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Abstrakt 

 

Název práce: Teambuildingové programy v ČR 

 

Cíle práce: Cílem práce je zjištění a prezentace charakteristických rysů a trendů českého trhu 

v oblasti nabídky teambuildingových programů a následný návrh jejich zlepšení. 

 

Metody řešení: Pro řešení této práce byla použita PESTLE analýza, analýza konkurence 

v podobě upraveného Porterova modelu pěti sil a následně SWOT analýza. Vybraný vzorek 

dvaceti českých teambuildingových agentur byl vybrán podle pořadí internetových stránek 

agentur na internetových vyhledávačích. Tři podrobně zkoumané agentury byly ze vzorku 

vybrány na základě vlastních stanovených kritérií. Průběh a výsledky těchto analýz byly 

konzultovány s odborníky na danou problematiku formou neformálních rozhovorů.  

 

Výsledky: Poukazují na typické silné a slabé stránky českých agentur a příležitosti a hrozby 

v českém prostředí v oblasti teambuildingových agentur a jimi nabízených programů a na 

některé možnosti, jak příležitostí využít a vyvarovat se možných hrozeb. 

 

Klíčová slova: stručná historie, pojem, agentury, nabídka programů, konkurenční boj 

 

  



Abstract  

 

Title: Teambuilding programs in CR 

 

Goals: The goal of this bachelor's thesis is to discover and present the recent trends and 

characteristics of the Czech market in the field of teambuilding programs and a following 

suggestion about how to improve them.   

 

Methods: For writing this thesis was used the PESTLE analysis, then the analysis of potential 

rivals in form of modified Porter’s five forces model and later the SWOT analysis. The 

chosen sample of the twenty Czech teambuilding agencies was selected on behalf of the rank 

of the agencie’s internet pages in some well known internet search engines. The three 

agencies, which were examined in detail, were selected from the representative sample with 

the help of criteria of own design. The writing and the outcomes of the analyses were 

consulted with professionals in form of informal interviews.  

 

Results: Show us the typical strengths and weaknesses of the Czech agencies and the 

opportunities and threats of the Czech environment in the field of teambuilding. They also 

show possibilities how to utilize the possible opportunities for our advantage and how to 

avoid the threats.   

 

Key words: brief history, term, agencies, supply of programs, competition 
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1 Úvod 

 

Pro tuto bakalářskou práci bylo zvoleno téma: Teambuildingové programy v ČR. 

 

Důvodem výběru tohoto tématu byla existující relativní nepřehlednost a roztříštěnost nabídky 

programů českých teambuildingových agentur, která vede pouze k suboptimálnímu využití 

možností českého trhu, a tím snižuje celkovou efektivitu činnosti agentur.  

 

Po boomu po roce 2000 v ČR postupně vzniklo cca 60 nových teambuildingových agentur, 

poskytujících rozličné možnosti stmelování týmu při vyžití programů sportovního i jiného 

charakteru, se sice situace v tomto odvětví výrazně zlepšila, ale stále v porovnání např. 

s Velkou Británií, kde podobné agentury fungují již od 50. let minulého století, má český trh 

mezery, kterých je možné využít.  

 

Navíc v Česku je sport a aktivní trávení volného času i společné firemní programy pro 

stmelování kolektivu pracovníků velmi oblíbenou a stále populárnější disciplínou. Pro 

agentury, poskytující programy v tomto odvětví, je toto rozšiřování a poptávky po jejich 

službách velmi dobrou příležitostí pro zisk. 

 

Tato práce se tedy zaměřuje na analýzu českého trhu, konkurence v odvětví a následnou 

analýzu nabídky českých teambuildingových agentur a jejich srovnání. Z výsledných 

informací, získaných z provedených analýz, lze navrhnout určité postupy pro napravení 

stávajících nedostatků v nabídce programů agentur, působících na českém trhu tak, aby 

získaly výhodu v konkurenčním boji.  

 

Práce také stručně pojednává o historii moderního teambuildingu. Tím je v tomto případě 

chápáno rozvíjení týmového cítění ve firmách a korporacích.  

 

Při psaní této práce bylo čerpáno z českých i zahraničních, tištěných a elektronických zdrojů. 
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2 Cíle práce  

 

Zvolené cíle této bakalářské práce jsou rozděleny do dvou oddílů. První oddíl popisuje 

primární záměr řešení práce. Druhý oddíl se věnuje vyjmenování vedlejších cílů, které 

pomáhají k proniknutí do problematiky a zvyšují tak celkový přehled.    

 

2.1 Hlavní cíl práce 

 

Hlavním cílem práce je zjištění a prezentace charakteristických rysů a trendů českého trhu 

v oblasti nabídky teambuildingových programů a následný návrh jejich zlepšení. 

 

 

2.2 Úkoly práce 

 

Dílčími úkoly, nutnými ke splnění hlavního cíle této práce jsou následující: 

 

 Pro lepší pochopení problematiky, definovat pojem teambuilding a stručně popsat cíle, 

historii a novodobé pojetí tohoto fenoménu. 

 Sestavení PESTLE analýzy, poskytující základní přehled o prostředí českého trhu. 

 Provedení analýzy konkurence v podobě Porterova modelu pěti sil v odvětví 

teambuildingu. 

 Provedení výběru a studium nabídky vybraných agnetur, nabízejících teambuildingové 

programy. 

 Sestavení SWOT Analýzy vybraných teambuildingových agentur. 

 Sestavení SWOT Analýzy fiktivní teambuildingové agentury, reprezentující typické 

trendy a charakteristické rysy českého trhu.  

 Interpretace výsledků provedených analýz. 

 Navržení opatření pro agentury ke zlepšení současné situace a zkvalitnění jejich 

nabídky programů.  
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3 Teoretická část 

 

V této části pojednává práce o problematice teambuildingu. Jednak o vymezení tohoto pojmu 

a typických cílích teambuildingu. A dále také o historii tohoto fenoménu i jeho dnešní 

podobě. Následně stručně popisuje agentury, pohybující se v tomto odvětví.  

 

 3.1 Pojem Teambuilding 

 

K pochopení tématu teambuildingu a jeho novodobého vnímání ve společnosti pomohl Miller 

(2007), v jehož publikaci je stručně, ale velmi kvalitně objasněna problematika týmové 

spolupráce, utužování firemního kolektivu a běžně provozovaných aktivit, využívaných 

teambuildingovými agenturami pro posilování pozitivních vztahů a podporu spolupráce 

jednotlivých členů společnosti.  

 

Stejně tak se ve svých publikacích zabývají vymezením a definováním moderního 

teambuildingu Baguley (2003) a Joiner, Scholtes a Streibel (1996). Z těchto publikací bylo 

čerpáno při sestavování kapitoly s názvem 3.1 Pojem Teambuilding v Teoretické části této 

práce.  

 

Kvalitní vymezení pojmu teambuildingu v českém prostředí lze nalézt v tištěné publikaci od 

Plamínka (2009). Ten popisuje vnímání teambuildingu ve světě a tento zahraniční pohled na 

tento fenomén konfrontuje se situací v České Republice a českým pohledem na tuto 

problematiku. Postupně ve své publikaci sleduje čím dál tím větší splývání těchto dvou 

původně rozdílných názorových směrů.  

 

Možnostmi a různými podobami teambuildingových programů, praktikovaných 

teambuildingovými agenturami, se ve své publikaci zabývá Phan (2011). Je zajímavé srovnat 

její práci s Dyerem (1978), který se ve své publikaci věnuje velice podobné tematice. 

Z provedeného porovnání těchto dvou autorů je zřejmý pokrok a změna vnímání tohoto 

odvětví na konci dvacátého a začátku dvacátého prvního století.  
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Psychologický pohled na danou problematiku společně s rozbory psychických stavů účastníků 

různých teambuildingových akcí přinášejí ve svých publikacích Devito (2006) nebo Výrost a 

Slaměník (2008). Tento další pohled na teambuilding rozšiřuje obzory při uvažování a 

navrhování výše zmiňovaných opatření pro teambuildingové agentury. Je velice důležité 

uvědomovat si různé dopady různých programů na různé skupiny jejich účastníků. 

 

Další velice cenné informace v tomto ohledu lze čerpat z  Arielyho (2009). Ten ve své 

publikaci popisuje nejen typickou psychologii prodeje ale i psychologii skupin různých lidí, 

nacházejících se v různých uměle vyvolaných nebo neovlivněných životních situacích.   

 

Informace o historii teambuildingu od jeho počátku až po moderní vnímání tohoto termínu 

byly čerpány nejen z některých již výše zmíněných publikací, ale i z publikace Brookse 

(2003), který systematicky a pochopitelně popisuje jednotlivá stadia světového vnímání a 

provozování teambuildingových aktivit, programů a vznikání a činností teambuildingových 

agentur. 

 

Účinností teambuildingových programů v praxi a efektivitou teambuildingu jako odvětví 

moderního managementu se zabývá Moxon (1993). Tato publikace byla velice cenná při 

navrhování opatření pro teambuildingové agentury ať už z pohledu propagace jejich 

programů, tak z pohledu zvážení účinnosti těchto opatření.  

 

Další informace o metodách úspěšného teambuildingu v praxi, které také byly při řešení této 

práce přínosem, podává ve své publikaci West (2004). 

 

3.1.1 Definice Teambuildingu 

 

Journal of Applied Psychology (2002) uvádí, že pojem teambuilding pochází z anglických 

výrazů „team“, což znamená česky tým nebo skupina a „building“ neboli budování. 

Dohromady toto slovní spojení tedy znamená něco jako tvorba, stmelování či rozvoj týmu, 

nebo zvyšování efektivity týmové spolupráce apod. 

 

Baguley (2003) uvádí, že většinou jde o jakýsi outdoorový „trénink“, při kterém mají 

jednotliví zaměstnanci možnost poznat jeden druhého v jiném prostředí, z jiného úhlu pohledu 
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a při společném překonávání určitých nezvyklých překážek. Spolupracovníci, kteří se 

doposud znají jen z kanceláře, z porad či obchodních jednání nebo dokonce spolu dosud 

komunikovali pouze telefonicky nebo elektronicky spolu musí najít společnou řeč při 

překonávání nastalých problémů. Mohou se setkat i podřízení s nadřízenými a muset 

spolupracovat na „stejné úrovni“. Jedná se o jakýsi netradiční, zcela jiný způsob vzdělávání, 

využívající nejrůznější interaktivní metody, jako je hraní her, řešení nejrůznějších úloh, řešení 

komplikovaných modelových situací, apod. 

 

Dále Journal of Applied Psychology (2002) píše, že při teambuildingu bývá uplatňována tzv. 

metoda zážitkového vzdělávání, která umožňuje lidem v týmu lépe si uvědomit a pochopit 

svou „roli“ a zjistit, jak by spolu mohli efektivněji komunikovat a spolupracovat. Tato zjištění 

pak mohou být aplikována a rozvíjena v běžném pracovním vztahu. Členové týmu tak mají 

v rámci teambuildingu možnost poznat svůj tým, zjistit hlouběji a z jiného úhlu pohledu, jak 

funguje a jakými kroky lze dosáhnout jeho lepší efektivnosti. 

 

Teambuilding bývá podle různých autorů i různě charakterizován a interpretován. Výrost a 

Slaměník (2008) charakterizují teambuilding jako program, zaměřený na cílené, strukturované 

a promyšlené modelování a rozvíjení týmů pracovníků a jejich tvůrčího a výkonového 

potenciálu. Teambuildingové programy jsou koncipovány pro konkrétní pracovní skupiny 

nejčastěji na začátku jejich společného působení nebo před chystanou etapou významných 

změn v organizaci.  

 

V literatuře se však vyskytují i odbornější a obšírnější charakteristiky. Podle Westa (2004) lze 

teambuilding vnímat i jako proces, díky němuž jednotliví členové týmu začínají rozumět 

podstatě skupinové dynamiky vedoucí k vyšší efektivitě týmové práce, zároveň umožňuje 

jednotlivcům kreativně rozvíjet cesty ke vzrůstající týmové výkonnosti.  

 

Podle Westa (2004) je tzv. teambuildingový proces velmi dynamický a interaktivní, aby byl 

úspěšný, bývá nutností také jeho kreativita a flexibilita. Členové týmu v tomto procesu rozvíjí 

a zlepšují mezilidské i pracovní vztahy a týmové funkce. 
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3.1.2 Cíle Teambuildingu 

 

Podle vědeckého časopisu Journal of Applied Psychology (2002) je cílem teambuildingu 

stmelit pracovníky dohromady, pomoci jim při vzájemném poznávání, utužit jejich vztahy, 

naučit je spolu lépe komunikovat a spolupracovat, zároveň také lépe řešit krizové situace, 

rozvíjet jejich kreativitu a komunikační schopnosti, zlepšit vedení lidí atd. Stručněji řečeno, 

úkolem teambuildingu je naučit tým fungovat efektivněji a produktivněji při celkově pozitivní 

a přátelské atmosféře. 

 

Moxon (1993) stanovuje cíl teambuildingu, který má pomoci lidem, kteří spolu pracují, 

fungovat efektivněji jako tým, a pomoci tak organizaci pracovat efektivněji jako celek. Uvádí 

také, jaké funkce by měl efektivní teambuilding zahrnovat. Těmito funkcemi jsou podle 

Moxona zlepšování výkonu a výsledku, umožnění většího využití individuálních i týmových 

sil a řešení problémů s veškerou odpovědností daného konkrétního týmu. Zaměření 

kteréhokoliv teambuildingového programu by mělo být především na zlepšení výkonu a 

výsledků, což by mělo být současně i primárním účelem existence týmu.  

 

Dále Moxon uvádí, že za největší potíže, ohrožující týmový výkon, lze považovat problémy s 

cílem týmu, problémy s týmovými rolemi, problémy s týmovými procesy a problémy s 

mezilidskými vztahy mezi členy týmu.  
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3.2 Historie Teambuildingu 

 

Pro pochopení problematiky teambuildingu je nutné mít alespoň stručný přehled o jeho 

historii. Tento základní přehled, osvětlující danou problematiku, je možné získat z níže 

uvedených a citovaných pramenů.   

 

Podle Biecha (2008) se myšlenka jakéhosi týmu vynořila počátkem třicátých let dvacátého 

století s dnes již velice známými Hawthorne Studies. Řadou výzkumných aktivit se sledovalo, 

co se stane se skupinou pracovníků, která čelí různým podmínkám. Po několika analýzách se 

zjistilo, že nejvýznamnějšími faktory byly - pocit skupinové identity, pocit sociální podpory a 

koheze, které vznikly vzrůstající interakcí pracovníků. Koncept týmů a teambuildingu však 

směřuje do šedesátých let se základy managementu. Původně byl teambuilding vytvořen pro 

zlepšení interpersonálních vztahů a sociálních interakcí. A jelikož se teambuilding vyvinul ze 

skupinové dynamiky, ze sociální psychologie a T-groups, velký důraz se pochopitelně kladl 

na budování vztahů, harmonii a skupinovou kohezi. Když se teambuildingu dostálo větší 

popularity v organizacích, jeho zaměření se přesunulo na úspěšné výsledky, dosahování cílů a 

splnění úkolů. Dnes teambuilding zahrnuje oba aspekty výkonu: jak týmové plnění 

požadované práce, tak i sounáležitost členů týmu.  

 

Brooks (2003) píše, že Management v organizacích po celém světě přetváří tradiční pracovní 

struktury na organizaci fungujících týmů, neboť se zjistilo, že týmy nabízejí daleko více 

výhod než tradiční cesty organizace pracovního úsilí.  

 

Ze skutečností, popisovaných v těchto zdrojích, lze vyvozovat, že ačkoli se koncept 

teambuildingu v průběhu let mění, potřeba komplexních metod a programů, zajišťujících 

týmovou efektivitu stále stoupá. Zájem o teambuilding tedy v průběhu let nejen přetrvává, ale 

dokonce stále narůstá.  

 

3.2.1 Vývoj problematiky teambuildingu ve světě 

 

Podle Devita (2006) se vývoj oblasti teambuildingu ve světě zakládá na dvou dominantních 

vlivech. Jednak ze Spojených států amerických a zároveň ze Spojeného království. Je vidno, 

že v těchto zemích vychází principy a inovace do teambuildingových aktivit z dlouhé 
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militantní tradice a z tradic skautingu. Je nutné se zaměřit také na aktuální trendy, které se 

naopak vrací k původním kořenům a jsou definovány termíny jako outdoor nebo survival. 

Počátky filozofie teambuildingu můžeme najít ve dvacátých a třicátých letech minulého 

století se jménem psychologa Williama McDougalla. Ten v roce 1920 představil 

podmínky/vstupy, potřebné k vytvoření efektivně pracující skupiny. S již výše zmíněnou 

Hawthornovou studií (1927 - 1932) přichází myšlenka „týmování“. Součástí této studie byla 

série výzkumů a hloubkových studií, které měli za úkol popsat, co se děje se skupinou 

pracovnic při výkonu práce za různých podmínek. Po mnoha provedených výzkumech přišli 

autoři se závěry naznačujícími, že rozhodujícím faktorem mezi pracovníky bylo vytvoření 

citu pro týmovou identitu, pocit podpory a koheze, které bylo možno sledovat narůstat se 

zvyšujícím se množstvím interakcí mezi zaměstnanci.  

 

Jak píše Plamínek (2009), psycholog Elton Mayo na tomto základě v roce 1933 definoval 

podmínky, za kterých může dojít k rozvoji efektivní týmové spolupráce: manažer má osobní 

zájem na výsledcích každého zaměstnance, zajímá se o výsledky své skupiny, napomáhá 

spolupráci vedoucí k definici vstupů výkonu práce, dává zpětnou vazbu na výkon, skupina je 

oceňována za dobré výsledky a existuje zde možnost prezentovat je veřejnosti, skupina nesmí 

mít pocit tlaku na změnu, při zavádění změn jsou ve skupině změny konzultovány a skupina 

si vytváří pocit vzájemné důvěry a otevřenosti.  

 

Podle Brookse (2003) se vedle jiných v dalším vývoji teorie teambuildingu objevuje jméno 

amerického psychologa s německými kořeny Kurta Zedka Lewina. Tento psycholog v roce 

1935 definoval Dynamickou teorii osobnosti a následně na ni navázal v roce 1948 s dílem 

Řešení sociálních konfliktů: Vybrané spisy o týmové dynamice.  

 

Dyer (1987) uvádí, že Lewin provádí jako první výzkum, jehož pomocí definuje interní 

procesy probíhající v týmu při dosahování zadaných úkolů. Je zřejmé, že fenomén 

teambuildingu vychází i z prací osobností psychologie, jako je Sigmund Freud se svojí teorií o 

podvědomí či Abraham Maslow s teorií potřeb. Velký průlom ve vývoji v oblasti týmové 

spolupráce přichází s událostmi týkajícími se přímo i nepřímo druhé světové války. Impulz 

začleňování teorií teambuildingu do běžných manažerských nástrojů pro vedení týmu, 

přichází v osmdesátých letech dvacátého století ve Spojených státech amerických společně s 

orientací na týmovou práci.  
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Dále Dyer (1987) uvádí, že ve spojených státech je velké množství organizací s delší tradicí 

věnujících se různým teambuildingovým programům a jejich rozvoji. Nelze tedy přesně říci, 

kdo hraje hlavní roli ovlivňování soudobých trendů. Faktem nicméně zůstává, že podobě jako 

v České republice vychází rozvoj v této oblasti ruku v ruce s popularizací skautských 

organizací, jejich zážitkovou pedagogikou a týmovou spoluprací. 

 

Sledování vývoje odvětví teambuildingu ve světě umožňuje následnou částečnou predikci 

trendů, které se objeví i na českém trhu. To může agenturám přinést v konkurenčním boji 

klíčovou výhodu. 

 

3.2.2 Teambuilding ve světě – aktuální výzkumy 

 

Výzkumem významnosti vlivů užívání teambuildingových intervencí se zabývali autoři kolem 

Kleina v roce 2009 na Floridě. Ve svém výzkumu za použití více než 60 vzorků zjišťují, že 

při sledování a posuzování vlivu čtyř specifických teambuildingových komponent (nastavení 

cílů, mezilidských vztahů, řešení problémů a vyjasňování rolí) má teambuilding pozitivní vliv 

na všechny sledované týmy po prozkoumání a ohodnocení jejich výsledků. Teambuildingové 

nástroje byly silně vázány na efektivní postup a výsledky. Podobně všeobecně založený 

výzkum prezentují Brunner a Spink (2011), kteří pozorují chování mladých Američanů při 

aplikaci teambuildingových postupů a intervencí do činností sportovních klubů. Ve svém 

výzkumu bylo sledováno 122 mladých lidí v 10 sportovních klubech, které rozdělili na dvě 

skupiny. Jednu výzkumnou a druhou kontrolní. Zjistili, že při aplikaci teambuildingových 

nástrojů se u sledované výzkumné skupiny znatelně zvýšila návštěvnost klubu a především 

byla výrazně posílena pozitivní zpětná vazba při dosahování výsledku v týmu.  

 

Tématem outdoor tréninku, se ve své studii zabývají Greffrath, Meyer a Monyeki (2008). Ti 

se zaměřili na účinnost teambuildingových programů uvnitř ve srovnání s outdoor programy. 

Do svého výzkumu zapojili 35 studentů, kteří byli rozděleni do tří skupin (dvě výzkumné, 

jedna kontrolní). Z pohledu zlepšování osobní výkonnosti při dosahování zadaných úkolů byli 

jasně lepší jedinci, kteří předtím absolvovali trénink v konstantním, jim známém prostředí 

(indoor). Na teambuildingové aktivity za pomoci outdoorových prvků se zaměřila i Phan 

(2011), která sledovala výzkumný soubor o 120 subjektech v Kalifornii (USA) při outdoor 
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programu s lanovými překážkami. Autorka se ve své studii zaměřuje na pozitivní dopady 

teambuildingových aktivit při překonávání lanových překážek. Ve svých výsledcích 

vyzdvihuje jak pozitivní dopad takových aktivit na psychiku jedinců, tak i na jejich fyzickou 

kondici. 87 % účastníků výzkumu se shodlo, že jim program zvýšil jejich důvěru v druhé a 

zároveň ruku v ruce s tím i úroveň spolupráce. 78 % účastníků uvedlo do následného 

dotazníku, že lanový kurz s teambuildingovými aktivitami měl pozitivní dopad na jejich 

psychiku. 81 % účastníků uvedlo do dotazníku zvýšení sebedůvěry a 63 – 70 % účastníků 

uvádí nárůst schopnosti vcítění se do druhých. Výše zmíněné skautské organizace plně 

ovlivňovaly vývoj termínů, jako jsou zážitková pedagogika a teambuilding. Z těchto zdrojů 

dané teorie vycházejí a dodnes tyto organizace slouží jako jedny z hlavních pramenů, 

ovlivňujících trendy v těchto v oblastech.  

 

Orientace v aktuálních výzkumech hraje pro agentury, zabývající se nabídkou 

teambuildingových programů, velice zásadní roli. Na základě těchto informací mohou svoji 

nabídku přizpůsobovat aktuální situaci v zájmu zvýšení efektivity jejich činnosti.  
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3.3 Teambuildingové agentury 

 

Joiner a spol. (1996) uvádějí, že v rané historii týmové kultury si firmy své teambuildingové 

programy sestavovaly samy. To ale z hlediska efektivity nepřinášelo nejlepší možné výsledky, 

jelikož pracovníci, kteří měli tyto programy na starost, byli často nedostatečně vzdělaní a 

kvalifikovaní v oblasti psychologie a v oboru  teambuildingu jako takového. Proto se často 

dopouštěli chyb, které měli na výsledek programu negativní vliv. Přesto ale byly 

teambuildingové programy shledány prospěšnými a jejich významnost v průběhu let stoupala 

až do současnosti. 

 

V současné době existují podle Doubravové (2010) specializované agentury, zabývající se 

otázkou teambuildingu. Nabízejí různorodé outdoorové i indoorové programy v nejrůznějších 

lokalitách, s různými stupni obtížnosti a časové náročnosti. Kvalitní agentury dokážou sestavit 

speciální teambuildingové programy na míru pro specifické skupiny pracovníků. Důležitými 

faktory při sestavování takovýchto programů bývají věk, zaměření, fyzická kondice účastníků 

a jejich zájmy.  

 

Největší boom teambuildingových agentur bylo podle Donaldsona (2013) možné zaznamenat 

v USA v osmdesátých letech minulého století. Mezi nejstarší agentury tam patří 

Teambuilding.inc.com, fungující od roku 1985, agentura Corporate Teambuilding USA, která 

je na americkém trhu také od roku 1985 nebo agentura Venture UP, fungující na americkém 

trhu již od roku 1983.  

 

Do České Republiky tento trend přichází s mírným zpožděním. I zde ale zejména 

v posledních letech začíná nabývat na důležitosti a stává se běžně užívaným nástrojem 

manažerů pro vedení lidí. Mezi nejstarší a nejvýznamnější agentury v Čechách patří 

Adventura (od roku 1996), agentura Lemons.cz (také od roku 1996) nebo agentura Česká 

cesta (působící v českých podmínkách od roku 1993).  

 

Informace, získané a osvojené zpracováním této kapitoly, byly významným přínosem pro 

pozdější výběr kritérií pro zkoumané agentury. 
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4 Metodologická část 

 

Pro získání základního přehledu o tržním prostředí v České Republice je vhodné začít 

obšírnější analýzou faktorů, působících na český trh. Za tímto účelem je jako první ke 

zpracování zvolena  PESTLE analýza, podrobněji vysvětlená a popsaná v následujících 

kapitolách.  Z ní jsou získány základní informace, ze kterých je možné vycházet při 

zpracovávání dalších analýz.  

 

Dalším krokem je poté provedení analýzy konkurence ve zkoumaném odvětví. Jako 

nejvhodnější pro dosažení použitelných komplexních výsledků je zvolen Porterův model pěti 

sil. Tato analýza je také podrobněji popsána v následujících kapitolách. Jednotlivé faktory této 

analýzy jsou konzultovány s odborníky v oblasti marketingu formou neformálních rozhovorů.   

 

Po provedení analýzy konkurence je na základě neformálních rozhovorů s marketingovými 

odborníky, zaměřených na tuto problematiku možné přistoupit k výběru vzorku agentur na 

českém trhu, zachycujícího typické české agentury, jejichž činnost a nabídky jsou dále 

prozkoumány.  Z tohoto vzorku jsou potom na základě vlastních kritérií vybrány tři agentury, 

typické pro český trh. U těchto tří agentur je provedena SWOT analýza, ze které je opět po 

konzultaci s odborníky formou neformálních rozhovorů již patrné, jaké jsou typické silné a 

slabé stránky a příležitosti a hrozby agentur, pohybujících se v prostředí českého trhu. 

 

Získané silné a slabé stránky společně s příležitostmi a hrozbami jsou následně skloubeny do 

jedné SWOT analýzy nové fiktivní agentury, reprezentující typické vlastnosti agentur českého 

trhu. Z té je následně vycházeno při navrhování opatření, majících za úkol pomoci českým 

agenturám při zkvalitňování a rozšiřování nabídky jejich programů, což je i hlavním cílem a 

záměrem řešení této práce. 
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4.1 PESTLE Analýza 

 

Pro zmapování vnějšího prostředí na českém trhu je zvoleno využití PESTLE analýzy. Tato 

analýza později slouží jako základní kámen řešení této práce. 

 

K prostudování postupu při řešení práce jsou nejprve vyhledávány publikace, zaměřující se na 

manažerské analýzy tržního prostředí, analýzy konkurence a integrující analytické nástroje.  

V tomto ohledu je velmi užitečná Grasseová (2010), která ve své publikaci podrobně řeší a 

popisuje různé možnosti a metodiku manažerských analýz. Z této publikace je čerpáno 

zejména při studování metodiky a zpracování PESTLE analýzy a následně i SWOT Analýzy.  

  

Podle Grasseové (2010) je PESTLE analýza vhodným prostředkem pro zmapování tržního 

prostředí, které později manažerům pomáhá při realizaci strategií. Podstatou PESTLE analýzy 

je identifikovat pro každou skupinu faktorů ty nejvýznamnější jevy, události, rizika a vlivy, 

které ovlivňují nebo budou ovlivňovat organizaci. Metoda PESTLE je součástí metod 

používaných v oblasti analýzy dopadů. Někdy bývá použita jako vstup analýzy vnějšího 

prostředí do SWOT analýzy. Skládá se z následujících faktorů: 

 

Politické faktory: politická stabilita, forma vlády, politické osobnosti, politické strany u 

moci, postoj vlády vůči privátnímu sektoru, zahraniční konflikty, regionální nestabilita, vliv 

různých skupin 

 

Ekonomické faktory: makroekonomická situace (míra inflace, úroková míra, obchodní 

deficit, rozpočtový deficit, HDP, měnová stabilita), přístup k finančním zdrojům, daňové 

sazby 

 

Sociální faktory: demografické faktory (velikost populace, věková struktura), rozdělení 

příjmů, míra nezaměstnanosti), životní úroveň 

 

Technologické faktory: podpora vlády v oblasti výzkumu, výše výdajů na výzkum, nové 

vynálezy a objevy 

 

Legislativní faktory: obchodní právo, deregulační opatření, legislativní omezení 

https://managementmania.com/cs/rizika
https://managementmania.com/cs/dopadove-analyzy
https://managementmania.com/cs/swot-analyza
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Ekologické faktory: přírodní a klimatické vlivy, globální environmentální hrozby, 

legislativní omezení, spojená s ochranou životního prostředí 

 

Tato analýza poskytuje základní přehled o českém prostředí. Ze získaných informací lze 

vycházet při provádění dalších podrobnějších analýz konkrétního tržního odvětví.  
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4.2 Analýza konkurence v odvětví – Porterův model 

 

Následně je pro specifičtější zmapování situace v konkrétním odvětví teambuildingu 

přistoupeno k využití Porterova modelu pěti sil pro analýzu konkurence. Její řešení je 

konzultováno s marketingovými odborníky formou neformálních rozhovorů. 

 

Pro zmiňované zpracování analýzy konkurence ve zkoumaném odvětví v podobě Porterova 

modelu pěti sil velmi dobře slouží Porter (1994). V své publikaci velmi podrobně a kvalitně 

popisuje jednotlivé složky, ze kterých se analýza skládá. Informace získané z Portera (1994) 

byly porovnány Grasseovou (2010). Je ovšem zjištěno, že ani jedna z publikací se 

v definování této analýzy nijak významně neliší a v žádném z ohledů si neprotiřečí. Proto je 

možné bez problému čerpat z obou těchto zmíněných publikací. 

 

 Podle Grasseové (2010) je analýza konkurence odvětví klíčová pro jakýkoliv podnik předtím 

než vstoupí do odvětví. V našem případě je orientace v odvětví teambuildingu a agentur, 

nabízejících tyto služby v českém prostředí, velmi důležitým základem pro uvažované 

navrhování opatření pro zvýšení efektivity činnosti těchto agentur.  

 

Podle Portera (1994) model pěti sil znázorňuje všechny základní složky odvětvové struktury, 

které mohou být v daném odvětví hnací silu konkurence. Systémový rámec pěti faktorů 

umožňuje podniku, aby pronikl do struktury daného odvětví a přesně určil faktory, které jsou 

pro konkurenci v tomto odvětví rozhodující.  Je ovšem třeba vzít v úvahu, že tyto jednotlivé 

faktory nemají ve všech odvětvích stejnou důležitost.  
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Graf č. 1: Porterův model pěti sil (vlastní úprava dle Portera (1994), s. 206) 

 

 

 

 

Podle Portera (1994) musíme tedy věnovat pozornost pěti činitelům: 

 

Hrozba silné rivality: Rivalita v odvětví se zvyšuje, pokud dané odvětví stagnuje nebo se 

zmenšuje. Podniky tak mohou získat vyšší podíl na trhu jedině na úkor konkurentů. Dalším 

faktorem, působícím na rivalitu v odvětví jsou fixní náklady, velký zájem konkurentů setrvat 

na trhu, jejich vysoký počet a malé rozdíly mezi jejich produkty.  

 

Klíčovou roli pro naši práci zde tedy hraje pozice vůči konkurentům z hlediska originality, 

dostupnosti a rozmanitosti nabídky. Fixní náklady jsou samozřejmě neopomenutelnou 

Konkurence 
v odvětví  Dodavatelé 

Potenciální 
konkurenti 

Substituty 

Zákazníci 
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složkou. S nimi se ale pracuje složitěji a jdou smysluplně, bez újmy na zisku, snižovat pouze 

postupně v delších časových úsecích. Možnostmi teambuildingových agentur, jak snížit jejich 

fixní náklady, se zabýváme v analytické části této práce. 

 

 

Hrozba vstupu nových konkurentů: To závisí především na vstupních bariérách do daného 

odvětví. Za faktory ovlivňující obtížnost vstupu do odvětví lze považovat: úspory z rozsahu, 

kapitálovou náročnost vstupu do odvětví, přístup k distribučním kanálům, očekávanou reakci 

zavedených firem, legislativu a vládní zásahy, diferenciaci výrobků. Z hlediska ziskovosti 

v odvětví je nejatraktivnější trh, jehož vstupní bariéry jsou vysoké a výstupní nízké, jelikož 

jen málo podniků může do odvětví vstoupit a neúspěšné firmy mohou snadno z odvětví odejít.  

Zásadní otázkou v tomto bodě je tedy, jak lze zvýšit bariéry vstupu do odvětví tak, aby riziko 

příchodu nových potenciálních konkurentů bylo minimalizováno. 

 

Hrozba nahraditelnosti (substituce) výrobků: Odvětví je neatraktivní v případě, že existuje 

reálná nebo potenciální hrozba zastupitelnosti výrobků. Substituty limitují potenciální ceny a 

zisk na trhu. Podniky se pak musí zaměřit sledování vývoje cen substitutů.  

 

Otázka hrozby substitutů je pro nás velmi podstatná. Konkurenční boj v oblasti teambuildingu 

je totiž veden především (i když nejen) cestou originality nabízených produktů a služeb. 

Zabýváme se tedy především možnostmi, jak by bylo pro typickou českou agenturu možné 

odlišit se svojí nabídkou od konkurence tak, aby byla pro zákazníky co nejatraktivnější. 

Zároveň ale musíme do našeho uvažování zahrnout předpokládanou ziskovost těchto změn. 

 

Hrozba rostoucí vyjednávací síly zákazníků: Zákazníci se snaží snižovat ceny, vyžadují 

lepší kvalitu a více služeb. Staví konkurenty proti sobě, čímž se snižuje zisk prodávajících. 

Síla zákazníků se zvyšuje, jestliže jsou koncentrováni a organizováni, jestliže výrobek pro ně 

představuje výraznou část jejich nákladů, jestliže výrobky nejsou diferencované a pokud je 

zákazník vzhledem ke svým nízkým ziskům citlivý na cenu. Prodávající na tlak ze strany 

zákazníků může reagovat tím, že se zaměří na zákazníky, kteří mají menší moc nebo změní 

dodavatele. Nejlepší ochranou je ovšem vyvinutí špičkové nabídky, která bude pro zákazníky 

neodměnitelná.  
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Vyjednávací síla zákazníků je pro naši práci podstatná z hlediska tlaku na rozmanitost a 

atraktivitu nabízených programů služeb.  

 

Hrozba rostoucí vyjednávací síly dodavatelů: Odvětví se stává neatraktivním v případě, 

kdy dodavatelské firmy mohou zvyšovat ceny či snižovat kvalitu a kvantitu dodávek. Nejlepší 

obranou proti dodavatelskému tlaku na cenu a kvalitu je vytváření vztahu s dodavatelem nebo 

popřípadě budování dalších dodavatelských zdrojů.  

 

Vyjednávací síla dodavatelů není pro náš případ klíčová, jelikož v odvětví teambuildingu se 

většinou jedná o nabídku služeb a zřídkakdy produktů. Nicméně i v našem případě je nutné 

s tímto faktorem počítat a zahrnout ho do našich úvah při konečném navrhování opatření pro 

zvýšení efektivity fungování typické české teambuildingové agentury. 
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4.3 Výběr agentur a kritéria jeho provedení 

 

Dalším krokem při řešení této práce je po další konzultaci s odborníky na tuto problematiku 

formou neformálních rozhovorů výběr tří agentur, které na základě komplexního prostudování 

vzorku internetových nabídek českých agentur, reprezentují svoji nabídkou programů nabídku 

českého trhu. 

 

 Zkoumaný vzorek je získán skloubením prvních deseti českých agentur, které se objeví ve 

vyhledávači Google.com při zadání vyhledávaného hesla: Teambuilding ke dni 4. 3. 2014, 

výběru pěti agentur zobrazených v souhrnu českých teambuildingových agentur na serveru 

event-promotion.cz (2014) a výběru pěti agentur zobrazených v souhrnu českých 

teambuildingových agentur na serveru TOPkontakt.cz (2014), oba ke stejnému datu.  

 

Základní vzorek agentur, reprezentujících český trh, je možné vybrat právě tímto způsobem, 

typické moderní agentury o své internetové stránky pečují a snaží se o jejich co 

neatraktivnější a nejkvalitnější podobu. Internetový vyhledávač Google určuje pořadí 

zobrazených firem na základě jimi zaplacené reklamy. I z toho lze usuzovat, že zobrazené 

agentury jsou aktivní a moderní a tudíž vhodné pro tuto práci. Pro takové agentury 

reprezentují následně navržená opatření skutečný přínos, jelikož agentury disponují jak 

prostředky, tak mentalitou, potřebnou pro provádění změn v zájmu vyšší efektivity jejich 

činnosti. Agentury, které nepečují o svoje internetové stránky, neshledávají marketingoví 

specialisté, se kterými byla práce konzultována, typickými pro český trh. 

 

Naproti tomu další dva uvedené servery zobrazují internetové stránky agentur podle počtu 

jejich zhlédnutí. Z toho je také možné vyvozovat, že agentury, jejichž stránky jsou zobrazeny, 

s nimi aktivně pracují v zájmu zajištění jejich co nejvyšší atraktivity. Takové jsou podle 

zmiňovaných marketingových odborníků vlastnosti typických moderních českých agentur.  

 

Po prostudování internetových nabídek vybraných agentur, kontaktování jejich informačních 

center a vedení neformálních rozhovorů s jejich zástupci, zaměřených na získání doplňujících 

informací o jejich fungování a nabídce programů a zjištění jejich společných rysů, je po 

konzultaci s marketingovými odborníky ve formě neformálních rozhovorů možné stanovit 

kritéria výběru tří typických agentur, které svojí nabídkou programů reprezentují český trh. 
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Při výběru kritérií musí být bráno v potaz především nalezení typických českých agentur 

v odvětví teambuildingových služeb.  

 

Pro výběr tří agentur jsou na základě rad a doporučení marketingových odborníků, 

zabývajících se problematiku teambuildingu, stanovena tato kritéria: 

 

1. Agentura musí být s.r.o. 

 

2. Agentura musí nabízet alespoň deset různých teambuildingových programů 

 

3. Agentura musí v ČR fungovat již minimálně 10 let 

 

4. Agentura musí nabízet letní i zimní, indoorové i outdoorové programy 

 

5. Agentura musí mít roční obrat nad 4.000.000 Kč 

 

6. Agentura musí mít sídlo v ČR 

 

Výběr právě těchto konkrétních kritérií je zdůvodněn v analytické části této práce. 
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4.4 SWOT Analýza 

 

Při tvorbě této analýzy je kromě Grasseové (2010) čerpáno i z Kotlera (2007). Informace 

v obou publikacích se opět výrazně neliší, a proto je možné používat při řešení této části práce 

v zájmu správného využití metodologie obě zmíněné publikace. Kotler (2007) o SWOT 

analýz píše: 

 

„SWOT Analýza zjišťuje na základě strategického auditu klíčové silné stránky (Strengths) a 

slabé stránky (Weaknesses), příležitosti (Opportunities) a hrozby (Threats). Audit nabízí 

nepřeberné množství dat různého významu a spolehlivosti. SWOT Analýza tato data 

zpracovává a zdůrazňuje klíčové položky vyplývající z interního i externího auditu. V zájmu 

větší působivosti se jedná o malý počet položek, které ukazují, kam by měl podnik upřít svou 

pozornost.“(Kotler, 2007, s. 97)  

  

U vybraných tří agentur je na základě získaných informací z předchozích analýz provedena 

zjednodušená SWOT analýza. 

 

SWOT analýza je tedy podle Kotlera a spol. (2007) metoda, jejíž pomocí je možno 

identifikovat silné (ang: Strengths) a slabé (ang: Weaknesses) stránky, příležitosti (ang: 

Opportunities) a hrozby (ang: Threats), které jsou spojeny s určitým typem podnikání, s 

firmou samotnou popř. s podnikatelským záměrem. Díky tomu je možné komplexně 

vyhodnotit fungování firmy, nalézt problémy nebo nové možnosti růstu. Je součástí 

strategického (dlouhodobého) plánování společnosti.   

 

Základ metody spočívá v klasifikaci a ohodnocení jednotlivých faktorů, které jsou rozděleny 

do 4 výše uvedených základních skupin. Vzájemnou interakcí faktorů silných a slabých 

stránek na jedné straně vůči příležitostem a nebezpečím na straně druhé lze získat nové 

kvalitativní informace, které charakterizují a hodnotí úroveň jejich vzájemného střetu.  

Výstupem kompletní analýzy SWOT je chování firmy, která se snaží maximalizovat přednosti 

a příležitosti a minimalizovat své nedostatky a hrozby.  

 

Analýza spočívá podle Horákové (1992) v rozboru a hodnocení současného stavu firmy 

(vnitřní prostředí) a současné situace okolí firmy (vnější prostředí). Ve vnitřním prostředí 
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hledá a klasifikuje silné a slabé stránky firmy. Ve vnějším prostředí hledá a klasifikuje 

příležitosti a hrozby pro firmu. Pro vyspecifikování jednotlivých např. silných stránek bývá 

využit brainstorming s managementem firmy a specialisty na oblast, kterých se SWOT 

analýza týká. Po brainstormingu se vše roztřídí podle relevantnosti k záměru použití SWOT. 

Následně nastupuje kvantifikované hodnocení jednotlivých položek všemi zúčastněnými. Po 

vyhodnocení a spočítání váhy jednotlivých např. silných stránek celým týmem se seřadí dle 

důležitosti. Dále musí proběhnout jasné rozhodnutí managementu, jak s výsledky analýzy 

naloží a co bude realizovat.  

 

V rámci SWOT analýzy je vhodné hledat vzájemné vazby mezi silnými a slabými stránkami, 

příležitostmi a silnými stránkami apod. Tyto vazby pak vzápětí mohou být použity pro 

stanovení strategie a rozvoje firmy. 

 

Graf č. 2: SWOT Analýza (vlastní úprava dle Kotlera (2007), s. 97) 
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Doplňující informace o možnostech, metodologii a využití SWOT Analýzy a dalších analýz, 

použitých při řešení této práce jsou čerpány z publikací Horákové (1992), Keřkovského 

(2004) a Lazara (2012).  

 

Podle Grasseové (2010) se výsledné zjištěné silné a slabé stránky organizace a příležitosti a 

hrozby, vyplývající z externího prostředí, po provedení analýzy zaznamenají a je jim 

výzkumným týmem přidělena hodnota, reprezentující jejich důležitost. Tu lze u silných a 

slabých stránek organizace určit pomocí metody alokace 100 bodů, kdy výzkumný tým 

rozdělí mezi silné stránky 100 bodů, podle důležitosti, kterou jim přikládá. Čím víc bodů 

určité silné stránce přidělí, tím je podle něj závažnější. Obdobně lze postupovat i u určování 

důležitosti slabých stránek dané organizace.  

 

Příležitosti a hrozby se podle Grasseové (2010) hodnotí ze dvou pohledů. Jednak z pohledu 

závažnosti jejich dopadu, a také z pohledu pravděpodobnosti jejich vzniku. V obou případech 

je užívána škála hodnocení od 1 do 5, kde 5 znamená nejvyšší závažnost dopadu respektive 

nejvyšší pravděpodobnost vzniku a 1 znamená nejnižší.  

 

 

Tabulka č. 1: Hodnocení závažnosti dopadu hrozeb (Grasseová, 2010) 

 

Slovní vyjádření dopadu hrozby Počet bodů 

zanedbatelná 1 

málo významná 2 

významná 3 

velmi významná 4 

nepřijatelná 5 
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Tabulka č. 2: Hodnocení pravděpodobnosti vzniku hrozeb (Grasseová, 2010) 

 

Předpokládaná 

pravděpodobnost vzniku 

hrozby / příležitosti v 

procentech 

Slovní vyjádření 

pravděpodobnosti vzniku 

hrozny / příležitosti 

Počet bodů 

<1;20> téměř nemožná 1 

<21;40> výjimečně možná 2 

<41;60> běžně možná 3 

<61;80> vysoce pravděpodobná 4 

<81;100> hraničící s jistotou 5 

 

 

Z těchto metodických pokynů a informací je následně vycházeno při řešení práce v analytické 

části. Zmiňovaný audit zkoumaných teambuildingových agentur je jistě proveden skromněji, 

než tomu bývá u klasických SWOT Analýz pravidlem. Na druhou stranu pro sestavení 

požadovaných matic a složení výsledné SWOT matice, ze které je čerpáno při navrhování 

obecných opatření pro agentury českého trhu, jsou nasbírané informace jistě dostačující. 

 

Na základě popisovaných poznatků z metodiky a již  provedených analýz je nakonec po 

konzultaci s odborníky ve formě neformálních rozhovorů vytvořena fiktivní agentura, 

reprezentující agentury na českém trhu, jejíž výsledná SWOT analýza vzniká sloučením 

společných rysů SWOT analýz tří vybraných agentur. Tato výsledná SWOT analýza je 

zásadní při navrhování opatření, která českým agenturám pomohou v konkurenčním boji.  

 

 

 

 

 

 

 



 

35 

 

4.5 Navržení opatření 

 

Po dokončení předchozích analýz a sestrojení finální SWOT analýzy je možné na základě 

poznatků, získaných při jejich řešení, konzultací s odborníky na problematiku a osobních 

zkušeností s problematikou teambuildingu navrhnout pro vytvořenou fiktivní agenturu, 

reprezentující český trh, opatření, sloužící jako doporučení pro agentury působící 

v podmínkách českého trhu, která jim v budoucnosti pomohou získat výhodu v konkurenčním 

boji. 

 

Navrhovaná opatření jsou rozdělena do čtyř sektorů, které se každý zabývají jinou 

problematikou. První sektoru navrhovaných opatření pojednává o možnostmi rozšíření 

nabídky v oblasti indoor programů, a to ve dvou blocích. První blok se zabývá málo 

využívaným, ale velmi populárním programem o historii vína. Druhý blok se zabývá 

společenskými hrami, podporujícími týmovou spolupráci. Ty jsou rozděleny na vědomostní 

soutěže týmů, komunikační, logické hry a hry založené na kolektivní fantazii.  

 

Druhý sektor navrhovaných opatření se zabývá možnostmi zatraktivnění internetové nabídky 

agentur a je rozdělen do pěti bodů. Jsou to: Nová struktura nabídky, Specifikace programů a 

jejich hodnocení pomocí škál u určených kritérií, Průzkum názoru návštěvníků stránek o 

jejich designu a jeho případná změna, Zaplacení prvních míst na internetových vyhledávačích 

a reklama na sociálních sítích a Zpracování nabídky a realizace programů ve více jazycích.  

 

Třetí sektor opatření se zaobírá pravidelnou modernizací programů a sledováním aktuálních 

trendů. Ve dnešní době moderních rychlých technologií je velice důležité jít s dobou. Jakmile 

agentura přestane sledovat aktuální trendy, stává se stále méně konkurenceschopnou. Opatření 

třetího sektoru navrhují agenturám doporučení, jak se této situace vyvarovat. 

 

Čtvrtý sektor se zabývá spoluprací se stávajícími partnery a doporučeným postupem při 

jednání s novými potenciálními partnery. V tomto sektoru jsou navrhovány různé argumenty, 

které se při jednání s potenciálním partnerem dají použít. 
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5 Analytická část 

 

V této části práce lze nalézt praktické provedení dříve v metodologické části popisovaných 

analýz. Je rozdělena do šesti kapitol, řešících jednotlivé analýzy a korky, potřebné k získání 

zásadních informací, vedoucí ke splnění cílů práce a jejich výstupy. U každé kapitoly je 

možné nalézt komentář relevantnosti a závažnosti daného výstupu k řešené problematice 

teambuildingu. 

 

5.1 PESTLE Analýza 

 

PESTLE analýza představuje základní kámen získávání komplexních informací o prostředí 

českého trhu, ve kterém se teambuildingové agentury, jimiž se tato práce později zaobírá, 

pohybují. V jednotlivých podkapitolách jsou postupně řešeny politické, ekonomické, sociální, 

technologické, legislativní a ekologické faktory, ovlivňující české tržní prostředí.  

 

5.1.1 Politické faktory 

 

Jedním ze základních pilířů PESTLE analýzy je analýza politických faktorů v daném 

prostředí. Pro zkoumání politických vlivů na český trh v oblasti teambuildingových programů 

jsou relevantní faktory politické stability, forma vlády, politické osobnosti, politické strany u 

moci, postoj vlády vůči privátnímu sektoru a zahraniční konflikty. 

 

Podle webu Českého Statistického Úřadu, Volby.cz - Český statistický úřad (2014), je možné 

konstatovat, že situace ohledně politické stability v ČR se z hlediska posledních let jeví jako 

choulostivá. Za posledních deset let nebyl žádný ze sedmi premiérů v tomto období schopen 

vydržet v čele vlády celé volební období. Také vyslovení nedůvěry vládě je v České 

Republice častou záležitostí. Z důvodu těchto častých změn, týkajících se politických lídrů, 

jako například Stanislav Gross, David Rath, Petr Nečas a dalších ztrácí Česká Republika na 

atraktivitě pro zahraniční investory, kteří se obávají častých změn podmínek podnikání 

v důsledku často se měnících vlád. I současná situace soupeření prezidenta Miloše Zemana a 

parlamentu o moc odrazuje zahraniční investory od podnikání v ČR. Podle webu deníku New 
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York Times (2013) by se vleklá bitva mezi prezidentem a parlamentem mohla vymstít 

podkopáním důvěry investorů v zemi, která je v recesi. 

 

V České Republice panuje podle Ústavy České Republiky (2013) zastupitelská forma 

demokracie. Česká Republika se řadí mezi parlamentní formy vlády. Z tohoto pohledu je pro 

podnikatele proto ČR vhodným prostředím.  

 

O osudu českého trhu spolurozhodují dlouhodobě svým vlivem podle serveru e15 (2011) 

následující osobnosti: Andrej Babiš- podnikatel, majitel Agrofert holdingu, Daniel Křetínský- 

spolumajitel EPH, Miroslav Kalousek, Vít Bárta, Miloš Zeman- stávající prezident ČR. Vztah 

těchto osobností k privátním malým a středním firmám je ale spíše negativní.  

 

Poslední vládou s delší působností v ČR byla podle serveru Vláda.cz (2013) koalice ODS, 

TOP 09 a VV v čele s premiérem Petrem Nečasem. Po pádu této vlády následovala nová 

prozatímní vláda úředníků v čele s premiérem Jiřím Rusnokem.  Po vyslovení nedůvěry této 

vlády následují předčasné volby do poslanecké sněmovny konané 25. a 26.10.2013. Podle 

prognóz, vycházejících z předběžných výzkumů agentury STEM (2013) lze předpokládat 

vítězství levice. To bude mít pravděpodobně pro privátní podnikatelský sektor v celkovém 

měřítku důsledek, promítající se ve zvýšení státních zásahů v podobě různých omezení nebo i 

zvýšení daní.  

 

V otázce postoje vlády vůči privátnímu sektoru se tedy v blízké budoucnosti odhaduje 

zhoršení podmínek pro malé a střední podniky. Na druhou stranu podle Národní ekonomické 

rady vlády, NERV (2010) má vláda přetrvávající snahu o zvýšení konkurenceschopnosti 

soukromého sektoru, jelikož v otevřené ekonomice, panující v ČR jsou výnosy státu 

z podnikání soukromého sektoru klíčovým zdrojem příjmů. Dá se tedy předpokládat, že 

omezení, postihující privátní sektor by neměla být drastická. 

 

V současné době je jednou z nejvyhrocenějších situací mezinárodní spor ohledně použití 

chemických zbraní v Sýrii a jejich následné likvidace. Podle serveru iDNES.cz (2013) panuje 

velmi vypjatá situace mezi USA a Ruskem. Pokud by mělo dojít k vyššímu vyostření tohoto 

sporu, mělo by to velmi negativní důsledky pro celý svět. Další potenciální hrozbou by mohla 

být KLDR, která pokračuje ve vývoji raket dlouhého doletu. Na druhou stranu Česká 
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Republika není momentálně v žádném mezinárodním konfliktu přímo zapojená. Proto lze 

považovat situaci v ČR za klidnou a bezpečnou. 

 

Podle PEST Analýzy Českého prostředí, provedeného Ministerstvem průmyslu a obchodu 

České Republiky ve studii jménem Exportní strategie České Republiky pro období 2012-2020 

(2013) patří mezi politické faktory následující: 

 

 zkrácení politického cyklu a nestabilita vlády i veřejných institucí obecně 

 celková image ČR v zahraničí vzhledem k nestabilní politické situaci, vnímané 

korupci, mediálním kampaním vůči vládě i jednotlivým resortům 

 přetrvávající resortismus, vnímané roztříštěnosti jednotlivých nástrojů podpory firem a 

praktické fungování struktur veřejné správy 

 krize dlouhodobě nereformovaných oblastí veřejných služeb (důchodová reforma, 

sociální, zdravotní apod.), krize veřejných financí (nové reformy se rodí jen postupně, 

s odporem opozice hrozící jejich zrušením) 

 politická nestabilita EU a institucionální napětí mezi EK, Evropskou radou a 

Evropským parlamentem (byrokracie vs. vlády národních států aj.)  

Toto shrnutí lze považovat za výstižné a vhodné i pro řešení této práce. Agentury musí při 

realizaci své podnikatelské činnosti počítat s těmito faktory, aby se vyvarovali případných 

negativních dopadů jejich působení na český trh.  

 

5.1.2 Ekonomické faktory 

 

Mezi podstatné ekonomické faktory pro tuto analýzu lze řadit makroekonomickou situaci 

v ČR. To znamená vývoj a predikci inflace, úrokové míry, obchodního a rozpočtového 

deficitu, růstu HDP a měnové stability. Dalším nezanedbatelným faktorem této oblasti je 

přístup firem k finančním zdrojům a výše daňových sazeb v ČR.  

 

Podle Českého Statistického Úřadu (2013) meziroční míra inflace dále zpomaluje svůj růst. O 

tomto jevu se lze přesvědčit z  tabulky, zachycující vývoj inflace posledních let.  
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Tabulka č. 3: Vývoj inflace (Český Statistický Úřad, 2013) 

 

 

 

Je možné předpokládat, že oproti roku 2012 bude míra inflace v roce 2013 až o 1% nižší. 

V grafu je znázorněna predikce vývoje míry inflace podle České národní banky.  
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Graf č. 3: Prognóza inflace (Česká národní banka, 2013) 

 

 

Ze získaných informací lze vyvozovat, že v této oblasti se malé a střední firmy v soukromém 

sektoru nemusí obávat výrazných změn. Naopak míra inflace se drží velmi nízko a podle 

současných predikcí expertů tomu tak bude i v horizontu nadcházejících dvanácti měsíců. 

Hodnota úspor v českých korunách bude tedy relativně stálá.  

 

Podle České národní banky (2013) jsou aktuálně v ČR stanoveny tři základní úrokové sazby: 

diskontní o výši 0,05 %, dvoutýdenní repo sazbu o výši 0,05% a lombardní sazbu o výši 

0,25%. Z hlediska fungování ekonomiky má nejvýznamnější postavení diskontní sazba, neboť 

představuje primární úrokovou sazbu pro komerční banky, které podle její výše upravují své 

úrokové míry na vklady a půjčky.  
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Graf č. 4: Prognóza úrokových sazeb (Česká národní banka, 2013) 

 

 

Od základních úrokových sazeb stanovovaných Českou národní bankou se odvíjí i úročení 

komerčních úvěrů. Zvláště citlivé jsou na každý pohyb těchto sazeb hypotéky. Z provedených 

analýz je ale možné odhadovat, že ani v této oblasti by v blízké budoucnosti neměly nastat 

dramatické změny. Je možné počítat s lehkým zvyšováním úrokových sazeb. 

 

Z hlediska porovnání objemu celkového exportu a importu je na tom podle Českého 

Statistického Úřadu (2013) Česká Republika poměrně dobře. Pravidelně je vykazován 

přebytek obchodní bilance.  

 

S ohledem na dostupná data můžeme tedy předpokládat dlouhodobě stále stoupající tendenci 

přebytku. To by se mělo pozitivně promítnout v přílivu vyššího zahraničního kapitálu do ČR. 

Taková situace bude pro malé a střední firmy soukromého sektoru, reprezentující 

teambuildingové agentury v ČR, přínosná.  
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V posledních letech se podle Českého Statistického Úřadu (2013) vládní rozpočet pohybuje 

skutečně v oblasti deficitu.  

 

Graf č. 5: Celostátní inkasa daňových příjmů a vývoj salda státního rozpočtu (ČSÚ, 2013) 

 

 

  
 

 

Z dostupných zdrojů lze tedy usuzovat přetrvávání tohoto trendu. Deficit státního rozpočtu 

bývá zdůvodňován různě. Pokud dodatečné finanční prostředky získané touto cestou stát 

využije k financování investic, které později přinesou vyšší příjem, nemusí rozpočtový deficit 

nutně znamenat významný problém. Na druhou stranu dlouhodobý vývoj tohoto rázu se 

stálým zvyšováním státního dluhu může mít za následek vládní kroky, kterými se bude vláda 

snažit získat chybějící prostředky od soukromého sektoru. To by velmi negativně postihlo 

malé a střední podniky soukromého sektoru, na které se tato analýza především zaměřuje. 

S rizikem tohoto rázu je nutné v budoucích deseti letech počítat.  
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Vývoj růstu HDP byl podle serveru České Národní Banky, Cnb.cz (2013) v posledních letech 

v ČR poměrně rozmanitý. V roce 2012 byl dokonce zaznamenán pokles HPD oproti roku 

2011. Česká republika se v té době propadala díky celosvětové hospodářské krizi do 

hospodářské recese.  

 

Nicméně podle momentálních prognóz České národní banky na serveru Cnb.cz (2013) se 

české hospodářství začíná pomalu z recese dostávat a v budoucích dvou letech lze očekávat 

nárůst vývoje HDP.  

 

Graf č. 6: Prognóza HDP (Česká národní banka, 2013) 

 

 

Z dostupných zdrojů lze tedy usuzovat, že česká ekonomika skutečně v blízké budoucnosti 

bude posilovat. Z toho plyne vyšší obrat kapitálu, který bude mít pozitivní dopad na 

podnikatele, působící v České Republice.  
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Z dlouhodobého hlediska je česká Koruna velmi stabilní měnou. Na serveru České Národní 

Banky, Cnb.cz (2014) je možné sledovat vývoj koruny vůči euru v průběhu posledních let.  

 

Graf č. 7: Kurz koruny vůči euru 2000-2014 (Česká národní banka, 2013) 

 

 

Vývoj a prognózu budoucího vývoje Koruny vůči Euru můžeme sledovat na serveru Cnb.cz 

(2013). Z grafu je jasně vidět, že v budoucnosti experti předpokládají mírnou klesající 

tendenci tzn. posilování Koruny, nikoliv ale významné změny kurzu.  
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Graf č. 8: Prognóza kurzu CZK/EUR (Česká národní banka, 2013) 

 

 

Z hlediska měnové stability by pro podnikatele, působící v České Republice ani pro 

zahraniční investory nemělo být nebezpečné obchodovat v Korunách a disponovat 

vlastnictvím korunových účtů v českých bankách.  

 

Již ze zprávy Evropské komise, kterou je možné nalézt na webu Evropské Komise (2013) je 

patrné, že v této oblasti jsou v globálním měřítku nedostatky. Speciálně pokud jde o 

financování podnikání malých a středních firem soukromého sektoru. V takových případech 

bývají podmínky pro investory často až příliš riskantní. Z toho důvodu tedy Evropská komise 

podporuje financování těchto firem z Evropských fondů. Zde je zásadní úryvek z celého znění 

zmíněné zprávy. 

 

„Pokud má progresivní firma nastartovat svůj rozvoj nebo expandovat, potřebuje k tomu 

finance. Financování malých a středních podniků je však pro investory riskantní záležitostí. K 

vyřešení tohoto problému Evropa potřebuje více investorů a bank ochotných podstoupit 

zmíněná rizika. Evropští podnikatelé musí zase lépe pochopit obavy investorů a bank, aby byli 
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schopni poskytnout dostatečné záruky solidnosti svých návrhů.“ (Lepší přístup k finančním 

prostředkům, s.1) 

 

Podle webu Českého Statistického Úřadu (2013) se bude i nadále zlepšovat postoj ČR vůči 

financování nových inovativních postupů. Pro získání základních financí je pro kreativní malé 

podnikatele možné zaregistrovat své projekty například na server startovac.cz, 

kreativcisobe.cz nebo hithit.com. Na stránkách těchto serverů se mohou libovolní investoři 

zapojit do financování nabízených projektů. Tato myšlenka je původně převzatá od 

celosvětově známého serveru kickstarter.com.  

 

Celkově se tedy v tomto ohledu dá mluvit o zlepšující se situaci. To je pro malé a střední 

podniky soukromého sektoru příznivé. 

 

Podle Ministerstva financí České Republiky (2013) jsou v daňovém systému České 

Republiky zahrnuty přímé a nepřímé daně.  

 

Mezi přímé daně patří: 

 Daň z příjmu fyzických osob, stanovena ve výši 15% 

 Daň z příjmu právnických osob, stanovena ve výši 19% 

 Daň z nemovitostí 

 Daň silniční 

 Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí 

 

Mezi nepřímé daně patří: 

 Daň z přidané hodnoty v plné sazbě 21% a ve snížené sazbě 15% 

 Daň spotřební  

Je tedy nutné počítat se zdaněním podnikatelské činnosti ve všech ohledech uvedených výše. 

Dále je nutné vykazovat za svou činnost daňová přiznání.  

 

Podle Českého Statistického Úřadu (2013) je ale daňové zatížení v České republice ve 

srovnání s Evropskou Unií pod průměrem. Tento fakt vychází ze srovnání daňového zatížení 

zemí Evropské Unie, prováděného Eurostatem. Daň z příjmu fyzických osob má například 
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nižší pouze šest států, ze kterých mají nejnižší sazbu Bulharsko a Litva. Celkově se za minulé 

daňové období vybralo v Česku 34,4% HDP, což je třináctý nejnižší výsledek v EU. Nejvíce 

odvádějí - v poměru k výkonu své ekonomiky - Dánové 47,7 % a Švédi 44,3 % Pod třiceti 

procenty se naopak drží Litva 26 %, Bulharsko, Slovensko nebo Irsko.  

 

Z hlediska daňového zatížení se tedy v porovnání se zbytkem EU podnikatelům vyplácí 

podnikat v ČR. 

 

Podle PEST Analýzy Českého prostředí, provedeného Ministerstvem průmyslu a obchodu 

České Republiky ve studii jménem Exportní strategie České Republiky pro období 2012-2020 

(2013) patří mezi ekonomické faktory následující: 

 

 euroamerická finanční a ekonomická krize, recese v EU s dopady na ČR 

 EU i USA vysoce zadlužené, kapitál zejména v Asii, kde hrozí přehřátí ekonomik  

 investicemi státu a do realitního sektoru 

 kontrakce a nestabilita bankovního sektoru 

 rozpočtové škrty  

 rozštěp produktivity – restrukturalizace v průmyslu versus pokles či stagnace 

produktivity v sektorech nevystavených zahraniční konkurenci (např. stavebnictví, 

některé služby, veřejný sektor) 

 globální růst i poptávka se přesouvá do zemí BRICS 

Ze získaných informací se agentury musejí zejména zaměřit na zahrnutí do svých úvah o 

budoucím podnikání předpokládaný vývoj inflace, výši daní a předpokládanou státní podporu 

inovativních projektů. 

 

5.1.3 Sociální faktory 

 

Mezi sociální faktory zkoumané v této analýze patří velikost populace, věková struktura, 

rozdělení příjmů, míra nezaměstnanosti a životní úroveň. Informace o těchto faktorech budou 

klíčovými při následném odhadu kupní síly Českého trhu a případný zájem obyvatel o 

produkty malých a středních firem soukromého sektoru, zabývajících se teambuildingem.  

 



 

48 

 

Podle Českého Statistického Úřadu (2013) se česká populace momentálně pohybuje na cca 

10,5 milionech. Přičemž 71% populace žije ve městech. Celkový přírůstek populace se 

pohybuje kolem nuly. Přičemž podle serveru cia.gov (2013) patří porodnost v Čechách (1,27 

dítěte na jednu ženu) k jedné z nejnižších na světě. Nulový přírůstek populace je tedy 

zapříčiněn imigrací. Podle dlouhodobých prognóz by mělo docházet k postupnému 

minimálnímu zvyšování porodnosti. Přesto se ale i v Čechách objevuje trend stárnoucí 

populace.  

 

Podle výzkumů a prognóz budoucích let na webu Českého Statistického Úřadu (2013) bude 

populace do roku 2030 postupně stárnout.  

 

Graf č. 9: Očekávané věkové složení 2010 a 2030 (ČSÚ, 2008) 

  

 

Celkově tedy pro firmy z těchto informací vyplývá budoucí zaměření svého podnikání na 

starší klientelu.    

 

Podle studie Českého Statistického Úřadu (2008) je situace v Čechách v mezinárodním 

srovnání poměrně uspokojivá. Na druhou stranu, ale existují domácnosti s dětmi, které žijí 

výrazně pod standardem: 
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 „Problém relativní příjmové chudoby, přes poměrně příznivé mezinárodní srovnání, existuje i 

v ČR; existují domácnosti s významně nižším příjmem, než je medián. Ale zvlášť citlivý je 

tento problém ve skupině domácností s dětmi. Samozřejmě, jejich postavení je ovlivněno 

řadou dalších faktorů, nezaopatřené děti mají spíše domácnosti s nižším věkem aktivních 

osob, a tedy zpravidla s nižšími příjmy: k potenciálně ohroženým příjmovou chudobou patří 

na prvním místě neúplné rodiny s nezaopatřenými dětmi.“ (Pracovní a sociální příjmy a 

příjmové rozdělení domácností, 2008, online)  

 

Graf č. 10: Struktura příjmů (ČSÚ, 2008) 

 

 

Z těchto získaných poznatků můžeme vyvozovat, že situace pro podnikání v Česku je 

momentálně příznivá. Cílovou skupinou podnikání by ale neměly být výhradně rodiny 

s mnoha dětmi nebo rozvedené domácnosti, u nichž je kupní síla zpravidla velmi nízká.  
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Graf č. 11: Rozdělení domácností podle čistého příjmu a počtu nezaopatřených dětí (ČSÚ, 

2008) 

 

 

Mírou nezaměstnanosti se dlouhodobě zabývá řada renomovaných institucí. Nejznámější je 

ale rozhodně Ministerstvo práce a sociálních věcí České Republiky. Při analýze této oblasti 

bylo tedy čerpáno především ze statistik a zveřejněných prognóz MPSV na serveru 

portal.mpsv.cz.  

 

Podle serveru MPSV (2013) k 31. červenci 2013 evidoval Úřad práce ČR celkem 551 096 

nezaměstnaných lidí. To je o 10 623 více než ke konci června, meziročně přibylo 65 499 lidí 

bez práce. Podíl nezaměstnaných lidí byl o 0,2 p. b. vyšší než letos v červnu a dosáhl tak 7,5 

procent. Podíl nezaměstnaných mužů byl 7,3 % a žen 7,7 %.  
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Graf č. 12: Nezaměstnanost v ČR 2013 (Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2013) 

 

 

Z grafu lze vidět pozvolné klesání nezaměstnanosti. To platí i pro prognózu v příštích dvou 

letech. To je pro malé a střední firmy, podnikající v soukromém sektoru příznivé. Kupní síla 

populace má tedy tendenci růst.  

 

Podle serveru bussinessinfo.cz (2013) ve zprávě MPSV, mapující vývoj životní úrovně v 

České Republice se situace ubírala následujícím způsobem: 

 

• „průměrná měsíční mzda zaměstnance v národním hospodářství (na přepočtené počty) 

se zvýšila od roku 2000 téměř dvojnásobně na 25 112 korun (v metodicky srovnatelném 

období index 2012/2000: nominální 190,0 %, reálný 140,6 %), 

• průměrná měsíční výše starobního důchodu vzrostla z 2 734 korun v roce 1993 na 10 

770 korun v roce 2012, tj. téměř čtyřikrát, 

• index spotřebitelských cen 2012/1993 dosáhl 271,6 %, přičemž nejvyšší byl vzestup 

cen v letech 1993 – 1998; největší podíl na růstu cen pro domácnosti měly ve sledovaných 

letech bydlení a výživa, což zasáhlo nejvíce domácnosti důchodců, 

• v roce 2012 vydal člen zaměstnanecké domácnosti za nákup zboží a služeb průměrně 

za měsíc 11 328 korun, což představovalo navýšení proti roku 1993 o 7 954 korun, meziročně 

však výdaje klesly. Celkově ale přírůstek výdajů za celé období zaostal za přírůstkem 

měsíčních příjmů, 
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• z dostupných dat ČNB vyplynulo, že vklady domácností vzrostly z 361,9 miliard korun 

v roce 1993 na 1 770,3 miliardy korun v roce 2012 – tedy téměř pětinásobně, 

• zadluženost českých domácností u bank vzrostla z 92,8 miliard korun v roce 1993 na 1 

134,5 miliardy korun v roce 2012, což znamená více než dvanáctinásobný přírůstek, přičemž 

zcela převažovaly korunové půjčky (od roku 2000 zejména hypoteční a jiné úvěry na 

bydlení).“ (Bussinessinfo.cz, 2013, online) 

 

Z těchto faktických informací můžeme vyvodit, že situace se pro podnikatele nevyvíjela nijak 

nepříznivě. Kupní síla domácností od roku 1993 vzrostla. Existují samozřejmě faktory, které 

také měly rostoucí charakter, a které kupní sílu ovlivňují negativně, ale růst pozitivních 

faktorů je převýšil.  

 

Podle serveru idnes.cz (2013) ale situace v posledních dvou letech není tak pozitivní. Již od 

roku 2009 slábne životní úroveň v ČR oproti průměru Evropské Unie. Česko v loňském roce 

skončilo paritou kupní síly v EU až na 17. místě s 79% průměru EU. Výrazná disproporce 

mezi Prahou a ostatními regiony ovšem od roku 2009 začíná slábnout.  

 

Z tohoto hlediska by tedy pro agentury bylo výhodnější podnikat v zemích, ve kterých je 

životní úroveň vyšší a kupní síla domácností se pohybuje nad průměrem EU (například 

Rakousko 131%).  

 

5.1.4 Technologické faktory 

 

Mezi technologické faktory se podle Grasseové (2010) obvykle řadí podpora vlády v oblasti 

výzkumu, výše výdajů na výzkum, nové vynálezy a objevy. Pro řešení této práce jsou tyto 

faktory rovněž podstatné. Nemají ale klíčový význam. Proto byly zpracovány pouze stručně.  

 

Podporou v oblasti výzkumu se v České Republice zabývá Zákon o podpoře výzkumu, 

experimentálního vývoje a inovací, vyhlášený ve Sbírce zákonů pod č. 130/2002, nabyvší 

účinností od 1. července 2002.  

 

V mezinárodním srovnání je podle Českého Statistického Úřadu (2013) ČR výší podílu 

GBAORD na HDP pod průměrem EU27. V ČR v roce 2010 dosáhl podíl 0,6 %, zatímco 
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průměr za EU27 činil 0,76 %. Vůbec nejvyšší podíl státních rozpočtových výdajů a dotací na 

výzkum a vývoj ze zemí EU měly Finsko (1,16 %), Portugalsko (1,02 %) a Dánsko (0,97 %). 

Zatímco Japonsko dosáhlo téměř stejného podílu jako EU27 (0,74 %), Spojené státy (1,02 %) 

a Jižní Korea (1,09 %) jsou na tom z mimoevropských zemí výrazně lépe, než je průměr 

EU27. Na opačném konci s nejnižším podílem stojí Lotyšsko (0,16 %), Litva (0,17 %) a 

Malta (0,23 %). Rusko (0,50 %) s klesajícím podílem v posledních 2 letech se spíše vzdaluje 

průměru EU27. Z nových členských zemí EU je na tom lépe než ČR Estonsko (0,72 %). V 

případě Slovinska podíl v roce 2010 výrazně klesnul až na hodnotu 0,61 % z 0,78 % v roce 

2009. 

 

Graf č. 13: GBAORD jako podíl na HDP ve vybraných zemích 2005 a 2010 (ČSŮ,2012) 

 

 

Z těchto údajů lze usuzovat, že vláda má v dlouhodobějším hledisku spíše pasivní přístup 

k výzkumu a inovacím. Nelze tedy očekávat výrazné státní dotace v tomto směru, ani 

markantní zlepšování situace v pracovním prostředí v tomto ohledu. V této oblasti lze tedy i 

v budoucnu očekávat poměrně neměnná situace. 

 

Abychom dokázali důvěrně zmapovat tržní prostředí, musíme se v této studii zaobírat 

technologickými faktory v podobě nových vynálezů a objevů, které mají na trh zásadní vliv. 

Z předchozího průzkumu podpory vlády v oblasti výzkumu je zřejmé, že v oblasti vědy 

nepatří Česká Republika ke světovým špičkám. Na druhou stranu musíme brát v potaz, že 

úspěšnost vědců a vynálezců nemusí být vždy přímo úměrná s výší finanční podpory, které se 

jim dostává. Dalším faktem je, že díky kosmopolitní společnosti a všeobecné globalizaci se i 

cizí vynálezy snadno dostávají do České Republiky.  
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Jedním z nejzásadnějších objevů posledních let, které markantně ovlivňují světový trh je 

podle serveru historieweb.cz (2013) bezpochyby internet. Poslední dobou se internet stává 

součástí každodenního života téměř každého člověka. To je ještě umocněno nástupem 

smartphonů, tabletů a mobilního internetu. Velké procento obchodování již probíhá přes 

internet. Ať už jsou to internetové platby, internetové nakupování, nebo například Forex. 

Tento trend přesouvání trhu online bude s největší pravděpodobností pokračovat i nadále a 

schopnosti zacházení s internetem a orientace online budou stále nepostradatelnější. Proto je 

nutné s tím počítat a začít podnikat kroky k osvojení internetového tržního prostředí.   

 

Podle PEST Analýzy Českého prostředí, provedeného Ministerstvem průmyslu a obchodu 

České Republiky ve studii jménem Exportní strategie České Republiky pro období 2012-2020 

(2013) patří mezi technologické faktory následující: 

 

 Pouze omezené zapojení VaVaI (výzkumu, vývoje a inovací), a to i přes vysoké 

výdaje z evropských fondů) 

 ČR stále vnímána jako zdroj nekvalifikované pracovní síly, která však již není levná 

 Posilování významu IT a ITC zpravodajských nástrojů v zahraničním obchodu (včetně 

e-commerce, business a comeptitive intelligence apod.)  

 

5.1.5 Legislativní faktory 

 

Podle Grasseové (2010) patří mezi legislativní faktory PESTLE analýzy obchodní právo, 

deregulační opatření, legislativní omezení. Této velmi obsáhlé kapitole se věnujeme opět 

pouze stručně. Důležité jsou pro nás konkrétní aspekty, které přímo a podstatně ovlivňují 

malé a střední podniky soukromého sektoru.  

Nejdůležitějším dokumentem v této oblasti je podle serveru Businesscenter.cz (2013) 

obchodní zákoník, vyhlášený ve Sbírce zákonů pod č. 513/1991 Sb., který upravuje 

oblast obchodního práva, coby součásti práva soukromého.  

Obecným právním předpisem soukromého práva je občanský zákoník a obchodní zákoník 

představuje nejvýznamnější zvláštní předpis k občanskému zákoníku. Obchodní zákoník 

upravuje: 

 postavení podnikatelů (např. otázky obchodní společnosti, firmy, jednání podnikatele) 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Sb%C3%ADrka_z%C3%A1kon%C5%AF
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obchodn%C3%AD_pr%C3%A1vo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soukrom%C3%A9_pr%C3%A1vo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1vn%C3%AD_p%C5%99edpis
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ob%C4%8Dansk%C3%BD_z%C3%A1kon%C3%ADk_(%C4%8Ceskoslovensko,_1964)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Podnikatel
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 obchodní závazkové vztahy (obchodní smlouvy, odpovědnost za škodu atd.) 

 některé jiné vztahy s podnikáním související (např. obchodní rejstřík) 

 postavení jiných osob než podnikatelů, pokud tak stanoví zákon (např. 

soukromoprávní nároky spotřebitelů při poškození nekalou soutěží) 

 

Dalším velice důležitým aspektem legislativních faktorů je bezesporu daňová soustava české 

republiky. Podle serveru Ministerstva financí ČR (2013) vypadá česká daňová soustava 

následovně: 

 

Graf č. 14: Daňová soustava v ČR (Ministerstvo financí ČR, 2013) 

 

 

Aktuální daňové sazby roku 2013 jsou k nalezení na webu Ministerstva financí ČR (2013):  

 Daň z příjmu fyzických osob: 15% 

 Daň z příjmu právnických osob: 19% 

 DPH: snížená 15% 

 základní 21% 

 Silniční daň: podle zdvihového objemu motoru 

 Daň z nemovitosti: podle druhu pozemku 

 Daň dědická a darovací: podle skupiny a výše dědictví 1%-40% 

 Daň z převodu nemovitostí: 4% 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Podnik%C3%A1n%C3%AD
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5.1.6 Ekologické faktory 

 

Podle Grassové (2010) můžeme mezi ekologické faktory PESTLE analýzy řadit přírodní a 

klimatické vlivy, globální environmentální hrozby (čerpání neobnovitelných zdrojů energie, 

úbytek ozónové vrstvy, zvyšování emisí skleníkových plynů, globální oteplování, klimatické 

změny apod.) nebo legislativní omezení spojené s ochranou přírody.  

 

Česká republika je vnitrozemským státem, který leží v mírných zeměpisných šířkách severní 

polokoule. Podnebí ČR tak lze označit jako mírné, ovšem zároveň velmi rozmanité místně i v 

průběhu roku. 

 

Podle serveru Czech.cz (2013) se podnebí různých oblastí ČR navzájem výrazně odlišuje. 

Hlavním zdrojem těchto rozdílů je nadmořská výška. Obecně vzato, směrem vzhůru klesají 

průměrné teploty vzduchu a naopak přibývá srážek. Svoji roli hraje i řada dalších faktorů - 

hraniční pohoří například výrazně ovlivňují přízemní proudění vzduchu a rozložení srážek. 

 

Různá výška Slunce během roku způsobuje střídání ročních období, lišících se od sebe 

především průběhem teplot a srážek. Podobně jako v celém severním mírném pásu vládne i v 

ČR na počátku roku chladná zima. Po ní přichází jaro následované teplým létem a sychravým 

podzimem. Střídání ročních období má značný vliv především na vegetaci.  

 

Je tedy velmi důležité brát zvláště při podnikání, týkajícího se outdoorových aktivit, brát 

v potaz střídající se roční období, polohu a nadmořskou výšku dané lokality.  

 

Mezi základní neobnovitelné zdroje řadí server homeguides.sfgate.com (2013) ropu, uhlí, 

zemní plyn a jadernou energii. U všech těchto zdrojů lze předpokládat, že je nakonec lidstvo 

zcela vyčerpá, jelikož se nijak neobnovují a jejich zásoby jsou omezené. Dokonce i jaderná 

energie, čerpaná z obohaceného uranu, musí být považována za neobnovitelný zdroj. Na 

výrobu jaderné energie lze používat pouze specifický druh uranu (U-235), který je získáván 

těžbou a následným zpracováváním uranu, ze kterého lze dostat jen malé množství U-235, 

proto je poměrně vzácný a drahý. Proto by se výhledově lidé, a tedy i firmy měli zaměřovat 

na čerpání energie z obnovitelných zdrojů, jako je vítr, solární energie nebo energie z tekoucí 

vody.  

http://homeguides.sfgate.com/
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Klimatický systém a procesy v něm jsou složité a neustále se vyvíjejí. Podle historicky 

zjištěných dat, bychom se v současné době měli přibližovat k další době ledové. Klima by se 

mělo ochlazovat. Místo toho se otepluje, k čemuž velmi přispívá antropogenní činnost. 

Výsledkem je hromadění skleníkových plynů v atmosféře. Existují protichůdné názory 

expertů, zabývajících se touto problematikou. Většina se jich ale shoduje, že výhledově 

v příštích dvaceti letech žádné významné klimatické změny nehrozí. 

 

Ochranou přírody se v současné době v ČR podle webu Ministerstva financí ČR (2013) 

zabývají následující právní předpisy a normy: 

 

 Evropská úmluva o krajině (European Landscape Convention)  

 Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění  

 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

v platném znění 

 Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech 

 

Při podnikání je nutné brát v potaz tyto zákony a nařízení. Zvláštní pozornost je třeba věnovat 

omezením, týkajícím se podnikání v oblasti outdoorových činností v Chráněných krajinných 

oblastech České Republiky.  
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5.2 Analýza konkurence v odvětví – Porterův model 

 

V této části práce je možné zaměřit se na již konkrétnější analyzování situace v odvětví 

teambuildingu. Tato analýza sestává z pěti komentovaných oddílů, které popisují jednotlivé 

body Porterova modelu pěti sil. První se věnuje aktuální konkurenci agentur v prostředí 

českého trhu. Druhý oddíl pojednává o případných hrozbách vstupu nových konkurentů. Ve 

třetím oddíle lze nalézt informace o konkurenčním boji ve formě substitutů nabízených 

výrobků respektive spíše služeb. Čtvrtý oddíl se zabývá nebezpečím v podobě rostoucí 

vyjednávací síly zákazníků. Poslední pátý oddíl se zaobírá vlivem dodavatelů. U každého 

oddílu je stručně okomentována jeho důležitost a relevantnost s řešenou problematikou 

teambuildingových agentur a jimi nabízených služeb, konzultovanou s marketingovými 

odborníky v oblasti teambuildingu.  

 

5.2.1 Hrozba silné rivality 

 

Podle serveru e15 (2014) je odvětví teambuildingu v České Republice poměrně rozsáhlé. 

Samozřejmě se Česká Republika v této oblasti nemůže srovnávat například s USA, kde má 

teambuilding podstatně delší tradici. Na druhou stranu je ale teambuilding mezi Čechy 

oblíbeným moderním fenoménem.  

 

Nabídka na území České republiky v tomto odvětví je podle serveru e15 (2014) ovšem 

vysoká a rozvětvená. Mimo specializovaných agentur jako jsou například Lemons, Yellow 

Point, Teamtime nebo Odyssey Teambuilding, kterých existují na českém trhu desítky, 

nabízejí teambuildingové programy i nespecializovaná zábavní centra, hotelové resorty nebo 

malí soukromí podnikatelé. Navíc nabídek teambuildingových a zážitkových programů 

postupem času stále přibývá. V lednu 2014 je počet nabízejících prostřednictvím internetu 

zhruba o třetinu větší, než tomu bylo v lednu 2013.   

 

Z těchto informací lze usuzovat, že odvětví roste a na trhu se stále nachází místo pro nové 

poskytovatele teambuildingových služeb. Na druhou stranu je již konkurenčních 

poskytovatelů nabídky s ohledem na kapacitně omezený český trh mnoho. Rivalita tedy 

rychle roste společně s množstvím nabízejících. Konkurenční boj se tedy neustále vyostřuje. 

K tomu napomáhá i vysoký zájem konkurentů setrvat na trhu například z důvodu učiněných 
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investic do vybavení atd. Konkurenti se mezi sebou snaží bojovat především originalitou 

svých nabídek, jelikož manipulace s cenou, která je již momentálně z důvodu tlaku ostatních 

rivalů nízko, je zejména pro malé firmy s vysokými fixními náklady složitá.   

   

Z hlediska fixních nákladů je velmi důležitý konkrétní druh nabízených programů. Na 

různých programech lze podle marketingových odborníků ušetřit jiným způsobem a s různou 

efektivitou. Velice důležité ale je, aby se snížení nákladů neodrazilo na kvalitě poskytovaných 

služeb.  

 

Mezi obecná doporučení na snížení fixních nákladů podle Lazara (2012) patří, že podniky 

musí mít stále na zřeteli přizpůsobivost prostředí tak, aby mohly s náklady pružně pracovat. 

Růst fixních nákladů velmi často souvisí s růstem nákladů režijních a jsou často výsledkem 

prudké a neřízené expanze firmy - vznikají pro uspokojení budoucích rostoucích potřeb firmy 

– v období krize jsou pak tato očekávání růstu nenaplněna a vniklé fixní náklady nelze rychle 

odbourat.  

 

Náklady jsou podle marketingových odborníků na toto odvětví u teambuildingových agentur 

spojeny většinou s pronájmem prostor nebo vybavení, amortizací vybavení, platy 

zaměstnanců a ostatních položek, podstatných při realizaci teambuildingových programů. 

Když firmy při své podnikatelské činnosti dospějí do bodu, kdy odbyt nabízených služeb 

nepokryje ani fixní náklady, je třeba zvážit ukončení činnosti podniku, aby bylo zamezeno 

případným ztrátám.  

 

5.2.2 Hrozba vstupu nových konkurentů  

 

Z hlediska úspor z rozsahu je samozřejmě nutné brát v potaz fakt, že při rozšíření produkce a 

maximalizace efektivnosti využití prostředků, zpravidla klesají mezní náklady na jednotku 

produkce. Na druhou stranu tento faktor není v odvětví teambuildingu dominantním, jelikož 

se zde většinou nejedná o vyráběnou produkci, nýbrž o nabízené služby. Za úspory z rozsahu 

lze například považovat plné využití atrakcí a center pokud možno bez přestávek nebo 

s minimálními pauzami. To ale závisí především na kapacitě pracovní síly, kterou k tomu 

mají podniky k dispozici a zároveň na poptávce po nabízených programech.  
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Kapitálovou náročnost vstupu do odvětví je podle renomovaného serveru Akord OT (2014) 

možné vidět ze dvou pohledů. Z pohledu začínajícího podnikatele, chtějícího proniknout do 

odvětví teambuildingu, se náklady na vstup mohou zdát vysoké. Je nutné investovat do 

vybavení, potřebného k realizaci programů. Na druhou stranu existují i programy, které 

nejsou finančně velmi náročné jako například různé jednodenní outdoorové hry apod. Pokud 

by ovšem podnikatel chtěl nabízet programy v lanovém centru, paintball, závodní okruh, 

vícedenní programy s noclehem atd. vyžaduje to od něj vyšší investici.  

 

Pro stávající vlastníky těchto atrakcí nebo ubytovacích zařízení je podle odborníků vstup do 

odvětví velice snadný. Vstup těchto podnikatelů na trh s nabídkou teambuildingu v jejich 

zařízeních je v České Republice trendem posledních let.  

 

To závisí především na vstupních bariérách do daného odvětví. Za faktory ovlivňující 

obtížnost vstupu do odvětví lze podle Grasseové (2010) považovat již zmiňované úspory 

z rozsahu, kapitálovou náročnost vstupu do odvětví, přístup k distribučním kanálům, 

očekávanou reakci zavedených firem, legislativu a vládní zásahy, diferenciaci výrobků. 

Z hlediska ziskovosti v odvětví je nejatraktivnější trh, jehož vstupní bariéry jsou vysoké a 

výstupní nízké, jelikož jen málo podniků může do odvětví vstoupit a neúspěšné firmy mohou 

snadno z odvětví odejít.  

 

Odborníci se shodují, že zásadní otázkou v tomto bodě tedy je, jak lze zvýšit bariéry vstupu 

do odvětví tak, aby riziko příchodu nových potenciálních konkurentů bylo minimalizováno. 

 

Toho je podle Keřkovského (2004) možné dosáhnout například zkvalitněním nabízených 

služeb, vytvořením věrnostních bonusů pro udržení stávajících zákazníků nebo investováním 

do technologického pokroku, který by nám snížil náklady. S tím je možné snížit ceny a pro 

stávající i novou potenciální konkurenci je problematické vyrovnat se aktuální nabídce.  

5.2.3 Hrozba nahraditelnosti (substituce) výrobků  

 

Otázka hrozby substitutů je podle odborníků v odvětví teambuildingu velmi podstatná. 

Konkurenční boj v této oblasti je totiž veden především (i když nejen) cestou originality 

nabízených produktů a služeb. Je tedy nutné zabývat se především možnostmi, jak by bylo 

pro typickou českou agenturu možné odlišit se svojí nabídkou od konkurence tak, aby byla 



 

61 

 

pro zákazníky co nejatraktivnější. Zároveň je ale třeba do uvažování zahrnout i 

předpokládanou ziskovost těchto změn. 

 

Jednou z možností jak zpopularizovat a zatraktivnit svoji nabídku může být podle odborníků 

investice do různých forem reklamy na poskytované služby. Dobrá reklama může u jinak 

nezměněné služby vzbuzovat u zákazníků zcela rozdílným dojem. Aby byla reklama účinná, 

je do ní potřeba investovat poměrně velké množství financí i času. Je proto nutné zvážit, zda 

tato cesta je pro danou agenturu ta nejefektivnější. Do reklamy hodně investuje například 

česká agentura Yellow Point. 

  

Další možností je originální zpracování nabídky, jako je tomu například u nabídky agentury 

Lemons na serveru Lemons.cz (2013). Viz přílohy. Nabídka agentury Lemons je velmi široká 

a velmi zajímavě zpracovaná. Nacházejí se v ní možnosti indoorových i outdoorových aktivit 

s velkým prostorem pro kreativitu individualit, jako například v programu s názvem Fort 

Boyart, kde každý z účastníků musí splnit určité dílčí úlohy a nalézt rychlé originální řešení 

problémů ale i stmelování týmu pracovníků, což je cílem všech nabízených programů. 

 

Pro provedení změn v nabízených službách je také možné obměnit personál nebo investovat 

do jeho přeškolení a zařazení dalších moderních technik do stávajících programů.  

 

Jednou z dalších možností je podle odborníků nájem specializovaných profesionálů pro 

sestavení nových kreativních programů, které by bylo se stávajícími prostředky možné zařadit 

do nabídky. Tato možnost ovšem opět představuje v porovnání s ostatními vysoké náklady. 

Navíc specialisté, zabývající se touto problematikou jsou v ČR vzácní. Jednou z mála 

takovýchto firem je na základě provedeného internetového průzkumu firma Feelnat, která ve 

své internetové nabídce Feelnat.cz (2014) zveřejňuje, že se zabývá konkrétně vymýšlením a 

upravováním programů pro teambuildingové agentury tak, aby byly vždy co nejefektivnější 

pro danou cílovou skupinu zákazníků. 

 

5.2.4 Hrozba rostoucí vyjednávací síly zákazníků 

 

Vyjednávací síla zákazníků je podle odborníků v této práci podstatná z hlediska tlaku na 

rozmanitost a atraktivitu nabízených programů služeb.  
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V tomto ohledu se podle marketingových specialistů opět musíme zaměřit na atraktivitu 

nabídky programů. Pokud se agentuře povede mít velice zajímavou nabídku, která bude pro 

zákazníky takřka „neodmítnutelná“ bude tlak ze strany zákazníků na cenu a obecně kvalitu 

služeb daleko nižší než v opačném případě, kdyby nabízené programy nebyly zajímavé ani 

jinak atraktivní (například cenově).  

 

Je tedy klíčové dodat nějakým způsobem svojí nabídce ten správný punc originality a 

atraktivity. Na české zákazníky i obecně na světovou klientelu funguje podle Arielyho (2009) 

práce se slevami a různými akcemi např. (3. Návštěva zdarma atd.). Je velmi důležité 

nepodceňovat zákaznickou psychologii. Na takovéto akce se soustředí například agentura 

Mertel Events. 

 

Nabízené programy je podle Arielyho (2009) možné ozvláštnit i různými dalšími 

doprovodnými akcemi, dárky, vystoupeními atd. To ovšem také opět představuje dodatečné 

náklady. 

5.2.5 Hrozba rostoucí vyjednávací síly dodavatelů  

 

Jak již bylo zmíněno výše, vyjednávací síla dodavatelů není pro případ této práce klíčovou, 

jelikož v odvětví teambuildingu se většinou jedná o nabídku služeb a zřídkakdy produktů. 

Nicméně i v tomto případě je nutné s tímto faktorem počítat a zahrnout ho do úvah při 

konečném navrhování opatření pro zvýšení efektivity fungování typické české 

teambuildingové agentury. 

Jako vyjednávací sílu dodavatelů lze podle odborníků v tomto případě vnímat například 

vztahy s vlastníky různých sportovišť nebo atrakcí, kteří agenturám objekty pronajímají. 

 

Vyjednávací sílu mají ale bezpochyby v širším kontextu všichni zúčastnění dodavatelé, kteří 

mohou jakkoliv ovlivnit cenu nebo kvalitu nabízených programů. (Například vlastníci 

benzínových pump při outdoorových programech, kde je součástí nabízeného programu 

doprava zajišťovaná agenturou nebo například obsluha lanového centra, která svým přístupem 

také ve finále ovlivní celkový dojem zákazníka.   

  

Je proto velmi důležité aby agentury dbaly na udržení dobrých vztahů se svými partnery. 
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5.3 Výběr agentur a kritéria jeho provedení 

 

Jako vzorek pro prozkoumání internetových nabídek byly podle výše popsaného postupu 

vybrány následující teambuildingové agentury: 

 

Teamtime, Vertigosports, XACT , Adventura, Newday, Odyssey Teambuilding, AZ 

Teambuilding, Inspira Teambuilding, Chefparade, Lanové aktivity, YFA, Česká Cesta, 

Commservis, Outdoor aktivity, Teamplay, Ottima, Outdoor Discovery, Easy Day, Yellow 

Point, Mertel Events 

 

Po prostudování internetových nabídek těchto agentur, kontaktování jejich informačních 

center a zjištění jejich společných rysů, bylo možné stanovit kritéria výběru tří typických 

agentur, které svojí nabídkou programů reprezentují český trh. Při výběru kritérií bylo bráno 

v potaz především nalezení typických českých agentur v odvětví teambuildingových služeb. 

Pro výběr tří agentur byla po konzultaci s odborníky stanovena tato kritéria: 

 

1. Agentura musí být s.r.o. 

Toto kritérium bylo zvoleno z toho důvodu, že ne všechny zkoumané agentury vybraného 

vzorku jsou s.r.o. Některé „agentury“ jsou vedeny jejich majiteli pouze na živnost. Tato 

situace ovšem není pro český trh typická a ve zkoumaném vzorku se objevila pouze u 

Lanových aktivit. Zároveň některé organizace mohou být i a.s. Taková situace je ale ČR jen 

velmi ojedinělá. Takové agentury se většinou nespecializují čistě na nabídku 

teambuildingových programů, a proto není vhodné zahrnovat je do výsledného výběru 

typických agentur. Příkladem takovéto agentury ze základního reprezentativního vzorku je 

agentura Chefparade, která se kromě nabídky teambuildingových programů zaměřuje na 

provoz vlastní sítě restaurací v ČR a na Slovensku.  

 

2. Agentura musí nabízet alespoň deset různých teambuildingových programů 

Různé agentury nabízejí různý počet specifických teambuildingových programů. Většina 

z nich ale nabízí programů více. V ojedinělých případech se agentury specializují jen na určitý 

malý počet programů. Takové agentury se ovšem nehodí do našeho výběru. Vybrané agentury 

by svojí nabídku měli rámcově obsáhnout obvykle nabízené služby na českém trhu. 
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3. Agentura musí fungovat v ČR již minimálně 10 let 

Toto kritérium bylo zvoleno z toho důvodu, že ne všechny agentury z vybraného vzorku mají 

v České Republice tradici fungování a jejich chod tudíž ještě není ustálený a přizpůsobený 

dlouhodobým podmínkám podnikání, panujících na českém trhu. 

 

4. Agentura musí nabízet letní i zimní, indoorové i outdoorové programy 

Jak již bylo zmíněno výše, vybrané agentury by svojí nabídku měli rámcově obsáhnout 

nabízené služby na českém trhu. V takovém případě je nutné, aby agentura nabízela letní i 

zimní a samozřejmě indoorové i outdoorové programy a akce. 

 

5. Agentura musí mít roční obrat nad 4.000.000 Kč 

Zjištěný roční obrat agentur za rok 2013 se pohybuje od cca 1.000.000 Kč u agentury Ottima 

až po 15.700.000 Kč u agentury Adventura. Průměrně se ale roční obrat agentur pohybuje 

kolem 4.000.000 Kč. Tímto kritériem byly z výběru eliminovány příliš malé nebo neaktivní 

agentury.  

 

6. Agentura musí mít sídlo v ČR 

Úkolem tohoto kritéria je odstranit z výběru agentury, které sice fungují na českém trhu, ale 

reálně v České Republice nesídlí. Takové agentury se potýkají i s jinými podmínkami než 

těmi na českém trhu. To není obsahem řešení této práce, a proto by výběr takovýchto agentur 

nebyl pro práci přínosem. 

 

Zvolená kritéria splňují agentury Newday, Yellow Point, Česká Cesta a Inspira Teambuilding. 

Pro další podrobnější prozkoumání činnosti a nabídek programů byly z těchto agentur 

vybrány agentury Teamtime, Newday a Česká Cesta, jelikož jejich informační centra byla 

více nakloněna spolupráci a ochotna poskytnout užitečná interní data, potřebná pro vytvoření 

následné SWOT Analýzy.  
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5.4 SWOT Analýzy tří vybraných agentur 

 

Po výběru tří typických agentur je možné zpracovat jejich SWOT analýzy. Analýzy jsou 

rozděleny do tří podkapitol, ze kterých každá obsahuje informace, zjištěné o dané agentuře a 

její SWOT analýzu s následným ohodnocením faktorů, působících na dané organizace.  

 

5.4.1 Yellow Point 

 

Podle stránek Yellow Point.cz (2014) působí agentura na trhu od roku 1999. Během 

dlouholetého působení rozšířila své zkušenosti, technické i personální zázemí a dnes je 

špičkou mezi poskytovateli kompletního servisu v oblasti teambuildingu. 

 

Yellow Point spol. s r.o. je sportovní a vzdělávací agentura se sídlem ve Špindlerově Mlýně a 

působností nejen po celé České republice, ale i v zahraničí. Hlavní náplní činnosti agentury je 

příprava a realizace sportovních, vzdělávacích a zábavných programů pro skupiny i 

jednotlivce.  

 

V ČR má agentura Yellow Point následující partnery: 

 

Skiareál Špindlerův Mlýn, Snowhill, Holiday Park Liščí Farma, Bohemia Public Relation, 

Grund Resort, MetLife Pojišťovna a.s., Mas Krkonoše, RK Evropa, Pompo 

 

Shrnutí základních informací: 

• vznik: 30.11.1999 

• sídlo: č.p. 125, 543 51 Špindlerův Mlýn  

• základní kapitál: 3.800.000 Kč 

• průměrná roční produkce: cca 220 akcí 

• 2700 - 3200 účastníků za rok 

• kolem 450 pravidelných klientů 

• dlouhodobá spolupráce s vybranými partnerskými resorty a firmami v ČR 

• instruktorský tým o čtyřiceti členech 

• počet nabízených teambuildingových programů: 12 
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Tabulka č. 4: SWOT Yellow Point  

Silné stránky Slabé stránky 

 

 Velký kapitál a tedy i částka, se kterou je 

možné operovat a investovat 

 Velmi široká základna stálých spokojených 

klientů 

 Kreativita programů 

 Velké množství partnerů 

 Pohotový krizový management 

 Jednotné vedení 

 

 

 

 Malé množství nabízených programů, ze 

kterých je možné si vybrat 

 V porovnání s ostatními agenturami vysoké 

náklady na realizaci programů 

 Vyšší ceny než průměr u ostatních agentur 

 Kladen malý důraz na indoor programy 

 Občasné chyby v managementu programů 

 Špatná propagace 

 

Příležitosti Hrozby 

 

 Růst celkové poptávky po 

teambuildingových aktivitách 

 Preference klientů po kreativních a 

rozmanitých programech 

 Preference klientů při výběru agentury v 

závislosti na designu internetových stránek  

 Zlepšování vztahů s partnery 

 Stálost kurzu koruny vůči světovým měnám 

 Předpokládaný ekonomický růst 

 Vládní podpora inovativních postupů 

 Pokračující pokles míry nezaměstnanosti 

 Růst významnosti internetu a sociálních sítí 

 

 Změna politiky vlády ČR v neprospěch 

soukromých podnikatelů v souvislosti 

s předčasnými volbami  

 Zvýšení daní pro malé a střední podniky 

 Korupce ve státních zakázkách 

 Další nárůst konkurence v souvislosti s 

nízkými bariérami na trhu  

 Růst cen surovin, který nepřímo ovlivňuje 

růst cen nabízených programů 

 Nízká kupní síla obyvatel ČR 

 

 

Hodnocení důležitosti a závažnosti jednotlivých zjištěných faktorů SWOT Analýzy: 

 

V tomto kroku analýzy je možné podle prostudované metodologie za pomoci konzultace 

s odborníky v této oblasti sestavit tabulky hodnocení interní části SWOT analýzy této 

agentury. Jednotlivá hodnocení jsou znázorněna v následujících tabulkách. 

 

 

 



 

67 

 

Tabulka č. 5: Hodnocení silných stránek Yellow Point podle závažnosti 

Faktor Bodové hodnocení 

1. Velký kapitál a tedy i částka, se kterou je 

možné operovat a investovat 

20 

2. Velmi široká základna stálých spokojených 

klientů 

20 

3. Pohotový krizový management 20 

4. Velké množství partnerů 15 

5. Kreativita programů  15 

6. Jednotné vedení 10 

Celkem 100 

 

 

Tabulka č. 6: Hodnocení slabých stránek Yellow Point podle závažnosti 

Faktor Bodové hodnocení 

1. Malé množství nabízených programů, ze 

kterých je možné si vybrat 

25 

2. V porovnání s ostatními agenturami vysoké 

náklady na realizaci programů 

20 

3. Špatná propagace 20 

4. Kladen malý důraz na indoor programy 15 

5. Občasné chyby v managementu programů 10 

6. Vyšší ceny než průměr u ostatních agentur 10 

Celkem 100 

 

 

Hodnocením závažnosti externích faktorů provedené analýzy se tato práce zabývá až 

v následující kapitole u fiktivní agentury, reprezentující typické vlastnosti agentur českého 

trhu. Je tomu tak proto, že všechny tři zkoumané agentury mají již z povahy této analýzy 

externí faktory stejné. Výsledky jsou tedy totožné s hodnocením externích faktorů SWOT 

analýzy fiktivní agentury. 
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5.4.2 Newday 

 

Od svého vzniku v roce 2000 se podle serveru Newday.cz (2014) agentura specializuje na 

teambuilding, vzdělávání a rozvoj zaměstnanců, organizování workshopů, off sitů, eventů pro 

obchodní partnery, kongresů, vánočních večírků, dnů otevřených dveří a firemních akcí.  

 

Každý nabízený program je přizpůsobován „na míru“ klientům s vědomím jejich různorodých 

a specifických požadavků.  

 

Většinu projektů organizuje tato agentura, dle preferencí klienta, v působnosti po celé ČR, na 

Slovensku a v sousedních zemích. V ČR má agentura Newday několik oblíbených destinací, 

ve kterých se teambuildingové akce uskutečňují nejčastěji. Jsou to: 

 

Resort Malevil – Lužické hory, Resort Kunětická hora – Pardubicko, Wellness hotel 

Frymburk – Lipno, Vila Botanika – Unhošť u Kladna 

 

Dalšími partnery jsou: Nord Blanc, Rock Empire 

 

Specifickou kategorii nabízených služeb tvoří incentivní zájezdy a programy v zahraničí, 

které jsou geograficky neomezené.  

 

Shrnutí základních informací: 

• vznik: 4.6.2000 

• sídlo: Kladenská 275/31, Děčín III-Staré Město, 405 02 Děčín 

• základní kapitál: 100.000 Kč 

• průměrná roční produkce: cca 150 akcí 

• 2500 - 3000 účastníků za rok 

• kolem 300 pravidelných klientů 

• dlouhodobá spolupráce s vybranými partnerskými hotely po celé České Republice 

• instruktorský tým se třiceti specialisty a třemi lektory 

• počet nabízených teambuildingových programů: 67 

 

 



 

69 

 

Tabulka č. 7: SWOT Newday 

Silné stránky Slabé stránky 

 Velké množství nabízených programů, ze 

kterých je možné si vybrat 

 Kvalitní partneři 

 Důraz na napasování programů na klienta 

 Kvalitní tým  

 

 

 Malý kapitál a tedy i částka, se kterou je 

možné operovat a investovat 

 Kladen malý důraz na indoor programy 

 Špatná propagace 

 Design internetových stránek 

 Více majitelů se stejnými pravomocemi, což 

zpomaluje rozhodovací procesy 

 

Příležitosti Hrozby 

 

 Růst celkové poptávky po 

teambuildingových aktivitách 

 Preference klientů po kreativních a 

rozmanitých programech 

 Preference klientů při výběru agentury v 

závislosti na designu internetových stránek  

 Zlepšování vztahů s partnery 

 Stálost kurzu koruny vůči světovým měnám 

 Předpokládaný ekonomický růst 

 Vládní podpora inovativních postupů 

 Pokračující pokles míry nezaměstnanosti 

 Růst významnosti internetu a sociálních sítí 

 

 Změna politiky vlády ČR v neprospěch 

soukromých podnikatelů v souvislosti 

s předčasnými volbami  

 Zvýšení daní pro malé a střední podniky 

 Korupce ve státních zakázkách 

 Další nárůst konkurence v souvislosti s 

nízkými bariérami na trhu  

 Růst cen surovin, který nepřímo ovlivňuje 

růst cen nabízených programů 

 Nízká kupní síla obyvatel ČR 

 

 

 

Hodnocení důležitosti a závažnosti jednotlivých zjištěných faktorů SWOT Analýzy: 

 

V tomto kroku analýzy je opět možné podle prostudované metodologie a za pomoci 

konzultace s odborníky v této oblasti sestavit tabulky hodnocení interní části SWOT analýzy 

agentury Newday. Jednotlivá hodnocení jsou znázorněna v následujících tabulkách. 

 

 

 

 

 



 

70 

 

Tabulka č. 8: Hodnocení silných stránek Newday podle závažnosti 

Faktor Bodové hodnocení 

1. Velké množství nabízených programů, ze 

kterých je možné si vybrat 

30 

2. Kvalitní partneři 25 

3. Důraz na napasování programů na klienta 

 

25 

4. Kvalitní tým  20 

 

Celkem 100 

 

 

Tabulka č. 9: Hodnocení slabých stránek Newday podle závažnosti 

Faktor Bodové hodnocení 

1. Špatná propagace 

 

30 

2. Design internetových stránek 

 

20 

3. Kladen malý důraz na indoor programy 20 

4. Malý kapitál a tedy i částka, se kterou je 

možné operovat a investovat 

15 

5. Více majitelů se stejnými pravomocemi, což 

zpomaluje rozhodovací procesy 

15 

Celkem 100 

 

 

Hodnocením závažnosti externích faktorů provedené analýzy se tato práce zabývá 

v následující kapitole u fiktivní agentury. Viz výše. 
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5.4.3 Česká Cesta 

 

Česká cesta působí podle serveru Ceskacesta.cz (2014) samostatně na trhu manažerského 

vzdělávání od roku 1993, ve kterém současně přijala za své i principy experience learning, 

uplatňované v mezinárodní síti Outward Bound International. 

 

Ve spolupráci s klienty vytváří tato agentura řešení, která vedou k naplnění jejich potřeb v 

oblasti lidských zdrojů z hlediska strategie, kompetencí, péče a loajality. 

 

Česká cesta je od ledna 2012 držitelem certifikátu kvality QFOR, a to na základě úspěšného 

absolvování auditu spokojenosti zákazníků, tzv. QFOR Client Scan.  

 

Většinu teambuildingových akcí a projektů organizuje tato agentura na území České 

Republiky. Pořádá ovšem také programy na Slovensku a dalších evropských zemích.  

 

Tato agentura spolupracuje s následujícími partnery: 

 

Adria Hotel Praha, Atelier K1, DJ Kuba, Edu City, Erana, Glossa, Severská chůze.cz, Statek 

Výštice, Vinet, Warmpeace, Občanské sdružení Země 

 

Shrnutí základních informací: 

• vznik: 29.4.1993 

• sídlo: Praha 2 - Nusle, Jaromírova 80/51, PSČ 128 00 

• základní kapitál: 200.000 Kč 

• průměrná roční produkce: cca 120 akcí 

• 2000 - 2200 účastníků za rok 

• kolem 100 pravidelných klientů 

• dlouhodobá spolupráce s vybranými partnerskými resorty a firmami v ČR 

• instruktorský tým se šestnácti specialisty a čtyřmi lektory 

• počet nabízených teambuildingových programů: 16 
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Tabulka č. 10: SWOT Česká Cesta 

Silné stránky Slabé stránky 

 Kreativita programů 

 Velké množství partnerů z různých oborů 

podnikatelské činnosti 

 Pohotový krizový management 

 Jednotné vedení 

 certifikát kvality QFOR 

 dlouhá tradice 

 spolupráce s mezinárodní sítí Outward 

Bound International 

 

 

 Poměrně malé množství nabízených 

programů, ze kterých je možné si vybrat 

 Malá základna stálých spokojených klientů 

 Občasné chyby v managementu programů 

 Malá reklama 

 Poměrně malé množství pořádaných akcí 

 Malý instruktorský tým 

 

Příležitosti Hrozby 

 

 Růst celkové poptávky po 

teambuildingových aktivitách 

 Preference klientů po kreativních a 

rozmanitých programech 

 Preference klientů při výběru agentury v 

závislosti na designu internetových stránek  

 Zlepšování vztahů s partnery 

 Stálost kurzu koruny vůči světovým měnám 

 Předpokládaný ekonomický růst 

 Vládní podpora inovativních postupů 

 Pokračující pokles míry nezaměstnanosti 

 Růst významnosti internetu a sociálních sítí 

 

 Změna politiky vlády ČR v neprospěch 

soukromých podnikatelů v souvislosti 

s předčasnými volbami  

 Zvýšení daní pro malé a střední podniky 

 Korupce ve státních zakázkách 

 Další nárůst konkurence v souvislosti s 

nízkými bariérami na trhu  

 Růst cen surovin, který nepřímo ovlivňuje 

růst cen nabízených programů 

 Nízká kupní síla obyvatel ČR 

 

 

 

Hodnocení důležitosti a závažnosti jednotlivých zjištěných faktorů SWOT Analýzy: 

 

V tomto kroku analýzy je opět možné podle prostudované metodologie a za pomoci 

konzultace s odborníky v této oblasti sestavit tabulky hodnocení interní části SWOT analýzy 

agentury Česká Cesta. Jednotlivá hodnocení jsou znázorněna v následujících tabulkách. 
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Tabulka č. 11: Hodnocení silných stránek agentury Česká Cesta podle závažnosti 

Faktor Bodové hodnocení 

1. Velké množství partnerů z různých oborů 

podnikatelské činnosti 

30 

2. Kreativita programů 20 

3. Pohotový krizový management 15 

4. Jednotné vedení 10 

5. dlouhá tradice 10 

6. spolupráce s mezinárodní sítí Outward Bound 

International 

10 

7. certifikát kvality QFOR 5 

Celkem 100 

 

 

Tabulka č. 12: Hodnocení slabých stránek agentury Česká Cesta podle závažnosti 

Faktor Bodové hodnocení 

1. Malá reklama 25 

2. Malá základna stálých spokojených klientů 25 

3. Občasné chyby v managementu programů 15 

4. Poměrně malé množství nabízených 

programů, ze kterých je možné si vybrat 

15 

5. Poměrně malé množství pořádaných akcí 10 

6. Malý instruktorský tým 10 

Celkem 100 

 

 

Hodnocením závažnosti externích faktorů provedené analýzy se tato práce zabývá 

v následující kapitole u fiktivní agentury. Viz výše. 
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6 Syntetická část 

 

Tato část práce pojednává o zjištěných faktech a výsledcích, získaných z provedených analýz, 

sestavení fiktivní teambuildingové agentury, reprezentující svoji nabídkou typické vlastnosti 

českého trhu a její SWOT Analýze. Dále se zabývá se rozborem jejich výsledků a jejich 

aplikací do navrhovaných opatření. Je rozdělena do tří kapitol, ze kterých první pojednává o 

vytvoření fiktivní teambuildingové agentury a jejích charakteristických rysech. Druhá 

kapitola se věnuje SWOT Analýze této fiktivní agentury a třetí pojednává o zpracování 

získaných výsledků. 

 

6.1 Fiktivní agentura 

 

V tomto kroku je na základě poznatků z provedených analýz agentur Yellow Point, Newday a 

Česká Cesta vytvořena nová fiktivní agentura, reprezentující agentury na českém trhu, jejíž 

výsledná SWOT analýza vznikla sloučením společných rysů SWOT analýz tří vybraných 

agentur. Z této výsledné SWOT analýzy je vycházeno při navrhování opatření, která českým 

agenturám pomohou v konkurenčním boji.  

 

Fiktivní agentura působí na českém trhu od roku 2000. Specializuje se na teambuilding, 

vzdělávání a rozvoj zaměstnanců, organizování workshopů, off sitů, eventů pro obchodní 

partnery, kongresů, vánočních večírků, dnů otevřených dveří a firemních akcí. 

 

Většinu teambuildingových akcí a projektů organizuje tato agentura na území České 

Republiky. Pořádá ovšem také programy na Slovensku a dalších evropských zemích.  

 

Tato agentura spolupracuje s následujícími partnery: 

 

Adria Hotel Praha, Edu City, Erana, Glossa, Severská chůze.cz, Vinet, Warmpeace, Wellness 

hotel Frymburk – Lipno 

 

Dalšími partnery jsou: Hiko, Nord Blanc 
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Shrnutí základních informací: 

• vznik: 1.1.2000 

• sídlo: Praha  

• základní kapitál: 200.000 Kč 

• průměrná roční produkce: cca 160 akcí 

• kolem 200 pravidelných klientů 

• dlouhodobá spolupráce s vybranými partnerskými resorty a firmami v ČR 

• instruktorský tým s dvaceti specialisty a čtyřmi lektory 

• počet nabízených teambuildingových programů: 15 

 



 

76 
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6.2 Výsledná SWOT Analýza 

 

Tabulka č. 13: Výsledná SWOT Analýza 

Silné stránky Slabé stránky 

 Kreativita programů 

 Velké množství partnerů z různých oborů 

podnikatelské činnosti 

 Pohotový krizový management 

 Jednotné vedení 

 

 

 Poměrně malé množství nabízených 

programů, ze kterých je možné si vybrat 

 Občasné chyby v managementu programů 

 Malá reklama 

 Poměrně malé množství pořádaných akcí 

 Design internetových stránek 

 Malý kapitál a tedy i částka, se kterou je 

možné operovat a investovat 

 

Příležitosti Hrozby 

 

 Růst celkové poptávky po 

teambuildingových aktivitách 

 Preference klientů po kreativních a 

rozmanitých programech 

 Preference klientů při výběru agentury v 

závislosti na designu internetových stránek  

 Zlepšování vztahů s partnery 

 Stálost kurzu koruny vůči světovým měnám 

 Předpokládaný ekonomický růst 

 Vládní podpora inovativních postupů 

 Pokračující pokles míry nezaměstnanosti 

 Růst významnosti internetu a sociálních sítí 

 

 Změna politiky vlády ČR v neprospěch 

soukromých podnikatelů v souvislosti 

s předčasnými volbami  

 Zvýšení daní pro malé a střední podniky 

 Korupce ve státních zakázkách 

 Další nárůst konkurence v souvislosti s 

nízkými bariérami na trhu  

 Růst cen surovin, který nepřímo ovlivňuje 

růst cen nabízených programů 

 Nízká kupní síla obyvatel ČR 

 

 

 

Hodnocení důležitosti a závažnosti jednotlivých zjištěných faktorů SWOT Analýzy: 

 

V tomto kroku analýzy je opět možné podle prostudované metodologie a za pomoci 

konzultace s odborníky v této oblasti sestavit tabulky hodnocení interní části SWOT analýzy 

fiktivní agentury. Jednotlivá hodnocení jsou znázorněna v následujících tabulkách. 
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Tabulka č. 14: Hodnocení silných stránek fiktivní agentury podle závažnosti 

Faktor Bodové hodnocení 

1. Pohotový krizový management 35 

2. Velké množství partnerů z různých oborů 

podnikatelské činnosti 

30 

3. Kreativita programů 20 

4. Jednotné vedení 15 

Celkem 100 

 

 

Tabulka č. 15: Hodnocení slabých stránek fiktivní agentury podle závažnosti 

Faktor Bodové hodnocení 

1. Malá reklama 30 

2. Design internetových stránek 25 

3. Poměrně malé množství nabízených 

programů, ze kterých je možné si vybrat 

15 

4. Malý kapitál a tedy i částka, se kterou je 

možné operovat a investovat 

15 

5. Poměrně malé množství pořádaných akcí 10 

6. Občasné chyby v managementu programů 5 

Celkem 100 

 

Nyní lze přistoupit k hodnocení externích faktorů provedené SWOT Analýzy fiktivní 

agentury.  Příležitosti a hrozby jsou hodnoceny podle uvedené metodologie jednak z hlediska 

jejich závažnosti, a také z hlediska pravděpodobnosti jejich vzniku. 

 

Tabulka č. 16: Hodnocení závažnosti naplnění příležitostí fiktivní agentury 

Faktor Hodnocení podle škály 

Růst celkové poptávky po teambuildingových 

aktivitách 

3 

Preference klientů po kreativních a rozmanitých 

programech 

3 

Preference klientů při výběru agentury v 

závislosti na designu internetových stránek  

2 

Zlepšování vztahů s partnery 4 
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Stálost kurzu koruny vůči světovým měnám 2 

Předpokládaný ekonomický růst 1 

Vládní podpora inovativních postupů 2 

Pokračující pokles míry nezaměstnanosti 2 

       Růst významnosti internetu a sociálních sítí 5 

 

 

Tabulka č. 17: Hodnocení pravděpodobnosti vzniku příležitostí pro fiktivní agenturu 

Faktor Hodnocení podle škály 

Růst celkové poptávky po teambuildingových 

aktivitách 

4 

Preference klientů po kreativních a rozmanitých 

programech 

3 

Preference klientů při výběru agentury v 

závislosti na designu internetových stránek  

4 

Zlepšování vztahů s partnery 3 

Stálost kurzu koruny vůči světovým měnám 4 

Předpokládaný ekonomický růst 2 

Vládní podpora inovativních postupů 2 

Pokračující pokles míry nezaměstnanosti 2 

       Růst významnosti internetu a sociálních sítí 5 

 

 

Tabulka č. 18: Hodnocení závažnosti dopadu hrozeb pro fiktivní agenturu  

Faktor Hodnocení podle škály 

Změna politiky vlády ČR v neprospěch 

soukromých podnikatelů v souvislosti 

s předčasnými volbami  

4 

Zvýšení daní pro malé a střední podniky 4 

Korupce ve státních zakázkách 2 

Další nárůst konkurence v souvislosti s nízkými 

bariérami na trhu  

2 

Růst cen surovin, který nepřímo ovlivňuje růst 

cen nabízených programů 

3 

Nízká kupní síla obyvatel ČR 2 
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Tabulka č. 19: Hodnocení pravděpodobnosti vzniku hrozeb pro fiktivní agenturu 

Faktor Hodnocení podle škály 

Změna politiky vlády ČR v neprospěch 

soukromých podnikatelů v souvislosti 

s předčasnými volbami  

2 

Zvýšení daní pro malé a střední podniky 3 

Korupce ve státních zakázkách 3 

Další nárůst konkurence v souvislosti s nízkými 

bariérami na trhu  

2 

Růst cen surovin, který nepřímo ovlivňuje růst 

cen nabízených programů 

4 

Nízká kupní síla obyvatel ČR 2 

 

Z výsledku těchto analýz je patrné, jakými směry se ubírá následné navrhování obecných 

opatření, majících za úkol pomoci českým teambuildingovým agenturám zlepšit svojí pozici 

v konkurenčním boji.  
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6.3 Zpracování výsledků 

 

Po vytvoření finální komplexní SWOT analýzy bylo možné dospět k následujícím výsledkům: 

 

 Typické české agentury se vyznačují vysokou kreativitou programů, velkým 

množstvím partnerů z různých oborů podnikatelské činnosti, pohotovým krizovým 

managementem a jednotným vedením. Nicméně podle odborníků je i v těchto 

oblastech prostor pro zlepšování. 

 

 Mezi typické nedostatky českých agentur patří malé množství nabízených programů, 

ze kterých je možné si vybrat, občasné chyby v managementu programů, špatná nebo 

neefektivní reklama, malé množství pořádaných akcí, neatraktivní design 

internetových stránek a malý kapitál a tedy i částka, se kterou je možné operovat a 

investovat. S těmito nedostatky je velice žádoucí pracovat a pokusit se jejich negativní 

vliv co nejvíce eliminovat.  

 

 V daném prostředí českého trhu se pro agentury nacházejí možnosti zlepšení jejich 

postavení v konkurenčním boji. Je to například komplexní rozšíření nabídky 

programů, zlepšení plánování a managementu programů, zahrnutí více indoor 

programů do nabídky, redesign internetových stránek a tím zvýšení jejich atraktivity, 

investice do dalších forem reklamy, zlepšování vztahů s partnery, kromě fotek i 

informativní a reklamní videa o nabízených programech, strukturování nabídky 

programů pro usnadnění výběru a sestavení škály náročnosti programů v různých 

ohledech pro lepší orientaci. V těchto bodech se při správném využití zdrojů skýtá pro 

agentury velká příležitost zlepšení jejich situace vůči konkurenci.  

 

 Při zavádění změn musí ovšem agentury počítat i s negativními vlivy vnějšího 

prostředí, jako jsou poměrná nestálost politického systému a systému daní, korupce ve 

státních zakázkách, početná konkurence v odvětví, nízké bariéry na trhu pro vstup 

nových potenciálních konkurentů a růst cen surovin, což nepřímo ovlivňuje i růst 

nákladů na nabízené programy. 
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Na základě těchto výsledků lze navrhnout opatření, sloužící jako doporučení pro agentury 

působící v podmínkách českého trhu a která jim v budoucnosti pomohou získat výhodu 

v konkurenčním boji. Jsou rozděleny do čtyř základních okruhů, zabývajících se různými 

oblastmi zavádění doporučených změn.  
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7 Navrhovaná opatření 

 

Následující kapitoly se zabývají jednotlivými okruhy navrhovaných opatření. U 

navrhovaných opatření je vždy stručně nastíněná návratnost investic do daných kroků. Jelikož 

jde ale o obecná opatření, majících za úkol být aplikovatelné pro všechny typické české 

agentury, existuje příliš mnoho neznámých a proměnných na to, aby mělo smysl návratnost 

investic exaktně vypočítávat. Je proto vždy pouze na základě konzultace formou neformálních 

rozhovorů s marketingovými odborníky v tomto oboru stručně nastíněna. 

 

 

7.1 Opatření 1 – Rozšíření nabídky v oblasti indoor programů 

 

V současné době, jak vyplývá z předchozích provedených analýz, není indoorovým 

teambuildingovým programům přikládána příliš velká důležitost. Tyto programy, pokud jsou 

vhodně připravené a vedené kvalitními lektory, mohou být velmi vítanou a u některých 

profesních skupin účastníků teambuildingových aktivit dokonce preferovanou alternativou 

k běžně nabízeným outdoorovým programům. Velmi příhodné mohou indoorové být také 

jako alternativa k těm outdoorovým při nepříznivém počasí. Většina zkoumaných agentur 

vybraného vzorku má ve své aktuální nabídce pouze jeden nebo nepříliš atraktivní a podrobně 

zpracované indoorové programy. Zavedení nových idoorových programů má potenciál zvýšit 

připravenost agentur na budoucí řešení nepředvídatelných komplikací, jako například 

nepříznivému počasí a zároveň klientům rozšířit možnosti volby programů. Když jsou 

agentury dobře připravené, je zpravidla i spokojenost klientů vyšší. To může agenturám 

v budoucnu přinést zisk jak přímo (tím, že se spokojení zákazníci při další příležitosti vrátí), 

tak i nepřímo (spokojení zákazníci mohou doporučit agenturu svým známým, a tím jí přivést 

novou klientelu). Podle oborníků takováto osobní reklama formou doporučení je jednou 

z nejefektivnějších forem reklamy na světě.  
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Několika možnostmi zpestření indoorových programů mohou být například: 

7.1.1 Program „In vino veritas“ 

 

In vino veritas je jeden z velmi zajímavých indoorových programů, se kterým jsme se osobně 

několikrát setkali v různých obdobách u různých agentur. Tento program měl vynikající ohlas 

u naprosté většiny zúčastněných firem.  

 

Tento program není nijak organizačně ani technologicky náročný. Je ovšem velmi důležité 

připravit si kvalitní příběh. Atmosféře programu také velmi pomůže, pokud agentura využije 

pro realizaci programu prostor sklepení. Je také důležité vzdělat lektora v této oblasti a 

nakoupit na realizaci programu kvalitní suroviny. Potřebný materiál se dá snadno zaopatřit 

nebo nahradit dostupným.  

 

Pro největší účinnost programu je vhodné navázat přátelské nebo dokonce partnerské vztahy 

s obchodníky, věnujícími se vinařství respektive vlastníky vinných sklepů nebo vinohradů. 

Více o navazování podobných partnerství je popsáno dalších kapitolách.   

 

Odhadovaná návratnost investic do tohoto programu velmi závisí na možnostech spolupráce 

vinařstvím nebo vlastníkem vinných sklepů. Pokud se agentura rozhodne realizovat program 

sama, musí počítat s minimálními náklady v řádu několika tisíc korun za nakoupené rekvizity: 

vinná réva, ruční lis, koštýř, sklenice, literatura zabývající se výrobou vína. Návratnost této 

investice odhadujeme po třech až čtyřech realizovaných programech pro cca 10 účastníků.    

7.1.2 Blok společenských her 

 

V současné době existuje celá řada velice oblíbených a inteligentních deskových nebo jiných 

indoorových společenských her. Mnohé agentury ve své nabídce podceňují jejich popularitu a 

praktickou využitelnost. Velmi vhodné jsou společenské hry, vyžadující intelektuální 

týmovou spolupráci. Několika možnostmi mohou být například: 

 Vědomostní soutěže týmů – inspirované populárními televizními soutěžemi jako 

„Chcete být milionářem“, „AZ-Kviz“ atd. Vedoucí hry vždy klade týmům otázky a ty 

se v určitém časovém intervalu musí dohodnout na správné odpovědi a vyjádřit se. 
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Realizace a organizace těchto her je pro lektory velice nenáročná. Stačí mít 

připravený soubor otázek a odpovědí. 

 Logické hry – Jednou z dlouhodobě oblíbených logických her je desková hra Logik. 

Ta spočívá v tom, že jeden tým hráčů nastaví pod stříškou barevnou kombinaci z pěti 

barevných kolíků a druhý tým hráčů se ji snaží během deseti pokusů odhalit. Po 

každém pokusu hráč, který kombinaci nastavil, poskytne protihráči indicie. Ta 

spočívá v odhalení kolik barevných kolíků je umístěno správně a kolik jich má 

správnou barvu avšak nevyskytuje se na správné pozici. 

Další oblíbenou logickou deskovou hrou je například hra Rummikub. Ta do značné 

míry připomíná klasickou karetní hru žolíky. Hráči mají v zásobnících umístěny 

číslice, z nichž vytváří řady, které vykládají na stůl. Řady mohou mít podobu 

postupek stejných barev či být kombinací stejných číslic, avšak různých barev. 

Ostatní hráči mohou vyložené řady libovolně využívat a měnit. Hráč, který vyloží 

všechny číslice, vyhrává a na svůj účet si připisuje tolik bodů, jaký součet číslic zbyl 

ostatním hráčům. 

Další poměrně oblíbenou logickou hrou jsou klasické šachy, ve kterých proti sobě 

ovšem hrají nikoliv dva hráči, ale dva týmy hráčů.  

Realizace a organizace těchto aktivit je pro lektory opět velice nenáročná. Stačí mít 

připravené a nakoupené potřebné rekvizity.  

 Komunikační hry – Jednou z méně známých ale velmi přínosných a zábavných 

komunikačních her je hra s názvem Asociace. Soutěžící se rozdělí do dvoučlenných 

družstev, které spolu vzájemně soupeří. Hra spočívá v tom, že nejprve jeden z hráčů 

z první dvojice vymyslí slovo, které napíše na papír a předá ho jednomu z hráčů další 

dvojice. Ten svému spoluhráči může říct jako nápovědu pouze jedno slovo. Jeho 

spoluhráč se potom pokusí slovo napsané na papíře uhádnout. Pokud neuhádne, 

předává se papír další dvojici, ze které jeden hráč může okomentovat nápovědu a 

odpověď předchozí dvojice, jestli byla dobrá nebo špatná a následně přidat jedno 

slovo. Papír se předává pořád dál dokola, dokud jedna z dvojic napsané slovo 

neuhádne. Smyslem hry je, aby se jeden z dvojice hráčů snažil vžít do druhého a 

zjistil, jak uvažuje a opačně. Tato vlastnost může posléze být velmi prospěšná při 

řešení pracovních problémů.  

Realizace této aktivity nevyžaduje od lektora žádnou zvláštní přípravu a je proto 

velice snadné ji realizovat.  
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 Hry založené na kolektivní fantazii – Typickým zástupcem této oblasti je všeobecně 

známá hra Dračí doupě. Ta patří mezi klasické papírové (nepočítačové) hry na hrdiny. 

Jeden z hráčů, tzv. Pán jeskyně (PJ), před hrou připraví úvodní příběh, mapy apod. 

Ostatní hráči se poté tohoto příběhu zúčastní – každý z hráčů představuje jednu 

postavu fantasy světa, celá družina pak dohromady putuje světem vytvořeným PJ s 

cílem splnit zadané úkoly, získat peníze a slávu. Obecně neexistují limity, co hráči 

mohou a nemohou, o následcích jejich činů rozhoduje PJ, některé běžné herní situace 

(boj, sesílání kouzel, využívání zvláštních schopností apod.) se řeší na základě 

číselných tabulek uvedených v pravidlech a hodů kostkami.  

Kvalita této hry ovšem velice závisí na vypravěčských schopnostech Pána jeskyně, 

představovaného lektorem. Pokud se tedy agentura rozhodne pro tuto aktivitu, je 

velice důležité, aby lektor byl velice dobře připraven a aby správně odhadl účastníky 

a podle toho upravil připravený příběh. Tento program může být pro účastníky velice 

zábavný a přínosný, ale jeho úspěch extrémně záleží na kvalitě lektora. 

Návratnost investic do těchto teambuildingových aktivit je podle odborníků ve všech 

případech velice rychlá. Agentury k realizaci programů nepotřebují v zásadě žádné zvláštní 

pomůcky. Pouze u programů s deskovými hrami, je potřeba je nakoupit. Tato investice se 

ovšem pohybuje v řádu stovek korun a měla by vrátit prakticky okamžitě při realizaci prvního 

z programů, ve kterém budou tyto deskové hry zahrnuty.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Hra_na_hrdiny
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dra%C4%8D%C3%AD_doup%C4%9B#PJ
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hrac%C3%AD_kostka
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7.2 Opatření 2 – Zatraktivnění internetové nabídky 

 

Velký nedostatek českých teambuildingových agentur spočívá v neatraktivnosti, zastaralosti 

respektive nepřehlednosti jejich internetových nabídek. V tomto ohledu navrhujeme několik 

kroků ke zlepšení této situace. Stejně jako předchozí blok opatření, má tato změna potenciál 

zvýšit spokojenost zákazníků, a tím nakonec i vlastní zisky, jak je popsáno výše.  

7.2.1 Nová struktura nabídky 

 

Jedním ze zásadních kroků, který by agentury měly zvážit, je zavedení nové struktury jejich 

nabídky teambuildingových aktivit a programů v zájmu snazší orientace. Tak by případní 

uchazeči mohli rychleji a spolehlivěji najít jimi požadovaný program. Základní navrhované 

podbody struktury nabídky mohou vypadat například následovně:  

 indoor events (akce uvnitř)  

 outdoor events (akce venku)  

 evening events (večerní programy) 

 just for fun (programy prostě pro zábavu) to by měly být po všech velmi nenáročné 

programy, u kterých by si měli účastnící především psychicky odpočinout a užívat si. 

 icebreakers and Energisers (prolamovače ledů a programy na dobytí energie) sem by 

měli být zařazeny programy, při kterých se účastníci seznámí a získají pozitivní 

energii a týmového ducha.  

  learning and development (učení a rozvoj). Tady by měli zákazníci najít programy, 

které je budou mít mimo klasických cílů teambuildingu za úkol účastníky vzdělávat a 

přispět k jejich osobnímu rozvoji.  

Investice do tohoto opatření by neměla představovat problém pro žádnou agenturu. Jedná se 

zpravidla o několik hodin práce. Jediný reálný náklad je zadání předělání internetových 

stránek IT specialistovi. Ten by ale se správnými podklady měl být schopen internetovou 

nabídku aktualizovat za několik desítek minut. Proto ani částka, kterou bude posléze 

ohodnocen, nebude pro agenturu představovat významnou překážku.  

7.2.2 Specifikace programů a jejich hodnocení pomocí škál u určených kritérií 

 

Jedním z kritérií je vytvoření škály fyzické náročnosti. Je pravdou, že již podle popisu 

programu, může zákazník získat určitou představu o jeho fyzické náročnosti. Na druhou 
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stranu by ale systém se škálou od jedné do pěti, kde 5 znamená velmi náročný a 1 nejméně 

náročný přinesl větší přehled. Číslo ze škály fyzické náročnosti by mělo být, společně 

s předpokládanou délkou trvání, uvedeno hned vedle názvu programu. Tak by zákazník 

okamžitě věděl, o jak fyzicky náročný program se jedná, aniž by musel pročítat jeho popis. 

 

Například programy indoor jsou zpravidla méně náročné a proto jsou zvládnutelné v podstatě 

každou skupinou účastníků, i když není nijak sportovně založená. Naproti tomu outdoorové 

programy, obzvláště ty vícedenní mohou být ale velmi náročné. Zvládnout je tedy mohou jen 

fyzicky zdatní účastníci. Speciálně u nich je hodnocení fyzické náročnosti pomocí škály pro 

potenciální zákazníky velmi přínosné. 

 

Dalšími vhodnými kritérii k hodnocení a specifikaci nabízených programů jsou například 

týmová spolupráce, komunikace, poznávání zajímavých míst, adrenalin a učení se novým 

dovednostem. Obrázek s navrhnutým příkladem designu hodnotících škál u programů je 

k nalezení v přílohách. 

 

7.2.3 Průzkum názoru návštěvníků stránek o jejich designu a jeho případná změna 

 

Je vhodné a žádoucí aby teambuildingové agentury dali na svých internetových stránkách 

případným návštěvníkům možnost ohodnotit, jak se jim líbí vzhled jejich stránek. Je například 

možné a relativně nenákladné umístit na hlavní stránku agentury následující prosbu: 

„Ohodnoťte prosím, jak se Vám líbí design našich stránek“, kde by měli návštěvníci možnost 

zakliknout odpověď ze škály 1-5 hvězd. Stejně jako tomu je u předchozího opatření, kde 1 

znamená nejhorší 5 nejlepší. Ohodnocené odpovědi by se rovnou automaticky zaznamenávaly 

do statistického programu, který by jednou za měsíc dal majiteli zpětnou vazbu o počtu 

každého stupně hodnocení.  

 

Pokud by potom agentura zjistila, že například většina respondentů hodnotila jejich design 1 

nebo 2 hvězdami, bylo by vhodné, aby agentura zvážila zadání předělání designu 

internetových stránek specializované firmě. Cena tohoto úkonu se momentálně v České 

Republice podle webu Topdesigner (2014) pohybuje od dvou do dvaceti tisíc korun podle 

technických specifikací a komplikovanosti stránek a samozřejmě podle společnosti, které 

předělání designu stránek zadáváme. Existuje mnoho jednoduchých šablon stránek, kde si 
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můžeme stránky zkusit vytvořit a i za minimální poplatek posléze provozovat, ale pokud chce 

agentura působit seriózně, rozhodně se vyplatí nechat si stránky spravovat renomovanou 

softwarovou firmou. 

 

Návratnost investic do tohoto úkonu lze jen nesnadno posoudit, jelikož design stránek je jen 

obtížně přímo spojitelný s profitem agentury. Každopádně pokud by měla realizovaná změna 

zaujmout o 50% více uživatelů, z nichž by si polovina posléze vybrala jeden z nabízených 

programů, můžeme dlouhodobě počítat až s více než 25% zvýšením zisku společnosti.  

 

7.2.4 Zaplacení prvních míst na internetových vyhledávačích a reklama na sociálních 

sítích 

 

Dalším opatřením, které se firmám podle odborníků jednoznačně dlouhodobě vyplatí, je 

investování do pořadí na internetových vyhledávačích. Nejvíce pak do vyhledávače 

Google.com, který je v ČR i ve světě zdaleka nejoblíbenější a nejpoužívanější. Dokonce i při 

řešení této práce bylo pořadí internetových stránek na Googlu, při vyhledávání určitých 

klíčových slov, jedním z kritérií výběru zkoumaného vzorku.  

 

Jedním z moderních a stále více využívaných fenoménů je reklama na sociálních sítích, ze 

kterých je jednoznačně nejvyužívanější Facebook. Investice do reklamy na Facebooku má 

velice vysoký potenciál úspěšnosti, jelikož zasáhne obrovské množství potenciálních 

zákazníků, ale i proto, že se dá přesně nastavit podle určitých kritérií, aby zasáhla určitou 

cílovou skupinu. Podle webu GoUP (2014) se cena této formy reklamy pohybuje od sedmi do 

dvaceti tisíc korun měsíčně.  

 

Podle odborníků je proto nutné vyzkoušet, kolik nových zákazníků je agentura měsíčně 

schopna touto formou reklamy získat a jaký zisk jí to reálně přinese. Nemusí se ale jednat 

pouze o zisk jako takový, ale i o zlepšování obecné reputace. Tento fenomén je ale jen velice 

obtížně měřitelný. Navíc agentura musí brát zřetel na to, kolik programů je schopna měsíčně 

uspořádat a jaká je jejich maximální kapacita. Poté může agentura zvážit, jestli se jí 

pravidelné placení této reklamy dlouhodobě vyplatí či nikoliv.  
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7.2.5 Zpracování nabídky a realizace programů ve více jazycích 

 

Dalším navrhovaným opatřením je zpracování nabídky programů a jejich pořádání ve více 

světových jazycích. Základem by měla v České Republice být angličtina a němčina. Tím by 

se nabídka otevřela nové potenciální klientele zahraničních firem, působících v Čechách. 

 

Z vlastních zkušeností můžeme tvrdit, že překlad internetové nabídky by se měl cenově 

pohybovat v řádu několika tisíc korun. To se v delším časovém horizontu agentuře určitě 

vyplatí. I když by nabídka v jiném jazyce nepřivedl přímo cizojazyčné zákazníky, dodá 

internetovým stránkám punc kvality.  

 

Z pohledu zaškolení personálu do realizace programů v jiných jazycích může být velmi 

nákladné a náročné. Proto by si agentura měla pečlivě zvolit které jazyky je schopna zařídit.  
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7.3 Opatření 3 – Pravidelná modernizace programů a sledování trendů 

 

Je velice důležité jít s dobou. Jakmile agentura přestane sledovat aktuální trendy, stává se 

stále méně konkurenceschopnou. Nakonec tento scénář obvykle končí krachem. Toho se musí 

agentury za každou cenu vyvarovat a pravidelně sledovat novinky v nabídkách svých přímých 

konkurentů, nabídky nepřímých konkurentů (například zahraničních agentur stejného typu) i 

aktuální trendy ve společnosti v oblasti módy, pracovní sféry, volnočasových aktivit nebo 

životního stylu.    

 

Pokud při této pravidelné kontrole agentura zjistí významné změny, které by pro ni mohly 

představovat hrozbu, musí se operativně rozhodnout, jak s touto situací naložit. Pokud se 

například objeví nový trend v oblasti volnočasových aktivit (například boom paddleboardingu 

v USA přichází pomalu i do ČR) a konkurenční agentury tento trend zahrnou do nabídky 

svých programů. Je velice žádoucí, aby agentura zaškolila své pracovníky v tomto oboru a 

začala ve své nabídce uvádět obdobný program, pokud možno v určitém směru vylepšený. 

Obrázek paddleboardingového programu je možné nalézt v příloze 12.4.   

 

Samozřejmě je vždy nutné zvážit návratnost investic do těchto nových akcí a využitelnost 

programů pro momentální cílovou skupinu agentury.  Například pro různé věkové nebo 

profesní skupiny se hodí velmi rozdílné teambuildingové programy. Pokud ve své cílové 

skupině má agentura tyto různé skupiny, musí mít pro ně mít připraveny různé programy, 

popřípadě různé varianty těchto programů. Programy s paddleboardingem jsou například 

vhodné pouze v teplém letním počasí pro fyzicky zdatné účastníky.  
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7.4 Opatření 4 – Vztahy s partnery 

 

Odborníci se shodují, že velice důležité je udržovat kvalitní pozitivní vztahy se svými 

partnery a případné vyhledávání partnerů nových. Dobré vztahy s partnery je třeba udržovat 

pravidelným kontaktem, pokud možno i občasným zprostředkováváním zakázek, výměnou 

kontaktů atd. Zkvalitňování vztahů s partnery agenturám přináší možnost vyjednání lepších 

podmínek (například pronájmu areálu) při realizaci stávajících programů a tím i zvýšení 

zisku. Zároveň také kvalitní vztahy podporují přísun nové klientely.  

 

Partnery, nakloněnými spolupráci s teambuildingovými agenturami, jsou v českém prostředí, 

jak vyplývá z provedených analýz, zpravidla vlastníci rekreačních resortů a objektů, výrobci 

sportovního zboží nebo sportovního oblečení. Najít výhodné podmínky spolupráce ale lze 

prakticky s každým subjektem na českém trhu. Pokud se nebude jednat o levnější ceny pobytu 

v resortu nebo levnější odběr produktů nebo služeb nabízených obchodníkem, může se jednat 

o partnerství formou sponzoringu. Vytváření nových partnerských vztahů rozšiřuje agenturám 

možnosti realizovat své podnikání v dalších oblastech.  

 

Při jednání by se agentura měla vždy zaměřit na připravené nabídnutí různých variant možné 

spolupráce. Velice dobrým argumentem při přesvědčovacím procesu je podle odborníků 

základna zákazníků, na které má agentura kontakt a může je například o nové spolupráci 

s partnerem informovat na jejích internetových stránkách nebo prostřednictvím e-mailu.  

 

Pokud agentura jedná s prodejcem zboží, které se agentuře hodí k realizaci určitých programů, 

lze téměř vždy vyjednat množstevní slevu. Ideálně tou formou, že se agentura zaručí, že 

pokud jí obchodník poskytne slevu z oficiální ceny zboží, bude daný sortiment odebírat pouze 

od něj.  

 

V neposlední řadě je velmi cenným argumentem při jednání i nabídnutí databáze kontaktů na 

ostatní partnery a příslib pomoci při jednání s nimi.  

 

České agentury v tomto ohledu nejsou zvyklé dostatečně pracovat se stávajícími partnery, 

s vyhledáváním a následným nasmlouváním nových partnerů, a tím se připravují o zajímavé 

obchodní příležitosti a výhody.  
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8 Diskuse 

 

Z provedených analýz a prostudování internetových nabídek vybraného vzorku 

teambuildingových agentur můžeme vyvozovat, že na českém trhu v tomto odvětví skutečně 

existují nedostatky, které je možné relativně snadno napravit tak, aby nová opatření 

agenturám přinesla vyšší užitek z jejich podnikání.  

 

Teoretická část této práce pomáhá získat informace o teambuildingu jako takovém ve formě 

definice teambuildingu, která ho popisuje jako pojem pocházející ze dvou anglických výrazů: 

„team“, což znamená česky tým nebo skupina a „building“ neboli budování. Dohromady toto 

slovní spojení tedy znamená něco jako tvorba, stmelování či rozvoj týmu, nebo zvyšování 

efektivity týmové spolupráce apod. 

 

Dále potom seznamuje s typickými cíli teambuildingu, které vymezuje jako stmelení 

pracovníků dohromady, pomoci jim při vzájemném poznávání, utužit jejich vztahy, naučit je 

spolu lépe komunikovat a spolupracovat, zároveň také lépe řešit krizové situace, rozvíjet 

jejich kreativitu a komunikační schopnosti, zlepšit vedení lidí atd. Stručněji řečeno, úkolem 

teambuildingu je naučit tým fungovat efektivněji a produktivněji při celkově pozitivní a 

přátelské atmosféře. 

 

Zároveň teoretická část seznamuje i s historií teambuildingu a jeho vývojem až ke dnešnímu 

novodobému pojetí. Setkáme se v ní i s popisem aktuální problematiky v tomto odvětví a 

pojednání o historii a aktuální podobě teambuildingových agentur ve světě i v České 

Republice.  

 

Informace získané z PESTLE analýzy nám daly základní přehled o aktuální situaci a 

faktorech, majících vliv na český trh. Byly nám posléze velkým přínosem jednak pro 

sestavování SWOT Analýz vybraných teambuildingových agentur a zároveň i při navrhování 

opatření, majících za úkol zlepšit aktuální situaci. 

 

V následné analýze konkurence prostřednictvím Porterova modelu pěti sil jsme se zabývali 

hrozbou silné rivality, hrozbou vstupu nových konkurentů, hrozbou nahraditelnosti 

(substituce) výrobků, hrozbou rostoucí vyjednávací síly zákazníků a hrozbou rostoucí 
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vyjednávací síly dodavatelů na českém trhu v oblasti teambuildingových agentur a jejich 

činnosti.  

 

I informace, získané z analýzy konkurence v odvětví teambuildingu, byly posléze velkým 

přínosem při rozšiřování obzorů a vědomostí o této tematice a zároveň při dalším řešení této 

práce. 

 

Při výběru vzorku agentur, jejichž internetové nabídky byly dále studovány, bylo použito 

několik základních kritérií výběru. Díky kterým, jak věříme, jsme byli schopni zmiňovaný 

vzorek vybrat tak, aby reprezentoval český trh v této oblasti. Je zřejmé, že pro detailní 

prostudování nabídek agentur by v ideálním případě bylo vhodné prozkoumat všechny 

agentury, působící na českém trhu. Vzhledem k časovým možnostem a jejich počtu to ale 

nebylo možné. Nicméně věříme, že vybraný vzorek byl pro naši práci zcela dostačující a 

výsledky jsou tedy relevantní a obecně využitelné v praxi.  

 

Ve výsledné SWOT analýze jsme se dopracovali k výsledkům, že silné stránky u typických 

českých agentur reprezentuje kreativita programů, velké množství partnerů z různých oborů 

podnikatelské činnosti, pohotový krizový management a jednotné vedení. Slabými stránkami 

jsou zpravidla poměrně malé množství nabízených programů, ze kterých je možné si vybrat, 

občasné chyby v managementu programů, nedostatečná reklama, poměrně malé množství 

pořádaných akcí, neatraktivní design internetových stránek a malý základní kapitál a tedy i 

částka, se kterou je možné operovat a investovat. Příležitosti tržního prostředí vidíme 

především v růstu celkové poptávky po teambuildingových aktivitách, preferencích klientů po 

kreativních a rozmanitých programech a při výběru agentury v závislosti na designu 

internetových stránek, zlepšování vztahů s partnery, stálosti kurzu koruny vůči světovým 

měnám, předpokládanému ekonomickému růstu, vládní podpoře inovativních postupů, 

pokračujícím poklesu míry nezaměstnanosti a obecnému růstu významnosti internetu a 

sociálních sítí. Poměrná nestálost politického systému a systému daní, korupce ve státních 

zakázkách, početná konkurence. Nízké bariéry na trhu pro vstup nových potenciálních 

konkurentů a růst cen surovin, což nepřímo ovlivňuje růst cen nabízených programů, pro nás 

představují hrozby, kterých by se agentury měly snažit vyvarovat.  
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Výsledkem práce bylo po analyzování situace na českém trhu v této oblasti, navržení 

obecných opatření a postupů, vycházejících z informací, získaných z těchto analýz, které 

agenturám pomohou k následnému rozšiřování a zkvalitňování nabídky ve specifických 

ohledech. 

 

U provedených analýz je nutné brát v potaz spolehlivost a aktuálnost použitých zdrojů. 

Jelikož byla tato práce řešena v průběhu jednoho roku, některé informace, využívané pro 

analýzu, nemusí být již dnes stoprocentně aktuální.  

 

Je samozřejmě také nutné brát, při aplikaci navrhovaných postupů a opatření v praxi, v potaz 

rozdílnou mentalitu, kulturní rozdílnosti, finanční možnosti, zdraví a fyzickou kondici 

jednotlivých cílových skupin zákazníků. Na druhou stranu ale většina navrhovaných opatření 

není přímo vázána na některý z těchto aspektů. 
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9 Závěr 

 

Po provedení již výše zmiňované PESTLE analýzy, Analýzy konkurence v podobě Porterova 

modelu pěti sil, výběru reprezentativního vzorku dvaceti českých teambuildingových agentur, 

ze kterých potom na základě stanovených kritérií byly vybrány tři typické české agentury, 

jejichž fungování bylo pečlivě prostudováno, a pro které byly následně sestaveny SWOT 

analýzy a následného sestavení výsledné SWOT analýzy fiktivní agentury, koncipovanou pro 

typické agentury českého trhu, bylo možné navrhnout opatření, která agenturám v budoucnu 

pomohou s ohledem na jejich silné a slabé stránky využít stávajících příležitostí na českém 

trhu a vyvarovat se aktuálních hrozeb.  

 

Navrhovaná opatření jsou rozdělena do čtyř sektorů, které se každý zabývají jinou 

problematikou. V prvním sektoru navrhovaných opatření se zaobíráme možnostmi rozšíření 

nabídky v oblasti indol programů, a to ve dvou blocích. První blok se zabývá málo 

využívaným, ale velmi populárním programem o historii vína. Druhý blok se zabývá 

společenskými hrami, podporujícími týmovou spolupráci. Ty jsou rozděleny na vědomostní 

soutěže týmů, komunikační, logické hry a hry založené na kolektivní fantazii.  

 

Druhý sektor navrhovaných opatření se zabývá možnostmi zatraktivnění internetové nabídky 

agentur a je rozdělen do pěti bodů. Jsou to: Nová struktura nabídky, Specifikace programů a 

jejich hodnocení pomocí škál u určených kritérií, Průzkum názoru návštěvníků stránek o 

jejich designu a jeho případná změna, Zaplacení prvních míst na internetových vyhledávačích 

a reklama na sociálních sítích a Zpracování nabídky a realizace programů ve více jazycích.  

 

Třetí sektor opatření se zaobírá pravidelnou modernizací programů a sledováním aktuálních 

trendů. Ve dnešní době moderních rychlých technologií je velice důležité jít s dobou. Jakmile 

agentura přestane sledovat aktuální trendy, stává se stále méně konkurenceschopnou. Opatření 

třetího sektoru navrhují agenturám doporučení, jak se této situace vyvarovat. 

 

Čtvrtý sektor se zabývá spoluprací se stávajícími partnery a doporučeným postupem při 

jednání s novými potenciálními partnery. V tomto sektoru sou navrženy různé obecné 

argumenty, které se při jednání s potenciálním partnerem dají použít. 
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Na základě zjištěných výsledků předpokládáme, že bádání v této oblasti se bude dále ubírat ke 

snahám o zjištění konkrétních fyzických, psychologických, kulturních a dalších aspektů 

jednotlivých profesních skupin na českém trhu a vhodnosti jednotlivých nabízených 

teambuildingových programů vzhledem k nim. Díky tomu se potom jednotlivé agentury 

budou moci se svoji nabídkou specializovat na určité specifické skupiny zákazníků. Se 

specializací bývá tradičně spojeno i snížení nákladů, což v konečném důsledku agenturám 

přinese zisk. 
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Příloha č. 1: Ukázka originální nabídky agentury Lemons 

 

Velice zajímavě má nabídku zpracovanou jedna z nejstarších v Čechách, agentura Lemons. 

Nerozděluje svoje programy do jednotlivých podsekcí, ale nabízí velmi širokou škálu 

vtipných příběhově laděných teambuildingových akcí: 

 

FORT BOYARD 

 

 

“Prověřte svůj team ve hře na motiv známé TV soutěže v podmínkách středověkého hradu” 

LIBRETO: Moudrý a zároveň i velice vtipný otec Furat Vás bude provázet úvodem hry a 

pak si počká na neúspěšné řešitele zapeklitých úkolů vysoko ve své věži. Bojíte se exotických 

zvířat? To raději ukažte svou odvahu, nebo si uděláte neplánovanou známost s naším 

katem... Strategickou teamovou hrou Vás provedou organizátoři v dobových kostýmech. 

 

CO VÁS ČEKÁ: 

Středověký hrad, spletité chodby a dobová atmosféra. 

Přemožte hradního chasníka v souboji s kyjem. 

Myslíte, že projde velbloud uchem jehly? 

FILMOVÁ AKADEMIE 

 

“Kamery, světla, střižna, digitální efekty a nutná dávka kreativity.” 

LIBRETO: Uděluje se zlatá soška Oskara za nejlepší filmové dílo - stanete se nejen 

porotou, ale zároveň i tvůrci kreativního filmového díla. Před Vámi leží zajímavý úkol, 

množství materiálu a pár hodin času. Je už jenom na vás, jak si poradíte s filmovým štábem 

složeným z Vašich kolegů a zadaným tématem. 

CO VÁS ČEKÁ: 

Naučíte se základům práce s kamerou a tvorbě krátkého filmu 

Vytvoříte si vlastní scénář 

Spolu se svými kolegy natočíte akční, veselý nebo napínavý příběh 

Za pomoci profesionálů bude vaše video sestříháno, ozvučeno a přidají se efekty 

Slavnostní promítání videa, odborná porota a ceremoniální odevzdávání filmových cen pro 

ty nejlepší 
 

GOLDEN EGG 

 „Neztrácejte čas sledováním akčního filmu. Prožijte ho!“ 



 

 

LIBRETO: Zúčastněte se spolu se svým týmem kolegů výsadkové operace s krycím názvem 

GOLDEN EGG. Cílem je osvobození Vašeho zajatého generála, rozlousknutí záhadné šifry 

Zlaté vejce a ve finále záchrana světové sítě před mimořádně nebezpečným virem… 

CO VÁS ČEKÁ: 

Etapový závod na 4-5 hod. kladoucí nároky na fyzickou a psychickou kondici stejně jako na 

logické myšlení, práci v týmu, ale i na schopnost rychlého a správného rozhodování. 

Neobvyklé úkoly, nutná dávka invence, zajímavé herní situace a možnost identifikovat se s 

vlastní firmou 

Sofistikovaná hra s překvapujícím závěrem... 

M.A.S.H. 

 “Staňte se součástí nejznámější polní nemocnice na světě” 

LIBRETO: Váš oblíbený seriál se na několik dnů stane realitou se vším co k tomu patří. 

Nechte se pozvat na skleničku k Hokymu a cestou prohoďte pár slov s Klingerem a hlavně mu 

nezapomeňte pochválit novou blůzku… 

Vhodné pro firemní Away day. Struktura programu je vždy upravena podle potřeb a přání 

klienta. 

 

MISSION IMPOSSIBLE 

 „Překonejte nástrahy zdánlivě nesplnitelných úkolů“ 

Napínavá teamová hra na motiv filmu Mission Impossible, kterou si můžete zahrát téměř 

kdekoliv – možná outdoor nebo indoor varianta. Hra je ideální jako doplňkový program. 

Trvání cca 1,5 hodiny. Pro teamy 15 až 45 hráčů. 

LIBRETO: „Nic není tak lehké, jak se zdá na první pohled. Čas běží a team je víc než pouhá 

skupina jednotlivců. Úspěch čeká na ty, kteří pochopí základní rovnici teamové spolupráce. “ 

CO VÁS ČEKÁ: 

Rozlouskněte s kolegy zajímavé úkoly 

Dynamický průběh hry 

Jednoduchá pravidla 

 

 

 

 

 



 

 

ADRENALIN NA VODĚ 

 CO VÁS ČEKÁ: 

Odborná instruktáž 

Atrakce klasické: vodní skůtry; závěs na duši za motorovým člunem atd. 

Atrakce speciální: Vodní kolo jaké jste ještě neviděli, vodní běžky atd. 

TAJNÝ ZÁVOD 

 „Proměnte své auto na závodní, sebe na pilota a svého kolegu udělejte navigátorem!“ 

LIBRETO:Vaše auto v sobě ukrývá netušené možnosti a jeho potenciál ukážete nejlépe 

na startovací rampě „Tajných závodů“. Kilometry fascinující přírodou a trasa, která 

prověří jak pilota, tak i navigátora. Zvuk nastartovaných motorů a vůně benzínu věští 

neobyčejný zážitek. 

CO VÁS ČEKÁ: 

Orientace podle slepé mapy 

Úkoly na kontrolních stanovištích 

Silný teamový zážitek 
 

 

LESNÍ GOLF 

 „Klasický golf umí každý – dokonce i Tiger Woods!“ 

I když klasický golf je individuálním sportem, tato atraktivní varianta je hrou kolektivní. Na 

jednotlivých jamkách vás čekají mnohá překvapení… Dopřejte si zážitek z golfu, který je 

úplně originální. 

CO VÁS ČEKÁ: 

Fyzicky středně náročná hra 

Neobvyklá varianta golfu 

Posílení teamového ducha 

MEMORIÁL GUSTAVA EIFFELA – INDOOR HRA 

 „Navrhněte a zkonstruujte odvážný projekt!“ 

Přeneste se na konec 19. století, kdy geniální konstruktér Gustav Eiffel neúspěšně nabízí 

kanadskému Expu věž mimořádně odvážného tvaru. Dostalo se mu tvrdého zamítnutí. 

Projekt se ukázal i přes tento prvotní neúspěch jako životaschopný. 7200 tun železa tvořící 

důmyslně navrženou prutovou konstrukci je dnes ikonou nejenom Paříže, ale i celé Francie. 

Navrhněte stejně ambiciózní projekt a uspějte proti teamu svých kolegů. 

CO VÁS ČEKÁ: 



 

 

Konstruční závod a realizace odvážného projektu 

Tvořivá práce 

Atmosféra konce 19. století v Paříži 

SKOTSKÉ HRY 

 „Skotským válečníkem tělem i duší…“ 

Skotské hry, stejně jako kilt, tartan, whisky a dudy, jsou nedílnou součástí skotské historie a 

skotského kulturního dědictví. Po staletí zkoušeli skotští válečníci svoji sílu a obratnost 

během her, jejichž počátek nalezneme u her pořádaných králem Malcolmem Canmorem v 

Braemeru v druhé polovině 11. století. Nechte znovu ožít legendu a prožijte netradiční 

zápolení. 

CO VÁS ČEKÁ: 

Stylové skotské aranžmá akce 

Hod kládou do dálky 

Farmářský běh 

Hod skotským kladivem 

Vrh kamenem 

ZLATÁ HOREČKA 

 „Zlatonosná řeka vydá své poklady všem šikovným.“ 

Město Banská Štiavnica je historicky spjato s hornictvím a hledáním drahých kovů jako zlato 

a stříbro. Dvoudenní program je založen na genius locci tohoto výjimečného místa. 

Jednotlivé programy Vás přenesou do zlaté éry města, kde se poprvé na světě použil střelný 

prach k dobývání podzemního bohatství. 

CO VÁS ČEKÁ: 

Rýžování skutečného zlata a certifikát pro ty úspěšné 

Iniciační hornický rituál „Šachták“ 

Konstrukční závod při stavění hornické lanovky 

Hornické hry a hledání zlata v podzemí 

JAMES BOND 

 „Adrenalinové úkoly, nutná dávka recese a vydělané peníze tým utratí v Casinu Royal.“ 

Jak se zdá, Hugo Čajves má pod rouškou pěstování čaje rozlehlé plantáže s kokou. Mise 

Venezuela je jenom jeden z mnoha úkolů, které vám centrála MI5 přes telemost zadá. 

CO VÁS ČEKÁ: 



 

 

Před každou misí dostane tým DVD s filmem, na kterém centrála MI5 definuje úkol. 

Přenosný DVD přehrávač pro každý team (telemost). 

Tým se pohybuje za pomoci GPS navigace. 

EXPEDICE EMILA HOLUBA 

 „Ulovit a najít všechny cené zoologické a etnografické artefakty.“ 

Emil Holub byl člověk vzdělaný a pracovitý. Nedosáhl však svých snů - nestal se objevitelem 

nezmapovaných území Afriky. Je to výzva, abyste naplnili Holubův sen a vyrazili do 

neznámé části Afriky v oblasti Transvalu a Kapska za účelem mapování a rozšiřování 

etnografických sbírek. 

CO VÁS ČEKÁ: 

Setkání s mecenášem Vojtou Náprstkem, který bude expedici financovat. 

Strategické plánování a nákup expedičního materiálu v Kapském městě. 

Lov létajících ryb, vypouštění poštovních holubů se zprávou pro Vojtu Náprstka a další. 

SURVIVAL CHALLENGE 

 „Žije jen ten, kdo přežije“ 

Náhodně si vylosujete azimut, musíte jít pořád rovně a nesmíte uhnout ani o centimetr. Pod 

vedením instruktora se naučíte základním technikám k přežití v přírodě. Cestou vás potká 

několik náhodně vylosovaných incidentů, které budete muset vyřešit. 

CO VÁS ČEKÁ: 

Naučíte se a vyzkoušíte si dovednosti z oblasti přežití ve volné přírodě. 

Bivaky, oheň, získávání vody, nouzové vaření a další. 

ARCHEOLOGICKÉ PÁTRÁNÍ 

 „Team špičkových archeologů pátrá po součástkách alchymistického stroje. Team je víc 

než jednotlivec. Zlato vyrobí jenom team, chamtivec nikoliv! “ 

CO VÁS ČEKÁ: 

Hráči v týmech pátrají po staré Praze 

Úvod do hry v historických barokních prostorách 

Každý team dostane mapu a průvodce po Praze 

Jenom teamová souhra umožňuje vyřešit zadaný úkol 

Hráči uvedou do chodu alchymistický stroj 

Možnost organizovat i mimo Prahu 

 

 



 

 

DRAČÍ LODĚ 

 „Jedná se o kolektivní aktivitu vhodnou pro teambuilding, neboť předpokladem k úspěchu 

je souhra a týmový duch“ 

Dračí loď je 12,5 metru dlouhá 'kanoe' s dračí hlavou na přídi a ocasem na zádi. V nejširším 

místě měří 1,2 metru a má 10 laviček pro pádlaře, kteří si do ní sedají ve dvojicích. Každý má 

vlastní pádlo, se kterým pádluje na své straně lodi. Do lodi se vejde maximálně 20 pádlařů, 

optimální obsazení je však 16 nebo 18 pádlujících. Rytmus pádlování udává bubeník, sedící 

na vysoké stoličce zády ke směru jízdy na přídi lodi. Na zádi stojící kormidelník pak udržuje 

plavidlo v požadovaném kurzu. Dračí lodě jsou ideálním prostředkem pro týmovou 

spolupráci. Jen těžko si lze představit nějaký jiný sport, při kterém je týmová souhra tak 

důležitá. I posádka složená se samých "nadřenců" snadno zůstává pozadu, když nenajdou 

společný rytmus. V lodi všichni sedí blízko jeden druhému, společně sdílí nervozitu před 

závodem, adrenalin startovního povelu, závodní nadšení a v lepším případě i radost z výhry. 

Týmový duch prosycuje atmosféru. 

 

CASINO FALEŠNÝCH HRÁČŮ 

 „Profesionální kouzelníci, herci a krupiéři nabízí komponovaný program, ve kterém se 

slučuje to nejlepší z těchto profesí. Nejedná se však o klasické mobilní casino!“ 

Co vás čeká: 

Klasických casino her, při kterých hráč hraje proti systému hry, i těch „za hranicí zákona“, 

kde hraje proti dovednostem profesionálního hráče. S námi ovšem hrajete naprosto legálně a 

bez rizika. Projekt Casino Falešných Hráčů nabízí spojení varieté, hazardu a kouzel. Myslíte 

si, že dokážete uhlídat šikovné ruce falešných hráčů? Předveďte svou bystrost. Moderátor 

Vás provede světem falešných hráčů, seznámí s pravidly jednotlivých her a na závěr vyhlásí 

nejúspěšnější hráče. Do programu jsou zařazena stylová eskamotérská čísla. 

Hry „za hranicí zákona“, při kterých hráč hraje proti dovednostem profesionálního hráče. S 

námi ovšem hrajete naprosto legálně a bez rizika: 

Skořápky – klasické (s kuličkou) 

Skořápky – karetní 

Podrážkové placky 

Řetízek 

Opasek 

Plátýnko 



 

 

Kámen, nůžky, papír 

V případě že se vám podaří přistihnout našeho hráče při podvodu,vyhrajete zajímavý 

bonus! 

 

KRKONOŠSKÝ MAGORÁK 

 „Dejte si pořádně do těla – kola, voda, lana a výšlap do kopce!“ 

Magorák je závod 4-5 členných týmů v Harrachově a okolí. Dejte si pořádně do těla! 

Vyzvěte své kolegy a vyražte z kanceláře na pořádný chlapský závod. Čeká vás několik 

pořádných výšlapů, kola, potápění a lanové centrum. Který tým bude nejlepší? Pohyb v 

terénu je podle mapy. 

Náročnost je možné upravit podle představ klienta. Možná je i noční varianta. 

 

ZÁCHRANÁŘSKÝ TEAM (EVAKUACE ZRANĚNÝCH) 

 

 

„Záchranářské týmy jsou vyslané na místo neštěstí, kde hledají zraněné.“ 

Scénář: 

Na území, které není blíže určeno, se ztratila skupina. 

Je podežření, že někteří členové jsou vážně zraněni. 

Místo neštěstí je těžko přístupné. Je nutné použít speciální vybavení a techniku. 

Detailní informace nejsou k dispozici. Tým musí být schopen flexibilně měnit plán záchrany. 

Zranění musí být lokalizováni a stabilizováni do hodiny, jinak hrozí vážné následky. 

Stabilizovaná oběť se následně musí přepravit na předem určené bezpečné území. 

Co vás čeká: 

Náročná týmová výzva – může sloužit pro spestření programu, nebo jako součást 

komplexního tréninku týmové spolupráce 

Praktické cvičení pro rozvoj manažerských nebo vůdčích dovedností 

Tato aktivita přináší i pochopení a proniknutí do zásad první pomoci, hledání zraněných osob 

a záchranářských technik 

Je možné přizpůsobit jako soutěž mezi dvěma týmy“ (Lemons.cz, 2013) 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 2: Ukázka nabídky agentury Yellow Point 

 

4ADVENTURE 

Program sleduje širokou škálu manažerských schopností, řešení problémů, zvládání 

krize, rychlé rozhodování, schopnost improvizace a kreativitu. 

Poměrně fyzicky i psychicky náročný program, v jehož průběhu účastníci putují za 

jediným cílem: najít místo ubytování. Cíl cesty zůstává po celou dobu putování skryt a trasa 

na mapě je zakreslená terénem, který je velmi často i na terénních čtyřkolkách neprůjezdný… 

 

Účastníci řeší mnoho konfliktních situací, musí se rychle rozhodovat a rychle reagovat 

na nové podněty. Cesta se tak pro účastníky stává okamžikem sebepoznání, pochopení 

koncepčního myšlení a důležitosti každého jednotlivého člena týmu. 

 

DIVADLO 

Kreativní a výrazně vyjednávací hra, roli dostává v programu každý; tento program je 

možno přizpůsobit téměř všem skupinám, zahrnuje vyjednávací schopnosti, prezentaci, 

kreativitu, strategii, time management, řízení projektů, vedení finančního rozpočtu a 

komunikaci. 

Akce je uvedena hranou scénkou, kdy se majitel golfového klubu rozhodl, že chce 

pozvednout věhlas svého areálu jako centra nejen golfového, ale i kulturního dění v kraji, a 

představit toto úžasné místo obyvatelům okolních obcí a vsí. 

Úkolem účastníků je v průběhu dne připravit kompletně divadelní představení a na 

večerní premiéru přivést co nejvíce diváků. V průběhu dne musí realizační tým několikrát 

prezentovat majiteli golfového klubu aktuální stav příprav projektu, předpokládané množství 

diváků apod. 

 

Po úspěšném divadelním představení a neutichajícím potlesku diváků předává majitel 

golfového klubu účastníkům certifikát na Golfovou akademii pro další den… 

 

HUMMER 

Úkolem účastníků je sestavení super tajného modelu vojenského vozidla. Zadání protři 

výrobní celky/společnosti, kde panují vztahy dodavatel a odběratel, kde do hry 

vstupují granty EU, 5S a BOZP, kontrola kvality, JIT i známý KANBAN. Účastníci se 



 

 

přenášejí do reálného výrobního procesu, musí plánovat, analyzovat technickou 

dokumentaci, sledovat čas a kooperovat s dalšími týmy. 

Program je zpracován pro všechny úrovně řízení a přináší vynikající efekt pro hodnocení 

a vzdělávání technických specialistů. 

Výsledkem je skutečné dálkově ovládané vozidlo Hummer, se kterým týmy absolvují na 

konci hry závody. 

Simulace výrobního procesu se zastoupením různých výrobních procesů přináší zejména 

technicky orientovaným osobám možnost prokázat své schopnosti vést, hodnotit a 

motivovat lidi, týmově spolupracovat, stanovit strategie a sledovat efektivitu a 

produktivitu práce v náročném prostředí automobilového průmyslu. Každý člen týmu má 

svoji roli, která ovlivní celkový výsledek. 

 

PROFESIONÁLOVÉ 

Nejúspěšnější program pro manažery a obchodníky zahrnující taktizování, analytické 

schopnosti, efektivní komunikaci, argumentaci, tah na bránu a schopnost rychle řešit 

problémy a rozhodovat se. 

Profesionálové z CI5 plní stále nové a nové úkoly a ještě mnoho jich čeká. Ovšem čas se 

nezastavil a Cowley, Bodie a Doyle nejsou již žádní mladíci a proto do dalších úkolů 

potřebují vybrat novou, mladou a perspektivní náhradu, která by plnila dané úkoly se stejnou 

vervou a profesionalitou jako oni. 

Proto dostávají jeden z posledních úkolů, a to otestovat při akci všestranné, „nové 

PROFESIONÁLY“, kteří dokážou v „džungli byznysu“ ukázat nejen tvrdé lokty, 

přesnou mušku, hbité tělo, řidičské umění, ale také důvtip, nápad, týmovou spolupráci a 

vynikající komunikaci. Jen takoví mohou obstát při prosazení práva a spravedlnosti… 

Úkolem jednotlivých týmů nebude jen nejlépe obstát v průběhu testu „nových 

Profesionálů“, ale také především odhalit agenta ve svém týmu a popřípadě svého 

člověka v týmu jiném. 

 

SMETIŠTĚ 

Cílem programu je otevřít kreativní stránky účastníků, pustit uzdu fantazii a vlastním 

schopnostem. 

Program je vhodný pro menší skupiny účastníků, na které v závěru čeká mimořádná odměna 

– spuštění do provozu jejich vlastního výtvoru. 



 

 

Program lze samozřejmě přizpůsobit rozsahem smetiště (od malého smetiště v hotelové 

místnosti po vrakoviště aut apod.) a v jeho rámci lze sledovat komunikaci, týmovou 

spolupráci, schopnost řešit nestandardní problémy, kreativitu a time management. 

Účastníci se ocitnou opuštěni na starém smetišti, které skrývá mnoho zajímavých a 

užitečných věcí. Zde dostanou za úkol sestrojit určitou věc (dopravní prostředek apod.) 

pouze z dílů, které najdou na smetišti. Mají na to jediný den a pokud úkol nesplní, nikdy se ze 

smetiště nedostanou… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 3: Ukázka navrhnutého designu hodnotících škál programů 

 

Týmová spolupráce: 

      

Fyzická náročnost: 

      

Komunikace: 

      

Poznávání zajímavých míst: 

      

 Adrenalin: 

      

  

 

 

 

Příloha č. 4: Obrázek Paddleboarding 

 

 

 


