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Přílohy
Příloha č. 1: Doporučená osnova studie proveditelnosti
Titulní stránka
1. Obsah
2. Úvodní informace
3. Stručné vyhodnocení projektu
4. Stručný popis podstaty projektu a jeho etap
5. Analýzy trhu, odhad poptávky, marketingová strategie a marketingový mix
6. Management projektu a řízení lidských zdrojů
7. Technické a technologické řešení projektu
8. Dopad projektu na životní prostředí
9. Zajištění investičního majetku
10. Řízení pracovního kapitálu (oběžný majetek)
11. Finanční plán a analýza projektu
12. Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu
13. Analýza a řízení rizik (citlivostní analýza)
14. Harmonogram projektu
15. Závěrečné shrnující hodnocení projektu
Přílohy
Zdroj: Sieber, 2004.

Příloha č. 2: Dotazník
Dobrý den,

jsem studentka Fakulty tělesné výchovy a sportu, Univerzity Karlovy. Téma mé
bakalářské práce se týká letních táborů a jarních soustředění pro děti předškolního věku
s rodiči a pro děti mladšího školního věku. Ráda bych Vás tímto chtěla požádat o
vyplnění krátkého dotazníku. Veškeré informace jsou anonymní a budou použity pouze
v mé bakalářské práci.

Děkuji za ochotu,
Lucie Ratajová
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1. Navštěvuje Vaše dítě letní tábory?

ANO x NE
Pokud ANO, prosím, zakroužkujte o jaký druh tábora, soustředění se jedná:
Jezdecký tábor
Tábor u moře
Skautský
Výtvarný
Divadelní
Vodácký
Sportovní
Jazykový
Ozdravný
Hudební
Turisticko-zálesácký
Jiný, prosím, vypiště………………………

2. Navštěvuje Vaše dítě další vícedenní tábory, soustředění v průběhu roku?

ANO x NE
Pokud ANO, prosím, zakroužkujte o jaký druh tábora, soustředění se jedná:
Jezdecký tábor
Tábor u moře
Skautský
Výtvarný
Divadelní
Vodácký
Sportovní
Jazykový
Ozdravný
Hudební
Zimní (lyžařský)
Turisticko-zálesácký
Jiný, prosím, vypiště………………………

5

3. Jak často Vaše dítě vyjíždí na tábory, soustředění během roku?
A) 0 x
B) 1 x za rok
C) 2 – 3 za rok
D) více jak 4 x za rok

4. Co očekáváte od vícedenního tábora, soustředění?

5. Na základě jakých podmínek jste vybírali tábor, soustředění pro své dítě?
(možnost více odpovědí)

A) Doporučení lékaře
B) Doporučení přátel
C) Dle místa bydliště
D) Podle kroužku, který dítě navštěvuje
E) Dle zaměření tábora, soustředění
F) Bezpečnost v táboře
G) Mám známé, které tábor organizují
H) Na tábor jedou kamarádi mého dítěte
I) Jiné, prosím, vypište……………………………………

6. Jste spokojeni s nabídkou táborů a soustředění ve Vašem okolí?
A) Ano
B) Spíše ano
C) Spíše ne
D) Ne
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7. Jaké typy táborů, soustředění Vám ve Vašem okolí schází?

8. Uvítali byste pestřejší nabídku táborů, soustředění?
ANO x NE

Představte si letní tábor nebo jarní soustředění, který dětem nabízí kreativní
prostředí, kde většina programu probíhá v prostředí přírody. Jako zázemí tábora
se využívá tee-pee, jurta, maringotka či chatka, děti jsou ubytovány v jednom
velkém vytápěném stanu. Tábor, soustředění se specializuje na jazykovou výuku.
To znamená, že klasický program je doplněn o rodilého mluvčího a aktivity více či
méně probíhají v anglickém a německém jazyce. V případě dětí předškolního
věku, je možné, aby s dítětem na tábor jel/i rodič/e.

9. Uvítali byste možnost jet s dítětem na podobný tábor, soustředění?
ANO x NE

10. V čem by Vám tento typ tábora, soustředění vyhovoval?

11. Jaké vidíte nevýhody tohoto typu tábora?
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12. Jakou finanční částku jste ochotni investovat do týdenního tábora s výukou
anglického jazyka, plnou penzí pro Vaše dítě?

13. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? (zakřížkujte)
otec

matka

základní
vyučení
maturita
vysoká škola

Kolik let je Vašemu dítěti?

Příloha č. 3: Otázky k polostrukturovanému rozhovoru
1. Nyní již mají rodiče dětí na výběr z několika druhů táborů. Jak si rodiče dětí
našli vás? Jak se k vám děti ve většině případů dostaly?

2. Z mého výzkumu jsem zjistila, že rodiče často dají na doporučení přátel. Jakou
propagaci tábora využíváte vy?
3. Na co si dát pozor při přípravě tábora, a na co v samotném jeho průběhu?
4. Jaké jsou příjmy a výdaje celého tábora?
5. Jaké byly vaše počáteční náklady na zřízení a provoz tábora?
6. Jaká je průměrná cena tábora pro děti?
7. Jaká jsou podle Vás největší rizika v provozu letního tábora?
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