. Podle jiné definice 

je čas druh vjemu, který je příliš těžké definovat a který je vnímán našimi smyslovými 

orgány v důsledku událostí (Başak et al., 2008).  Badatelé Karaküçük a Gürbüz (2007) 

tvrdí, že pojem času by měl být rozdělen na části, aby bylo možné ho definovat, na dobu 

existence, čas strávený povinnostmi a volný čas. Sport, volný čas a rekreace jsou prvky 

společnosti, které jsou využívány velmi intenzivně (Forsyth, 2005). Právě zmíněný volný 

čas je pro pochopení práce klíčový.  

Volný čas má svou univerzální definici. Bývá označován jako časové období, ve kterém 

lidé ze své svobodné vůle vykonávají aktivity, které jim přinášejí potěšení (Kindal et al., 

2010). Jinými slovy se jedná o časový úsek, ve kterém člověk uniká všem životním obtí-

žím a naplňuje jej činnostmi, které si dobrovolně vybere.  Hájek et al. (2008) poukazuje 

na fakt, že volný čas nelze jednotně definovat. Ve svém díle uvádí následující výroky 

ohledně volného času: 

• Volný čas je prostor, v němž může jedinec svobodně rozhodovat o vlastní náplni 

vymezeného času. 

• Volný čas představuje určitý časový prostor mezi dvěma aktivitami. 

• Volný čas je prostorem, který jedinci zůstane poté, co odečteme od 24 hodin dobu 

věnovanou povinnostem (práci) a fyzickým potřebám (spánku). Tento výsledný 

rozdíl vymezuje prostor pro volnočasové aktivity. 

• Volný čas je prostor pro záliby, koníčky a jim podobné aktivity, které nejsou po-

vinností. 

 



12 

 

Objem volného času 

Uvedené výroky jsou častokrát odvozené od délky trvání volného času a od jeho obsa-

hové náplně. Podle Duffkové et al. (2008) představuje náplň volného času individuálně a 

specificky strukturovaný systém, který se označuje jako „objem volného času“. Pod tento 

termín spadá náplň prostoru, který zbyde po splnění všech povinností. Délka jeho trvání 

se u jedinců liší. Autorka přišla s rozvržením objemu volného času na denní volný čas, 

víkend a dovolenou. 

Denní volný čas je každodenní časový prostor, který je závislý na pracovní době jedince. 

V průběhu let pracovní doba lidi poškozuje, ať už jejich fyzické či psychické zdraví, a 

volný čas umožňuje jakousi nápravu, čas udělat něco pro sebe. Využití volného času co 

nejlépe je velmi důležitým úkolem dnešní doby. Slepičková (2005) uvádí, že pracovní a 

nutnou mimopracovní dobu naplňují aktivity, jež člověk většinou dělat musí (jídlo, 

osobní hygiena, doprava do zaměstnání aj.). V běžném denním režimu jde cca o 10–11 

hodin a k tomu se přidá 8 hodin spánku. Celkově se tedy jedná o 18–19 hodin. Poté zbývá 

cca 5–6 hodin volného času, s nímž můžeme svobodně nakládat.  Víkendem je myšlený 

pravidelný volný čas na dva dny. Tento čas je možné vyplnit volnočasovými aktivitami. 

Posledním pojmem je dovolená, která představuje delší úsek volna, který se vyznačuje 

změnou životního stylu. Pod pojmem dovolená pro děti je možné si představit příměstské 

tábory. 

Struktura volného času  

Lidé vyplňují volný čas různými aktivitami, které jsou pro ně atraktivní a dochází díky 

nim k uspokojování jejich potřeb. Výběr aktivity bývá omezen bohatstvím rodiny, ze 

které jedinec pochází. Roli zde hraje konkrétní sociální skupina, do které jednotlivci patří. 

MŠMT ČR (2002) dělí volný čas na aktivní a pasivní. Aktivním volným časem je myšlen 

aktivní odpočinek, který je základním předpokladem pro zdravý životní styl. Významnou 

roli má pozitivní přístup rodiny a školy. Patří sem fyzické aktivity, zájmové činnosti, po-

hyb na čerstvém vzduchu, společenské povinnosti a zábava. Pasivní trávení volného času 

představuje dle MŠMT ČR (2002) negativní protiklad k pozitivnímu aktivnímu trávení. 

Jedná se o chronické sledování televize, filmů a počítačových her, trávení volného času 

v hospodách nebo barech  a vyhledávání dramatických, dobrodružných aktivit s použitím 

násilí, kriminality, drog, alkoholu a jiných patologických jevů.  

 



13 

 

Faktory působící na rozvoj volného času 

Význam volného času v dnešní uspěchané době výrazně stoupá. Faktorů, které ovlivňují 

participaci lidí na volnočasových aktivitách je několik. Mezi hlavní patří volnočasová 

motivace, která se též stala hlavním bodem výzkumů v oblasti volného času, například 

Baldwin a Caldwell (2003) zkoumali volnočasovou motivaci na mužích, hrajících regio-

nální ligu ping pongu. Hofbauer (2004) uvádí další faktory: zkracování pracovní doby, 

nerovnoměrné rozložení obyvatel a jejich věkové a etnické složení, migrace lidí z ven-

kova do měst a hodnotové a kulturní změny. 

Kvalita života 

WHO (2012) ve svém dokumentu definuje kvalitu života jako individuální vnímání své 

pozice v životě v kontextu kultury a hodnotových systémů, ve kterých člověk žije, a ve 

vztahu ke svým cílům, očekáváním, standardům a zájmům. Volný čas je obecně vnímán 

jako nezbytná součást plnohodnotného a spokojeného života, protože člověk v něm má 

možnost vrátit se ke svému plnému, autentickému životu (Spousta et al., 1994). Za nej-

častější přínosy volného času jsou v odborné literatuře označovány: odpočinek, rekreace, 

zábava a rozvoj osobnosti. Tyto oblasti by měly být dle Duffkové et al. (2008) vyrovnané, 

aby nedocházelo k jednostrannému zaměření člověka. 

Jednou z možných oblastí zábavy či rekreace je sport. Volnočasové sportovní aktivity 

hrají důležitou roli při udržování zdraví a fyzické zdatnosti u dospělých, ale také se stále 

více využívají z jiných důvodů, jako je socializace, komunikace, navazování nových přá-

telství a vztahů a překonávání výzev (Pomohaci & Sopa, 2018). Rekreační sport pozitivně 

ovlivňuje fyzickou stránku, psychiku člověka i sociální oblast života.  

Pravidelná fyzická aktivita a obecně jakékoliv formy fyzického cvičení (např. chůze, běh, 

aerobik atd.), podporované zdravou stravou a absencí chování, které škodí našemu zdraví 

(závislost na alkoholu, kouření atd.), hrají důležitou roli v prevenci chronických onemoc-

nění (Bocu, 2011). Cvičení přispívá k prevenci degradace a biologické degenerace a zvy-

šuje schopnost těla dosahovat morfogenetických a fyziologických zisků s tonizujícími 

účinky na vitalitu a zdraví. Imobilizace těla vede k atrofii, kdy je tělo uvězněno v tzv. 

„začarovaném kruhu“ nečinnosti (Dinca, 2006). Vedení dětí ke sportu od mladistvého 

věku pomáhá držet si odstup od těchto návykových aktivit.  

Z hlediska psychiky jedince je volnočasový sport velmi důležitý. Vhodně zvolené cvičící 

programy mohou lidem pomoci se stresem. Pomohou jim vstřebat přebytečnou energii, 
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uvolnit frustraci, mohou přispět ke snížení úzkosti, deprese, nedůvěry, osamělosti a ne-

zájmu o dění kolem sebe (Grigore, 2007). 

Sociální oblast života ovlivňuje sport velkou měrou. Jednotlivci, skupiny nebo organizace 

v rámci sportu tvoří jeden z důležitých činitelů socializace. Činitele socializace ovlivňují 

chování jedince a utváří smysl pro to, co člověk považuje za bytostně vlastní. Nejdůleži-

tější etapy socializace probíhají vždy v malých skupinách, v nichž se lidé setkávají „tváří 

v tvář“. Tato malá lidská společenství jedinci zprostředkovávají univerzální pravidla a 

zvyky jak v myšlení a v představách, tak v jednání (Jedlička, 2015). Z tohoto důvodu 

sport hraje důležitou sociální roli a dochází zde k utváření osobnostních rysů jedince.  

Dětem v období letních prázdnin ubydou školní povinnosti a čas, který mohou věnovat 

volnočasovým činnostem, se rapidně zvýší. Příměstské tábory nabízejí zábavné využití 

volného času a zároveň ulehčují rodičům práci s vymýšlením programu. Mimo příměst-

ské tábory existují další formy dětských aktivit. 

2.2. Dětské sportovní tábory 

Tábory pro děti se mohou konat jak v období letních prázdnin, tak v průběhu školního 

roku. Shodným znakem je volný čas mládeže z důvodu úbytku školních povinností. V ob-

dobí letních prázdnin je výběr táborů značně bohatší. Letní tábory pro děti a dorost mají 

dlouhodobou tradici. Během průmyslové revoluce nabízely letní tábory rekreaci a oddech 

od městského života. Postupem času bylo do programu letních táborů zařazeno vzdělá-

vání, aby byl podpořen harmonický rozvoj účastníků (Case, 2012). Sportovní kluby vzdě-

lávají děti ve sportu, na který jsou zaměřeny. Táborů se mohou účastnit „amatéři“, kteří 

si chtějí sport vyzkoušet. V tomto případě klub využívá táborů k získání nových klientů. 

Další tábory jsou pořádané pouze pro členy oddílu, aby se dětem dostala v období letních 

prázdnin alespoň minimální sportovní péče. V novém školním roce tak kluby nemusí do-

hánět dva měsíce bez sportovní přípravy. Některé kluby tábory kombinují, tedy mohou 

se jich účastnit jak začátečníci, tak členové oddílu.  

Děti jsou dnes stále více přetěžovány rychlým tempem moderního života. Hlavním cílem 

letních táborů je poskytnout dětem optimální prostředí jak pro bezpečnou a zdravou re-

kreaci, tak i pro fyzickou a duševní regeneraci (Nawara, Cooper, 2007). Program spor-

tovních táborů bývá akční a fyzicky náročnější, ale zároveň je zde vytvořeno prostředí 

pro odpočinek, hry a trávení času v příjemné společnosti.  
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Tábory mají být prioritně příjemným zážitkem, který povzbuzuje děti k dosahování vy-

tyčených cílů, vytváří nová přátelství, zlepšuje pohodu a přispívá k celkovému rozvoji 

účastníků (McCarthy, 2015). Velmi důležitou složkou každého tábora jsou ostatní účast-

níci. Děti si v novém prostředí mohou najít nové kamarády a socializovat se. Kontakt 

s vrstevníky je v tomto období u dětí velmi žádoucí.  

Dle definice poradny České rady dětí a mládeže (2016) je příměstským táborem nejčastěji 

celodenní hlídání dětí po dobu jednoho týdne, kdy program v jednotlivých dnech bývá 

(ale nemusí nutně být) programově propojen a probíhá od ranních do odpoledních hodin. 

Děti mají v místě konání tábora během dne zajištěné stravování, ale nepřespávají. V ur-

čitou hodinu si je vyzvedne rodič nebo jiná oprávněná osoba a jdou domů. Jedná se o 

svěření dítěte do péče pořadatele tábora na dobu několika po sobě jdoucích dnů, a to na 

předem stanovený časový úsek v každém jednotlivém dni.  

Z pohledu marketingu tvoří mladiství specifickou skupinu zákazníků, protože jsou zastu-

pováni zákonnými zástupci, nejčastěji rodiči. Výběr příměstského tábora mohou provést 

jak rodiče, tak dítě. Samotný nákup služby je ale v kompetenci rodičů (Włastowski et al., 

2016). Tábor by měl děti (zákazníky) oslovit, ale zároveň by měl splňovat zákonné pod-

mínky pro pořádání a poskytovat rodičům dostatečné množství informací o průběhu akce. 

Za tyto požadavky je zodpovědný management organizace, která sportovní příměstské 

tábory pořádá.  

2.3. Management 

Sportovní příměstské tábory organizované sportovními kluby mají každý svůj ma-

nagement. Existuje mnoho definic managementu. Algahtani (2014) definuje management 

jako proces, který se používá k realizaci cílů organizace. Northouse (2007) zase ma-

nagement definuje jako proces, kterým je dosahováno stanovených cílů efektivním vyu-

žíváním zdrojů. Podle Virgila (2012) je management považován za proces stanovování a 

dosahování institucionálních cílů prostřednictvím funkcí, jako je prognóza, organizace, 

koordinace, školení a monitoring hodnocení. Ricketts (2009) uvádí definici managementu 

jako výkon exekutivy, administrativy a dozorčí řízení skupiny nebo organizace. 

V českém prostředí definoval management např. Blažek (2014).  Management je dle něj 

procesem, který probíhá mezi jednotlivcem, resp. skupinou, který řídí, tj. řídícím subjek-

tem, a jednotlivcem či skupinou, který je řízen, tj. řízeným objektem. V rámci tohoto pro-

cesu řídící subjekt vytyčuje cíle a prostřednictvím vzájemného působení řídícího subjektu 
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a řízeného objektu je z variety disponibilního chování řízeného objektu vymezeno takové 

chování, kterým jsou vytyčené cíle efektivně dosahovány. 

Z definic jasně vyplývá, že management se zaměřuje na dosahování cílů dané organizace. 

Cílem sportovních organizací je v době letních prázdnin úspěšná organizace sportovního 

tábora a s tím spojený zisk. Management je pojmem obecným. Existuje několik druhů 

managementu, jedním je tzv. sportovní management, který se přímo týká sportovních 

příměstských táborů. Představen je více v následující podkapitole. 

2.3.1. Sportovní management 

Pojem sportovní management lze chápat jako způsob uceleného řízení tělovýchovných a 

sportovních svazů, spolků, klubů, tělovýchovných jednot, družstev, které alespoň z části 

akcentují podnikatelsky orientované chování (Čáslavová, 2009). Sportovní manažeři by 

měli mít různé kvalifikace v závislosti na koncepci řízení v různých oblastech sportu. 

Sportovní management by měli řídit profesionálové, protože pro právníky a ekonomy, 

kteří mají znalosti pouze v oblasti obecného managementu, je velmi obtížné tento úkol 

bez teoretických znalostí sportu zvládnout (Jovanova, 2009). Sportovní management je 

se sportem velmi úzce spojen a bez znalostí sportovního prostředí daného sportu v České 

republice a ve světě nejde organizaci dobře řídit.  

Chelladurai (2009) tvrdí, že sportovní management zahrnuje prezentaci národních a me-

zinárodních organizací, které se věnují sportovním a pohybovým aktivitám, využívání 

sportovních zařízení a materiálů, organizaci soukromě připravovaných vzdělávacích a 

soutěžních aktivit a dále organizaci národních, soukromých a popřípadě státních aktivit a 

sportovních služeb na těchto akcích. Do sportovního managementu tedy nespadá samotná 

organizace příměstského tábora, ale též služby s organizací spojené, např. zajištění stra-

vování atd.  

Wilson a Piekarz (2016) uvádí faktory, které může sportovní management potenciálně 

zahrnovat. Oblasti sportovního managementu jsou složité a rozmanité. Definici jednotli-

vých oblastí uvádí autoři následovně: 

• „Generalist or the specialist“: manažer může mít v organizaci specializovanou 

funkci (např. práce v oblasti prodeje, marketingu nebo ve finanční oblasti pod-

niku) nebo může provozovat od každé funkce trochu. 

• „Direct or indirect provider“: pro poskytování sportovních aktivit je zapotřebí per-

sonálu, který se o postará o veškerou organizaci. Organizaci jsou dodávány pro 
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tyto účely zboží a služby. Lidé, kteří zboží či služby dodávají mohou být považo-

váni za součást nepřímého, neboli sekundárního odvětví.  

• „Private, public or voluntary sector“: sportovní služby mohou být poskytovány 

třemi klíčovými dodavatelskými sektory: soukromým, veřejným nebo dobrovol-

ným. 

• „Service, event or manufacturer“: sportovní průmysl může být založený na půso-

bení ve výrobním sektoru, poskytování tělovýchovných služeb nebo zahrnuje ří-

zení a pořádání sportovních akcí. 

• „Active participation or passive watching“: manažeři se mohou podílet na posky-

tování služeb, které jsou spíše zaměřené na pasivní sport než na samotnou fyzic-

kou účast. 

• „Operational, project or strategic“: manažeři mohou působit na třech úrovních: 

provozní, strategické a projektové. 

• „Competitive or non-competitive: poskytované sportovní služby mohou zahrno-

vat soutěžní prvky (organizování lig, běžecké akce). 

• „Professional, semi-professional or amateur“: příklady služeb zde mohou sahat 

od nabídky na míru šitých tréninkových obleků pro profesionály, přes osobního 

trenéra, který pomáhá lidem dostat se do kondice na závod, po služby poskytované 

pro osobní uspokojení a překonání výzvy. 

• „Indoor/outdoor“: existuje obrovská rozmanitost počtu a velikosti sportovních za-

řízení, které potřebují být manažery řízeny. To v konečném důsledku představuje 

výzvy pro management, kde je zapotřebí odborných znalostí. Například je po-

třebná orientace a zvážení různých předpisů týkajících se sportovních zařízení. 

Pro úspěšnou organizaci příměstského tábora je nezbytně nutná výše zmíněná osoba ma-

nažera, v případě táborů tzv. hlavního vedoucího tábora, která všechny tyto faktory spo-

jené s akcí zajistí, ať sama či prostřednictvím personálu. 

2.3.2. Manažer 

Manažer je vedoucí pracovník, který je součástí zaměstnanecké struktury v organizaci a 

je odpovědný za pořádání sportovní akce. V případě sportovních příměstských táborů se 

jedná o osobu hlavního vedoucího dětského tábora, který byl pověřen provozovatelem 

k výkonu funkce. V některých případech může být hlavní vedoucí zároveň provozovate-

lem tábora. Provozovatel uzavírá s hlavním vedoucím pracovní smlouvu, či jiný zákonný 
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typ smlouvy podle zákoníku práce, případně, u osob pověřených činností, smlouvu podle 

občanského zákoníku (Beroušek, 2005). 

Dle Petrovice (1993) nejsou hodnoty moderních manažerů určeny současnými schop-

nostmi, ale potenciálními schopnostmi rozvíjet organizaci do budoucna. Manažerským 

efektem by měl být v konečném důsledku přínos pro rozvoj sportu, což je prioritní účel. 

Manažeři nejsou jen ředitelé sportovních organizací, ale jsou také lídry všech segmentů 

sportovních aktivit. Jsou to lidé, kteří vedou sportovce, sportovní aktivity i sportovní sou-

těže (Jovanova, 2009). Hlavním cílem tábora by měl být rozvoj sportovních dovedností 

participujících dětí. Vedoucí tábora zde vedou lektory k naplnění zmíněného cíle a kon-

trolují jejich činnost. 

Bezchleba (2013) ve své publikaci stanovil podmínky pro výkon funkce hlavního vedou-

cího (manažera) následovně: 

• věk nad 18 let, 

• právní způsobilost a bezúhonnost, 

• zdravotní způsobilost pro práci s dětmi, 

• schopnost sestavit a vést pracovní tým, 

• praktické a teoretické znalosti práce s dětmi, 

• táborová praxe, 

• absolvování akreditovaného kurzu, 

• schopnost empatie a asertivní jednání. 

Podmínky jsou pouze doporučením. Česká legislativa, rozpracovaná v podkapitole 2.4., 

poukazuje na fakt, že tyto podmínky nemusí být naplněny. 

Práce manažera 

Práce manažera je podle Cejthamra a Dědiny (2010) v aktivitách manažerů na obecné 

úrovni velmi podobná, ale u jednotlivých manažerů se mohou lišit. Práce je různorodá a 

složená z mnoha částí. Podle Bezchleba (2013) hlavní vedoucí dětských táborů odpovídá 

a může za všechno a navíc pracuje 25 hodin denně, i přes oběd. Ve své publikaci uvádí 

následující povinnosti hlavního vedoucího, kterým by měl na táboře v rámci výkonu 

práce dostát: 

• seznámit se s místem tábora a vybavením, 

• připravit program, 
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• organizovat chod tábora, řídit všechny vedoucí a pracovníky v táboře, vést tým, 

• znát všechny právní a jiné předpisy pro výkon své funkce, 

• dodržovat předpisy a kontrolovat jejich dodržování všemi pracovníky tábora, 

• jednat jménem pořadatele a provozovatele se složkami státní správy, 

• kontrolovat zajištění zdravotní péče, 

• kontrolovat hospodaření tábora, 

• dohlížet na chod programu a výchovné práce, 

• dohlížet na činnosti vedoucích a dětí, na dodržování pořádku a kázně, 

• zajistit bezpečnost všech účastníků, 

• zabezpečit řádné vedení potřebné dokumentace, 

• ohlásit pořadateli tábora veškeré závažné události, úrazy, onemocnění. 

Dle Jovanové (2009) existuje minimálně pět konceptů, které určují práci manažera a zá-

roveň ji oddělují od ostatních zaměstnanců: 

• role manažerů a jejich úkoly; 

• manažerské funkce, mezi které patří plánování, organizace, vedení lidí a kontrola; 

• hlavní dovednosti: koncepční, řídící a technické; 

• efektivitu manažera lze vidět podle výsledků, kterých organizace dosahuje s vyu-

žitím dostupných zdrojů; 

• výkonní manažeři dokážou v určité situaci rozlišovat metody a používat postupy, 

které jsou vhodné pro vyřešení konkrétní situace. 

Role manažera 

Prvním bodem jsou role manažerů a jejich úkoly. Role manažera představuje soubor 

mnoha složitých úloh, funkcí, a povinností (Čáslavová, 2009). Ve svém výzkumu 

Cieślińska (2007) poukazuje na fakt, že velmi často role vznikají jako důsledek existence 

určitých vzorců chování, které fungují ve vnějším i vnitřním prostředí firmy a souvisejí 

s postavením dané osoby ve struktuře organizace. Manažerům je svěřena formální pravo-

moc nad organizační jednotkou. Z formální pravomoci vychází status, který vede k růz-

ným mezilidským vztahům a z nich je pak získáván přístup k informacím. Informace zase 

umožňují manažerovi činit rozhodnutí a vytvářet strategie pro organizační jednotku (Vec-

chio, 2008). Mintzberg (1973) vycházel ze studie práce pěti řídících pracovníků ve 

středně velkých až velkých organizacích a klasifikoval aktivity, které tvoří základ práce 

vrcholového manažera. Na myšlenky Mintzberga z roku 1973 navázal v roce 2007 Krotee 
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et al., který provedl klasifikaci jeho teorie manažerských rolí analýzou podnikání, povin-

ností a odpovědností sportovního manažera. Odpověď na otázku, co sportovní manažer 

dělá, shrnul do čtyř základních povinností. Tyto povinnosti jsou obecné manažerské po-

vinnosti, řízení organizace, znalosti managementu a znalost sportovních věd. Lussier a 

Kimball (2008) poukázali na Mintzbergovy manažerské role a přidali k nim plánování, 

organizování, management a kontrolu funkcí.  

Formální autorita dává vzniknout třem interpersonálním (mezilidským) rolím, které zase 

dávají vzniknout třem informačním rolím a tyto dvě sady rolí umožňují manažerovi hrát 

čtyři rozhodovací role (Vecchio, 2008). Plnění těchto rolí je základem práce manažera 

(Carpenter et al., 2009).  

Mezilidské role 

Mezilidské role jsou vztahy, které vznikají z manažerova postavení a autority (Dědina, 

Cejthamr, 2005). Tovmasyan (2017) ve svém výzkumu definuje mezilidské role násle-

dovně: 

• Role vůdčí osobnosti: manažeři mají společenskou, slavnostní a právní odpověd-

nost. Jsou zdrojem inspirace a lidé k nim vzhlíží kvůli jejich autoritě.  

• Role vedoucího: Manažer zajišťuje vedení týmu a organizace. Řídí výkon a od-

povědnosti každého člena týmu. Lektoři na táboře jsou podřízeni hlavnímu ve-

doucímu a ten by měl mít přehled o veškerých provozovaných aktivitách. 

• Role propojovatele: Manažeři komunikují s interními a externími kontakty. Do 

této role může spadat komunikace s rodiči.  

Informační role 

Informační role propojují veškerou manažerskou práci (Carpenter et al., 2009). 

Tovmasyan (2017) ve svém výzkumu definuje informační role následovně: 

• Role dohlížitele: Manažeři pravidelně vyhledávají informace týkající se organi-

zace a odvětví. Hledají relevantní změny v prostředí a sledují tým, pokud jde o 

jeho produktivitu a pohodu.  

• Role šiřitele informací: Manažeři sdělují potenciálně užitečné informace kolegům 

v týmu. 

• Role mluvčího: Manažeři svou organizaci zastupují. Jsou zodpovědní za předá-

vání informací o své organizaci a jejích cílech lidem mimo ni. Informace o 
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příměstských táborech vedoucí sám nebo prostřednictvím pracovníků šíří mezi 

rodiče. 

Rozhodovací role 

Poslední skupinou rolí jsou role rozhodovací, které zahrnují přijímání strategických or-

ganizačních rozhodnutí vycházejících z manažerova postavení a autority (Dědina, 

Cejthamr, 2005). Tovmasyan (2017) ve svém výzkumu definuje rozhodovací role násle-

dovně: 

• Role podnikatele: Manažer vytváří a řídí změny v organizaci. Řeší problémy, ge-

neruje nové nápady a realizuje je. Jako podnikatel může manažer iniciovat a plá-

novat změny pro zlepšení současné situace. Velmi často může být krokem pro 

zlepšení situace na táboře získání nových kvalifikovaných lektorů. 

• Role napravovatele poruch: Když organizace nebo tým narazí na neočekávanou 

překážku, je to manažer, kdo se musí ujmout vedení, např. řešit zranění dětí, ke 

kterým na táborech nevyhnutelně dochází. 

• Role rozdělovatele zdrojů: Manažeři musí určit, kde se nejlépe uplatní zdroje or-

ganizace. Následně přidělují finanční prostředky, přerozdělují zaměstnance na 

jednotlivé pozice a další zdroje organizace. 

• Role jednatele: Manažeři se účastní důležitých jednání v rámci týmu, oddělení 

nebo organizace, které též řídí. Manažer musí být připraven účastnit se například 

podepisování nájemních smluv. Zde manažeři využívají své autority a důvěryhod-

nosti. 

Manažerské funkce 

Manažerské funkce jsou typické činnosti, které vedoucí pracovník vykonává ve své práci 

(Čáslavová, 2009). V minulosti se mnoho autorů věnovalo klasifikaci zmíněných mana-

žerských funkcí. Neshoda je u nich vidět převážně v počtu funkcí. Jovanovic (2007) uvádí 

pět základních manažerských funkcí, ze kterých mnoho autorů vychází a o které se opírá. 

Patří sem: 

a) plánování (planning), 

b) organizování (organizing), 

c) výběr a rozmístění pracovníků, resp. personální zajištění (staffing), 

d) vedení lidí (leading); 

e) kontrolu (controlling). 
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Čáslavová (2009) přidává další činnosti manažera ve sportu. Konkrétně se jedná o vytvá-

ření organizačních struktur, marketing, finance, právo a komunikaci. 

Pro účely bakalářské práce je velmi důležitá funkce personálního zajištění. Pojem v sobě 

obsahuje výběr, rozmisťování a vedení pracovníků. Vedení lidí je proces vybavování pra-

covníky nástroji, znalostmi a příležitostmi, které potřebují, aby se mohli rozvíjet a být tak 

více efektivní (Peterson, 1996). V případě příměstských táborů se jedná o poskytnutí po-

třebného sportovního vzdělání zaměstnancům ve sportu, který je na táboře provozován.  

Organizace bez lidí nemohou existovat, a proto každá organizace musí řídit lidské zdroje, 

někdy též personál – ve větším či menším rozsahu. Organizace musí svým lidem defino-

vat práci, za tuto práci je odměňovat, nabírat nové lidi, rozmisťovat a přemisťovat je mezi 

svými jednotkami či pracovišti, dbát o jejich rozvoj a kariéru, vytvářet vhodné sociální 

programy, někdy i lidi propouštět. Návod, jak mají organizace vykonávat personální 

funkci podává podniková personalistika (Dědina, Cejthamr, 2005). 

S personálním zajištěním je spojena řada komplikací. První komplikací je samotné vzdě-

lávání lektorů. Školení trenérů je finančně a časově náročné a málokterý klub se rozhodne 

do vzdělání všech svých lektorů/trenérů investovat. Například školení trenérů sportovní 

gymnastiky III. třídy (akreditované MŠMT) trvá 9 dní a cena za jednoho zájemce je 

4 000,- Kč. 

Další komplikací je fakt, že v neziskových organizacích působí z velké části dobrovolní 

pracovníci. Dekker (2003) uvádí tři společné prvky dobrovolnictví: práce je nepovinná, 

neplacená a je vykonávána pro společnost jako celek či pro konkrétní organizaci. Definice 

dobrovolnictví dle Volunteering Australia (2015)  je dobrovolně věnovaný čas bez fi-

nančního zisku pro obecné dobro. 

V definici je sice uvedeno, že práce je neplacená, ale dobrovolníci mohou obdržet ná-

hradu svých výdajů. Za svou práci mohou být odměněni v materiální podobě nebo v po-

době finančního ohodnocení a účast na dobrovolných aktivitách jim může být uznána 

jako praxe (Volunteering Australia, 2015). Práce by měla být vykonávána pro obecné 

dobro, což znamená dle United Nations (2011), že by měla přímo či nepřímo prospívat 

lidem mimo rodinu nebo domácnost, i když dobrovolník má z této činnosti obvykle také 

prospěch.  

Práce dobrovolníků s sebou přináší pozitiva i negativa. Čáslavová (2009) uvádí za pozi-

tiva vnitřní motivaci pro práci (nikoliv peníze), levnost pracovních sil a neformální vztah 



23 

 

k činnosti. Negativa jsou nedostatek času pro dobrovolnou práci (protože ji vykonávají 

až po svém zaměstnání), nízká kvalita a nejisté nároky na kvantitu odvedené práce. Pro-

blematické je to i s ochotou a možnostmi dobrovolných pracovníků zdokonalovat svůj 

odborný profil.  

Organizace shání na letní tábory dobrovolníky. Nejčastěji si vypomáhají tzv. praktikanty. 

Praktikant dle Burdy (2008) nevykonává v táboře samostatnou práci, ale pracuje pod do-

hledem a na odpovědnost vedoucího dětí, ke kterému je přidělen. Smyslem jejich přijetí 

na tábor je hlavně výchova budoucích vedoucích dětí. Minimálním věkem praktikanta je 

15 let. Praktikant má právo účastnit se na programu tábora a podílet se na jeho přípravě, 

je povinen zachovávat táborový řád a aktivně plnit všechny úkoly, které mu přidělí vedení 

tábora nebo oddílový vedoucí. 

Manažerské dovednosti 

Dalším konceptem odlišujícím práci manažera od ostatních zaměstnanců jsou manažer-

ské dovednosti. Dědina a Cejthamr (2005) tvrdí, že pro zajištění průběhu samotného pro-

cesu managementu a vykonávané práce je nutné, aby manažer disponoval kombinací 

technických znalostí, společenských a lidských faktorů a také koncepční schopností. 

Vedoucí na dětském táboře by měl mít kladný vztah nejen k práci s dětmi, ale i k vedení 

týmu. Měl by mít přiměřené sebevědomí, být dobrým metodikem pro oddílové vedoucí a 

praktikanty. Měl by mít smysl pro pečlivost a zodpovědnost, stejně jako smysl pro humor 

a měl by umět zvládat stres. V osobě hlavního vedoucího by se měla spojovat přirozená 

autorita se znalostmi, dovednostmi a inteligencí. Neměl by zapomínat, že nevede pouze 

dětské účastníky akce, ale vede i skupinu dospělých, tj. oddílových vedoucích, prakti-

kantů a provozních pracovníků tábora (Nová, 2016).  

Tovmasyan (2017) za účelem zjištění rolí manažerů a vlivu jejich psychologie na proces 

řízení organizace provedl výzkum formou dotazování a rozhovorů se zaměstnanci a ma-

nažery z různých sfér. Z dotazování vyšlo, že nejdůležitější dovednosti manažera jsou 

profesionální znalosti, rozhodovací a usuzovací dovednosti a organizační dovednosti. 

Podrobnější přehled vlastností poskytuje Pedler (2010), viz obrázek 1. Na základě zkuše-

ností ze svých výzkumů rozeznává jedenáct vlastností, které mají úspěšní manažeři.   
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Obrázek 1: Profil úspěšného manažera  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Pedler (2010) 

Jak vyplývá z této kapitoly, role manažera je velmi komplikovaná a neměla by se brát na 

lehkou váhu. Osoba manažera by měla být organizací zvolena důkladně tak, aby jejím 

prostřednictvím došlo k naplnění cílů. Důležitost výběru pracovníků je zřejmá. Dalo by 

se očekávat, že manažer i pracovníci sportovní organizace by měli být upravováni patřič-

nými zákony. V kapitole 2.4. je podrobně rozebrána česká legislativa upravující pod-

mínky pro pořádání příměstských táborů.  

2.4. Česká legislativa 

Česká rada dětí a mládeže odkazuje na svých stránkách na jednotlivé zákony a vyhlášky 

vztahující se na akce pro děti. Základní rozdělení se zde uvádí na zotavovací akce a jiné 

podobné akce pro děti. Na každou níže zmiňovanou kategorii se vztahují vlastní předpisy. 

2.4.1. Zotavovací akce 

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů (tzv. 

ZoVZ) upravuje podmínky pro pořádání tzv. zotavovací akce. Zotavovací akce je v tomto 

zákoně dle § 8 definována jako organizovaný pobyt 30 a více dětí ve věku do 15 let na 

dobu delší než 5 dnů, jehož účelem je posílit zdraví dětí, zvýšit jejich tělesnou zdatnost, 

popřípadě i získat specifické znalosti nebo dovednosti. Za zotavovací akci se dle § 43 

zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, považuje i výchovně rekreační 

tábor pro děti, a to i v případě, že se ho účastní mladiství.  
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2.4.2. Jiná podobná akce pro děti 

Pokud je tábor pořádán pro méně než 30 dětí do 15 let na méně než 5 dní, nepovažuje se 

za zotavovací akci, ale za tzv. „jinou podobnou akci pro děti“ dle § 12 zákona č. 258/2000 

Sb. V tomto případě je pořadatel (dle vyhlášky č. 106/2001 Sb. a na ni navazující vy-

hlášky č. 252/2004 Sb.) povinen zajistit hygienicky nezávadný stav zařízení, zásobování 

akce pitnou vodou v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem pro zotavovací 

akce a účast pouze fyzických osob, které splňují podmínky stanovené pro osoby činné při 

zotavovací akci (dozor, zdravotník a osoby činné při zajištění stravování).  

2.4.3. Příměstské tábory 

Kromě táborů naplňujících kritéria zotavovací akce nebo jiné podobné akce pro děti jsou 

pořádány tábory, které nenaplňují kritérium počtu 30 dětí ve věku do 15 let a zároveň 

nenaplňují kritérium trvání tábora více než 5 dní. Do této kategorie spadají typicky právě 

příměstské tábory, jejichž regulace je velmi volná (ČRDM, 2016).  

Organizací příměstských táborů v České republice se zabývá MŠMT, které dokonce vy-

brané tábory finančně podporuje. Podporuje ovšem pouze pobytové akce, pokud jsou vy-

vrcholením pravidelné celoroční práce s dětmi a mládeží. Nepodporuje pobytové akce 

organizací, které se výhradně a převážně komerční formou zaměřují na pořádání těchto 

aktivit. MŠMT pak každoročně kontrolují letní dětské tábory organizované organizacemi, 

které od nich byly finančně podporovány. Pod tyto kontroly spadají i příměstské tábory 

pořádané DDM, kde je vzdělání lektorů velice striktně upravováno. Vedoucí mají ve vět-

šině případů akreditaci MŠMT a mnohaletou praxi. 

Požadavky na pořádání příměstských táborů nejsou uceleny, neexistuje pro ně jeden 

právní předpis. Přesto se na akci vztahuje řada podmínek vyplývajících z níže vypsaných 

zákonů a vyhlášek.  

Dle § 858 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník je ze strany rodičů a jiných zákonných 

osob, které mají dítě v péči, žádoucí zajistit, aby jejich dítě pobývalo ve vyhovujících 

podmínkách, jak ostatně vyplývá z rodičovské odpovědnosti. Pravděpodobně by rodič 

neposlal dítě na příměstský tábor, o kterém by neměl dostatečné informace, týkající se 

např. zajištění stravování, pitného režimu a hygieny. Rodič se stará o bezpečí svého po-

tomka a bez splnění těchto základních požadavků by tábor dítěti navštěvovat nedovolil. 

V zájmu pořadatele je tedy vytvořit základní podmínky pro pobyt dětí tak, aby rodič (zá-

kazník) své dítě na tábor přihlásil a zaplatil za něj stanovenou cenu.  
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V momentě vstupu dítěte na příměstský tábor za něj pořadatel přebírá odpovědnost do 

doby, než si ho opět vyzvedne rodič, viz ustanovení o náhradě majetkové a nemajetkové 

újmy § 2894 zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Je povinen mu zajistit takové 

podmínky, aby byla chráněna a zachována všechna jeho práva jako člověka a osoby ne-

zletilé vyjádřená v základní podobě jako právo na ochranu zdraví a života, svobody, cti a 

důstojnosti a rovněž právo na ochranu proti újmě utrpěné pro nedostatek věku nebo z dů-

vodu závislosti, jak udává § 3 odst. 2 písm. a) a c) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zá-

koník. Zjednodušeně lze konstatovat, že pořadatel je povinen zajistit pro děti bezpečné a 

nezávadné prostředí.  

Definovat výše zmíněné prostředí je značně komplikované. Nejlépe o něm pojednává 

„ZoVZ“ a na něj navazující Vyhláška ministerstva zdravotnictví ČR č. 106/2001 Sb., o 

hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti. Jmenované dokumenty definují 

podmínky pro organizovaní akcí pro děti z hlediska prostoru, ve kterém probíhá; stravo-

vání; osob, které po dobu akce o dítě pečují a další podmínky. Pro pořadatele příměst-

ských táborů by dodržení těchto podmínek mělo zajistit bezpečné prostředí pro děti a 

zároveň naplnění požadavků bývá v očích rodičů příznivě vnímáno. Ve vyhlášce jsou 

definovány požadavky na umístění, prostorové podmínky, ubytování, vybavení a úklid. 

Dále jsou zde podmínky pro zásobování vodou, odstraňování odpadu a nakládání s od-

padními vodami. V neposlední řadě zde lze nalézt požadavky na stravování a samotný 

režim dne dětí na akci.  

Doporučené základní hygienické požadavky na zotavovací akce jsou popsány v následu-

jících podkapitolách.  

Umístění  

Dle vyhlášky ministerstva zdravotnictví ČR č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích 

na zotavovací akce pro děti jsou podmínky pro umístění definovány následovně:  

a) tábor by měl být pořádaný mimo území, kde lze předpokládat znečištění ovzduší 

nad stanovené limity nebo překročení hygienického limitu hluku pro chráněný 

venkovní prostor; 

b) k pozemku, na kterém se akce koná musí vést přístupová cesta.  

Jinými slovy by příměstský tábor měl být pořádán na dopravně dostupném místě, v klid-

ném prostředí, nejlépe na okraji města. Ovzduší bývá na okraji měst nebo na vesnicích 
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čistší než v průmyslovém centru. Pro zajištění zábavného programu pro děti je výhodné 

umístit tábor do přírody a z hlediska bezpečnosti pak mimo hlavní komunikace měst.  

Prostorové podmínky 

Podmínky pro prostor, kde je tábor pořádán jsou definovány dle vyhlášky 106/2001 Sb., 

následovně: 

a) bydlení může být zajištěno ve stavbách nebo ve stanech. Ve stavbách musí být 

prostory suché, s přirozeným větráním a osvětlením. Plocha na jedno ubytované 

dítě musí být nejméně 2,5 m², musí být zajištěno místo pro uložení věcí a pohyb 

mezi lůžky. Stany musí mít pevnou nepromokavou plachtu. Prostory pro spaní 

musí být izolovány od země proti vlhku a chladu a prostory pro uložení věcí musí 

být izolovány proti vlhku; 

b) musí být vytvořeny podmínky pro osobní hygienu. V umývárně musí být na 5 dětí 

jedno umyvadlo s tekoucí vodou a odtokem nebo jeden výtokový kohout s odvo-

dem použité vody mimo místo osobní očisty. Na 30 dětí musí být jedna sprcha. 

Sprchování musí probíhat odděleně pro děvčata a hochy a musí být zajištěno sou-

kromí při očistě; 

c) na 15 dětí musí být zajištěn 1 záchod. Záchody musí být oddělené podle pohlaví 

a musí být zajištěno soukromí. V blízkosti záchodů musí být zajištěna možnost 

umytí rukou v tekoucí vodě; 

d) ošetřovna ve stavbách musí být v oddělených místnostech vybavených umyva-

dlem s tekoucí pitnou vodou a s možností vytápění a používání teplé vody; 

e) izolace musí mít svůj vlastní záchod s možností mytí rukou v tekoucí vodě;  

f) lůžka na ošetřovně a v izolaci nesmějí být patrová a nesmí sloužit k jiným účelům. 

Na 30 dětí musí být jedno lůžko. Ve stanech může být ošetřovna a izolace zřízena 

v oddělených stanech. Léky a zdravotnická dokumentace musí být zajištěny tak, 

aby k nim neměly přístup děti ani jiné nepovolané osoby. 

Na příměstské tábory se podmínky ubytování nevztahují. Prostory pro přespání z bodu a) 

se zde nenacházejí. Požadavky z bodu b) na jednu sprchu na třicet dětí se též na příměst-

ské tábory neuplatňují, protože na příměstských táborech děti nepřespávají. Podmínky 

pro osobní hygienu jsou na druhou stranu velmi důležité a měly by být striktně dodržo-

vány. Zajištění soukromí je klíčové a pokud jsou na táboře přítomna obě pohlaví, musí 

být oddělené záchody a šatny.  
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Ubytování, vybavení, úklid 

Vyhláška 106/2001 Sb. také stanovuje pravidla pro ubytování, vybavení a úklid jak je 

uvedeno v následujícím odstavci: 

a) ubytování dětí musí být zajištěno odděleně podle pohlaví. Pokud by zákonný zá-

stupce vyslovil souhlas se společným ubytováním, je možné ubytovat dívky a 

chlapce pospolu; 

b) osoby činné jako dozor musí být ubytované odděleně. Ubytování dozoru se musí 

nacházet v blízkosti dětí. Zdravotník by se měl nacházet v blízkosti ošetřovny a 

izolace; 

c) úklid musí být proveden před zahájením akce, mezi jednotlivými běhy a po ukon-

čení akce; 

d) v průběhu akce musí být prováděn denní úklid prostor sloužících akci. 

Na příměstských táborech by se tato opatření dala aplikovat na šatny. Šatny by měly být 

oddělené podle pohlaví. Ubytování osob činných jako dozor a zdravotníka se na táborech 

řešit nemusí, protože zde osoby ubytované nejsou, jedná se pouze o denní program. Po-

třeba úklidu prostor je žádoucí, obzvláště v době covidových opatření. 

Zásobování vodou 

Na veškerých akcích je nezbytnou podmínkou přístup k pitné a nezávadné vodě. Děti, 

obzvláště na sportovních příměstských táborech, musí dodržovat pitný režim. Dle vy-

hlášky 106/2001 Sb. jsou pravidla definována následovně: 

a) akce musí být zásobována pitnou vodou tak, aby jí byl dostatek k pití, čištění 

zubů, vaření, mytí nádobí, čištění pracovních ploch v kuchyni, osobní hygieně 

osob, které zajišťují stravování a k provozu ošetřovny a izolace; 

b) k přinášení nebo dovozu pitné vody musí být použity pouze čisté uzavíratelné ná-

doby z materiálů určených k přímému styku s pitnou vodou a vyčleněné pouze 

k tomuto účelu. Označené nádoby musí být ukládány na chladném a stinném 

místě. 

Tato opatření zcela jistě příměstské tábory dodržují. Představují základní pravidla pro 

zajištění základních potřeb dětí a ostatních účastníků.  

Odstraňování odpadů a nakládání s odpadními vodami 

Hygienická opatření platící pro práci s odpady a odpadními vodami jsou definována dle 

vyhlášky 106/2001 Sb. následovně: 
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a) pevné odpady musí být ukládány do uzavíratelných nádob, které lze snadno čistit 

a dezinfikovat, nebo do jednorázových plastových obalů; 

b) odpady se skladují mimo prostory, kde se manipuluje s potravinami; 

c) s odpadními vodami a látkami škodlivými vodám je možné nakládat a zacházet 

jen za podmínek stanovených zvláštními právními předpisy. 

Dodržení výše zmíněných předpisů je žádoucí pro všechny akce pro děti. Nedodržení 

pravidel je z hygienického hlediska nepřijatelné. 

Stravování 

Předposlední skupinou požadavků jsou pravidla určená pro stravování. Z hygienického 

hlediska je žádoucí, aby byla striktně dodržována na veškerých akcích pro děti. Vyhláška 

106/2001 Sb. uvádí následující požadavky: 

a) prostory pro stravování s výjimkou ohniště musí být zastřešené a zabezpečené 

před nepříznivými zevními vlivy; 

b) prostory musí zahrnovat alespoň prostory pro přípravu pokrmů, konzumaci po-

krmů, mytí nádobí a skladování potravin. V prostoru přípravy pokrmů nesmí do-

cházet ke křížení současně prováděných čistých a nečistých činností nebo postupů 

a úkonů, které se mohou negativně ovlivňovat; 

c) pracovní plochy, nástroje a nádobí musí být z materiálu vhodného pro styk s po-

travinami; 

d) pracovní plochy (mohou to být i desky z materiálu vhodného pro styk s potravi-

nami) musí být označeny a odděleny tak, aby na všech stupních výroby, zpraco-

vání a distribuce byly potraviny nebo pokrmy chráněny před kontaminací, která 

by mohla způsobit, že by potraviny nebo pokrmy byly zdravotně závadné; 

e) potraviny musí být skladovány za podmínek stanovených výrobcem nebo záko-

nem č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Nesmí být podá-

vány a používány potraviny, které mohou být zdravotně závadné, potraviny, které 

nelze skladovat v souladu se zákonem nebo pokyny výrobce musí být ihned te-

pelně zpracovány a podávány ke konzumaci (nesmí být skladovány); 

f) denně musí být pro děti zajištěna snídaně, přesnídávka, oběd, svačina a večeře. 

Strava musí odpovídat věku a fyzické zátěži dětí; 

g) nápoje musí být k dispozici celý den (v krytých nádobách s výpustným kohoutem 

nebo rozlévané z originálních baleních). 



30 

 

Hygienické požadavky kladené na prostředí, kde se jídlo připravuje, bývají na táborech 

dodržovány. Sportovní kluby na stránkách svých akcí uvádějí, jaká strava je zajištěna 

v závislosti na ceně. Někteří rodiče volí možnost objednat pobyt bez jídla a dětem na 

tábory vaří vlastní jídla. Děti, které mají speciální požadavky na stravu, např. ze zdravot-

ních důvodů, uvádí tyto informace před zahájením akce. Některé tábory jsou tak schopné 

dostatečně s předstihem zajistit např. bezlepkovou stravu. Na táborech, kde se očekává 

zvýšená fyzická aktivita dětí, jsou nápoje k dispozici celý den a pitný režim bývá organi-

zátory velmi striktně hlídán. 

Režim dne 

Poslední vyhláškou 106/2001 Sb. upravovaná oblast je režim dne. Práce s dětmi vyžaduje 

pravidelné činnosti, kterých je třeba dostát. Podrobně jsou rozepsány níže. 

a) v režimu dne musí být pevně vymezena doba pro spánek, osobní hygienu a stra-

vování; 

b) režim dne musí odpovídat věku a zdravotnímu stavu dětí; 

c) fyzická a psychická zátěž musí být přiměřená věku, schopnostem a možnostem 

dětí. Při soustavné fyzické zátěži dětí v prvních dvou dnech akce musí být třetí 

den vyhrazen odpočinku; 

d) osoby činné jako dozor musí průběžně kontrolovat oblečení, obuv a lůžkoviny 

dětí, aby byly chráněny před provlhnutím a nedocházelo k prochladnutí dětí. 

Osoby činné na akci jako dozor navíc kontrolují dodržování osobní hygieny dětí; 

e) koupání musí být přizpůsobeno počasí, fyzické zdatnosti dětí a jejich plaveckým 

schopnostem; 

f) koupat se mohou děti jen pod dohledem osoby činné jako dozor. Dozor může vy-

konávat jen osoba, která je schopna poskytnou záchranu tonoucímu; 

g) koupat se děti mohou nejdříve 1 hodinu po hlavním jídle nebo po intenzivním 

cvičení; 

h) při zimních zotavovacích akcích nesmí výcvik nebo jiná soustavná fyzická zátěž 

dětí přesáhnout 6 hodin denně. 

Podmínky fyzické zátěže se týkají programu na sportovních příměstských táborech. Třetí 

den bývá lidově označován jako „třetí kritický den“, kdy na většině táborů bývá program 

volnější. Místo klasické fyzické zátěže bývají voleny aktivity pro zábavu. Velmi často je 

voleno právě koupání. Pravidla pro návštěvu plaveckého bazénu, koupaliště či jiných 

vodních ploch musí být striktně dodržována. Děti bývají po jídle či fyzické zátěži unaveny 



31 

 

a je tedy žádoucí časový rozestup mezi plaváním. Kontrola oblečení dětí je žádoucí za 

všech okolností. Obzvlášť na sportovních táborech je pro sportovní aktivity třeba dbát na 

vhodnou obuv dětí.  

Z výše uvedených podmínek jasně vyplývá, že vzdělání lektorů/trenérů na příměstských 

táborech v České republice není v legislativě nijak specifikováno. Zájem rodičů o kvali-

fikovaný personál pomohou objasnit výsledky dotazování. Zpracování dotazníku a vý-

sledky jsou uvedeny v kapitole 6.  
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3. Cíle a úkoly práce 

Kapitola uvádí hlavní cíl, dílčí cíle a konkrétní úkoly k dosažení cílů bakalářské práce.  

3.1.Cíle 

Hlavním cílem této bakalářské práce je zmapovat zájem rodičovské veřejnosti o odbor-

nost lektorů/trenérů při výběru sportovních příměstských táborů. Dílčím cílem je pomocí 

kvantitativního výzkumu zjistit, zda je vůbec vhodné do vzdělávání lektorů investovat.  

3.2. Úkoly 

Pro dosažení hlavního cíle bakalářské práce jsou stanoveny dílčí úkoly:  

• Rešerše odborné literatury a dokumentů vztahujících se k tématu 

• Zpracování teoretických východisek 

• Vytvoření seznamu informací, které má dotazování přinést 

• Určení cílové skupiny respondentů 

• Konstrukce dotazníku 

• Pilotáž 

• Sběr dat 

• Zpracování a analýza získaných dat 

• Vytvoření seznamu doporučení pro sportovní kluby na základě získaných 

dat 

• Zpracování závěru 

• Zpracování diskuze  
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4. Metodika práce 

Kapitola pojednává o celkovém metodologickém přístupu a uvádí konkrétní metody a 

postupy užité v bakalářské práci. Díky nim je možné dojít k výsledkům a závěrům, které 

jsou popsané v kapitole 5 a 6.  

4.1  Analýza dokumentů 

V teoretické části se nejprve provádí analýza dokumentů, které se zabývají tématem spor-

tovních příměstských táborů a jejich organizace. Analýza spolu se syntézou patří mezi 

základní a nejpoužívanější vědecké metody. Jandourek (2008) dělí analýzu dokumentů 

na obsahovou a tematickou. Cílem obsahové (někdy též věcné) analýzy je původnímu 

textu porozumět, co nejrychleji a nejpřesněji proniknout k jeho podstatě, zkrátit ho (re-

dukovat) a vybrat z něj potřebné informace. Při této činnosti se mohou vyčlenit určité 

části původního textu, které pak zachovávají strukturu primárního dokumentu. Možné je 

také původní text přeformulovat a přetvořit ho do zcela nové podoby. Analýza dokumentu 

stojí na úplném počátku procesu. Průběh analýzy se vždy odvíjí od typu dokumentu, který 

je analyzován. Tato metoda může být využita jak v kvalitativních tak v kvantitativních 

metodách výzkumu. 

V bakalářské práci se vychází z dostupné odborné literatury, týkající se samotného pojmu 

příměstských táborů, volného času a managementu, kde se přednostně analyzuje role ma-

nažera. Dále práce vychází z legislativy upravující pořádání příměstských táborů v České 

republice a pro vypracování diskuze je provedena komparace tohoto typu kempu v České 

republice s kempy v zahraničí. 

Metoda analýzy dokumentů je využita pro získání přehledu v dané problematice. Infor-

mace získané např. z legislativy upravující pořádání letních sportovních příměstských tá-

borů jsou nezbytně nutné při tvorbě dotazníku.   

4.2. Dotazníkové šetření 

Pro dosažení stanoveného cíle bakalářské práce se vychází z kvantitativních metod. Podle 

Kozla (2011) je účelem kvantitativního výzkumu získat měřitelná číselná data. Chceme-

li získat statisticky spolehlivé výsledky, pracujeme zpravidla s velkými soubory respon-

dentů v procesu formálního dotazování, případně údaje získáváme pozorováním frek-

vence určitých jevů nebo analýzou sekundárních dat. Cílem je poté zjistit, kolik jednotek 

(v našem případě jednotlivců) se chová určitým způsobem, má určitý názor, je spokojeno, 
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nespokojeno atd. Nejčastěji se používá dotazování, pozorování a experiment. Disman 

(2011) rozděluje kvantitativní výzkum do několika fází (kroků), které charakterizují po-

sloupnost jednotlivých úkonů, navzájem se doplňují a ovlivňují: 

1. Formulace teoretického nebo praktického sociálního problému. 

2. Formulace teoretické hypotézy. 

3. Formulace souboru pracovních hypotéz. 

4. Rozhodnutí o populaci vzorku. 

5. Pilotní studie. 

6. Rozhodnutí o technice sběru informací. 

7. Konstrukce nástrojů pro tento sběr. 

8. Předvýzkum. 

9. Sběr dat. 

10. Analýza dat. 

11. Interpretace, závěry, teoretické zobecnění. 

Rozhodnutí o populaci vzorku 

Před vlastní konstrukcí dotazníku je nutné provést rozhodnutí, od koho budeme požado-

vané informace shromažďovat. Populace, neboli základní soubor, je soubor jednotek, o 

kterém předpokládáme, že jsou pro něj naše závěry platné. Vzorek neboli výzkumný sou-

bor je skupina jednotek, které skutečně pozorujeme (Disman, 2011). Podle respondentů 

se především volí otázky a baterie odpovědí v dotazníku, aby jim dostatečně porozuměli, 

neposkytovali zkreslené údaje a zároveň byli ochotni na otázky odpovídat. 

Základní soubor tvoří rodiče dětí, které se v minulosti účastnili sportovních příměstských 

táborů. Výzkumný soubor v této práci tvoří rodiče dětí, které absolvovaly příměstský 

sportovní tábor v DDM v Horních Počernicích, v oddíle sportovní gymnastiky GT Šesta-

jovice, v oddíle rychlobruslení RTS Praha a ve Funatic Clubu v Brandýse nad Labem. 

Předpokládaný věk respondentů je mezi 30 – 50 lety. 

Pilotní studie 

Pilotní studie je prováděna na malé skupině vybrané z populace, kterou hodláme studo-

vat. Technika tohoto kroku se podstatně liší od techniky, kterou hodláme použít ve vlast-

ním výzkumu; nejčastěji zde používáme kvalitativní postupy (např. nestandardizovaný 

rozhovor). Cílem pilotní studie je zjistit, zda informace, kterou požadujeme, v naší popu-

laci vůbec existuje a zda je dosažitelná (Disman, 2011).  
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Rozhodnutí o technice sběru informací 

V této práci je hlavní metodou získávání dat dotazníkové šetření. Gavora (2010) vyme-

zuje dotazník jako „způsob písemného kladení otázek a získávání písemných odpovědí.“ 

Kladené otázky se mohou vztahovat buď k jevům vnějším (např. názory učitelů na zavá-

děná organizační opatření), nebo k jevům vnitřním (např. postoje, motivy, citové stavy 

apod). Samotný dotazník je soustava předem připravených a pečlivě formulovaných otá-

zek, které jsou promyšleně seřazeny a na které dotazovaná osoba (respondent) odpovídá 

písemně (Chráska, 2016). Dotazník v této práci obsahuje otázky k jevům vnitřním: ná-

zory rodičů na vzdělanost lektorů na sportovních příměstských táborech.  

Dotazování může probíhat různými způsoby. Každý způsob má své výhody a nevýhody, 

které je potřeba před jejich využitím znát. Rozlišujeme dotazování: 

• písemné 

• elektronické 

• telefonické 

• osobní 

V této bakalářské práci byl pro respondenty vytvořen elektronický dotazník. Výhodou 

elektronického dotazování je vysoká rychlost, vysoká návratnost dotazníků a levné zpra-

cování dat. Wilson (2010) uvádí další výhody dotazníku: 

• umožňují získat přesné informace, 

• poskytují nákladově efektivní a spolehlivé prostředky pro získání zpětné vazby, 

která může být kvalitativní i kvantitativní, 

• může poskytnout relevantní údaje prostřednictvím promyšleného designu, testo-

vání a podrobné administrace. 

Jako nevýhoda se zde uvádí zkreslený soubor. Vzhledem k tomu, že při této formě dota-

zování nedochází k přímému kontaktu respondenta s tazatelem, tak nemůžeme přesně vě-

dět, kdo nám na dotazník odpověděl. Nevíme, zda respondent odpovídá našemu základ-

nímu souboru. Při samotném návrhu dotazníku může dojít k mnohým problémům, které 

je třeba vzít v potaz, aby se maximalizovala návratnost dotazníků a bylo jisté, že je spo-

lehlivý a platný (Somekh, Lewin, 2011). International Journal of Academic Research in 

Management (2016) uvádí jako další nevýhodu oproti osobnímu dotazování neosobnost 

elektronického dotazování. Pokud si účastník není jistý konkrétní otázkou nebo 
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jednoduše potřebuje určitý bod objasnit, výzkumník není po ruce. Důsledky se mohou 

odrážet v nepřesných datech nebo respondent otázku úplně přeskočí.  

Konstrukce nástrojů pro sběr informací 

Nejprve je vhodné vytvořit seznam informací, které se mají z dotazníku získat. Pro kva-

litní provedení tohoto kroku je vhodné využít při sestavování seznamu informací opera-

cionalizaci. Operacionalizace představuje postup, kdy složité koncepty přetváříme na jed-

nodušší měřitelné znaky.  Základní problém, kterým je v tomto případě vzdělání lek-

torů/trenérů na sportovních příměstských táborech, rozčleňujeme na jednotlivé dimenze, 

viz obrázek 2. O nezanedbatelnosti významu operacionalizace svědčí skutečnost, že jejím 

různým provedením bývají připisovány odlišné závěry při výzkumu stejného fenoménu 

(Hackett, Lindsay, 2008). 

Obrázek 2: Operacionalizace 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Na obrázku jdou vidět dva typy proměnných: latentní a manifestní proměnné. Latentní 

proměnné se měří nepřímo dalšími dimenzemi (na obrázku 2 jsou vyobrazeny elipsou). 

V této práci se jedná konkrétně o výběr tábora, personál na táboře, vzdělání a českou 

legislativu. 



37 

 

Manifestní proměnné představují jednotlivé otázky v dotazníku. Disman (2011) uvádí, že 

před konstrukcí každé otázky existuje řada otázek, které musí být zodpovězeny. Zde jsou 

uvedeny ty nejdůležitější: 

• Je otázka opravdu nezbytná? 

• Měří opravdu to, co má měřit? 

• Bude otázka srozumitelná každému členu vzorku? Budou jí všichni respondenti 

rozumět stejným způsobem? 

Je možné dotazník personalizovat tak, aby se odpovědi daly podrobněji sledovat a získat 

přesnější informace (Gillham, 2007). V dotazníku je využito převážně uzavřených otázek 

a otázek dichotomických. Typy odpovědí se různí v závislosti na funkci, kterou daná 

otázka má. Vyskytují se odpovědi slovní, slovní hodnotící stupnice,  škála pořadí a Li-

kertova škála. Otázek je celkově 21. 

Předvýzkum 

Před rozesláním dotazníku respondentům byla provedena pilotáž na ověření validity ce-

lého dotazníku. Pilotáž je předvýzkum, neboli testování dotazníku. Jedná se o nutný před-

poklad kvalitní konstrukce dotazníku (Rusek, 2015). Předvýzkum proběhl formou kon-

zultace s odborníkem a následně byl rozposlán několika respondentům. Správná pilotáž 

simuluje hlavní studii. Respondenti musí odpovídat cílové skupině dotazovaných osob 

(Gillham, 2007). Úkolem pilotáže je zjistit, zda se měřením a zkoumáním získají poža-

dované informace a zda výsledky skutečně mohou být použity pro účel bakalářské práce. 

Po konzultaci s respondenty byly odstraněny některé nepřesnosti týkající se logiky polo-

žených otázek. 

Sběr dat 

Dotazník byl vytvořen v programu Survio na základě schválené operacionalizace. Úvod 

k dotazníku má formu informovaného souhlasu, který byl schválen etickou komisí UK 

FTVS pod číslem 90/22. Projekt práce byl schválen etickou komisí UK FTVS pod stej-

ným číslem. V závěru dotazníku uvádí respondenti identifikační údaje. Konkrétně se 

jedná o věk, pohlaví a nejvyšší dosažené vzdělání. Údaje jsou anonymní a osobní údaje 

respondentů nejsou nikde zveřejněny. Uchovávány jsou pod číselným kódem a v souladu 

s nařízením Evropské Unie č. 2016/679 a platným zákonem České republiky č. 110/2019 

Sb. o ochraně osobních údajů v informačních systémech.  
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Sběr dat běžel od března 2022 do konce května 2022. Dotazování se zúčastnilo 94 re-

spondentů. 

Zpracování a analýza dat 

Data získaná prostřednictvím dotazníku byla následně zpracována a analyzována. K ana-

lýze dat byly použity statistické metody. Prvně byla provedena kontrola a úprava dat zís-

kaných dotazníkem, poté třídění dat prvního a druhého stupně a nakonec samotné kódo-

vání dat. Pro deskriptivní analýzu byl využit program Microsoft Excel. Data jsou inter-

pretována prostřednictvím grafů a tabulek v následující kapitole. 
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5. Výsledky dotazníkového šetření 

Dotazníkové šetření bylo ukončeno 20. května 2022. Získaná data jsou v této kapitole 

zpracována do přehledných tabulek a grafů.  Nejprve je představen soubor respondentů, 

kteří zaslali pomocí elektronického dotazníku své odpovědi. Identifikační otázky se tý-

kaly pohlaví respondentů, věku a jejich nejvyššího dosaženého vzdělání.  

5.1. Respondenti 

Dotazník byl rozeslán 207 kontaktům z výše zmíněných sportovních klubů. V e-mailu 

pro účastníky byla žádost o jeho vyplnění oběma rodiči, tedy potenciálních respondentů 

bylo přibližně 414. Výzkumu se zúčastnilo 94 respondentů. Návratnost dotazníku činila 

pouhých 23%. 

Pohlaví a věk respondentů 

Pohlaví a věk respondentů ukazuje následující tabulka. Výzkumu se zúčastnily převážně 

ženy (80%). Největší zastoupení žen bylo ve věkové kategorii 31 – 40 let. Muži tvořili ve 

vyplňování dotazníku menšinu, odpovědělo jich 20%, věk mužských respondentů byl 

nejčastější mezi 31 až 50 lety. Zastupitelnost pohlaví je dána skutečností, že přihlašování 

dítěte na příměstský tábor provádí převážně matky a uvádí kontakt na sebe. Celkově nej-

větší zastoupení mají respondenti z věkové skupiny 31 – 40 let (52%), následováni velmi 

početnou skupinou respondentů ve věkovém rozmezí 41 – 50 let (41%). Předpokládaný 

věk respondentů byl mezi 30 – 50 lety, což dle uvedených výsledků odpovídá realitě. 

Respondenti pod 31 let a nad 51 let tvoří ve výzkumu menšinu (7%).  

Tabulka 1: Pohlaví a věk respondentů 

20 a méně 21 - 30 31 - 40 41 - 50 51 a více Celkem

Žena 1 2 40 29 3 75

Muž 0 0 9 9 1 19

Jiné 0 0 0 0 0 0

Celkem 1 2 49 38 4 94

Pohlaví
Věk [let ]

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Vzdělání respondentů 

Respondenti měli převážně vysokoškolské vzdělání (46%). Další podstatnou skupinu tvo-

řili respondenti se vzděláním středním, přesně se jednalo o 45% zastoupení. Respondenti 

s vyšším odborným vzděláním tvořili 7%. Pouze dva lidé se základním vzděláním, tvořící 
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2% respondentů, se výzkumu zúčastnili. Tento fakt odpovídá předpokladu, že na elektro-

nické dotazníky reagují převážně lidé s vyšším vzděláním. Všichni respondenti dosáhli 

minimálně základního vzdělání.  

Tabulka 2: Vzdělání respondentů 

Žena Muž Celkem

Vysokoškolské 36 7 43

Střední 33 9 42

Vyšší odborné 5 2 7

Základní 1 1 2

Bez vzdělání 0 0 0

Celkem 75 19 94

Vzdělání
Pohlaví

 

Zdroj: vlastní zpracování 

5.2. Výběr tábora 

Otázka č. 1: Jak často se Vaše dítě/děti účastní příměstských táborů?  

Tato úvodní otázka zjišťuje s jakou periodicitou navštěvují děti respondentů příměstské 

tábory. Odpovědi jsou zpracovány v grafu 1. 

Graf 1: Jak často se Vaše dítě/děti účastní příměstských táborů? 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Většina respondentů posílá své děti na sportovní příměstské tábory pravidelně každé léto 

(41%). Respondentů, kteří posílají své děti na tábor častěji než 1x za léto je 23%. Tedy 

větší procento tázaných má s tímto druhem táborů větší zkušenosti. 36% respondentů má 
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s předmětem zkoumání menší zkušenosti a jejich děti se příměstských táborů účastní ne-

pravidelně.  

Otázka č. 2: Navštěvuje Vaše dítě některý příměstský tábor opakovaně? 

Otázka měří spokojenost respondentů s jejich dětmi navštěvovanými příměstskými tá-

bory. 64 respondentů, tvořících 68% z celkem dotazovaných osob odpovědělo, že svůj 

oblíbený příměstský tábor má. Na tuto otázku úzce navazuje otázka č. 3, která respon-

denty, kteří na tuto otázku odpověděli kladně, vyzývá k uvedení důvodů, které opakova-

nou účast podporují. 

Graf 2: Navštěvuje Vaše dítě některý příměstský tábor opakovaně? 

 

                                                    Zdroj: vlastní zpracování 

Otázka č. 3: Pokud ano, vyberte důvody k opakované návštěvě. 

Otázka vyzývala respondenty, kteří odpověděli kladně na otázku číslo 2, k vybrání dů-

vodů, které vedou k opakované účasti dětí na příměstských táborech z pohledu rodiče. 

Odpovídání se zúčastnilo 64 respondentů, z toho 14 mužů a 50 žen. Jednotlivé odpovědi 

na otázky jsou uvedeny v tabulce 3. 

 Nejčastěji rodiče uváděli, že důvodem k opakované návštěvě příměstského tábora je nad-

šení dítěte. Kamarádské prostředí hraje při přemýšlení nad další účastí též velmi vysokou 

roli. Téměř na rovnoměrné hranici je kvalitní sportovní program. Personál, který tvoří 

důležitou položku výzkumu rodiče též uvádí, ale nebývá důvodem opakované návštěvy 

tak často, jako dříve zmíněné důvody. Zajímavým zjištěním je, že respondenti cenu tábora 
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nepovažují při opakované účasti za rozhodující. Více respondentů odpovědělo na tento 

bod negativně než pozitivně. 

Tabulka 3: Důvody k opakované návštěvě 

Ne Celkem

Nadšení dítěte 59 5 64

Kvalitní sportovní program 56 8 64

Cena 20 44 64

Personál 47 17 64

Kamarádské prostředí 57 7 64

Ano

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Otázka č. 4: Hledáte tábory pomocí uvedených zdrojů? 

Tato otázka měla ukázat, jakým způsobem si respondenti hledají příměstské tábory. Před-

pokladem pro tuto otázku je, že při účasti na táboře, který byl doporučen známými, hrají 

roli osoby personálu. Pokud si rodiče hledají tábory prostřednictvím jiných zdrojů, nemají 

o personálu, tedy i o lektorech na táboře takové informace, jako přes doporučení od zná-

mých. 

Obrázek 3: Slovní mrak - zdroje hledání tábora 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Výsledky ukázaly (viz obrázek 3), že skutečně většina rodičů dá při výběru sportovního 

příměstského tábora na doporučení známých. Tištěná reklama není populárním zdrojem 

pro vyhledávání táborů, stejně tak sociální sítě. Výsledky poukazují, že největší sílu po 

doporučení známých mají webové stránky jednotlivých sportovních klubů.  

Přesný počet respondentů u jednotlivých odpovědí je uveden v tabulce 4, ze které je pa-

trné, že na doporučení známých při hledání vhodného příměstského tábora dá 93% re-

spondentů. 
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Tabulka 4: Hledáte tábory pomocí uvedených zdrojů? 

Ne Celkem

Internet 73 21 94

Letáky/plakáty 30 64 94

Sociální sítě 41 53 94

Doporučení známých 87 7 94

Ano

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Otázka č. 5: Seřaďte následující body dle důležitosti při výběru tábora. 

Rodiče při výběru konkrétního tábora mohou motivovat různé faktory. Jak důležitou roli 

při rozhodování o účasti hraje personál, v porovnání s dalšími uvedenými faktory, ukazují 

odpovědi na tuto otázku, zpracované do paprskového grafu. 

Graf 3: Paprskový graf důležitých bodů při výběru tábora 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Termín tábora dle průměrných hodnot z výzkumu (4,660) je při výběru nejdůležitější. 

Tento fakt poukazuje na skutečnost, že rodiče pečlivě plánují letní dovolené a aktivity 

pro děti volí v termínech, které nemají pokryté dovolenou. Respondenti se základním 

vzděláním jsou v rozporu s těmito výsledky a naopak termín tábora je pro ně nejméně 

důležitý. Po termínu tábora je pro rodiče velice důležitý sportovní program (4,277). Per-

sonál je při výběru tábora pro respondenty neméně důležitý, s průměrem 3,957 zaujímá 

třetí škálu pořadí. Rozporuplně hledí respondenti na cenu. Zatímco pro rodiče se základ-

ním vzděláním tvoří cena hlavní bod v rozhodování o účasti, v celkových výsledcích 

s průměrem 3,245 není tak rozhodující jako termín tábora, sportovní program a personál. 
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V teoretické části byla zmíněna důležitost tábora z pohledu socializace, ale při výběru 

tábora ji respondenti řadí na předposlední místo.  Poslední skončilo hlídání dětí, což uka-

zuje na fakt, že respondenti nemají ambici sehnat dětem hlídání během léta proti jejich 

přání. 

Graf 4: Důležité body při výběru tábora 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Velmi zajímavý je pohled na hodnoty podle lidí se základním vzděláním. Celkový počet 

osob se základním vzděláním byl sice roven číslu dva, ale jejich hodnoty se zásadně liší.  

Graf 5: Důležité body při výběru tábora z pohledu vzdělání respondentů 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Respondenti kladou největší důležitost při výběru tábora ceně. Toto odpovídá faktu zmí-

něnému v teoretické části práce, že strukturu volného času jedince určuje bohatství a so-

ciální skupina, do které jedinec patří. Na stejné pozici v porovnání s celkovými výsledky 

skončil personál se shodným průměrem s hlídáním dětí (3,5). Oproti odpovědím většiny, 

je pro ně termín tábora na posledním místě. 

Zajímavý pohled na výsledky otázky č. 5 je z pohledu mužů, kterých odpovídalo v do-

tazníku 19. Výsledky jsou uvedeny v grafu 6 a viditelně se liší.  

Graf 6: Důležité body při výběru tábora z pohledu mužů 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Muži na stejnou úroveň s cenou řadí socializaci dítěte, která je v celkových výsledcích 

mírně opomíjena. Zároveň je pro ně na prvním místě sportovní program místo termínu 

tábora. 

Ze všech uvedených porovnání ovšem vychází, že personální obsazení tábora hraje při 

rozhodování o účasti na příměstském táboře velmi důležitou roli pro všechny respon-

denty.  

Otázka č. 6: Jaké hodnoty má dle Vašeho názoru kvalitní tábor? 

Otázka měla za úkol zjistit, jaké hodnoty jsou pro rodiče důležité, aby tábor označili za 

kvalitní.  
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Obrázek 4: Slovní mrak - hodnoty kvalitního tábora 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Ze slovního mraku je patrné, že zábavný program pro děti je pro rodiče prioritou. Kvalitní 

tábor dle rodičů dokáže děti nadchnout. Vzdělaní lektoři a učení se novým sportům dávají 

rodiče na stejnou úroveň. Z výsledku je patrné, že rodiče o vzdělání lektorů zájem jeví, 

ale nekladou mu takový důraz jako sportovnímu programu a nadšení dítěte. Nejméně dů-

ležitý je pro ně dodatečný program, jako jsou výlety v rámci tábora. Tabulka 5 obsahuje 

jednotlivé odpovědi respondentů. Zpracovaná data ukazují, že téměř všichni respondenti 

(96%) považují za hodnotu kvalitního tábora zábavný program pro děti. 95% respondentů 

považuje za důležité dokázat dítě nadchnout. Stejnou důležitost (77%) respondenti kladou 

vzdělaným lektorům a možnosti dětí naučit se na táboře nové sporty. 58% respondentů 

považuje důležité výlety v rámci tábora. 

Tabulka 5: Hodnoty tábora 

Ne Celkem

Dokáže dítě nadchnout 90 4 94

Dítě se naučí nové sporty 72 22 94

Vzdělaní lektoři 72 22 94

Zábavný program 93 1 94

Výlety v rámci tábora 54 40 94

Ano

 

Zdroj: vlastní zpracování 

5.3. Personál na příměstském táboře 

Otázka č. 7: Hledáte si při výběru tábora informace o pořadateli? 

Otázka měla zmapovat zájem rodičovské veřejnosti o provozovateli sportovních příměst-

ských táborů, neboli o osobu manažera. Zda rodiče vybírají příměstské tábory v závislosti 
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na programu a osoba pořadatele je vůbec nezajímá, či si informace o pořadateli dopředu 

zjišťují.  

Výsledky dotazování poukazují na zájem rodičů o osobu pořadatele příměstského tábora. 

Většina respondentů, přesněji 77%, odpověděla na otázku kladně, jak ukazuje přehledný 

koláčový graf číslo 7. Zbytek respondentů, kteří tvořili zbylých 23% na otázku odpově-

dělo záporně. Otázka byla filtrační a úzce na ni navazovala otázka číslo 8, která měla za 

úkol zjistit o jaké informace mají rodiče zájem.  

Graf 7: Hledáte si při výběru tábora informace o pořadateli? 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Otázka č. 8: Pokud ano, označte jaké. 

Otázka ukazuje, jaké informace jsou pro rodiče zajímavé ohledně osoby pořadatele tá-

bora. Internet umožňuje získat o každé osobě rozmanité informace, proto je vzhledem 

k tématu bakalářské práce zajímavé, které informace si rodiče hledají. Na otázku odpoví-

dalo 72 respondentů, kteří v předchozí otázce označili, že si informace hledají. 

Nejvíce respondentů vyhledává kontaktní údaje. Kontaktní údaje poskytují příměstské 

tábory na svých webových stránkách, popřípadě při rozesílání informačních e-mailů má 

vedoucí telefonní číslo v podpisu. Někteří rodiče uvedli, že si kontaktní údaje nevyhledá-

vají, přesněji 10 respondentů. Tato odpověď může naznačovat, že otázce neporozuměli, 

nebo svěřují děti do péče bez kontaktu na vedoucího tábora.  Mohli také na informaci 

odpovědět negativně, protože jim kontakt na vedoucí tábora je dán a nevyhledávají si ho 

sami. Vzdělání vedoucího tábora si vyhledává 58% z respondentů odpovídajících na tuto 

otázku. Jak bylo zmíněno v teoretické části, manažer (v tomto případě vedoucí tábora) by 
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měl mít vzdělání ve sportu, který je na táboře provozován. Proto dává smysl, že 44% 

respondentů uvedlo, že si hledá informaci o trenérské licenci. Nejméně si respondenti 

vyhledávají informace o živnostenském rejstříku vedoucího a jeho věk.  

Tabulka 6: Informace o pořadateli 

Ne Celkem

Věk 19 53 72

Vzdělání 42 30 72

Živnostenský rejstřík 21 51 72

Trenérská licence 32 40 72

Kontaktní údaje 62 10 72

Ano

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Otázka č. 9: Zajímá Vás, kolik osob čítá personál na táboře? 

V teoretické části bylo podotknuto, že počet lektorů na příměstském táboře není stanoven 

a vedoucí táborů si tuto problematiku řeší sami. Otázka zkoumá zájem rodičů o bezpeč-

nost dětí na táboře. Existuje počet dětí, které zvládne lektor sám bezpečně vést. Některé 

organizace mají problém sehnat dostatečný počet lektorů a vedení pak není tak bezpečné, 

jak by mělo být. Výsledky jsou zde téměř srovnané. 56% respondentů počet osob na tá-

boře zajímá, zatímco 44% dotazovaných uvedlo, že tato informace není v jejich zájmu. 

Graf 8: Zajímá Vás, kolik osob čítá personál na táboře? 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Otázka č. 10: Seřaďte kvality lektora podle důležitosti. 

Otázka se soustředí na pohled rodičů na osobu lektora. Z výše zmíněných výsledků sice 

vyplývá, že vzdělání lektora je velmi důležité, ale tato otázka měla ukázat, zda je pro 

rodiče důležitější vzdělání než další zmíněné charakteristiky.  

Graf 9: Kvality lektora 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Výzkum ukázal, že licence v daném sportu, tedy vzdělání lektorů, je pro rodiče na před-

posledním místě. Přednost dávají schopnostem motivovat děti, schopnosti vytvořit pro 

děti zábavný program a roli trenéra jako důvěrníka. Velmi zajímavý je výsledek, že věk 

lektorů nad 18 let řadí rodiče až na poslední místo. Tedy osoby praktikantů na táboře jsou 

dle výsledků výzkumu akceptované a vítané. Výsledky zpracovány do slovního mraku.  

Obrázek 5: Slovní mrak - kvality lektorů 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Zajímavý je pohled rodičů ve věkovém rozmezí 21 – 30 let, kteří lektorům mladším 18 

let takovou důvěru nevkládají a požadavek na vyšší věk dosazují na 3. místo. Licence 

v daném sportu je pro ně nejmíň podstatná, tedy rodičům dochází, že licencovaný trenér 

se nerovná dobrému trenérovi.  

Graf 10: Kvality lektora z pohledu věku 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Licenci v daném sportu řadí na poslední místo také lidé s vysokoškolským vzděláním, 

kterých je ve výzkumu nejvíce. Graf 11 ukazuje hodnoty z pohledu lidí z této skupiny. 

Graf 11: Kvality lektora z pohledu vzdělání 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Z výsledků je patrné, že vzdělání je sice pro respondenty důležité, ale při srovnání s ji-

nými kvalitami lektora je méněcenné.  

Otázka 11: Uvádí organizátoři příměstských táborů informace o lektorech? 

Některé tábory informace o lektorech před samotným konáním příměstského tábora vů-

bec nepodávají, jiné naopak ano. Z tohoto důvodu byla rodičům položena otázka pro zjiš-

tění, kolik z nich má zkušenosti s příměstskými tábory, že informace o lektorech uvádí.  

Z výzkumu je patrné, že nejvíce respondentů má zkušenosti, že informace o lektorech 

uvádí jen některé příměstské tábory (71%). 74 respondentů, kteří odpověděli kladně na 

tuto otázku, odpovídalo dále na otázku číslo 12. 

Graf 12: Informace o lektorech 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Otázka 12: Pokud ano, označte konkrétně jaké. 

Otázka měla ukázat jaké informace se nejčastěji podávají o lektorech na táborech. Na tuto 

otázku odpovídali respondenti, kteří v otázce 11 uvedli, že znají tábory na kterých jsou 

zveřejňované informace o lektorech. Konkrétně se jednalo o 74 respondentů.   

Z výzkumu je patrné, že nejvíce klubů, které respondenti navštěvují, uvádí alespoň jména 

lektorů. Vzdělání lektorů se dle získaných dat zveřejňuje méně, ale stále lze říci, že větší 

procento respondentů (57%) má zkušenosti s uvedením této informace. Podobná situace 

je u kontaktních údajů na jednotlivé lektory, kde 56% respondentů uvádí, že jimi 
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navštěvované kluby tyto informace podávají. Nejzajímavější je zjištění, že z táborů 

navštěvovaných respondenty většina neudává věk lektorů. Jednotlivá čísla respondentů 

jsou uvedena v tabulce. 

Tabulka 7: Informace o lektorech uváděné organizátory 

Ne Celkem

Jméno 61 13 74

Věk 23 51 74

Vzdělání 42 32 74

Kontaktní údaje 41 33 74

Ano

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Otázka 13: O čem děti nejvíce mluví v průběhu tábora a po něm? Seřaďte informace 

podle důležitosti. 

Otázka měla podat zprávu o tom, jak je pro děti důležitá osoba trenéra na táboře. Celkové 

pořadí je znázorněno v podobě slovního mraku na obrázku 6. Z výzkumu vyšlo, že pro 

děti respondentů jsou na táboře nejzajímavější kamarádi, a proto o nich doma vyprávějí 

více než o průběhu akce. Sportovní program je pro ně na druhém místě. Výsledkem 

každého správně uspořádaného příměstského tábora by měla být radost účastníků ze 

sportovních aktivit na táboře provozovaných. Trenéři jsou pro děti také velmi důležití, 

ale informace o personálu podávají méně. Dobré jídlo je velmi důležitou složkou táborů, 

takže děti o něm samozřejmě doma mluví. Nejméně se děti chlubí aktivitami s kamarády 

o poledním klidu. 

Obrázek 6: Slovní mrak - o čem děti nejvíce mluví v průběhu tábora a po něm 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Přesné průměrné hodnoty,  které z průzkumu vyšly jsou zpracovány a znázorněny 

graficky na grafu 13. Nemá z hlediska výzkumu smysl porovnávat výsledky dle 

identifikačních otázek, protože o čem děti doma mluví nemá souvislost z žádným 

zmíněným znakem.  

Graf 13: O čem děti nejvíce mluví v průběhu tábora a po něm 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

5.4. Vzdělanost personálu na příměstském táboře 

Otázka 14: Vedoucí tábora by měl mít pedagogické minimum nebo jiné odpovídající 

vzdělání. 

Otázka měla za pomoci Likertovy škály zjistit míru souhlasu či nesouhlasu s tvrzením. 

48% respondentů s tímto výrokem spíše souhlasilo. 21% respondentů s odpovědí 

naprosto souhlasilo. Tedy většina respondentů, 65 z 94, s výpovědí souhlasilo. Sedm 

respondentů  (7%) odpovědělo neutrálně. Nesouhlas s tvrzením podalo menší procento 

respondentů. Spíše nesouhlasilo 19% respondentů a naprosto nesouhlasil nejmenší počet 

respondentů: 5%. Z výzkumu je tedy patrné, že vedoucí tábora by dle respondentů měl 

mít pedagogické minimum nebo jiné odpovídající vzdělání. 
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Graf 14: Pedagogické minimum vedoucích tábora 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Otázka 15: Lektoři na táboře musí být certifikovaní trenéři.  

Tato otázka opět za pomoci Likertovy škály mapuje zájem rodičovské veřejnosti o vzdě-

lání lektorů. U této otázky jde vidět značný rozpor mezi respondenty, jak je uvedeno 

v grafu 15.  

Graf 15: Certifikovaní trenéři 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Nejvíce respondentů sice odpovědělo, že s výrokem spíše souhlasí (36%), ale 29% odpo-

vědělo, že s výrokem spíše nesouhlasí. Deset respondentů tvořících 11% z dotazovaných 

4

18

7

45

20

0 10 20 30 40 50

Nesouhlasím

Spíše nesouhlasím

Nevím

Spíše souhlasím

Souhlasím

12

27

10

35

10

0 10 20 30 40

Nesouhlasím

Spíše nesouhlasím

Nevím

Spíše souhlasím

Souhlasím



55 

 

odpovědělo, že neví. S výrokem naprosto souhlasilo 11% respondentů, tedy celkově s vý-

rokem souhlasilo 45 respondentů, tvořících 47%. Absolutní nesouhlas podalo 13% re-

spondentů a celkový nesouhlas tedy tvoří 42%. Rozpor u této otázky dokazuje, že rodiče 

nemají jednotný názor na vzdělání lektorů a i když v první části dotazníku uvedli, že o 

vzdělání zájem mají, uvědomili si, že certifikovaný trenér neznamená, že bude dosahovat 

vyšších kvalit než lektor bez certifikátu. 

Otázka 16: Lektoři musí mít nejméně středoškolské vzdělání.  

Tento výrok se opět vrací k otázce vzdělání, ale i k otázce věku lektorů. Lektoři se stře-

doškolským vzděláním jsou pravděpodobně starší než 18 let. U této otázky jde opět vidět 

mírný rozpor rodičů.  

36% respondentů spíše souhlasí, že lektoři by měli mít minimálně středoškolské vzdělání, 

tedy být starší než 18 let. 27% respondentů odpovědělo, že spíše nesouhlasí. Absolutní 

souhlas zde dalo 17% respondentů, tedy celkově s výpovědí souhlasí 53% respondentů. 

Šest respondentů tvořících 6% se odpovědi neúčastnilo. Naprosto nesouhlasilo 14% re-

spondentů, tedy celkově s výrokem nesouhlasí 41% respondentů. Z výzkumu vyšlo, že 

větší množství rodičů souhlasí, že by lektoři měli mít středoškolské vzdělání, tedy věk 

nad 18 let. Tento výsledek si mírně protiřečí s výsledky otázky 10, kde věk lektora skončil 

dle respondentů na posledním místě z hlediska důležitosti. 

Graf 16: Středoškolské vzdělání lektorů 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Otázka 17: Informace o vzdělání lektorů si zjišťuji předem. 

Tvrzení mapuje zájem rodičovské veřejnosti o vzdělání lektorů na příměstských táborech. 

Z předchozích dat je patrné, že rodiče zájem o vzdělání lektorů mají, ale úkolem této 

otázky bylo zjistit, jaké procento respondentů si informace o vzdělání lektorů hledá pře-

dem. Předpokladem bylo, že většina rodičů si tyto informace neověřuje. 

Graf 17: Informace o vzdělání lektorů si zjišťuji předem 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Výzkum potvrdil předpoklad, když 36% rodičů zaškrtlo, že nesouhlasí s výrokem. Spíše 

nesouhlasilo 24% respondentů, tedy 56 rodičů z 94 respondentů tvořících 60%, s uvede-

ným výrokem nesouhlasí. 9% respondentů se zdrželo odpovědi. Souhlas s výrokem 

uvedlo 10% rodičů a odpověď spíše souhlasím vybralo  21% respondentů. Tedy 31% 

rodičů si dává práci před zahájením účasti jejich dítěte na táboře s vyhledáváním infor-

mací o jednotlivých lektorech. 

Otázka 18: Při přebírání dětí komunikuji s personálem táborový den. 

Otázka měla zjistit zájem rodičů o dění na táboře. Informace od dětí mohou být někdy 

zkreslené a vyhnout se tomuto problému se dá konzultací s personálem tábora. Konzultací 

s lektory navíc rodič zjistí více informací než podávají samotné příměstské tábory pro-

střednictvím sociálních sítí a webových stránek. 

33% respondentů odpovědělo, že s výrokem spíše souhlasí a 31% rodičů naprosto sou-

hlasí s uvedenou větou. Dohromady tedy 60 respondentů z 94, tvořících 64% z celkového 
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rodičů odpovědělo, že neví, zda komunikuje s personálem. Zbylých 24 respondentů, tvo-

řících 26%, odpovědělo, že s výrokem nesouhlasí, a tedy informace o průběhu tábora zís-

kává prostřednictvím svého dítěte a o konkrétní dění na táboře z pohledu personálu se 

nezajímá.   

Graf 18: Při přebírání dětí komunikuji s personálem táborový den 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Otázka 19: Zrušili jste někdy účast na táboře kvůli problémům s trenéry? 

Otázka měla zjistit v konkrétním výzkumu procentuální zastoupení respondentů, kteří 

mají s nedostatečnými lektory zkušenosti. 

Trenéři na sportovních příměstských táborech občas nemají v očích rodičů dostatečnou 

kvalifikaci k vedení jejich dětí. Někdy se stane, že kvůli rozmanitým důvodům se rodič 

rozhodne dítě z tábora odhlásit a požaduje peněžní náhradu za ušlé dny.  

Výsledky ukázaly, že většina respondentů (93%) s tímto problémem zkušenosti nemá. 

Šest respondentů z 94 tázaných (7%) ovšem v minulosti tábor kvůli problémům s trenéry 

opustilo. V další otázce jsou rozebrány důvody, které je k ukončení účasti vedly. 
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Graf 19: Zrušili jste někdy účast na táboře kvůli problémům s trenéry? 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Otázka 20: Pokud ano, uveďte, o jaké problémy se jednalo. 

Respondenti zde vybírali z uvedených možných důvodů, které jsou pro výzkum důležité, 

takové body, které stály za odhlášením dítěte z tábora.  

Důvody uvedené jako možné odpovědi na otázku jsou uvedeny v tabulce 8 spolu 

s počtem respondentů, kteří problém zažili. 

Tabulka 8: Problémy s trenéry na táboře 

Ne Celkem

Osobnost trenéra 2 4 6

Nedostatek zkušeností trenéra 2 4 6

Nízký věk lektorů 0 6 6

Nedostatečná kvalifikace 1 5 6

Ano

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Nejčastějšími problémy byly osobnost trenéra a nedostatek zkušeností. Nedostatek 

zkušeností se pojí převážně k praktikantům na táboře. Nikdo z respondentů neuvedl, že 

by problémem byl nízký věk lektorů. Podle jednoho respondenta byla překážkou 

nedostatečná kvalifikace trenéra. Jednoho respondenta k opuštění tábora vedly jiné 

důvody, než byly uvedené v odpovědích. 
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5.5. Česká legislativa týkající se příměstských táborů 

Otázka 21: Je zákonem upravené vzdělání lektorů pro příměstské tábory? 

Poslední otázka měla zjistit orientaci jednotlivých respondentů v tématu české legislativy 

týkající se příměstských táborů.  

 

Graf 20: Je zákonem upravené vzdělání lektorů pro příměstské tábory? 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Většina respondentů (87%) se v oblasti české legislativy neorientuje a tedy neví, zda je 

vzdělání lektorů upravené. Pouhých 11 respondentů (12%) správně odpovědělo, že česká 

legislativa vzdělání lektorů na táborech neupravuje. Jeden respondent se mylně domnívá, 

že vzdělávání je dané zákonem, tedy se nemůže stát, že na táborech jsou lektoři, kteří 

nemají patřičné vzdělání. 
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6. Diskuze 

Cílem bakalářské práce bylo zmapovat zájem rodičovské veřejnosti o odbornost lek-

torů/trenérů při výběru sportovních příměstských táborů. Při výběru tábora je potřeba vzít 

v úvahu fakt, který uvádí Włastowski et al. (2016), že specifickou skupinu zákazníků 

tvoří děti. Volnočasové aktivity dětí se většinou řídí dle jejich přání, jelikož jak uvádí 

Hájek et al. (2008), volný čas je prostor pro záliby, koníčky a jim podobné aktivity, které 

nejsou povinností. Dítě může trvat na docházení na příměstský tábor dle jeho výběru. 

Příměstský tábor, kterého by se dítě nechtělo ze své svobodné vůle účastnit, by pak pro 

něj byl povinností a tedy už ne volnočasovou aktivitou. Vzdělání lektorů není v tomto 

případě v hlavním zájmu dítěte. Hlavním zájmem je sport, který je na táboře provozován.  

Jak uvádí Pomohaci (2018), volnočasové sportovní aktivity hrají důležitou roli při udržo-

vání zdraví a fyzické zdatnosti, ale také se stále více využívají z jiných důvodů, jako je 

socializace, komunikace, navazování nových přátelství a vztahů. Děti si chtějí na táboře 

najít nové kamarády prostřednictvím sportu, který si vybraly a ostatní vrstevníci na táboře 

s ním zálibu v tomto sportu sdílí. Jak uvádí Jedlička (2015) nejdůležitější etapy sociali-

zace probíhají vždy v malých skupinkách.  

Ovšem samotný nákup služby je v kompetenci rodičů či jiných zákonných zástupců, kteří 

dítě zastupují.  Rodiče na vzdělání personálu koukat mohou a případnou návštěvu tábora 

dítěti rozmluvit. Dle zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku je povinností každého 

rodiče zajistit, aby jejich dítě pobývalo ve vyhovujících podmínkách. Práce si kladla za 

úkol zjistit, do jaké míry mezi vyhovující podmínky spadá vzdělání personálu na příměst-

ských táborech. Bezchleba (2013) ve své publikaci uvádí mezi podmínky pro výkon 

funkce hlavního vedoucího tábora mimo jiné věk nad 18 let a absolvování akreditovaného 

kurzu. Česká legislativa příměstské tábory přímo neupravuje, ale uvádí řadu doporučení. 

Vedoucí příměstských táborů si tak tuto problematiku řeší sami, ale mnoho rodičů dle 

výsledků výzkumu o této skutečnosti neví.  

Rozdílný přístup ke vzdělání lektorů jde vidět například ve Spojených státech americ-

kých, kde má každý stát vlastní požadavky na pořádání letních sportovních příměstských 

táborů. Příměstské tábory jsou dle definice Division of Child Development and Early 

Education (2018) rekreačním programem, který nabízí péči třem a více dětem školního 

věku a fungují kratší dobu než čtyři po sobě jdoucí měsíce. Uvádí ve svém dokumentu 

podmínky pro pořádání licencovaného sportovního příměstského tábora následovně:  
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a) tábor musí být situován v kolaudované stavbě, schválené požární a sanitární in-

spekcí, 

b) tábor musí zajišťovat činnosti vývojově přiměřené účastníkům, 

c) tábor musí pro děti zajišťovat výživná jídla a svačiny, 

d) tábor musí zajistit školení BOZP, 

e) u všech zaměstnanců musí být zkontrolován rejstřík trestů, 

f) u všech zaměstnanců je kladen důraz na vzdělání a/nebo praxi, 

g) tábor musí splňovat požadavky na zařízení a místo, kde se dětem péče poskytuje 

a musí být splněny další požadavky na ochranu zdraví dětí a bezpečnost. 

Bod f) je řešen následovně: žádná osoba, která nemá platné povolení od ministerstva ne-

smí provozovat letní tábory. Pořadatelům musí být minimálně 21 let a musí absolvovat 

400 až 600 hodin praxe práce s dětmi školního věku. Dále musí absolvovat školení, tzv. 

NC Early Childhood Administration Credential nebo jeho ekvivalent. Pokud je pořadatel 

aktivní i v programu s dětmi, musí absolvovat pětihodinové školení základní péče o děti 

školního věku. Zaměstnanci v programech letních příměstských táborů musí dosahovat 

věku minimálně 18 let a musí mít maturitu nebo podobný ekvivalent. Nejpozději do čtyř 

týdnů od nástupu do zaměstnání absolvovat školení, tzv. Basic School-Age Care (BSAC) 

dle pravidla 15A NCAC 18A, .0102 ve správním řádu Severní Karolíny. 

Dotazníkové šetření s sebou neslo několik potíží. Největším problémem byla neochota 

respondentů dotazník vyplnit. I přes rozeslání dotazníku do čtyř klubů, kteří se pořádáním 

sportovních příměstských táborů zabývají, se dotazník rozhodlo vyplnit pouze 94 respon-

dentů. I přes opakované žádosti se výzkumu více respondentů účastnit nechtělo. Vý-

zkumu se zúčastnily převážně ženy, což mohlo mít vliv na výsledky. Další komplikací je 

fakt, že na dotazník nereagovali lidé se základním vzděláním a bez vzdělání. Dva respon-

denti se základním vzděláním vyplňovali značně rozdílné hodnoty a výsledek výzkumu 

pak mohl být více rozmanitý. Dalším problémem mohl být způsob distribuce dotazníků. 

Kluby rozesílaly dotazník s průvodním dopisem na e-mailové adresy účastníků příměst-

ských táborů. Dle zkušeností může být konstatováno, že rodiče na e-maily nereagují v ta-

kové míře, jak se očekávalo. Další komplikací je fakt, že i přes známost organizace, která 

respondentům dotazníky distribuovala, rodiče neměli zájem vyplnit dotazník studentce, 

kterou neznají.  



62 

 

Pro zpracování výsledků práce byla využita deskriptivní analýza. Pro účely bakalářské 

práce byl tento typ analýzy postačující, ale bivariační analýza by mohla přinést další vý-

znamné poznatky a hlubší proniknutí do tématu.   
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7. Závěry 

Vzdělání lektorů/trenérů na sportovních příměstských táborech je rodičovskou veřejností 

spíše podporováno, nicméně personál na táboře není pro rodiče hlavním kritériem při 

výběru tábora. Sportovní program, který daný příměstský tábor nabízí je při výběru důle-

žitější. Rodiče si uvědomují důležitost sportu jako volnočasové aktivity a jeho dopadů na 

fyzické a psychické zdraví a jeho další důležitosti ze sociálního hlediska. Děti po příchodu 

domů z tábora navíc nejvíce vypráví právě o sportovním programu a o kamarádech, které 

si na táboře našly. Termín tábora je při výběru nejdůležitější. Rodiče přes léto pracují, 

protože dovolená na pokrytí celých dvou měsíců prázdnin nestačí. Po zaplnění programu 

aktivitami největší priority, jako je společná dovolená, hledají příměstské tábory konající 

se ve zbylých volných termínech. Když v daný termín tábor najdou, přichází na řadu in-

formace o sportovním programu, a až následně informace o personálu.  

Lektoři se vzdělávají ve svém sportu za pomoci kurzů, ze kterých získají certifikát. Vý-

hodou certifikátů je získání důležitých základních poznatků v provozovaném sportu a ab-

solvování kurzu první pomoci, který se na školení většinou probírá. Zmíněné znalosti by 

mohly zvýšit kvalitu příměstských táborů. Na druhou stranu je nevýhodou různá kvalita 

školení. Sportovní asociace si školení nechávají ve své kompetenci a certifikát lze občas 

získat poměrně snadno. Znalosti, které se od člověka s certifikátem očekávají pak 

mnohdy neodpovídají realitě. Lektoři, kteří certifikát ve sportu nemají, ale například sport 

v mládí provozovali, dokážou častokrát podat lepší výsledky, než osoby s certifikátem. 

Nesmí se opomíjet fakt, že certifikát neznamená, že trenér dosahuje vyšších kvalit než 

trenéři bez něj. Rodiče si tuto skutečnost dle výsledků dotazníkového šetření uvědomují, 

a proto si více váží schopností motivovat dítě ke sportovnímu výkonu a vytvořit pro děti 

zábavný program. Investice klubů do vzdělání lektorů je sice ze strany rodičů žádoucí, 

ale nedefinují osobu kvalitního lektora. 

Dle výsledku výzkumu lze navrhnout následující doporučení pro kluby, které se pořádá-

ním sportovních příměstských táborů zabývají: 

• Zajištěním nadšení dětí, kamarádského prostředí a zábavného sportovního pro-

gramu na příměstském táboře je vyšší pravděpodobnost k opakované účasti 

dětí. 

• Propagování příměstských táborů prostřednictvím letáků a plakátů není tolik 

efektivní jako propagace prostřednictvím webových stránek a doporučení od 

nadšených účastníků z minulých táborů. 
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• Cena nehraje při výběru příměstského tábora takovou roli jako sportovní pro-

gram, termín tábora a personál. Může být stanovena vyšší, pokud vyjmenované 

body klub dostatečně splňuje. 

• Osoby praktikantů jsou přijímány pozitivně, když je zajištěn zábavný program 

a nadšení dítěte. Vzdělání praktikantů a jejich věk je pro rodiče méně zásadní. 

Rodiče si váží schopnosti motivovat děti a umět vytvořit zábavný program více 

než licence v daném sportu a věku nad 18 let.  

• Vedoucí tábora by měl mít pedagogické minimum nebo jiné odpovídající vzdě-

lání. 

• Trenéři by dle rodičů měli být certifikovaní, ale informace o certifikátu si ne-

vyhledávají. Zrušení účasti na táboře kvůli osobě trenéra se děje spíše výji-

mečně. Kluby by si měly dát pozor na nedostatek zkušeností a nedostatečnou 

kvalifikaci lektorů. 

• Je vhodné dodržovat doporučení pro pořádání příměstských táborů, které jsou 

uvedeny v teoretické části práce, aby se předešlo nedorozumění s rodiči. Ti se 

dle výsledků výzkumu neorientují v české legislativě a nevědí, že si kluby upra-

vují pořádání samy.  

Závěrem lze konstatovat, že úprava vzdělání lektorů/trenérů na příměstských táborech 

českou legislativou chybí a vzhledem k zájmu rodičů by se měla uzákonit. Zároveň by se 

ale mělo přijít s opatřením kvality jednotlivých školení, aby investice do vzdělání lektorů 

přinesla pozitivní výsledky jak pro stranu sportovního klubu, tak pro stranu rodičů. 
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Informovaný souhlas jako úvod k dotazníku 

 

Vážená paní, vážený pane,  

obracím se na Vás s žádostí o vyplnění dotazníku, jehož výsledky budou použity k vypracování mé baka-

lářské práce s názvem Management sportovních příměstských táborů. Jejím cílem je zmapovat Váš zájem 

o odbornost lektorů/trenérů při výběru sportovních příměstských táborů. Pro dotazování jsem si Vás vy-

brala, protože jste se se svým dítětem sportovních příměstských táborů v minulosti účastnili. 

 

Vaše účast spočívá ve vyplnění dotazníku, který Vám zabere cca 10 minut času. Vaše účast významným 

způsobem přispěje k rozšířením poznatků ve zkoumané oblasti. Odpovídejte, prosím, dle pravdy a vyplňte 

všechny povinné otázky. 

 

Dotazník je možné vyplnit nejpozději do: 30. dubna 2022 

 

Výzkum byl schválen Etickou komisí UK FTVS pod číslem: 90/22. 

 

Dotazník je anonymní a Vaše osobní údaje nebudou nikde zveřejněny. Uchovávány budou pouze pod čí-

selným kódem a v souladu s nařízením Evropské Unie č. 2016/679 a platným zákonem České republiky č. 

110/2019 Sb. o ochraně osobních údajů v informačních systémech. Informace, které získám prostřednic-

tvím dotazníku, budou použity pro účely bakalářské práce, případně budou využita při další výzkumné 

práci na UK FTVS. 

 

S výsledky studie se můžete seznámit na emailové adrese: bara.syko@seznam.cz 
 
Vyplněním a odevzdáním dotazníku potvrzujete, že dobrovolně souhlasíte se svojí účastí v této výzkumné 

studii, o které jste byl/a informován/a, jakož i o právu odmítnout účast nebo svůj souhlas kdykoli odvolat 

bez represí, a to písemně Etické komisi UK FTVS.  

 

Předem děkuji za Vaši ochotu a spolupráci, 

 

Barbora Sýkorová 

  

mailto:bara.syko@seznam.cz


 

 

Příloha 3: Dotazník 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 


