
�

�

�

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

FAKULTA T�LESNÉ VÝCHOVY A SPORTU 

�

�

�

�

�

�

�

�

Management sportovní akce – Princeton-Blairstown Center 

Bakalá�ská práce 

Vedoucí bakalá�ské práce:     Vypracovala: 

Mgr. Josef Vorá�ek      Jana Jelínková 

Praha, srpen 2013 



�

�

Prohlašuji, že jsem záv�re�nou bakalá�skou práci zpracovala samostatn� a že jsem uvedla 

všechny použité informa�ní zdroje a literaturu. Tato práce ani její podstatná �ást nebyla 

p�edložena k získání jiného nebo stejného akademického titulu. 

V Praze, dne 5. 8. 2013                                          ……………………………  

                                                                                                               podpis diplomanta                 



�

�

Eviden�ní list

Souhlasím se zap�j�ením své bakalá�ské práce ke studijním ú�el�m. Uživatel svým podpisem 

stvrzuje, že tuto bakalá�skou práci použil ke studiu a prohlašuje, že ji uvede mezi použitými 

prameny. 

Jméno a p�íjmení:           Fakulta / katedra:           Datum vyp�j�ení:               Podpis: 

�������������������������������������������������������������������������������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�

�

�

� � � � � � �

Pod�kování 

Ráda bych na tomto míst� pod�kovala vedoucímu bakalá�ské práce, Mgr. Josefu 

Vorá�kovi, za odbornou pomoc a cenné rady, které mi napomohly p�i realizaci této práce.  

Dále bych cht�la pod�kovat všem zam�stnanc�m PBC, p�edevším Davevovi Barbierovi 

a Patricii D. Karlové, za jejich �as, poskytnutí pot�ebných informací, materiál�, bez kterých 

by má bakalá�ská práce nemohla vzniknout. 



�

�

Abstrakt 

Název:     Management sportovní akce – Princeton-Blairstown Center 

Cíle:  Cílem bakalá�ské práce je na základn� silných a slabých stránek, p�íležitostí a 

hrozeb navrhnout konkrétní opat�ení, které by vedlo ke zlepšení organizace 

Princeton-Blairstown Center v následujících letech.

Metody:  Jako hlavní výzkumná metoda byla použita p�ípadová analýza. K vypracování této 

analýzy bylo uskute�n�no zú�astn�né pozorování, analýza dokument�, polo-

strukturovaný a nestrukturovaný rozhovor. Na základ� t�chto metod byla 

vypracována SWOT analýza, která ukazuje silné a slabé stránky, p�íležitosti a 

hrozby Princeton-Blairstown Center.  

       

Výsledky: Analýza ukázala, že tábor Princeton-Blairstown Center byl organiza�n�

zvládnutou akcí jen s drobnými problémy. Tábor je p�idruženou organizací 

k Princeton University, tudíž �ást financí pro tábor plyne z univerzity �i jejích 

nadací. P�ednostmi Princeton – Blairstown Center je p�edevším lanové centrum, 

jedine�né prost�edí, výjime�nost v širokém okolí a díky tomu má každoro�n� se 

zvyšující po�et ú�astník�. Pro následující roky je velmi d�ležité udržovat dobrý 

vztah s univerzitou, starat se o pozemky, udržovat jezero v dobrém stavu, snažit se 

najít sponzory a zlepšit svou propagaci. 

Klí�ová slova: Management, sportovní management, manažer, sportovní akce, projektový 

management, projekt, SWOT analýza, analýza dokument�, p�ípadová studie, 

zú�astn�né pozorování, polo-strukturovaný rozhovor, nestrukturovaný 

rozhovor. 
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Abstract 

Title:           Sports event management – Princeton-Blairstown Center  

Objectives: The aim of this work is on the basis of the strengths, weaknesses, opportunities 

and threats to propose particular arrangement that would improve organization of 

Princeton-Blairstown Center in following years. 

Methods:  Case analysis was used as the main research method. In preparation of this 

analysis participant observation, document analysis, semi-structured and 

unstructured interviews were applied. On the basis of these methods SWOT 

analysis was developed, which shows the strengths and weaknesses 

Results:      The analysis showed that the Princeton – Blairstown Center was very well 

organized event with small issues.  The camp is associated organization to 

Princeton University, camp gains part of the funding from the university or its 

foundations. The advantages of Princeton - Blairstown Center are mainly a high 

ropes course, a unique environment and area and because of these advantages 

camp has increasing number of participants every year. For the following years, 

it is very important to keep a good relationship with the university, take care of 

the site, keep the lake in good condition, try to find sponsors and improve 

promotion of Princeton – Blairstown Center. 

Keywords: Management, sports management, manager, sports event, project management, 

project, SWOT analysis, document analysis, case study, participant observation, 

semi-structured interview, unstructured interview. 
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1. ÚVOD 

Téma této bakalá�ské práce pojednává o managementu sportovního outdoor-

teambuildingového letního tábora Princeton Blairstown Center (dále jen PBC) v New Jersey 

ve Spojených státech amerických (USA). Jedná se o tábor zam��ený p�edevším na sportovní, 

teambuildingové a outdoorové aktivity.   

Moto PBC (2012) je: „Princeton-Blairstown Center strengthens character, leadership 

and stewardship in urban youth and Princeton University students through transformative 

experiential education in a unique environment to advance a more equitable, peaceful and 

sustainable society.“� Což ve volném p�ekladu znamená toto: „ PBC posiluje charakter, 

vedení a �ízení m�stské mládeže a student� z Princeton University prost�ednictvím 

zážitkového vzd�lávání v jedine�ném prost�edí p�i prosazování poctiv�jší, spravedliv�jší, 

mírumilovn�jší a trvale udržitelné spole�nosti.“

Toto téma jsem si zvolila z n�kolika d�vod�. Jedním z hlavních d�vod� byl m�j 

t�ím�sí�ní pracovní pobyt na uvedeném tábo�e v lét� 2012. Pracovala jsem zde jako 

Waterfront director, což mi dalo možnost poznat management a organizaci tohoto sportovního 

tábora v USA. Vzhledem k tomu, že hraji basketbal a od d�tství jsem navšt�vovala aktivn�

sportovní tábory v �eské republice, byl pro mne pobyt v USA setkáním s rozdílnou kulturou, 

rozdílným chováním �i mentalitou lidí a stal se pro mne impulsem k zamyšlení nad organizací 

sportovních tábor�. Motivovalo mne to k tomu, abych si zvolila jako téma bakalá�ské práce 

práv� tento velmi rozdílný p�ístup v po�ádání sportovního tábora.  

V USA je nespo�etné množství sportovních tábor�. Jen ve Stát� New Jersey, ve kterém 

jsem p�sobila, bychom našli desítky podobných tábor�. Ne všechny jsou ale zam��eny 

výhradn� na sport. N�které se v�nují i nesportovním aktivitám, jako je nap�íklad zp�v, hraní 

na hudební nástroje, návrhá�ství, va�ení v p�írod� apod. N�které tábory se v�nují jak sport�m, 

tak všem t�mto ostatním aktivitám a takovým táborem je i PBC. 

Sportovní tábory a tábory celkov� jsou v USA mnohem v�tší než v �eské republice. Je 

to dáno nejen velikostí této zem�, ale také finan�ními možnostmi a podporami od státu. 

Mnoho tábor� je také p�idružených k n�jaké univerzit�, což je p�ípad PBC. Jak z názvu 

vyplývá, jedná se o p�idružení k Princeton University (dále jen PU). PBC nabízí své služby 

d�tem ve v�ku 11-17 let po více než 100 let. První „summer camp“ po�ádaný PU byl v roce 

1908. Od této doby probíhá každoro�n� a jeho hlavním cílem je poskytnout pobyt v p�írod�, 

utužení charakteru a ukázání mnoha druh� sport� a dalších �inností mladým lidem. 
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Uvedené cíle PBC jsou všeobecn� pro vývoj mladých lidí významné a považuji za 

nezbytné se touto oblastí zabývat a neustále ji vylepšovat. 

Zám�rem této práce je zanalyzovat problematiku managementu sportovního tábora, na 

základ� deskriptivní p�ípadové analýzy vytvo�it p�ehled doporu�ení pro vedení tábora a najít 

možnosti zlepšení a zdokonalení organizace tábora. V budoucnu bych ráda získané zkušenosti 

a poznatky aplikovala v mojí budoucí profesní karié�e, kde bych se cht�la v�novat 

managementu sportovní akce, a to nejen v �eské Republice, ale i v anglicky mluvících 

zemích.  
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2. CÍLE A ÚKOLY BAKALÁ�SKÉ PRÁCE 

2.1.Cíle bakalá�ské práce 

Cílem této bakalá�ské práce je navrhnout konkrétní opat�ení ke zlepšení organizace 

letního tábora PBC. Tato opat�ení by m�la odkrýt možné rezervy a nedostatky a také by m�la 

vést k lepší organizaci a pr�b�hu tábora v následujících letech. 

2.2.Úkoly bakalá�ské práce 

Ze stanovených cíl� vyplývá �ada díl�ích úkol�: 

• p�edstavení sportovního (outdoor-teambuindingového) tábora v USA 

• vymezit pojem management a další pojmy související s touto tématikou 

• charakterizovat jednotlivé fáze organizace sportovní akce 

• provést p�ípadovou studii 

• provést zú�astn�né pozorování 

• realizovat polo-strukturovaný rozhovor a nestrukturovaný rozhovor 

• provést analýzu dokument�

• provést SWOT analýzu a navrhnout konkrétní opat�ení k využití silných stránek a 

p�íležitostí a k eliminaci slabých stránek a opat�ení, jak nejlépe p�edejít potenciálním 

hrozbám 

• vytvo�it p�ehled doporu�ení pro vedení tábora pro následující roky. 
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3. Teoretická východiska 
3.1. Management  

Management jako samostatná disciplína vznikl ve 20. století. Má však po�átky již ve 

starov�ku a st�edov�ku, kdy byl d�ležitý zejména pro �ízení armády �i po�ádání r�zných 

spole�enských akcí šlechty, jako byly nap�íklad plesy. 

Vznik managementu je spojen se t�emi stádii: 

• klasický management (do konce 30. let 20. století) 

• management 40. -70. let 20. století 

• sou�asné období managementu. 

Za zakladatele managementu se považuje F. Taylor, H. Ford a v �eské Republice T. 

Ba�a. 

Další d�ležitá jména pro management jsou: E. Mayo, který zkoumá lidské vztahy 

v managementu; H. Fayol se zabývá uceleným pohledem na �ízení firmy; M. Weber tvrdí, že 

pro organizace je d�ležité mít pevn� stanovené normy, tzn. byrokratické �ízení; P. F. Drucker 

je nejv�tším p�edstavitelem sou�asného managementu. 

Management definovalo mnoho autor�. Podle �áslavové (2009, s. 11) definovat 

management m�žeme t�mito definicemi: 

• K. H .Chung (USA) definoval management jako specifické funkce vykonávané 

vedoucími pracovníky: „Management je proces plánování, organizování a kontroly 

organiza�ních �inností, zam��ených na dosažení organiza�ních cíl�.“

• Americká spole�nost pro management preferuje vedení lidí a �íká, že: „Management 

znamená vykonávání úkol� prost�ednictvím práce jiných.“  

Sportovní management je specifickým managementem, který definovala �áslavová 

(2009, s. 18) takto: „Zp�sob uceleného názoru �ízení t�lovýchovných a sportovních svaz�, 

spolk�, klub�, t�lovýchovných jednot, družstev, které aspo� z �ásti akceptují podnikatelsky 

orientované chování. Dále zde jde zcela bezvýhradn� p�ímo o zp�sob �ízení v podnikatelském 

sektoru výroby sportovního zboží �i provozování placených t�lovýchovných a sportovních 

služeb (nap�. fitness).“  

Dalším d�ležitým pojmem je projektový management a projekt. Podle N�mce (2002, s. 

22) je projektový management definovatelný takto: „Jde o ur�itou filozofii p�ístupu k �ízení 

projektu s jasn� stanoveným cílem, který musí být dosažen v požadovaném �ase, nákladech a 
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kvalit�, p�i respektování ur�ité strategie a p�i sou�asném využití specifických projektových 

postup�, nástroj� a technik.“ Projekt je pak podle N�mce (2002, s.11) „Cílev�domý návrh na 

uskute�n�ní ur�ité inovace v daných termínech zahájení a ukon�ení.“ 

Existují t�i druhy projekt�, které N�mec (2002, s. 13.) vymezuje. Jsou to projekty 

spojené s výstavbou, výzkumné a vývojové projekty, technologické projekty a organiza�ní 

projekty. Sportovní akce spadají do organiza�ních projekt�, které se týkají zm�n ur�itých 

struktur nebo uspo�ádání významných akcí. 
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3.2. Manažer 

Pojem manažer lze vymezit mnoha definicemi a mnoha slovy. Jednoduše však lze �íci, 

že manažer je �ídící pracovník �i vedoucí. Manažer je �lov�k, který je zodpov�dný za 

dosažení cíl�, které mu byly sv��ené, a to prost�ednictvím spolupráce s kolegy �i 

pod�ízenými. Pojem manažer definovali Vodá�ek a Vondrá�ková (2005, s. 18) takto: 

„Manažer je p�edevším profese - a její nositel je zodpov�dný za dosahování cíl� sv��ených 

mu organiza�ních jednotek (útvar�, kolektiv�), v�etn� tv�r�í ú�asti na jejich tvorb� a 

zajišt�ní. Využívá p�i tom kolektiv spolupracovník�.“ 

Každý správný manažer musí zvládat mnoho náro�ných manažerských funkcí a 

dovedností. Každý manažer musí také zvládat manažerské role. Role manažera vyplývají 

z nápln� práce a z postavení manažera v organizaci a p�edstavuje souhrn mnoha složitých 

funkcí, dovedností a úkol�. 

Manažerské funkce a dovednosti spolu souvisí. Propojení manažerských funkcí a 

dovedností je vid�t na obrázku �. 1. 

                                         Obrázek �. 1: 

Manažerské schopnosti a 

dovednosti 

                                         Zdroj: Luisser a Kimball (2009, s.12) 
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3.2.1. Manažerské funkce 

Manažerské funkce manaže�i vykonávají proto, aby splnily cíle organizace. Ve 

Sportovním prost�edí dle �áslavové (2009, s.13) vymezuje Koontze a Weihrich (1993) tyto 

manažerské funkce: 

• plánování 

• organizování 

• personalistika 

• vedení 

• kontrolování. 

3.2.2. Manažerské dovednosti 

Úsp�šný manažer by m�l mít podle Luissera a Kimballa (2009, s.7)  následujících 5 

manažerských doveností: 

• technické (technical skills) 

• lidské (people skills) 

• komunika�ní (communication skills) 

• koncep�ní (conceptual skills) 

• rozhodovací (decision-making skills). 
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3.3.Sportovní akce 

Sportovní akce je další d�ležitý pojem. Nejd�íve si musíme ur�it definici sportu. Rada 

Evropy (2007, s. 2) zavedla definici sportu takto: „ Veškeré formy t�lesné aktivity, které, 

provozovány p�íležitostn� nebo organizovan�, usilují o vyjád�ení nebo vylepšení fyzické 

kondice a duševní pohody, utvo�ení spole�enských vztah� �i dosažení výsledk� v sout�žích na 

všech úrovních.“  

Abychom mohli p�esn� definovat sportovní akci, musíme si nejd�íve �íci, co to je akce 

neboli event: „ Akce je n�co, co se d�je nebo je považované za d�ní �i události.“ Tato definice 

vychází p�edevším z p�ekladu slova event.  

Pokud tedy budeme mluvit o event managementu, m�žeme �íci, že je aplikací 

projektového managementu k vytvo�ení a vývoji událostí, konferencí a festival�. Event 

management sportovní akce tedy bude „�ízení (plánování, organizování, kontrola) události, 

kde je st�edem zájmu sport a jeho ú�astníci.“ 

Sportovní akci tedy m�žeme dle t�chto jednotlivých definic vymezit n�kolika slovy:  

„Je to událost, kdy ve st�edu zájmu jsou ú�astníci, kte�í aktivn� ukazují svou zdatnost 

v daném sportu a pom��ují ji s ostatními soupe�i.“ 

Žádná p�esná definice, která by �íkala, co je to sportovní akce, neexistuje. Podle knihy 

Ekonomika sportu od Novotného (2010, s. 98), kterou vydala Podnikohospodá�ská fakulta 

VŠE, ji však m�žeme popsat jako „jednorázovou sportovní událost, která m�že trvat od 

hodiny až po n�kolik dní, na které se uskute��uje sout�ž jednoho nebo více sportovních 

odv�tví. Sportovní akce m�že být zam��ena v sout�ži na vít�zství nebo jen na po�et ú�astník�. 

Jedná-li se o více odborovou záležitost, tzn., participuje-li více sportovních odv�tví                 

a disciplín, hovo�í se spíše o hrách jako nap�. olympijské hry, hry britského spole�enství 

apod.“ 

Sportovní akci m�žeme rozd�lit podle Novotného (2010, s. 98) dle p�sobnosti, 

otev�enosti, multioborovosti, cíle a prost�edí.  

Sportovní akce d�líme na mezinárodní a národní. Mezinárodní akce jsou po�ádány 

mezinárodními sportovními federacemi a mezinárodním olympijským výborem. M�žou to být 

r�zná mistrovství sv�ta �i mistrovství kontinentu nebo sv�tové �i evropské poháry, které 

po�ádají mezinárodní organizace, a také olympijské hry - jak zimní a letní, tak paralympijské. 

Národní sportovní akce jsou po�ádány národními �i regionálními sportovními svazy: jedná se 
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o mistrovství republiky a další formy národních pohárových sout�ží, p�ebory regionu, kraje, 

m�sta apod.  

Dle otev�enosti, tedy podle toho, kdo se m�že zú�astnit, d�líme sportovní akce na voln�

p�ístupné, p�ístupné jen na základ� výkonnostních kvalifikací a p�ístupné jen výb�rov�, pro 

pozvané. Z hlediska cíle máme akce nekomer�ní/neziskové, kterých je v�tšina, a poté 

komer�ní/ziskové, které p�edstavují pro organizátora akce hlavní zdroj jeho p�íjm�. 

Také m�žeme sportovní akce d�lit na jednooborové a víceoborové, tedy z hlediska 

jejich oborovosti. Ve víceoborových akcích se sout�ží ve více odv�tvích nebo ve více 

disciplínách jednoho odv�tví. Podle prost�edí máme dva typy akce, a to za prvé akce po�ádané 

v uzav�eném um�lém vnit�ním prost�edí (indoorové akce) - v krytých sportovních halách, 

které mají omezenou diváckou kapacitu, ale jejichž výhodou je, že možnost zrušení akce je 

velmi malá; a za druhé akce, které se po�ádají v otev�eném p�írodním prost�edí (outdoorové 

akce) a kde velkou roli hraje po�así. Jejich náro�nost organizování je tedy mnohem v�tší než 

u indoorových akcí. 

3.3.1. Fáze sportovní akce  

Každá sportovní akce má n�kolik fází. Podle Novotného (2010, s. 101) rozlišujeme 4 

fáze sportovní akce: 

• rozhodování o uspo�ádání sportovní akce 

o d�ležitou roli zde hraje druh akce a �asový interval 

o rozdílné podmínky totiž budou u mezinárodní, národní i regionální 

akce  

• p�ípravná fáze akce 

o v této fázi si musíme ujasnit rozsah sout�že a všechny prvky s tím 

spojené, jako je i nap�íklad marketing, p�íprava veškerých podklad� pro 

�leny realiza�ního týmu a ú�astníky, objednání �i p�edb�žné objednání 

všech v�cí spojených s realizací sportovní akce 

• vlastní konání akce 

• uzav�ení a ukon�ení akce. 

�
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3.3.2. Strategický plán pro realizaci sportovní akce 

�ÁSLAVOVÁ (2009, s. 53) ve své knize management sportu uvádí standardizovaný 

ucelený postup 10 krok� pro organizaci sportovní akce. Tento soubor je chápán jako 

všeobecné desatero, jehož výhodou je kontinuální charakter a návaznost jednotlivých krok�. 

Jednotlivé kroky jsou obecné, m�že se jimi �ídit jakýkoliv organizátor sportovní akce a nejsou 

samoz�ejm� dogmatem, tudíž záleží vždy na tv�r�í schopnosti manažera, jak si svou akci 

naplánuje. Mimo toto desatero bych za�adila další dv� d�ležité sou�ásti po�ádání sportovní 

akce, a to personalistiku a marketing. 

 První etapa – Sou�asná situace 

Tato etapa se dá shrnout otázkou „Jak jsme na tom?“.  

Nejd�íve si musí každý organizátor ur�it cíle akce, jakým zp�sobem a prost�edky k nim 

dojít, uv�domit si, zda takovými prost�edky disponuje, a na základ� toho se rozhodnout, zda 

má v�bec smysl tuto sportovní akci po�ádat.  

Druhá etapa – Budoucí prost�edí 

Tato etapa se dá shrnout otázkou „Co lze p�edpokládat?“.  

V této fázi je t�eba se zamyslet nad tím, jaká rizika nám akce m�že p�inést, a snažit se je 

eliminovat, ale i prokázat svou flexibilitu v p�ípadech, kdy to nelze. Dále je t�eba po�ítat i 

s rezervami, jak �asovými, tak finan�ními. 

T�etí etapa – Naše sou�asné možnosti

Tato etapa se dá shrnout otázkou „Kam až jsme schopni postoupit?“. 

Zde bychom se m�li zam��it na reálné zhodnocení našich možností a nedostatk�. Na 

základ� této úvahy lze odhadnout úsp�šnost akce. 

�tvrtá etapa – Možné sm�ry 

Tato etapa se dá shrnout otázkou „Kam bychom mohli zajít?“. 

V návaznosti na základní cíle ur�ené v první etap� je t�eba se rozhodnout, zda budou 

všechny realizovány, do jaké míry a co vše jsme pro n� schopni ud�lat. Sou�ástí této fáze je 

také ov��it, zda je možno realizovat cíle vzhledem k ostatním regulím (stanovy mezinárodních 

federací, pravidla, zákony, atd.). 
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Pátá etapa – Naše cíle 

Tato etapa se dá shrnout otázkou „Kam chceme dosp�t?“.  

Zde dochází ke specifikaci a zkonkrétn�ní našich cíl� na základ� p�edchozích etap. Dále 

je t�eba rozd�lit cíle podle priorit a vytvo�it jejich strukturu. 

Šestá etapa – Možné p�ístupové cesty 

Tato etapa se dá shrnout otázkou „Jak tam m�žeme dojít?“.  

Nyní bychom m�li zohlednit veškeré cesty, jak dosáhnout spln�ní cíl�. Musíme brát 

v úvahu nejen ekonomická hlediska, ale i sportovní, PR a další. 

Sedmá etapa – Zvolená cesta strategie 

Tato etapa se dá shrnout otázkou „Co budeme d�lat?“. 

V této etap� je t�eba zvážit, jaká z cest, vymezených výše, pro nás bude nejefektivn�jší. 

Osmá etapa – Program akce 

Tato etapa se dá shrnout otázkou „Jak to provedeme?“.  

Poté, co jsme vyty�ili cíle a zvolili cestu k jejich realizaci, se m�žeme v�novat 

detailnímu plánu �inností z hlediska nápln� práce a výb�ru konkrétních lidí. To znamená 

rozd�lit role jednotlivým ú�astník�m, stanovit plán akcí, �asové rozpisy, termíny a zp�sob 

kontroly. 

Devátá etapa – Rozpo�et

Tato etapa se dá shrnout otázkou „Co budeme pot�ebovat?“. 

V návaznosti na p�edchozí etapu je t�eba jasn� vymezit rozpo�et výdaj� a p�íjm�

po�ádané akce. P�i po�ádání sportovní akce je stanovení rozpo�tu záležitostí velmi 

problematickou, jelikož je velmi specifickou záležitostí se svými zvláštními riziky, a to 

p�edevším p�írodními vlivy, nep�edvídatelným chováním divák� a závislostí na sponzorech. 

Strana p�íjm� v rozpo�tu vyjad�uje typy finan�ních zdroj� a jejich výši. T�mito 

finan�ními zdroji jsou nap�. poplatky ú�astník�, vstupné, dotace, dary jak od firem, tak od 

soukromých osob. Strana výdaj� musí na druhou stranu vyjad�ovat druhy výdaj� a jejich výši. 
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Desátá etapa – P�ehled a kontrola 

Tato etapa se dá shrnout otázkou „Co z toho vyplývá pro realizaci?“.  

Jako poslední nemén� d�ležitou etapou je kontrolování, které musí probíhat pr�b�žn�. 

V oblasti organizování sportovní akce je kontrola bezesporu d�ležitým prvkem, nebo�

jakákoli nedochvilnost �i nedodržení kontrolních prvk� m�že vyústit v komplikace, které 

mohou ohrozit chod akce. 

Personalistika 

Tato oblast se prolíná s osmou etapou, ve které jsme již stanovili jednotlivé �innosti. 

Úkolem personalistiky neboli personálního managementu je podle t�chto �inností vytvo�it 

pracovní pozice a hierarchii vedení s jasn� danými pravomocemi a zodpov�dností. Tyto 

pozice je t�eba obsadit vhodnými a kvalifikovanými pracovníky, kte�í zajistí správný chod 

celé akce. Jedná se tedy o �innost od správy pracovník� až po aktivní práci s lidským 

kapitálem. 

Personalistika je tedy sou�ástí managementu a m�žeme ji definovat jako obor, který se 

specializuje na získávání kvalitního personálu pro firmu, organizaci �i akci a na práci s ním. 

Marketing 

Vysv�tlit pojem marketing m�žeme podle Kotlera (2007, s. 43) takto: „Marketing se 

zabývá zjiš�ováním a napl�ováním lidských a spole�enských pot�eb. Jedna z nejstru�n�jších 

definic marketingu zní takto: Napl�ovat pot�eby se ziskem.“ Dále pak uvádí, že marketing je 

d�ležité chápat jako: „Um�ní a v�du výb�ru cílových trh� a získávání, udržování si a 

rozši�ování po�tu zákazník� vytvá�ením, poskytováním a sd�lováním lepší hodnoty pro 

zákazníka.“ 

Sportovní marketing se liší p�edevším v tom, že se jedná o sportovní produkt. Definovat 

sportovní marketing tedy m�žeme podle Pittse a Stolara (in �áslavová, 2009, s. 99): „Je to 

proces navrhování a zdokonalování �inností pro výrobu, oce�ování, propagaci a distribuci 

sportovního produktu tak, aby se uspokojovaly pot�eby a p�ání zákazník� a bylo dosaženo cíl�

firmy.“

Význam marketingu ve sportu v posledních letech zna�n� vzrostl. P�i p�íprav� sportovní 

akce je hlavním úkolem marketingu zajistit dostatek finan�ních prost�edk�, a to zejména 

prost�ednictvím reklamy a sponzoringu.  
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3.3.3. Management sportovní akce – jednotlivé její �ásti 

Existuje mnoho autor�, kte�í se zabývají managementem akce (event managementem) �i 

projektovým managementem. V�tšina z nich se však zabývá touto problematikou spíše více 

teoreticky než z praktického hlediska po�ádání. Americký autor Solomon (2002), auto�i Van 

Der Wagen a Carlos (2005) a Masterman (2004) vycházejí ve své knize z osobních zkušeností 

p�i po�ádání sportovní akce a udávají k jednotlivým �ástem praktické p�íklady. Z tohoto 

d�vodu jsem si knihy od t�chto autor� zvolila. Vycházela jsem z nich ve tvorb� rozd�lení 

managementu sportovní akce na jednotlivé �ásti. 

Vytvo�ení a popsání sportovní akce 

P�i vytvá�ení akce si nejd�íve musíme stanovit ú�el této akce a uv�domit si s tím 

spojené okolnosti, které budou tuto akci ovliv	ovat. Musíme si tedy ur�it velikost 

(mezinárodní, národní, regionální �i lokální), význam akce, p�ibližný o�ekávaný po�et 

ú�astník�, a zda se akce budou ú�astnit profesionální sportovci �i jen amaté�i. Dalším 

d�ležitým bodem p�i vytvá�ení akce je zjistit si legislativní okolnosti pro po�ádání akce – zda 

bude pot�ebné povolení k po�ádání akce a p�ípadn� jaké a jakou cestou je budeme získávat. 

D�ležitým bodem p�i vytvá�ení akce je také fakt, že p�i ur�ování cíle/ú�elu této akce je 

d�ležité vyzdvihnout výjime�nost akce. Výjime�nost akce hraje velmi �asto roli p�i 

rozhodování sponzor� a ú�astník�, zda se této akce zú�astit. 

Na základ� t�chto faktor� bychom si m�li ur�it, zda jsme v�bec schopni takovou akci 

uspo�ádat a pokud ano, tak vytvo�it stru�ný popis celé akce, kde by m�lo být popsáno, jak 

uvádí Van Der Wagen a Carlos (2005, s.283): 

• název akce 

• typ akce 

• místo konání 

• datum konání 

• pr�b�h akce  

• zám�r a cíl této akce 

• p�ehled všech krok� pot�ebných k po�ádání akce. 
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Rozpo�et 

Rozpo�et je jednou z nejd�ležit�jších v�cí p�i po�ádání akce. Na za�átku po�ádání 

sportovní akce si musíme vytvo�it rozpo�et, a to tak, že vykalkulujeme p�edpokládané p�íjmy 

a výdaje. Dále si musíme ur�it takzvaný „Break event point“ – takový p�íjem, který nám 

minimáln� pokryje naše výdaje. Kdybychom nedosáhli tohoto bodu, tak by naše akce byla 

ztrátová. 

V pr�b�hu celých p�íprav je nezbytn� nutné aktualizovat rozpo�et, tedy upravovat 

konkrétní p�íjmy a výdaje podle skute�nosti. 

Díky p�edb�žnému sestavení rozpo�tu zjistíme, kolik by nás p�ibližn� m�la akce stát, 

jaký po�áte�ní kapitál bychom m�li mít a jaké zisky bychom z ní m�li p�ípadn� mít. Musíme 

si také ur�it zdroje p�íjmu, p�evážn� to bývají prodeje lístk�, vstupní poplatky �i p�íjmy 

z merchandisingu. 

D�ležitou roli také hraje cash flow, neboli pen�žní tok, který musí být sou�ástí 

plánování rozpo�tu. D�vod, pro� je cash flow tak d�ležitý, uvádí Van Der Wagen a Carlos 

(2005, s. 99) ve své knize. Je jím p�edevším fakt, že veškeré naše p�íjmy z akce získáme až 

p�i po�ádání akce, nebo n�jakou krátkou dobu p�ed ní, pokud budeme prodávat lístky na tuto 

akci v p�edprodeji. Organizáto�i sportovní akce musí mít vždy dostate�ný objem pen�žních 

prost�edk�, aby p�íprava akce probíhala dle plánu a mohla dostát svým závazk�m. Z tohoto 

d�vodu je nutné mít sestavený pr�b�žný i �asový rozpo�et, abychom v�d�li, jak na tom kdy 

budeme.  

Místo po�ádání akce 

Místo konání je jednou z prvních v�cí, kterou je pot�eba p�i po�ádání akce zajistit. 

Nem�žeme oslovovat sponzory, sportovce apod. dokud nemáme lokaci. Nejprve je d�ležité 

vybrat správnou lokalitu a poté ur�it konkrétní místo konání sportovní akce. 

Výb�r lokality je velmi d�ležitý, musíme p�i n�m zvážit všechna pro a proti. Dle typu 

naší akce musíme zvážit, jestli tato lokalita má dostate�nou kapacitu ubytování, potenciálních 

návšt�vník� �i ú�astník�, parkovací možnosti, možnosti p�esunutí akce z venku dovnit�

(pokud se akce bude konat venku), popularitu sportu �i sport� v této oblasti, zjistit si, zda na 

daném míst� již takovýto typ akce neprobíhá apod. P�i výb�ru konkrétního místa konání akce 

je d�ležité brát v potaz velikost akce. Nesmíme vybrat p�íliš malé �i p�íliš velké místo konání 

(sportovišt�). Musíme zjistit jeho dostupnost v námi požadovaném datu apod. 
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Pr�b�h po�ádání akce 

Pro pr�b�h akce je velmi d�ležité zajistit její podrobné naplánování, tedy �asový 

harmonogram, aby akce mohla prob�hnout bez v�tších komplikací. �asový harmonogram je 

d�ležité naplánovat nejen pro celý pr�b�h organizace události, ale také pro pr�b�h 

konkrétních dn� konané akce – konkrétní �asové naplánovaní po 5-15 minutách, záleží, zda se 

událost p�enáší televizní stanice. Salomon (2002) doporu�uje za�ít s p�ípravami sportovní 

akce již 2 roky p�ed uskute�n�ním události. Délka p�íprav se samoz�ejm� odvíjí od velikosti 

události, zda tam budou celebrity, televize apod. �ím v�tší událost, tím více �asu pot�ebujeme 

na p�ípravu. 

Další d�ležitou sou�ástí p�i p�íprav� pr�b�hu sportovní akce je zvolení vhodného 

organiza�ního týmu (personálu). Tento tým by se m�l skládat ze zam�stnanc� na plný úvazek, 

kte�í se podílí na celé p�íprav� i na jejím pr�b�hu, a ze zam�stnanc� (odborník�, 

dobrovolník�) najatých jen na dobu konání akce. 

Bezpe�nost sportovní akce a krizový plán 

Bezpe�nost publika, personálu a veškerých ú�astník� akce by m�la být prvo�adým 

zájmem každého manažera, protože všechny události nesou bezpe�ností riziko, které m�že 

mít za následek nehodu nebo i evakuaci celého d�jišt� události. Z tohoto d�vodu je d�ležité 

mít zajišt�nou bezpe�nost a zdraví lidí co nejlépe. Tím pádem je nezbytné mít na události 

zdravotnický tým, být v kontaktu s policejními a hasi�skými složkami, pokud je zde jen malá 

možnost n�jakého nebezpe�í, p�i kterém by byly tyto složky pot�eba. Také musí být zajišt�na 

bezpe�nost pro veškeré prostory, vybavení, peníze a jiné cennosti a mít zajišt�né takové 

pracovníky, kte�í se budou schopni se o bezpe�nost postarat a vy�ešit p�ípadné problémy.  

Dále je d�ležité mít vypracovaný krizový plán pro neo�ekávané události a to jak pro 

ne�ekané bezpe�nostní komplikace, tak pro nep�íznivé po�así, nedostatek ú�astník�, zran�ní 

ú�astník� �i personálu apod. Krizový plán je podrobný pr�vodce popisující zásady a postupy, 

které je t�eba dodržovat v p�ípad�, že nastane ne�ekaná �i nouzová situace. 
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Sponzorování a dary 

Sponzorování má d�ležitou roli pro po�ádání akce. V�tšina sportovních událostí, není 

schopna se bez sponzorování uskute�nit. Bez dostatku finan�ních prost�edk� by nebylo 

možné uspo�ádat akci. Definovat sponzorování m�žeme, jak uvádí �áslavová (2009, s. 190), 

dle definice Bruhn a Mussler (1991), kte�í �íkají, že: „Sponzorování lze definovat jako 

p�ipravenost finan�ních a materiálních prost�edk� nebo služeb ze strany podnik�, které jsou 

p�id�lovány osobám a organizacím p�sobícím ve sportu, kultu�e a v sociální oblasti s cílem 

dosáhnout podnikových marketingových a komunika�ních cíl�. Jedná se o specifickou formu 

partnerství, ve které sponzor a sponzorovaný dosahují svých cíl� s pomocí druhého. Vstup do 

partnerství je vyjád�en sponzorováním, kde jsou smluvn� regulovány výkony obou stran.“

Sportovní manažer by m�l brát v úvahu a respektovat dv� hlediska a kalkulovat s  nimi, 

jak uvádí �áslavová (2009, s. 191). T�mito hledisky jsou:

• hledisko sponzora

o z jakých d�vod� podporují instituce a podnikatelé aktivity na poli 

t�lesné výchovy a sportu, kultury, zdravotnictví, životního prost�edí 

apod. 

• hledisko sponzorovaného 

o co dává podn�t sportovní organizaci v oblasti t�lesné výchovy a sportu, 

kultury, zdravotnictví a životního prost�edí hledat sponzory a co má za 

to poskytnout. 

Abychom získali sponzora, musíme ho nejd�íve kontaktovat s nabídkou našeho 

sponzorského balí�ku, ve kterém je obsažen návrh protivýkon� za ur�itou cenu. Tedy my 

nabídneme ur�ité výhody pro sponzora, za které dostaneme finan�ní �i hmotné prost�edky. 

Každý sponzorský balí�ek má ur�itou cenu, ve které se odráží úrove	 sponzorství. Úrovn�

sponzorství rozlišuje �áslavová (2009, s.205) na t�i úrovn�: 

• exkluzivní sponzorování („generální sponzor“)  

o za vysokou cenu p�ejímá sponzor veškeré protivýkony 

• hlavní sponzorování  

o nejdražší a nejatraktivn�jší protivýkony, vedlejší sponzo�i si rozd�lují 

mén� atraktivní reklamní možnosti 

• koopera�ní sponzorování  

o protivýkony jsou rozd�leny na v�tší po�et. 
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Dar je na rozdíl od sponzorování dobrovolným bezúplatným nabytím finan�ních 

prost�edk�, v�ci �i práva, které je realizované pomocí darovací smlouvy mezi dárcem a 

obdarovaným a obdarovanému z n�j neplynou žádné povinnosti. Dar bývá velmi �asto 

spojován s neziskovými �i charitativními organizacemi. 

Ú�astníci a diváci 

P�i zahájení p�ípravy události je také nutné za�ít p�emýšlet, jaké ú�astníky si pro naší 

akci p�edstavujeme. Jestli chceme profesionální sportovce, �i jen amatéry, celebrity apod. Na 

základ� typu ú�astník� m�žeme ur�it cenu vstupenek, nalákat na tyto sportovce �i celebrity 

sponzory, diváky, získat možnost televizního p�enosu, protože o tuto událost bude mít zájem 

široká ve�ejnost apod. 

Pokud budeme mít na naší akci jen amatéry, nemusíme s nimi komunikovat od za�átku 

p�íprav. Pokud tam však budeme mít profesionální sportovce �i celebrity, je t�eba zahájit 

komunikaci co nejd�íve. Rozhodování profesionálních ú�astník� a celebrit o jejich ú�asti, 

rozhoduje mnoho faktor� (p�edevším však finan�ní podmínky a dodate�né služby): 

• konání podobných akcí ve stejném termínu 

• dostupnost a ceny 

• dárky 

• zájem ve�ejnosti apod. 

Pé�e o sportovce by m�la být vždy nejv�tší prioritou organizátora, protože když budou 

spokojení sportovci, budou v�tšinou spokojení i diváci a sponzo�i. 

Pro úsp�šnost a ziskovost akce je klí�ové, aby byl spokojený zákazník. Zákazníkem 

jsou všichni sportovci, diváci, sponzo�i, ale nap�íklad i dobrovolníci. Zákazníka musíme 

dob�e znát, abychom v�d�li, co od n�j �ekat, co nabídnout atd. a také s ním musíme 

komunikovat. 

Zhodnocení 

D�ležitým bodem na záv�r po�ádání akce je zhodnocení celé akce. Zhodnocení by se 

m�lo vytvo�it po ukon�ení veškeré po�adatelské �innosti a m�lo by obsahovat nejr�zn�jší 

analýzy, reporty, vyhodnocení rozpo�tu apod. M�li bychom si tedy klást otázky ohledn�

jednotlivých �ástí události. Záv�re�né zhodnocení by také m�lo brát v potaz názor personálu. 
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Dle Van Der Wagena a Carlose (2005, s. 263) je vhodné vést zhodnocující rozhovory 

s každým �lenem organiza�ního týmu, které mohou být podn�tné a ukázat na více nedostatk�

�i p�edností. 
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4. Metodologie 

V pr�b�hu letního tábora v roce 2012 jsem byla �lenkou organiza�ního týmu 

(zam�stnanc�) tábora. Z tohoto d�vodu jsem si zvolila jako druh analýzy p�ípadovou studii, 

ke které jsem použila n�kolik metod sb�ru dat – zú�astn�né pozorování, polo-strukturovaný 

rozhovor a n�kolik neformálních rozhovor�, analýzu dokument�.  

4.1.P�ípadová studie 

P�ípadovou studii definoval Yin (1994), jak uvádí Hendl (2005, s.108) jako: „Strategii 

pro zkoumání p�edem ur�eného jevu v p�ítomnosti v rámci jeho reálného kontextu, a to 

zvlášt� když hranice mezi jevem a kontextem nejsou zcela jasné.“ Yin rozlišuje p�ípadové 

studie na exploratorní, explanatorní, evolu�ní a deskriptivní.  

V p�ípadové studii jde podle Hendla (2005, s.104) o: 

• detailní studium jednoho p�ípadu nebo n�kolika málo p�ípad�, kde sbíráme 

velké množství dat od jednoho nebo n�kolika málo jedinc�

•  zachycení složitosti p�ípadu

•  popisu vztah� v jejich celistvosti. 

Autor také rozlišuje p�t typ� p�ípadových studií podle sledovaného p�ípadu: 

• osobní p�ípadová studie 

• studium komunity 

• studium sociálních skupin 

• studium organizací a institucí 

• zkoumání událostí, rolí a vztah�. 

V této práci jsem použila deskriptivní p�ípadovou studii. Tedy p�ípadovou studii, která 

se jí nejvíce blíží. Deskriptivní p�ípadová studie má dodat komplexní popis jevu.  

Deskriptivní p�ípadová studie podle Yinga (1994), ze kterého vychází i Hendl (2005, 

s.108), má takovouto definici: „Deskriptivní p�ípadová studie má dodat komplexní popis 

jevu.“ Jako každá p�ípadová studie, tak i deskriptivní p�ípadová studie odpovídá na otázky 

typu jak a pro� se zam��ením na sou�asné události.  
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Výzkum provád�ný pomocí p�ípadové studie se skládá dle Hedla (2005, s. 112) 

z následujících 6 krok�, které jsou ve vzájemné interakci: 

• ur�ení výzkumné otázky 

• výb�r p�ípad�, ur�ení metod sb�ru a analýzy dat 

• p�íprava sb�ru dat 

• sb�r dat 

• analýza a interpretace dat 

• p�íprava zprávy.

V této p�ípadové studii se výzkum skládá z následujících krok�: 

Tabulka �. 1: Jednotlivé kroky p�ípadové studie 

Ur�ení výzkumné otázky Jaké jsou silné a slabé stránky organizace PBC? 
Jak lze zlepšit organizaci PBC?

Výb�r p�ípadu PBC 
Metody sb�ru dat Zú�astn�né pozorování, polo-strukturovaný rozhovor a 

nestrukturované rozhovory, analýza dokument�
Metody analýzy dat SWOT analýza 
P�íprava sb�ru dat 

Sb�r dat 
Analýza a interpretace dat Provedení SWOT analýzy a z ní následné vyhodnocení 

P�íprava zprávy Doporu�ení pro zlepšení organizace tábora na základ�
SWOT analýzy. 

Zdroj: Hendl (2005, s.112), vlastní zpracování 

P�ípadovou studii jsem použila na sepsání kapitoly �íslo 5, 6, 7 a 8. 
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4.2.Studium dokument�

Studium dokument� je mén� �asto využívaná metoda sb�ru dat. V n�kterých 

publikacích bývá �azena pod metodu pozorování, jako její specifická podoba. 

Abychom mohli p�esn� definovat studium dokument�, musíme si nejd�íve ur�it, co je to 

dokument. Tento pojem vysv�tluje J. Hendl (2005, s. 204): „Za dokumenty považujeme 

taková data, která vznikla v minulosti, byla po�ízena n�kým jiným než výzkumníkem a pro jiný 

ú�el, než jaký má aktuální výzkum.“ 

Dokument je t�eba rozlišit podle toho, v jakém typu výzkumu se vyskytuje.  

V sociálních výzkumech definuje J. Reichle dokument jako „produkt lidské �innosti vzniklý 

z jiného d�vodu, než je �ešený výzkumný problém, obvykle kv�li uchování �i p�edání n�jaké 

informace.“

Analýzu dokument� m�žeme podle Milovského (2006, s. 98) charakterizovat v širším 

pojetí jako analýzu jakéhokoliv materiálu, který je zdrojem informací relevantních cíl�m 

studie. V užším pojetí chápe analýzu dokument� jako výzkumnou strategii založenou na 

analýze již existujícího materiálu, p�ípadn� materiálu, který vzniká interakcí mezi 

výzkumníkem a ú�astníky výzkumu.  

Dalším autorem, který definoval analýzu dokument�, je J. Reichel (2009, s. 124). 

Studium dokument� podle n�j znamená sledovat u zkoumaných fenomén� hlavn� rozsáhlé i 

minulé �asové úseky jejich vzniku a existence, na p�í�inách �i tv�rcích již nezávislé.  

U analýzy dokument� m�žeme provád�t vnit�ní analýzu, kdy se zkoumá p�ímo n�jaký 

prvek dokumentu, nebo vn�jší analýzu dokumentu, kdy zkoumáme celý kontext vzniku a 

další souvislosti s tím spojené. Hledáme vždy n�jaký ur�itý znak, prvek vztahu v n�m apod. 

M�žeme také srovnávat jednotlivé dokumenty, pokud jich máme více. 

Druhy dokument�

Existuje mnoho rozd�lení dokument�. Dokumenty m�žeme rozd�lit podle druhu na 

dokumenty ú�ední, ve�ejné, osobní a p�edm�tné.  

Dokumenty m�žou mít také n�kolik podob �i forem. Mohou být psané (knihy apod.), 

fonetické (audionahrávky �e�i apod.), obrazové (filmy apod.), virtuální (diskuze apod.), 

trojrozm�rné (stavby apod.).  
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Dále m�žeme dokumenty d�lit podle �astosti jejich výskytu na �asté, pr�b�žné �i 

ob�asné. Nebo m�žeme dokumenty d�lit stejn� jako p�i jiných metodách sb�ru dat na 

primární a sekundární. Primární dokumenty získáváme p�ímo z protokol�, bankovních dat, 

fotografií apod. Sekundární dokumenty nám dávají již zprost�edkované informace, jelikož 

obsahují zpracované primární dokumenty. Sekundární dokumenty vznikly na základ� prvotní 

dokumentace (ro�enky, katalogy, sest�ihy po�ad�, kriminalistické statistiky apod.). U 

sekundárních dokument� m�žeme narazit na neúmyslné �i úmyslné zkreslení �i chybu. 

Díky mé aktivní ú�asti na tábo�e, jsem m�la možnost dostat se k mnoha dokument�m. 

P�edevším však k dokument�m, které shrnují celkový pr�b�h tábora, jak z finan�ního, tak 

z hlediska ú�astník�. Výsledky této analýzy mi pomohly k vypracování p�ípadové studie a 

SWOT analýzy.  
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4.3.Polo-strukturovaný a nestrukturovaný rozhovor 

Rozhovor je druh dotazovaní, který se využívá v mnoha oborech jak p�i kvalitativních 

tak p�i kvantitativních p�ístupech. Kvalitativní rozhovor provádí jedna osoba.  

Dotazování, charakteristický typ sociálního výzkumu, je kladení otázek, které m�že být 

jak písemnou formou v podob� dotazníku tak mluvenou formou ve form� interview.  

D�ležitým faktem p�i dotazování je ov��ení, zda se ptáme správných respondent�, 

respektive jestli tito respondenti disponují námi požadovanými informacemi. 

Existují t�i typy rozhovoru, ze kterých jsem použila dva typy rozhovoru. Rozhovor 

m�žeme d�lit na: 

• strukturovaný (�ízený) 

• polo-strukturovaný (�áste�n� �ízený) 

• nestrukturovaný (volný, neformální). 

Standardizovaný rozhovor nemusíme provád�t jen v podob� osobního kontaktu, ale také 

ho m�žeme provád�t po telefonu (�i skypu, tj. druh internetového telefonování, �i internetový 

video-rozhovor) pomocí po�íta�e. Tento typ rozhovoru se nazývá telefonický po�íta�ový 

rozhovor neboli CATI (Computer-assisted telephone interviewing). P�i telefonickém 

po�íta�ovém rozhovoru tazatel �te p�edem p�ipravené otázky z po�íta�e do telefonu a 

zaznamenává odpov�di do po�íta�e. 

Dotazování, tedy jak rozhovor, tak dotazník, bývá velmi �asto spojován s dalším typem 

výzkumu, nej�ast�ji s pozorováním. 

4.3.1. Polo-strukturovaný rozhovor 

Polo-strukturovaný rozhovor má p�edem p�ipravený soubor témat �i otázek, které budou 

jeho p�edm�tem, ale není p�edem striktn� stanoveno po�adí otázek. Tazatel m�že modifikovat 

formulaci kladených otázek a p�ípadn� je dopl	ovat podotázkami. Všechny p�ipravené otázky 

musí být probrány.  

Polo-strukturovaný typ rozhovoru kombinuje výhody a minimalizuje nevýhody obou 

dalších typ� rozhovor�, tedy strukturovaného a nestrukturovaného. Výhodami polo-

strukturovaného rozhovoru jsou:  

• jistá volnost umož	ující p�irozen�jší kontakt mezi tazatelem a respondentem 
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• leh�í plynulost rozhovoru 

• lehká formalizace umož	uje a uleh�uje ut�íd�ní údaj�.  

4.3.2. Nestrukturovaný rozhovor - volný rozhovor 

Nestrukturovaný rozhovor, jinými slovy neformální rozhovor, je typem rozhovoru s 

nejvyšším stupn�m volnosti p�i dotazování. P�ed rozhovorem nejsou žádné otázky p�ipraveny. 

Otázky vznikají až p�i rozhovoru s respondentem. U n�kterých neformálních rozhovor�

respondent nemusí v�d�t, že je objektem výzkumného rozhovoru. 

Neformální typ rozhovoru nám p�ináší velmi spontánní výpov�di a velmi konkrétní 

odpov�di, které se �asto dostávají do hloubky údaj�. Je zde však pot�eba velká schopnost 

tazatele zvládat tuto náro�nou úlohu. Nejv�tším problémem u neformálního dotazování je 

záznam informace a jejího vyhodnocení, zvlášt� pak v p�ípad�, kdy respondent neví, že je 

p�edm�tem výzkumu. 

Po skon�ení tábora jsem v kontaktu se stálým organiza�ním personálem a díky tomu 

jsem byla schopna provést polo-strukturovaný rozhovor, který se uskute�nil pomocí video-

hovoru, p�i kterém jsem byla schopna si všechny odpov�di zapisovat pr�b�žn� do po�íta�e a 

pokládat dopl	ující otázky. Polo-strukturovaný rozhovor jsem vedla s programovým 

�editelem PBC a m�la jsem pro n�ho p�edem p�ipravené otázky, ke kterým jsem b�hem 

rozhovoru pokládala dopl	ující otázky. Více o polo-strukturovaném rozhovoru v kapitole 6. 

Neformální rozhovory jsem vedla b�hem pr�b�hu celého tábora jak se stálými 

zam�stnanci, tak poté i s letním personálem. Nejvíce informací z neformálních rozhovor�

jsem získala od administrativní manažerky Patricie D. Karl, která mi objasnila mnoho 

informací ohledn� legislativy a vztahu k PU.  Na neformální rozhovory jsem m�la p�ipraveny 

okruhy otázek, které byly podobné okruh�m otázek, které jsem pozd�ji použila pro m�j polo-

strukturovaný rozhovor (viz. Kapitola 6). Okruhy otázek byly z oblasti legislativy, vztahu 

k PU, financování, pé�e o ú�astníky, výb�ru letního personálu, managementu apod.  

Všechny rozhovory, které jsem b�hem tábora �i po n�m vedla, mi pomohly objasnit 

veškeré nejasnosti, které jsem o po�ádání tábora m�la, a také mi poskytly �adu velmi 

d�ležitých informací, které bych jiným zp�sobem nebyla schopna získat. 
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Z polo-strukturovaného rozhovoru a nestrukturovaných rozhovor� jsem získala 

pot�ebná data, která mi pomohla p�i sestavování SWOT analýzy a také p�edevším p�i tvorb�

návrh� opat�ení na zlepšení.  
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4.4.Zú�astn�né pozorování 

4.4.1. Pozorování 

V�decké pozorování m�žeme definovat podle Reichela (2009, s. 94) takto: „Technika 

sb�ru informací založená na zam��eném, systematickém a organizovaném sledování smyslov�

vnímatelných projev� aktuálního stavu prvk�, aspekt�, fenomén� atd., které jsou objektem 

zkoumání.“  

Pozorování se používá p�edevším v kvalitativních výzkumech a jeho objektem jsou 

p�evážn� živé osoby, jejich formální a neformální skupiny, nejr�zn�jší komunity, publika, 

davy apod.  

Pozorování m�žeme d�lit podle r�zných hledisek, stejn� jako jiné typy výzkumu. 

M�žeme rozlišovat standardizované a nestandardizované pozorování, zú�astn�né                    

a nezú�astn�ní, v�domé a nev�domé apod. 

Jako u jiných druh� výzkum�, tak i u pozorování existuje n�kolik problém�. 

Nejzávažn�jším je etický problém, tedy souhlas s pozorováním, který vždy nemáme.         

U nev�domého pozorování, není možné mít souhlas s pozorováním, i když bychom ho 

z etického d�vodu mít m�li.  

4.4.2. Zú�astn�né pozorování 

Zú�astn�né, neboli participa�ní pozorování popisuje, co se d�je, kdo nebo co se ú�astní d�ní, 

kdy a kde se v�ci d�jí, jak se objevují a pro�. Nelze ho pln� standardizovat, což jsou znaky 

kvalitativní metody. Tento druh pozorování je podle Hendla (2005, s. 193) vhodný, když: 

• jev, který se bude zkoumat, je málo prozkoumaný 

• existují velké rozdíly mezi pohledy �len� a ne�len� sledované skupiny 

• jev není p�ístupný pohledu osob mimo skupinu. 

Pozorovatel funguje jako ú�astník d�ní v sociální situaci, v níž se p�edm�t výzkumu 

projevuje. Je v osobním vztahu s pozorovanými, sbírá data, zatímco se ú�astní p�irozen� se 

vyvíjejících životních situací.  P�i zú�astn�ném pozorování používáme podle pot�eby a našich 

možností všechny dostupné prost�edky pro získání dat. T�mito prost�edky jsou nejr�zn�jší 

typy rozhovor�, deníky �len� skupiny �i audio a video nahrávky apod. 
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P�i procesu zú�astn�ného pozorování je t�eba vykonat �ty�i základní kroky: 

• navázání kontaktu 

o p�i navazování kontaktu je nejd�ležit�jším prvkem volba klí�ového 

informátora 

• pozorování 

o pozorování má za úkol zachytit co nejv�tší záb�r situací v dané skupin�

(Naším úkolem je zvolit takovou situaci, ve které se budou nacházet 

relevantní ú�astníci a budou probíhat pro nás zajímavé aktivity.) 

o Hendl (2005, s. 195) vymezuje dle Spradleyho (1989) t�i typy 

pozorování, které spolu souvisí: 

� popisné -  jehož cílem je popsat prost�edí, události a lidi 

� fokusované – zam��ení se na relevantní procesy a problémy 

� selektivní – v n�mž se hledají další p�íklady a doklady pro typy 

chování a proces�, které byly nalezeny p�i fokusovaném 

pozorování a provádí se na konci výzkumu 

• záznam dat 

o hlavním prost�edkem záznamu dat jsou terénní poznámky  

o záznam dat by m�l zahrnovat všechny detaily (co výzkumník vid�l, 

slyšel, použil apod.)  

• záv�r pozorování. 

P�ed mým provád�ným participa�ním pozorováním jsem navázala kontakt se 

zam�stnanci/organizátory tábora již více než dva m�síce p�ed jeho zahájením. V pr�b�hu 

prvních 4 týdn� probíhal trénink týmu, p�i kterém bylo možné komunikovat a pozorovat celý 

tým pracovník� letního tábora, a to jak s letním personálem, tak se stálými zam�stnanci. 

B�hem pr�b�hu tábora jsem pozorovala a komunikovala jak s personálem, tak s ú�astníky -

d�tmi a jejich vedoucími. Na základ� tohoto jsem byla schopna provád�t neformální 

rozhovory a pozorování. 

Na základ� tohoto zú�astn�ného pozorování jsem schopna popsat p�esný a skute�ný 

pr�b�h tábora a práci celého letního personálu. Zú�astn�né pozorování sloužilo jako zdroj pro 

tvorbu SWOT analýzy. 
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4.3.SWOT analýza 

SWOT analýza je složenina 4 anglických slov - strengths (silné stránky), weaknesses 

(slabé stránky), oportunities (p�íležitosti), threats (hrozby). Zformoval ji Albert Humphrey. 

Tato analýza je strategickou analýzou silných a slabých stránek, p�íležitostí a hrozeb 

firmy, organizace �i n�jakého projektu.  

Analyzuje mikroprost�edí i makroprost�edí. Mikroprost�edí, tedy prost�edí uvnit� firmy, 

analyzuje složky SW – slabé a silné stránky. Makroprost�edí, tedy vn�jší prost�edí firmy, 

analyzuje složky OT – p�íležitosti a hrozby.  

Silné a slabé stránky firmy vymezují ve všech d�ležitých oblastech vnit�ní efektivnost 

firmy. Vlivy z vn�jšího prost�edí v organizaci vymezují p�íležitosti a hrozby, které p�sobí ve 

všech významných oblastech, jak ve ve�ejném, tak i v soukromém sektoru, a to zpravidla 

v politickém, ekonomickém, sociálním, technologickém, legislativním a ekologickém 

prost�edí. 

Kotler (2007, s. 91) uvádí t�i hlavní zdroje tržních p�íležitostí – dodávat n�co, �eho je 

nedostatek, dodávat n�jaký již existující výrobek novým nebo lepším zp�sobem, dodávat 

zcela nový výrobek nebo službu. P�íležitost je tedy oblast zájmu firmy, kterou bychom 

v budoucnu mohli se ziskem naplnit.  

Hrozby jsou na druhou stranu oblast prost�edí, která p�edstavuje n�jaký nep�íznivý trend 

nebo vývoj, který by v budoucnosti mohl vést k poklesu obratu nebo zisku.  

SWOT analýza má za úkol zjistit, jestli jsou aktuální strategie firmy, silná i slabá místa, 

schopny p�izp�sobit se p�ípadným zm�nám (p�íležitostem a hrozbám), které mohou nastat. 

Jako u každé analýzy je nezbytn� nutné si p�ed její realizací, tedy p�i rozhodování o provedení 

p�ímo SWOT analýzy, stanovit d�vod, pro� d�láme zrovna tuto analýzu a k �emu zjišt�né 

výsledky použijeme. Výsledky SWOT analýzy nám �íkají, jaká opat�ení máme ud�lat.            

SWOT analýza outdoor-teambuildingového tábora PBC je vytvo�ena na základ�

výzkumných metod, kterými bylo jak zú�astn�né pozorování, polo-strukturovaný rozhovor a 

nestrukturované rozhovory a analýza dokument�, tak na vlastní zkušenosti získané p�i ú�asti 

na tábo�e v postavení �lena organiza�ního týmu. 

SWOT analýza je zpracovaná v kapitole 7. 
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5. PRINCETON BLAIRSTOWN CENTER (PBC) 

5.1.Princeton University (PU) 

PU je jednou z nejprestižn�jších a nejstarších univerzit v USA. Je to soukromá 

univerzita, která je �lenem Ivy League, což je spojení 8 elitních (nejprestižn�jších) 

amerických univerzit. Nejd�íve toto sdružení vzniklo jako spojení sportovních klub� t�chto 

univerzit, až po n�jaké dob� z toho vzešel všeobecný pojem. Mezi Ivy League pat�í Brown 

University, Columbia University, Cornell University, Dartmouth College, Harvard University, 

University of Pensylvania, Princeton University, Yale University. 

Univerzita byla založena roku 1746 v Elizabeth Town, New Jersey a jmenovala se 

College of New Jersey. V roce 1756 p�esídlila do Princetonu, kde sídlí do te
 a v roce 1896 

se podle tohoto m�sta také p�ejmenovala na PU.  

Univerzita má program bakalá�ského, akademického, magisterského a doktorandského 

studia.  Probíhá zde taky mnoho výzkum� p�edevším v oblasti antropologie, geofyziky, 

entomologie, robotiky, meteorologie �i fyziky plasmy. 

PBC se zam��uje na hodnoty PU a její akademické kvality. P�ináší cílov� orientované 

programy založené na dobrodružství, které mohou pomoci skupinám na akademické p�d�

pracovat efektivn�ji a více spole�n�. Univerzitní skupiny jsou také zváni k využití areál 

Blairstown pro vlastní programování uniknout od každodenních tlak� Princetonu. Centrum 

také spolupracuje p�ímo se studenty university a se spolupracujícími skupinami v Princetonu 

a v Blairstown. N�které univerzitní skupiny využívají PBC pro výlety do p�írody a 

teambuldingové akce, jako nap�. Frosh, Princetonský univerzitní p�ípravný program (PUPP) 

�i škola Woodrowa Wilsona (magisterské studium) atd.  
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5.2.P�edstavení PBC 

Obrázek �. 2: PBC 
 Zdroj: http://www.princeton.edu/princetonblairstown/about/ 

PBC je americký tábor, který se zam��uje na team-buildingové outdoorové aktivity v 

p�írod�, se sídlem v Blairstown, New Jersey, USA. Programy PBC podporují team-building, 

�ešení konflikt� a zodpov�dné rozhodování. Jehož cílem je dosažení pozitivního vlivu na 

životy mladých lidí, z chudších rodin z New Yorku a New Jersey, ve v�ku 11-17 let. 

Více než 100 let PBC poskytuje dobrodružství zam��ené na prožitkové vzd�lávání 

rizikové m�stské mládeže, což za�alo v roce 1908 jako letní tábor pro studenty a absolventy 

PU, jako p�íležitost pobytu na �erstvém vzduchu a budování zkušenosti s kempováním. 

V roce 1930 pozemek v Blairstown koupila PU. B�hem let se vyvinul do celoro�ního 

programu, který nabízí p�evratné zážitky, které posilují charakter a budují schopnosti v�dce. 

PBC rozši�uje programovou nabídku v m�stských školách.  

PBC je nezávislá, nezisková charitativní organizace, která si obstarává své vlastní 

finan�ní prost�edky z dar� jednotlivc�, nadací a korporací, speciálními událostmi, nada�ními 

p�íjmy a pomocí uživatelských poplatk�.  

PBC je podporovaná organizace z PU, která pomáhá m�stským mladým lidem, 

prost�ednictvím transforma�ních zážitkových vzd�lávacích program�, k dosažení nových cíl�

po maturit� a k dosažení úsp�ch� v život� po st�ední škole. Nabízí jedine�né zážitky pro 

dosažení cíl� jednotlivých skupin, se zam��ením na sociální a emo�ní u�ení. Toto u�ení 

zahrnuje v�d�í schopnosti, dovednosti budování týmu, komunika�ní dovednosti a dovednosti 

�ešení konflikt� – tato kritéria jsou ozna�ena jako nezbytná pro úsp�ch v 21. století. 
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Prost�ednictvím dobrodružství založeném na vzd�lávání v partnerských školách,            

v areálu Blairstown, na akademické p�d� PU, PBC poskytuje student�m st�edních a vysokých 

škol nástroje vhodné pro definování sebe sama a svých tužbách po úsp�chu. 

Programy PBC jsou zam��eny na p�t sociáln�-emo�ních u�ení a princip�: 

• sebepoznání 

• self-management 

• sociální pov�domí 

• vztah dovednosti 

• odpov�dné rozhodování. 

B�hem program� instrukto�i u�í mladé lidi: 

• uv�domit si schopnost úsp�chu 

• porozum�t svým silným stránkám a touhám 

• formulovat své osobní cíle 

• um�ní p�izp�sobit se jiným lidem a stát se �lenem n�jaké komunity 

• žít v sebeúct�, inspirovat lidi v komunit� k tomuto cíli 

• vid�t sv�t jako místo plné p�íležitostí a r�stu. 

Základem úsp�chu PBC je zkušenostní vzd�lávání - forma výuky, která umož	uje 

student�m zažít výzvu a úsp�ch prost�ednictvím úzké interakce s u�iteli a spolužáky.  

PBC �ídí t�i základní programy: 

• n�kolikrát do roka návšt�va PBC s p�edem stanovenými osnovami 

• blairstown programy 

• partnerské programy s PU. 

Další možnosti využití PBC jsou: 

• programy samostatných komunit 

• místo pro konference a meetingy. 
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5.2.1. Místo konání 

PBC se nachází v New Jersey, blízko hranice s Pensylvánií a spadá do území m�sta 

Blairstown, které se od areálu nachází ve vzdálenosti p�ibližn� 5 km (viz. Obrázek �. 3). 

Místo je vhodné zejména pro jeho nádhernou p�írodu a velký pozemek, který nabízí mnoho 

využití. Jezero, které se nachází na jeho území, nabízí možnost kanoistiky �i plavání. 

Obrázek �. 3: Mapka položení PBC

Zdroj: Vlastní tvorba pomocí aplikace Google Maps

V areálu se nachází 7 hlavních budov, kterými jsou:

• hlavní budova s kancelá�emi pro vedení tábora, jídelnou a kuchyní (Egner) 

• budova s veškerým vybavením, ve které jsou veškeré pom�cky nutné k chodu 

tábora a prádelna (Equipment building - EQ) 
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• budova vedle jezera, ve které je místnost s vybavením pro plav�íky a vnit�ní 

místnost pro aktivity, spolu se dv�ma místnostmi ur�enými personálu (klubovna, 

po�íta�ová místnost) 

• kancelá�e pro letní �i p�echodný personál (budova vybavená po�íta�i), 

• správcovská budova 

• knihovna 

• budova pro vnit�ní aktivity, která je umíst�na vedle knihovny. 

Další budovy, které se nacházejí na pozemku, jsou ur�eny pro ubytování personálu a 

ú�astník�. Pro ú�astníky je p�ipraveno n�kolik chatek vhodných k ubytování až 15 osob a dv�

umývárny. Také je pro n� ur�eno 10 kempovacích míst na pozemku areálu. PBC nabízí 

lanové centrum, kde se ú�astníci mohou zapojit jak do kurzu vysokých lan, tak do nízkých, 

jezero s možností plavání �i kanoistiky, n�kolik turistických tratí, mnoho možností pro r�zné 

druhy team-buildingových aktivit, basketbalové, fotbalové a volejbalové h�išt�. Veškeré 

prostory a budovy jsou zobrazeny na obrázcích �. 4 a 5. 

       Obrázek �. 4: Budovy a prostory PBC 1 

       Zdroj: Vlastní tvorba pomocí aplikace Google Earth 
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         Obrázek �. 5: Budovy a prostory PBC 2 

                                   Zdroj: Vlastní tvorba pomocí aplikace Google Earth 
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5.2.2. Systém fungování a program PBC 

PBC zakládá své programy na následujících principech: konzistence, kontinuita, 

opakování, zábava a výzvy v bezpe�ném prost�edí pomáhající mladým lidem se u�it. 

Dovednosti pot�ebné k úsp�chu, jakkoli mladý �lov�k definuje úsp�ch, musí být sou�ástí 

života mladého �lov�ka ve škole a v rámci struktury rodiny a komunity. 

PBC chce, aby si ú�astníci položili po skon�ení �i b�hem tábora otázku: "Co jsem se 

nau�il a jak tyto zkušenosti a poznatky lze za�lenit do mého života?" 

PBC má vysoce strukturovaný, profesionáln� testovaný vzd�lávací program, který 

pomáhá rozvíjet dovednosti pot�ebné pro úsp�ch v 21. století. Tyto dovednosti jsou: kritické 

myšlení, spolupráce, tvo�ivost, �ešení problém�. 

PBC má specifický program pro jednotlivé druhy tým�/škol/ú�astník�. B�hem letního 

tábora se vyst�ídá v campu více než 25 r�zných tým�. Tyto týmy jsou p�evážn� z chudších 

rodin a studenti nejsou zvyklí být mimo m�sto.  Letní tábor lze definovat jako veškeré kurzy 

probíhající b�hem �ervence a srpna. 

Každý program je však zam��en na outdoorové team-buildingové aktivity stmelující 

kolektiv a osobnost. V�tšina bod� programu je pro každý tým stejná, jen se liší jeho nápl	

(samoz�ejm� záleží na délce programu): 

• p�ivítání a p�edstavení PBC 

• team-buildingové hry pro velké skupiny 20-60 student� �ítající 

• aktivity na jeze�e 

• lanové kurzy – nízká a vysoká lana 

• team-buildingové hry v malých týmech. 

Brožuru s p�edstavením programu pro školy �i organizace je v p�íloze �. 1 v p�vodním 

jazyce a výpis aktivit je v p�íloze �. 2 v p�vodním jazyce. 

Délka program� je od jednoho dne do 7dn�. V�tšina program� má délku trvání 3-4 dny 

a mají s sebou vedoucího, tzn., že b�hem volného �asu se vedoucí týmu (zam�stnanec PBC) 

nemusí o skupinu starat, zodpov�dnost na sebe p�ebírá vedoucí. 

Pobyty delší než 1 až 2 dny mají velký vliv na chování skupiny, který je pozorovatelný 

na první pohled.  
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5.2.3. Personální obsazení 

Personální obsazení PBC m�žeme rozd�lit do dvou sekcí: 

• na stálé zam�stnance, jejichž organiza�ní struktura je vid�t v p�íloze 

• letní zam�stnance a spolupracující zam�stnance. 

Vzhledem k cíl�m tábora nemá PBC pozici uklíze�ky, vše si po sob� uklízejí studenti 

sami (v�etn� mytí nádobí a úklidu jídelny), je to sou�ástí team-buildingu. 

PBC zajiš�uje ubytování pro své stálé zam�stnance a pro letní zam�stnance (bezplatn�). 

Organiza�ní struktura letního tábora: 

• provozní �editelé: Dave Barbier a Heather Haynes 

• programový manažer: Trevis Johnson 

o Afton Rezac 

o kucha� – Joe Stout 

o údržbá� – Joe Zengulis 

o správce – John Haney 

o administrativní manažer – Patricia D. Karl 

o p�echodní zam�stnanci s ro�ní smlouvou: 

� Ryan Murphy 

� Kevin Sedlak 

� Chris Trainor 

• letní zam�stnanci: 

o vedoucí tým� (8 zam�stnanc�) 

� zajiš�ují vedení a program jednotlivých tým� (ú�astník�)  

• Tiffany Cheezem  

• Zoe Cina-Sklar   

• Francis Blancero  

• Diamond Howard  

• Mina Kobayashi   

• Tanoy Mandal   

• Sarah Stroud   

• Lorejune Fernandez 
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o pomocný personál 

� pomáhá zajistit chod celého letního tábora – od p�íprav lanového 

centra, p�es p�ípravu táborových oh	�, plav�íka, údržbu �istoty 

vodní plochy, vybavení apod. 

• Laura Hamm – ekologický projekt, logistika 

• Jana Jelínková – plav�ík, manažer vodních ploch, 

logistika 

• Emily S. McDonald – „manažer“ vybavení, logistika  

•  Alina Bardacheva – výpomoc v kuchyni 

• Erin Diveny – zdravotní sestra, logistika. 

Struktura organizace letního tábora je uvedena v p�íloze �. 3 v originálním jazyce. 
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5.2.4. P�íjmy a výdaje 

Rozpo�et PBC se pohybuje kolem $75 000. PBC je neziskovou organizací, což 

znamená, že p�íjmy se p�ibližn� rovnají výdaj�m. 

P�íjmy

PBC nemá žádné dotace od státu, tzn., že jediný p�íjem je z následujících zdroj�: 

• dotace od PU, dar� jednotlivc�, jiných spole�ností – 65% p�íjm�

o PU má mnoho program�, nadací, které nabízejí možnost financování 

o jednotlivými osobami jsou p�evážn� bohatí absolventi PU, kte�í 

p�ispívají do nada�ního fondu, ze kterého PU dává �ást na PBC 

• po�ádání speciálních událostí – 5% p�íjm�

o jedná se p�edevším o lanové centrum, které mohou navštívit r�zné 

skupiny lidí 

o pronájem za�ízení (možnost r�zných skupin pronajmout si za�ízení 

PBC) 

• nada�ních p�íjm� na pobyt ú�astník� – 30% p�íjm�

o p�íjmy z nadací podporujících chudší �ást obyvatelstva v New Jersey, 

tyto nadace také pomáhají uživatel�m zaplatit poplatky PBC (tj. pobyt 

v PBC). 

N�které dary nejsou finan�ní, ale materiální, kde se p�edevším jedná o d�evo                

na vytáp�ní budov apod. 

Výdaje

PBC jakožto nezisková organizace nemusí platit dan� z dar�. Dan�                                  

z p�íjmu právnických osob se na PBC však vztahuje a �iní – federální da	 19 %,  7 %  da	

státu New Jersey. Tato da	 se vztahuje na p�íjmy z po�ádání speciálních akcí a uživatelských 

poplatk�

Výdaje PBC jsou: 

• správa areálu (veškerá správa a údržba za�ízení a areálu) 

• výplaty – stálým zam�stnanc�m, letním zam�stnanc�m, externím 

spolupracovník�m 

• stravování – ú�astník� i zam�stnanc�
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• doprava pro letní zam�stnance 

• doprava pro ú�astníky 

• vybavení areálu – obnova pot�ebného vybavení 

• internetové stránky 

• tri�ka pro zam�stnance i n�které ú�astníky 

• nep�edvídatelné výdaje – vypálení št�nic z chatek a veškerých budov. 

Nejv�tší �ást výdaj� tvo�í výdaje na zam�stnance, které zahrnují výplaty, stravování, 

ubytování apod. (viz. Graf �. 1). Tyto výdaje �inily okolo $60 000, což bylo asi 80 % 

z rozpo�tu. Dalších 20 % výdaj� tvo�ily výdaje na správu areálu, na vybavení, ú�astníky a 

ne�ekané výdaje. 

      
     Graf �. 1:P�íjmy a výdaje 

     Zdroj: PBC
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5.2.5. Ú�astníci a partne�i 

Pé�e o partnery je minimální. Z d�vodu dotací z nadací �i pomocí dar�, nemá PBC 

povinnost zajiš�ovat n�jaké protislužby. Ze své „dobré v�le“ nabízí všem t�mto organizacím 

�i osobám možnost návšt�vy  PBC s možností vyzkoušení si lanového centra �i aktivit           

na jeze�e.  

Pé�e o ú�astníky je ve srovnání s mnoha tábory v �eské republice na velmi vysoké 

úrovni. Doprava je pro každý tým zajišt�na, pokud si to nep�eje jinak.  

Ubytování je pln� p�izp�sobeno p�írod� a dává možnost ú�astník�m (student�m) si 

vyzkoušet, jaké to je bydlet v p�írod� �i spát pod stanem. Na letní tábor, ve srovnání s �R, je 

ubytování za�ízeno nadstandardn�. Ú�astníci bydlí v chatkách, které mají v blízkosti sociální 

za�ízení. 

Stravování je pro ú�astníky zajišt�no 3x denn� plus b�hem dne dv� sva�iny.                  

O stravování se stará kucha� a všechny ostatní úkony, jako je p�íprava jídelny, mytí nádobí 

apod., si zajiš�ují ú�astníci sami za pomoci letního personálu. V areálu ani v jeho blízkosti 

není možné si nikde nic koupit, takže týmy jsou závislé pouze na stravování nabízené PBC. 

Ú�astníci mají možnost využívat veškeré vybavení PBC, stejn� jako mají možnost si 

vyp�j�it v�tšinu outdoorového vybavení – jako jsou bundy, plášt�nky, jiné oble�ení, nádoby 

na pití apod. 

Každý tým ú�astník� dostane p�esný popis jeho programu v PBC, stejn� jako pokyny 

jak se v areálu chovat. 

Po�et ú�astník� PBC b�hem celého roku je vid�t v grafu �. 2. Z grafu vyplývá, že 

každým rokem po�et ú�astník� p�ibývá. Po�et ú�astník� letního tábora PBC je každý rok 

p�ibližn� stejný a to okolo 1 000. Po�et hodin, které ú�astníci a zam�stnanci strávili prací 

b�hem letních tábor�, m�žeme vid�t v grafu �. 3. Cílem PBC je zvýšit letní vytíženost. 

Jednotlivé grafy, ukazující po�et ú�astník� v r�zných souvislost, m�žeme vid�t v p�íloze �. 4. 
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    Graf �. 2:Celkový po�et návšt�vník� PBC (i vedoucí/pr�vodci) 

    Zdroj: PBC (vlastní p�eklad) 

   Graf �. 3: PBC – po�et ú�astník� – letní tábor

   Zdroj: PBC (vlastní p�eklad) 
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5.2.6. Propagace 

PBC nemá p�íliš vyvinutou stránku propagace.  

Sou�ástí propagace PBC jsou: 

• internetové stránky http://princetonblairstown.org/ (Obrázek �. 6), které je 

možné najít pomocí vyhledáva�e, ale na stránkách PU je to velmi obtížné 

• brožuru (viz P�íloha �. 5 – v p�vodním jazyce) umíst�nou a vyv�šenou            

na školách v NJ a dané do organizací 

• ústní propagace. 

Z�ídka kdy bývá v regionálních médiích informace o PBC, ale v�tšinou to není 

z iniciativy tábora. PBC vychází každé �tvrtletí informa�ní bulletin, který je k dostání na 

Univerzit�, v PBC a také v Blairstown je vyv�šen na m�stské nást�nce, jinak je t�žko 

dostupný. 

      Obrázek �. 6: PBC internetové 
stránky

      Zdroj: princetonblairstown.org 
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6. POLO-STRUKTUROVANÝ ROZHOVOR 

Polo-strukturovaný rozhovor (dále jen rozhovor) byl veden s programovým manažerem 

(hlava PBC) Davidem Barbierem. Rozhovor byl uskute�n�n formou video-hovoru p�es 

Skype, z d�vodu vzdálenosti. Díky této technice jsem byla schopna si veškeré odpov�di 

zapisovat a pokládat dopl	ující otázky. P�esné údaje o ú�astnících mi byly poslány pomocí e-

mailu, z d�vodu p�ehlednosti po�tu ú�astník� v grafech a tabulkách. 

Tento rozhovor sloužil k objasn�ní n�kterých v�cí ohledn� chodu a organizování tábora, 

které mi z dokument� a neformálních rozhovor� nebyly jasné.  

Celý rozhovor byl veden v anglickém jazyce a jeho p�epis je v p�íloze �. 6.  

6.1.Polo-strukturovaný rozhovor – Dave Barbier 

a) Jaký byl rozpo�et letního tábora 2012? 
a.1. Rozpo�et byl okolo $75 000.  

b) Co tvo�í nejv�tší �ást výdaj� PBC? (Pokud je to možné, uve
te konkrétní �ísla �i 
procenta.) 
b.1. Nejv�tší �ást výdaj� tvo�í výdaje na zam�stnance (to zahrnuje mzdové výdaje, 

stravování, ubytování atd.), což �inilo okolo $60,000, tj. 80% z rozpo�tu, 

dalších 10% tvo�í výdaje na správu areálu a na vybavení. 

c) Byl tábor úsp�šný p�i pln�ní rozpo�tu? 
c.1.Ano, tábor byl úsp�šný v pln�ní, skon�ili jsme s nižšími náklady, než byl 

rozpo�et. 

d) Kolik prost�edk� bylo vynaloženo na zam�stnance (letní i stálé), vybavení, jídlo 
atd.? 
d.1. Platy a výdaje na zam�stnance �inily okolo $60,000. Také byly jiné výdaje, ale 

stále jsme byli pod hranicí rozpo�tu.

e) Kolik bylo zam�stnáno pracovník� p�i letním cyklu? (Kolik sezónních a kolik 
stálých) 
e.1.M�li jsme 13 letních zam�stnanc� a 7 stálých.  

f) Jak d�ti platí za tábor? Získávají na úhradu pobytu dotace nebo si jej hradí 
z vlastních prost�edk�?
f.1. N�kte�í jsou dotováni samotným PBC pomocí stipendií a n�kte�í jsou dotováni 

podniky nebo jinými neziskovými granty.   

g) Dostáváte n�jaké dotace nebo granty od vlády/státu? 
g.1. Ne. 
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h) Byly n�jaké komplikace, které jste museli �ešit? Jestliže ano, jaké a jaké bylo 
�ešení?  
h.1. Z manažerského pohledu nastalo n�kolik situací, které bylo t�eba okamžit�

�ešit, jako nap�íklad problém se št�nicemi, odhlašování ú�astník�, problém 

s elekt�inou kv�li po�así, zne�išt�né jezero, nemoc kucha�e – problém s jídlem 

atd.

i) Jakým zp�sobem PBC provádí hodnocení letního tábora (z manažerského 
pohledu)? 
i.1. Pomocí dotazníku pro zp�tnou vazbu, kterou vypl�ují ú�astníci a koordináto�i 

skupin a také p�i individuálních rozhovorech s dosp�lými. Totéž probíhá se 

zam�stnanci, jak letními tak stálými, kte�í vypl�ují dotazník, a poté probíhá 

rozhovor s �editelem tábora.  

j) Jak byste tedy ohodnotil (nebo jak jste zhodnotili) lo	ské léto z tohoto 
manažerského pohledu?
j.1. Management byl s výsledky letního tábora spokojen, m�li jsme více ú�astník�

než p�edchozí roky, ale také nám jich mnoho od�eklo, takže jsme jich mohli 

mít ješt� vice. Spolupracovali jsme s jedn�mi z nejlepších sezonních 

zam�stnanc� za posledních 9 let. 

k) Mohl byste stru�n� shrnout management celého letního tábora? (Jak fungoval, co 
jste museli p�ipravit p�ed za�átkem tábora? Co jste d�lali b�hem léta – co a jak jste 
organizovali atd…? 
k.1. P�ed za�átkem léta jsme p�ipravili tréninkový program a najali jsme 

konzultanty z ven�í, kte�í zajistili zau�ení letních zam�stnanc�. Každý 

administrativní pracovník byl zodpov�dný za ur�itou oblast – jeden 

p�ipravoval dobrodružný kurz, další zajiš�oval trénink risk managementu, a 

další sestavoval rozvrh konzultant�. Všichni jsme se n�kolikrát setkali, 

abychom se domluvili na rozvrhu a co je t�eba zajistit, než p�ijedou letní 

zam�stnanci a skupiny. B�hem léta jsme m�li každý týden sch�zky, abychom se 

navzájem informovali, zda vše funguje. Také jsme m�li pravidelné sch�zky s 

letními zam�stnanci, abychom zjistili, jestli nepot�ebují n�jaký další trénink �i 

podporu v n�jaké oblasti. 

l) Jaká byla reakce na PBC letní tábor (sezonu) od d�tí, letních zam�stnanc�, stálých 
zam�stnanc� atd. (líbil se jim rozvrh, jídlo, prost�edí, ubytování atd).?
l.1. Reakce na letní tábor byly od d�tí více mén� p�íznivé, bylo jen pár p�ipomínek 

k ubytování/vnit�nímu prostoru a na kvalitu vody v jeze�e. Reakce na rozvrh se 

nedá objektivn� posoudit, protože každému dít�ti se nelíbí vše. Reakce          

od zam�stnanc� byly pozitivní. Výhrady byly p�edevším k nedostatku 

informací b�hem n�kterých situací (problém se št�nicemi, p�i potížích              

s vysíla�kami, kv�li jídlu v dob� tréninku, kdy v tábo�e va�ili Indové atd.). 

Nejvíce výhrad bylo k tréninku, který p�i kterém byly n�které v�ci duplikovány 
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a n�které v�ci nebyly zahrnuty v�bec.  Celý kolektiv a ubytování bylo podle 

zam�stnanc� velmi dobré. Ubytování bylo poprvé na samotných 

zam�stnancích, aby si rozvrhli, kde a s kým cht�jí bydlet (na výb�r byly dv�

budovy). 

  

m)Co je podle vašeho názoru pot�eba zlepšit pro nadcházející sezónu? Jaké kroky pro to 
plánujete ud�lat?

m.1.Trénink by mohl být více stru�ný. Také by naši stálí pracovníci mohli vést více 

trénink�, aby si zlepšili své v�d�í schopnosti, což chceme tento rok 

implementovat. Zam�stnanci cítili, že pot�ebují b�hem dne více p�estávek, a ty 

se snažíme do programu za�adit. Také cht�jí vice tréninku na kurzech 

vysokých a nízkých lan. Zájem byl také o n�jaký trénink a kontrolní sch�zky 

b�hem léta, což se také snažíme tento rok splnit. Zárove� by uvítali více 

možností dopravy z tábora, protože zde není žádná ve�ejná doprava, ale to 

bohužel z�ejm� nebudeme schopni zajistit. 

n) Kolik d�tí bylo v letním tábo�e lo	ské léto? Z kolika organizací/škol/atd. d�ti 
p�išly? 
n.1. Viz grafy 

o) Množství d�tí -  Jaké je to se zvyšováním po�tu d�tí z p�edm�stí, škol atd.) b�hem 
letní sezony? Jste úsp�šní? Nebo je toto �íslo stabilní nebo klesající? 
o.1. �ísla jsou uvedena v grafech. Po�et ú�astník� se každý rok zvyšuje. Obvykle 

p�ijížd�jí v lét� m�stské d�ti  -  v pr�b�hu školního roku p�ijíždí více d�tí z 

p�edm�stí. 

p) Jak propagujete PBC?   
p.1. Prost�ednictvím kontakt� s dalšími organizacemi a navazování styk� s 

podobnými organizacemi. K propagaci používáme naše webové stránky a také 

brožury, které distribuujeme do škol a organizacím.

q) Myslíte si, že m�že být použito vice zp�sob� propagace? Jestli ano, m�žete �íct, co 
a jak není realizováno?  

q.1. �ekl bych, že ano, ale nemáme dostate�ný po�et zam�stnanc�, abychom se 

mohli více v�novat marketingu.  

r) M�žete stru�n� p�edstavit vaší pozici v PBC b�hem lo	ského léta? 
r.1.Jmenuji se Dave Barbier a v lét� 2012 jsem pracoval jako místí „co-director of 

resources“. Byl jsem zodpov�dný za to, že PBC má dostate�ný po�et 

sezonních zam�stnanc�, za vytvá�ení programu, za logistické prost�edky 

k programování. Také jsem pomáhal trénovat zam�stnance v risk 

managementu a dopl�ovat program, v p�ípad� pot�eby. 
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7. SWOT ANALÝZA 

K vyhodnocení managementu PBC jsem zvolila SWOT analýzu. SWOT analýzu jsem 

použila proto, abychom díky ní mohla vytvo�it návrhy na zlepšení PBC, jejichž ú�elem je 

udržení �i posílení silných stránek, využití p�íležitostí a omezení slabých stránek a hrozeb. 

K jejímu vytvo�ení jsem použila všechna získaná data a zkušenosti. Všechny �ty�i faktory 

jsou ukázány v tabulce níže (viz tabulka �. 2: SWOT analýza), podrobný popis jednotlivých 

faktor� a jejich bod� je uveden v individuálních podkapitolách.  

Hodnocení jednotlivých faktor� a jejich váhy jsou ukázány v tabulce �. 3. Jednotlivé 

faktory jsou hodnoceny na stupnice od 1 (nejmenn�) do 5 (nevíce). Z tohoto hodnocení 

vyplývá, že musíme pracovat na zlepšení. Nejv�tší potenciál na zlepšení p�edstavuje položka 

2 ve slabých stránkách – marketing.   

Tabulka �. 2: SWOT analýza 

  Zdroj: Vlastní tvorba 
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Tabulka �. 3: SWOT analýza – váhy jednotlivých faktor�

silné stránky váha hodnocení   

·         lokalita 0,05 5 0,25
·         jedine�nost v New Jersey 0,05 5 0,25
·         internetové stránky 0,1 3 0,3
·         termíny konání 0,1 3 0,3
·         spolupráce s PU 0,3 4 1,2
·         lanové centrum 0,3 5 1,5
·         jezero 0,1 4 0,4

sou�et 1 29 4,2

slabé stránky       

·         dostupnost 0,2 -4 -0,8
·         marketing 0,45 -5 -2,25
·         finan�ní závislost 0,25 -4 -1
·         pé�e o zam�stnance 0,1 -3 -0,3

sou�et 1 -16 -4,35

p�íletosti       

·         zv�tšování tábora 0,05 4 0,2
·         rozší�ení oblasti zájmu o ú�astníky i z jiných m�st 
(Pensylvanie) 0,1 3 0,3
·         financování - získání více pravidelných dárc� 0,2 5 1
·         prodloužení konání letního tábora 0,05 4 0,2
·         vytvo�ení lepšího zázemí pro zam�stnance 0,05 3 0,15
·         zlepšení propagace 0,3 5 1,5
·         nabízení více outdoorových aktivit 0,1 4 0,4
·         zlepšení stavu jezera 0,15 5 0,75

sou�et 1 33 4,5

hrozby       

·         terorismus 0,05 -1 -0,05
·         po�así 0,1 -3 -0,3
·         zdravotní ohrožení tábora 0,1 -3 -0,3
·         podobný tábor v New Jersey 0,1 -5 -0,5
·         zrušení spolupráce se stálými ú�stníky (školami) 0,2 -5 -1
·         odhlášení n�kterého z ú�astník�  0,15 -5 -0,75
·         selhání �i onemocn�ní �lena organiza�ního týmu 0,05 -3 -0,15
·         zhoršení �i p�erušení vztah� s PU 0,1 -5 -0,5
·         p�erušení spolupráce s externími zam�stnanci 0,1 -5 -0,5
·         ohrožení zví�aty - medv�di, kachny 0,5 -3 -1,5

sou�et 1,45 -38 -5,55

INTERNÍ 2     
EXTERNÍ 2     

CELKEM 0     

Zdroj: Vlastní tvorba
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7.1.Silné stránky 

• lokalita a jedine�nost v New Jersey 

o díky své výjime�nosti, to znamená zam��ení se na d�ti z p�edm�stí a 

outdoorovo team – buildingovým aktivitám, je PBC jediným táborem 

v celém New Jersey a blízké �ásti Pensylvánie 

o PBC leží na hranici New Jersey a Pensylvánie, tudíž má strategickou 

pozici a m�že získávat ú�astníky z obou stát�

o pozemky PBC jsou umíst�ny v krásné p�írod� s velkým jezerem, ve 

kterém se ú�astníci mohou koupat a provozovat canoeing 

o PBC není umíst�no daleko od m�sta ani od New Yorku, Princetonu �i 

Trentonu (ze kterého je velká �ást ú�astník�) 

• internetové stránky 

o PBC má velmi zajímav� vytvo�ené internetové stránky, na kterých si 

každá organizace, ú�astník, rodi� �i kdokoliv jiný m�že najít vše, co 

pot�ebuje zjistit o táboru – program, financování, jména zam�stnanc�, 

fotografie, historii, kontakt apod. 

• termíny konání 

o r�zné aktivity PBC probíhají celý rok, ale letní tábor probíhá od �ervence 

do srpna a jednotlivé školy a ú�astníci p�ijížd�jí podle svých možností a 

pot�eby na r�zný po�et dní, v�tšinou délka pobytu je na jejich uvážení 

o každý ú�astník (škola, organizace apod.) si m�že zvolit libovolné datum, 

v�tšinou je mu vyhov�no, pokud tábor není v to datum plné 

• spolupráce s PU 

o jelikož je PBC p�idruženou organizací k PU a je na financování od ní 

závislá, tak je spolupráce nezbytná 

o s univerzitou PBC udržuje velmi dobré vztahy a díky ní se zvedá prestiž 

a jméno PBC ješt� více, protože PU pat�í mezi neprestižn�jší školy 

v USA (ve sv�t�) 

• lanové centrum 

o v širokém okolí PBC není nikde takovéto lanové centrum, které by 

nabízelo široké množství p�ekážek  
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o program, který v lanovém centru probíhá je jedine�ný také z team-

buildingového d�vodu, protože n�které p�ekážky jsou ur�eny pro více 

lidí a p�i zajiš�ování pomáhají samotní ú�astníci 

• Jezero 

o jezero je dominantou PBC, nachází se uprost�ed pozemku a je jeho 

nedílnou sou�ástí 

o mnoho p�ím�stských �i m�stských d�tí se nikdy nekoupalo v p�írod�, 

pouze v bazénech, takže je to jedine�ná možnost zkusit si to a pro mnohé 

i p�ekonání ur�itých zábran a strachu, tudíž posílení sebev�domí a své 

osobnosti 

o na jeze�e je možné nejen plavat, ale také provozovat canoeing, protože 

jeho rozloha to umož	uje. 
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7.2.Slabé stránky 

• Dostupnost 

o K PBC je možné se dostat jen autem, nevede k n�mu žádná m�stská �i 

státní doprava, což je velmi velká nevýhoda pro zam�stnance a ú�astníky 

jednotlivce 

• Marketing 

o marketing v PBC prakticky nefunguje 

o propagace je postavená pouze na internetových stránkách, ústní 

propagaci a brožurách, což takové množství ú�astník�, které by naplnilo 

PBC ze 100% 

o žádný zam�stnanec nemá na starost p�ímo marketing, což znamená, že 

ani není možné, aby byla propagace na n�jaké v�tší úrovni 

• finan�ní závislost 

o PBC je velmi finan�n� závislé na PU, kdyby se náhodou stalo, že by se 

muselo od univerzity odpojit, tak by to m�lo katastrofální následky a 

pravd�podobn� by nebylo schopno samo se uživit 

o PBC v�bec nevyužívá možnost nabídnutí sponzorských balí�k�

• pé�e o zam�stnance 

o pé�e o zam�stnance není velmi velká 

o jediné, co PBC pro zam�stnance d�lá, je zajišt�ní ubytování (pro letní 

zam�stnance zadarmo, pro stálé za výhodnou cenu) a zajišt�ní levného 

jídla 

o zam�stnanci �asto pracují více než 12 hodin denn� s maximáln� 3 dny 

volna za 14 dní. 
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7.3.P�íležitosti 

• zv�tšování tábora 

o PBC má velmi velký pozemek a existuje zde stále prostor pro zv�tšování 

kapacity tábora jak pro ubytování, tak pro vnit�ní prostory a tím pádem 

možnosti mít více ú�astník�

• rozší�ení oblasti zájmu o ú�astníky i z jiných m�st (Pensylvánie �i New York) 

o PBC nejvíce spolupracuje se školami a organizacemi v New Jersey, ale 

vzhledem ke své poloze – 2 hodiny jízdy od New Yorku a umíst�ní hned 

vedle hranice s Pensylvánií, je zde vid�t nevyužití této výhody 

o školy v p�ímém okolí Pensylvánie by bylo dobré více oslovit a posadit 

svou oblast zájmu i na stát New York, odkud p�ichází zatím malé 

množství škol, vzhledem k po�tu škol, které v okolí New Yorku leží 

• financování  

o financování je slabou stránkou PBC a není pln� využito všech možností, 

proto vidím velkou p�íležitost v získávání více pravidelných dárc� a 

hlavn� také ve vytvo�ení sponzorských balí�k�, které by vedli získání 

sponzor�, jelikož PBC zatím této možnosti nevyužívá 

• prodloužení konání letního tábora 

o v USA je za�átek školního i konec školního roku velmi variabilní, každý 

škola ho má jinak, proto kdyby se prodloužila délka konání tábora od 

p�lky/ za�átku �ervna do konce zá�í, m�lo by to pozitivní vliv na po�et 

ú�astník� i popularitu tábora i z d�vodu, že na konci �i za�átku školního 

roku jezdí d�ti na spole�né výlety a stmelují kolektiv a PBC je pro tuto 

v�c ideálním místem 

• vytvo�ení lepšího zázemí pro zam�stnance 

o zam�stnanci, p�edevším ti letní, nemají pro sebe p�íliš mnoho soukromí, 

proto vidím nevyužitou p�íležitost ve vytvo�ení v�tšího zázemí pro n�  

o také je zde malá p�íležitost pro letní zam�stnance opustit tábor, z d�vodu 

nedostatku dopravních prost�edk�, takže zlepšení dopravní mobility, by 

ur�it� vedlo ke v�tší spokojenosti a pohod� zam�stnanc�

• zlepšení propagace 

o nejslabší stránkou PBC je jeho propagace 
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o zlepšení propagace je velká p�íležitost, jak zlepšit popularitu PBC a tím 

p�ilákat sponzory, dárce, ú�astníky apod. 

• nabízení více outdoorových aktivit 

o nabídnutí více outdoorových aktivit jak pro ú�astníky, tak p�edevším pro 

širokou ve�ejnost je další pole, kde PBC má mezery 

o vzhledem k tomu, že nikdy tábor není pln� kapacitn� využit, tak 

nabídnutí k pronájmu �i k využití jednotlivc�m má velký potenciál a 

mohlo by to p�inést více pen�z a v�tší popularitu 

• zlepšení stavu jezera 

o jezero je chloubou PBC a jeho stav není 100% 

o z d�vodu velkého horka a malého v�tru, voda v jeze�e p�íliš neproudí a 

vede to k vytvá�ení sladkovodních medúz, leknín� a jiných škodlivin, 

které zne�iš�ují jezero  

o dalším ohrožením jezera jsou kachny, které své exkrementy kladou do 

vody a zne�iš�ují tím také jezero 

o proto je velkou p�íležitostí snažit se zabránit tomuto zne�iš�ování a 

utvá�ení organizm� a to lze více zp�soby – vy�išt�ním dna jezera, 

oplocením apod. 
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7.4.Hrozby 

• terorismus 

o terorismus je velkou hrozbou pro celé USA, takže není možné ho 

opomenout 

o vzhledem k tomu, že do tábora jezdí ú�astníci všech barev pleti a všech 

náboženství (�asto se stává, že je d�ležité �ešit rasistické otázky), tak zde 

ur�ité riziko existuje, i když minimální 

o na terorismus tábor není p�ipraven ani nijak vybaven, takže pokud by 

k n�jakému útoku došlo, tak je pravd�podobné, že bude úsp�šný 

• po�así 

o po�así je hrozba, kterou není možné nijak ovlivnit, jen na ní být dob�e 

p�ipravený, pokud to jde 

o vzhledem k poloze PBC, což je malá vzdálenost od východního pob�eží, 

nížiny, jezero a lesy, tak je velké riziko všech možných druh� p�írodních 

katastrof jako jsou tornáda, hurikány, zem�t�esení, bou�ky, požáry apod., 

což m�že mít za následek výpadek elekt�iny, záplavy, zni�ené budovy 

apod. 

• zdravotní ohrožení tábora 

o zdravotní ohrožení je ve všech druzích tábor� vždy vysoké, proto je 

d�ležité tomu co nejvíce p�edcházet 

o na hygienické v�ci �i r�zná o�kování se dá dob�e p�ipravit, to samé jako 

stálá p�ítomnost zdravotní sestry je nezbytností 

o na co se ovšem nelze p�ipravit jsou epidemie št�nic �i jiných nemocí, 

které se ší�í celým USA 

o nebezpe�í ohrožení n�jakými epidemiemi je zde o to v�tší z d�vodu 

ú�asti i chudých d�tí z p�edm�stí, kte�í nemají n�kdy dostate�nou 

hygienu �i ú�asti hinduist� �i jiných náboženství, kde lidé žijí v 

komunitách 

• podobný tábor v New Jersey 

o know – how se nedá nijak ochránit a je snadné ho okoukat, tak je velká 

pravd�podobnost, že v budoucnosti vznikne v New Jersey další takovýto 

tábor s outdoorovo team – buildingovými aktivitami 



���

�

• zrušení spolupráce se stálými ú�astníky (školami), odhlášení n�kterého 

z ú�astník�, zhoršení �i p�erušení vztah� s PU 

o kv�li podobným tábor�m �i epidemiím �i neschopnosti managementu je 

zrušení spolupráce se stálými ú�astníky velmi velkým ohrožením 

o v tábo�e za rok 2012 bylo n�kolik zrušení z d�vodu epidemie št�nic a 

díky tomu, n�kte�í ú�astníci necht�jí p�ijet v budoucích letech a zrušili 

spolupráci 

o bohužel, n�kterým zrušením nelze zabránit i p�i sebelepším 

managementu 

o i z d�vodu t�chto faktor�, nízké ú�asti ú�astník�, p�erušení spolupráce 

s externími zam�stnanci �i sv�tové ekonomické krizi, které dopadá 

samoz�ejm� i na PU, je zde reálná hrozba p�erušení �i zhoršení vztah� s 

PU 

• selhání �i onemocn�ní �lena organiza�ního týmu (p�edevším letních 

pracovník�) 

o toto je hrozba, na kterou se nelze nijak p�ipravit, nemoci p�icházejí sami 

a není možné se jim vyvarovat 

• p�erušení spolupráce s externími zam�stnanci 

o p�erušení spolupráce s externími zam�stnanci je �astá, ale zatím se vždy 

našel další zájemce o tuto pozici, díky kterému ohrožení chodu PBC 

nebylo ohroženo 

o z d�vodu ekonomické krize �i jiných d�vod� je zde hrozba, že se na 

odcházejícího externího zam�stnance nebude možné najít náhradu 

• ohrožení zví�aty - medv�di, kachny 

o jelikož PBC je v p�írod� a kolem jsou jen lesy, je logické, že zde žije 

mnoho zví�at, v�tšina z nich není nebezpe�ná a neohrožuje nikoho – 

jako nap�íklad bobr, mýval, srnka, ptáci apod. 

o v PBC je však také mnoho zví�at, které jsou velkou hrozbou pro 

ú�astníky a zam�stnance - medv�di, p�edevším ti s mlá
aty (v PBC jsou 

minimáln� t�i rodiny medv�d�), netopý�i a veverky, které p�enášejí 

nemoci, kachny, které zne�iš�ují jezero, sladkovodní medúzy, které 

zne�iš�ují jezero,sinice apod. 
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8. NÁVRHY NA ZLEPŠENÍ 

Kapitola obsahuje konkrétní návrhy na zlepšení managementu sportovního outdoor-

teambuildingového tábora PBC.  

8.1.Zajišt�ní více budov, pro možnosti výuky p�i nep�íznivém po�así 

V dob� nep�íznivého po�así, tj. dešt� �i tornáda, hurikány, bou�ky apod., není možné 

velké skupiny umístit v budovách, protože jejich kapacita není dosta�ující.  

PBC má v plánu opravit stávající budovy – budovu s vybavením, budovu vedle 

knihovny a budovu vedle jezera. 

Navrhuji proto místo plánovaných oprav stávajících budov, které ješt� nejsou 

v kritickém stavu, postavit na parcele vedle hlavní budovy a budovy s vybavením (viz 

obrázek �. 7) budovu ve stejné velikosti jako je knihovna, která má p�ibližn� 30 m2. Velikost 

budovy v pat�i�ném pom�ru je zobrazena na obrázku �. 8.  

Budova by m�la mít jednu místnost, dva záchody a terasu, aby bylo možné využít jak 

vnit�ní místnost, tak verandu. Budova musí být ve stejném stylu, jako jsou ostatní hlavní 

budovy – tzn. d�ev�ná stavba.  Dispozice budovy jsou zobrazeny na obrázku �. 9. 

      Obrázek �. 7: Mapka s knihovnou a novou 

budovou

       Zdroj: Vlastní tvorba pomocí Google Maps 
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                                                Obrázek �. 8: Mapka s vyzna�ením místa pro novou budovu 

    Zdroj: Vlastní tvorba pomocí Google Earth 

 Obrázek �. 9: Dispozice Nové budovy 

  Zdroj: Vlastní tvorba  
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8.2. Zlepšení stavu jezera 

Jezero je p�i dešti a v�trném po�así v dobrém stavu. Problém však nastává ve chvíli, kdy 

je jen horké po�así bez v�tru. Voda v jeze�e stojí a za�ínají se tam tvo�it sinice nebo 

sladkovodní medúzy. Tomuto zne�išt�ní také napomáhají kachny, které tam b�hem léta stále 

létají a vylu�ují exkrementy a tím zne�iš�ují jezero. 

Z tohoto d�vodu by pomohlo vybrat celé jezero, tedy jeho dno. Znamenalo by to sice 

velmi vysoké náklady, ale zase by to snížilo naše výdaje o p�ípravky, které se každý den musí 

do jezera p�idávat, aby bylo možné v n�m plavat. Na tuto v�c je možné získat peníze od PU, 

pomocí grantu.  Vybrání celého jezera by stálo okolo $50 000 (1 000 000K�), což je           

bez grantu pro PBC nemožné.  

Zabrán�ní vylu�ování exkrement� od kachen je velmi závažný problém, který není 

zcela možný vy�ešit. Možné �ešení, které navrhuji je vybudovat u pláže a kolem celého jezera 

nízké oplocení, které by z v�tší �ásti m�lo zabránit výskytu kachen (viz obrázek �. 10). 

           
          Obrázek �. 10: Návrh oplocení

      Zdroj: Vlastní tvorba  pomocí Google Maps 
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8.3.Propagace + více ú�astník�

Propagování PBC není na velké úrovni a zvýšenou propagací m�že PBC docílit více 

ú�astník�, protože se o n�m bude více v�d�t. 

Proto navrhuji: 

• vytvo�ení letáku (viz obrázek �. 11 a p�íloha �. 7), který by se dával spolu 

s brožurou nebo místo ní 

• vytvo�it nov�jší verzi brožury 

• zlepšit p�ístupnost internetových stránek 

o umožnit snadné nalezení na stránkách PU, aby bylo alespo	 možné, po 

zadání klí�ových slov, naleznout odkaz na PBC 

• publikace ve státním �i celostátním médiu: 

o v televizi a �asopisech v New Jersey, v New Yorku i v Pensylvanie, 

vzhledem k položení tábora 

• publikace v Princetonské televizi, novinách a �láncích na internetových 

stránkách.  

Tyto propaga�ní možnosti by m�ly zajistit v�tší známost PBC a více ú�astník�. 

           Obrázek �. 11: Leták 

        Zdroj: Vlastní tvorba  
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8.4.Délka tábora, program tréninku zam�stnanc�

Délka letního tábora PBC se po�ítá od za�átku �ervence do konce srpna, když p�ijíždí 

první, respektive poslední letní ú�astníci.  

B�hem �ervna je tábor nevyužit, to znamená, že zde nejsou žádné skupiny, ale pouze 

letní zam�stnanci, kte�í se zacvi�ují. V n�kterých týdnech je za�ízení PBC pronajato pro 

meetingy apod., ale není nikdy pln� využito.  

Z tohoto d�vodu navrhuji zkrátit výcvik letních zam�stnanc� z d�vodu neefektivnosti 

využití tábora a z d�vodu, že n�které �ásti výcviku jsou duplikovány a zbyte�né, protože až 

plný chod ukáže naskytnuté problémy nutné k �ešení, které není možné se nau�it �ešit p�i 

výcviku.  

Trénink by m�l trvat pouze dva týdny + délka kurzu první pomoci �i plav�íka. Program 

tréninku zam�stnanc� v roce 2012 je zobrazen v p�íloze �. 8 v p�vodním jazyce.  

Návrh zm�ny programu tréninku zam�stnanc� oproti roku 2012: 

• trénink p�ípravy, ovládání a vedení vysokých lan pro organiza�ní tým i vedoucí 

tým� ve stejný den – celková délka trvání tréninku vysokých lan by byla dva 

dny � zkrácení tréninku o 3 dny 

• caneoing – pro všechny ve stejnou dobu � prodloužení o hodiny, kv�li v�tšímu 

po�tu lidí, ale zkrácení o p�l dne tréninku 

• v�tšina v�cí z posledního týdne tréninku se duplikuje, což znamená, že je možné 

je vy�adit a p�ípadné pot�ebné v�ci vt�snat do jednoho a p�l dne tréninku 

• prodloužit nácvik zkoušení vedení aktivit pro vedoucí tým� a prodloužit 

p�ípravnou �innost pro organiza�ní tým o 4 dny 

• zkrátit volné dny o dva dny - 4 volné dny.   
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8.5.Financování – více možností 

PBC je financováno p�edevším z dar�, nadací �i poplatk�. Další možností, která zatím 

není využita, je sponzorování. 

Jednalo by se o možnost nabídnutí dvou typ� sponzorských balí�k�. V prvním typu 

balí�ku by finan�ní prost�edky od sponzora byly ur�eny na chod tábora. V druhém typu 

balí�ky by finan�ní prost�edky od sponzora byly ur�eny p�ímo pro konkrétní ú�astníky a 

rozhodnutí o tom, kdo je nejvíce pot�ebuje, by ur�ovalo PBC. Návrhy sponzorských balí�k�

jsou rozepsány níže. 

Využití nada�ních fond� pro placení pobytu pro d�ti je v této dob� dosta�ující, ale stále 

jsou zde možnosti z federálních nada�ních fond�, které p�ispívají na mimoškolní aktivity a 

zatím nejsou nijak využívány. Dostat se k tomuto financování je stejné jako ke státním 

nada�ním fond�m. Je nutné vyplnit žádosti a p�iložit k tomu doporu�ení od PU. 

Sponzorské balí�ky: 

1) Sponzorský balí�ek 1 

a. sponzorský poplatek – $10 000 (200 000 K�) 

i. peníze + produkty (maximáln� polovina sumy) 

b. podmínky 

i. ur�en pro chod tábora 

ii. maximáln� t�i spole�nosti/jednotlivci mohou mít tento balí�ek 

c. obsah balí�ku: 

i. bezplatný 4 denní team-buindingový kurz pro neomezený po�et 

lidí: 

1. stravování, ubytování a doprava 

2. kurz nízkých lan 

3. team-buildingové hry 

4. kurz v lanovém centru – 6 p�ekážek 

5. plavání 

6. canoeing 

ii. jméno sponzora na letá�cích a internetových stránkách 

iii. stojan sponzora v hlavní budov� – v jídeln�

iv. stojan sponzora p�i workshopech na PU a jinde. 



���

�

2) Sponzorský balí�ek 2 

a. sponzorský poplatek – $1 000 - $ 5 000 (20 000 – 100 000K�) 

i. pouze peníze 

b. podmínky 

i. sponzorování konkrétních ú�astník� – škol �i jednotlivc�

ii. po�et sponzor� není omezen, záleží na po�tu možných ú�astník�, 

které je možné získat 

iii. výše �ástky je závislá na množství ú�astník� – škol �i jednotlivc�

c. obsah balí�ku: 

i. bezplatný 2 denní team-buindingový kurz pro 20 osob: 

1. stravování a ubytování 

2. kurz nízkých lan 

3. team-buildingové hry 

4. kurz v lanovém centru – 2 p�ekážky 

5. canoeing 

ii. jméno sponzora na internetových stránkách 

iii. jméno sponzora na tri�kách, které jsou dány ú�astník�m. 
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8.6.Rozší�ení outdoorových aktivit centra 

Množství outdoorových aktivit, které centrum nabízí, je široké, ale neustále jsou zde 

možnosti k jeho rozší�ení.  

V lanových kurzech, které v této dob� mají 14 p�ekážek v prostorách lesa, kde je lanové 

centrum otev�eno, je stále dostatek prostoru na vytvo�ení další p�ekážek. Mezi t�mi 14 

p�ekážkami je v�tšina pro jednotlivce, jen malá �ást (4 p�ekážky) pro týmovou spolupráci. 

Proto navrhuji vybudovat novou dráhu, která by se skládala ze t�í na sebe navazujících 

p�ekážek pro dv� osoby: 

• p�echod p�es kládu bez záchytných lan (dva lidé po sob�) 

• p�echod p�es zav�šené houpa�ky – vzájemná kooperace 

• zhoupnutí se z jedné strany p�ekážky na druhou. 

Dále navrhuji vytvo�it poznávací tra� okolo jezera (viz obrázek �. 12), ve které budou 

mít ú�astníci možnost poznávat p�írodu – rostliny a živo�ichy, které zde žijí. Poznávací okruh 

bude okolo celého jezera, které je dlouhé p�ibližn� 5 km. Tato nau�ná cesta by m�la napomoci 

student�m se vzd�lávat pomocí zajímavého interaktivního programu. Kolem jezera by m�ly 

být rozmíst�ny tabule, ke kterým bude možno p�ipojit Ipad �i Ipod a studenti se budou moci 

podívat na video �i si poslechnout záznam o p�íslušném p�írodním jevu. Okolo jezera je 

mnoho druh� zajímavých strom� (více než 16) a žije zde mnoho druh� zví�at, jako je 

nap�íklad bobr, mýval apod. Tato cesta není p�íliš náro�ná na p�ípravu, pouze �asov�. 
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                                                Obrázek �. 12: Návrh oplocení

�

Zdroj: Vlastní tvorba  pomocí Google Maps 
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9. ZÁV�RY A DOPORU�ENÍ 

Letní outdoorovo team - buildingový tábor PBC m�žeme považovat za organiza�n�

zvládnutou akci s drobnými problémy. PBC má dlouholetou tradici op�enou o dobré zázemí, 

které mu poskytuje PU. Díky tomuto faktoru prob�hla p�ípravná i realiza�ní �ást akce na 

velmi dobré úrovni. Jako každá akce má i tento tábor n�jaké nedostatky, které vyplývají 

z provedené studie. Studie byla provedena na základ� zú�astn�ného pozorování, tedy vlastní 

ú�asti v organiza�ním týmu tábora, polo-strukturovaného, neformálního rozhovoru a analýzy 

dokument�.  

Velkou výhodou, díky které má PBC velký po�et ú�astník�, každoro�n� se zvyšující, je 

prost�edí a jedine�nost v širokém okolí – ve stát� New Jersey a  Pensylvanii. T�chto 

outdoorovo team - buildingových tábor� zam��ených pro d�ti z p�edm�stí a z chudších rodin 

není moc, protože jiné tábory, které se v t�chto státech nachází, jsou p�edevším skautské, 

nábožensky �i jinak zam��ené. 

Lanové centrum, které má PBC vytvo�ené, je jeho velkou p�edností. Vzhledem k tomu, 

že na pozemku PBC je ješt� mnoho nevyužitých oblastí, má centrum kapacitu na rozší�ení 

prostoru pro team-buildingové aktivity. Pro v�tší využívání lanového centra navrhuji vytvo�it 

nové p�ekážky a zam��it se také více na nabízení / pronajímání tohoto prostoru jiným osobám, 

nežli ú�astník�m – d�tem. V mezidobí, kdy je nap�íklad n�jaký den tábor nevyužit, by to bylo 

finan�n� velmi p�ínosné pro PBC. 

Pro budoucí roky je velmi d�ležité udržovat dobrý vztah jak s PU, která zast�ešuje celé 

PBC, tak i s m�stem Blairstown, ve kterém PBC sídlí a z kterého pochází mnoho externích 

zam�stnanc�. 

Další d�ležitou skute�ností, kterou není možné p�ehlížet, je pé�e o pozemky a jezero. 

Jezero je nedílnou sou�ástí PBC a je jeho chloubou. Bohužel kv�li kachnám a malému 

pr�toku vody a tím pádem r�stu leknín�, jezero pot�ebuje v�tší pé�i, protože má tendenci se 

zne�iš�ovat. D�ležitým doporu�ením je zavést opat�ení, která by zabránila zne�iš�ování 

jezera. Navrhuji oplocení jezera a v p�ípad� finan�ních možností v nejbližších letech vy�istit 

dno jezera. 

Z analýzy vyplývá, že d�ležitou roli pro PBC hrají finan�ní prost�edky. Jelikož je tábor 

financován p�edevším z dar�, nadací �i poplatk�, je zde stále jedna možnost financování 

nevyužita a tou je sponzorování. Navrhuji nabídnout firmám i organizacím ve stát� New 

Jersey sponzorské balí�ky, které by finan�n� pomohly PBC.  
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Do budoucna doporu�uji zlepšit marketing, p�edevším tedy propagaci PBC, ve které 

v tuto chvíli vidím nejv�tší nedostatek. P�i zvýšené propagaci, která sice bude stát n�jaké 

peníze, by PBC m�lo získat ješt� více ú�astník� a nové zájemce o sponzorování, což by m�lo 

p�inést v�tší výd�lek. Toto všechno by m�lo p�isp�t k udržení si záštity pod PU, o které má 

PBC eminentní zájem. 
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