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Abstrakt 

 

Název práce:  Management a marketing projektu Sportovní talent roku a jeho 

implementace na období 2014 - 2015 

 

Cíle práce:  Cílem práce je navrhnout zdokonalení projektu Sportovní talent 

roku na léta 2014-2015. Projekt je zaměřen na zdravý životní styl 

žáků základních škol v České republice. Autor vychází z analýzy 

dosavadních ročníků realizovaných neziskovou organizací. Jeho 

vlastním přínosem jsou provedené implementace uvedeného 

projektu. 

 

Metody:  Pro podrobné analyzování informací o projektu Sportovní talent 

roku je využita případová studie. Analýza podmínek se provádí za 

pomoci PEST analýzy, Porterovo modelu pěti sil a analýzy 

zdrojů. K syntéze předchozích analýz je aplikována SWOT 

analýza. 

 

Výsledky:  Studie odhalila nedostatky především v  manažerských činnostech 

projektu. Největší nedostatky lze spatřit zejména v  oblasti 

personálního zajištění, marketingové komunikace a finančního 

zajištění. 

 

Klíčová slova:  sportovní akce, projekt, nezisková organizace, SWOT analýza, 

management a marketing sportovní akce 



Abstract 

 

Title:  Management and marketing of the project Sports talent of the 

year and its implementation for period 2014-2015 

 

Targets:  The aim of this thesis is to propose improvements of the project 

Sports talent of the year for period 2014 – 2015. The project is 

focused on healthy lifestyle of the primary school pupils in the 

Czech Republic. The author based on analysis of previous years 

which were realized by a profit organization. His own 

contributions are made by the implementation of the project. 

 

Methods:  There is a case study used to analyze the information about the 

project Sports talent of the year. Analysis of the conditions is 

carried out with the aid of PEST analysis, Porter’s model of five 

forces, and analysis of resources. SWOT analysis is applied to 

synthesize previous analyzes. 

 

Results:  The study revealed gaps especially in the management activities 

of the project Sports talent of the year. The greatest gaps can be 

seen in the branch of staffing, marketing and communications and 

financing. 

 

Key words: sports event, project, non profit organization, SWOT analysis, 

management and marketing of sports event 



OBSAH 

1 ÚVOD ...................................................................................................................... 12 

2 CÍLE A ÚKOLY PRÁCE .......................................................................................... 14 

3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA .............................................................................. 15 

3. 1 Sport ................................................................................................................. 15 

3. 2 Organizace ve sportovním prostředí .................................................................. 16 

3. 2. 1 Neziskové organizace ................................................................................ 16 

3. 2. 2 Spolky....................................................................................................... 18 

3. 3 Projekt .............................................................................................................. 21 

3. 4 Projektový management .................................................................................... 23 

3. 4. 1 Hodnocení efektivnosti ............................................................................. 26 

3. 4. 2 Projektový manažer a jeho činnosti ........................................................... 28 

3. 5 Strategické plánování ve sportu ......................................................................... 29 

3. 5. 1 Strategický postup pro realizaci sportovní akce ......................................... 31 

3. 5. 2 SWOT analýza organizace sportovní akce ................................................. 34 

3. 6 Management sportovní akce.............................................................................. 35 

3. 6. 1 Vytváření sportovní akce ........................................................................... 36 

3. 6. 2 Rozpočet ................................................................................................... 37 

3. 6. 3 Výběr lokality sportovní akce .................................................................... 38 

3. 6. 4 Sponzoring ................................................................................................ 38 

3. 6. 5 Zákazníci .................................................................................................. 39 

3. 6. 6 Sportovci .................................................................................................. 41 

3. 6. 7 Propagace a televizní přenos ..................................................................... 41 

3. 6. 8 Personální zajištění ................................................................................... 42 

3. 6. 9 Realizace akce .......................................................................................... 43 

3. 7 Corporate social responsibility .......................................................................... 44 

4 METODOLOGIE ..................................................................................................... 45 

4. 1 Případová studie ............................................................................................... 45 

4. 2 PEST analýza.................................................................................................... 45 

4. 3 Porterův model pěti sil ...................................................................................... 47 

4. 4 Analýza zdrojů .................................................................................................. 47 

4. 5 SWOT analýza .................................................................................................. 48 



5 ANALÝZA SOUČASNÉ SITUACE ŘÍZENÍ PROJEKTU SPORTOVNÍ TALENT 

ROKU ...................................................................................................................... 51 

5. 1 Projekt Sportovní talent roku ............................................................................ 51 

5. 1. 1 Systém soutěže Talent roku ....................................................................... 52 

5. 1. 2 Harmonogram soutěže Talent roku ............................................................ 53 

5. 1. 3 Historie soutěže Talent roku ...................................................................... 53 

5. 1. 4 Sportovní den s Talentem .......................................................................... 54 

5. 1. 4. 1 Rozpočet akce ................................................................................... 55 

5. 1. 4. 2 Výběr lokality ................................................................................... 56 

5. 1. 4. 3 Sponzoring ........................................................................................ 56 

5. 1. 4. 4 Zákazníci a sportovci ......................................................................... 56 

5. 1. 4. 5 Propagace a média ............................................................................. 57 

5. 1. 4. 6 Personální zajištění ............................................................................ 57 

5. 1. 4. 7 Realizace akce ................................................................................... 58 

5. 1. 4. 8 Zhodnocení ....................................................................................... 59 

5. 2 Manažerské činnosti projektu Sportovní talent roku .......................................... 59 

5. 2. 1 Představení Asociace amatérských sportů České republiky jako organizátora 

projektu Sportovní talent roku ................................................................... 59 

5. 2. 1. 1 Historie a postavení Asociace amatérských sportů České republiky ... 60 

5. 2. 1. 2 Analýza zdrojů Asociace amatérských sportů České republiky........... 60 

5. 2. 2 Strategické plánování ................................................................................ 62 

5. 2. 2. 1 Stanovené cíle projektu ..................................................................... 62 

5. 2. 2. 2 Cílové skupiny .................................................................................. 63 

5. 2. 3 Organizování projektu Sportovní talent roku ............................................. 64 

5. 2. 4 Personální zajištění projetku Sportovní talent roku .................................... 65 

5. 2. 5 Marketing projektu Sportovní talent roku .................................................. 65 

5. 2. 4. 1 Hlavní marketingové cíle projektu ..................................................... 66 

5. 2. 4. 2 Marketingová komunikace projektu ................................................... 66 

5. 2. 6 Ekonomické zajištění ................................................................................ 72 

5. 2. 6. 1 Sponzoři ............................................................................................ 72 

5. 2. 6. 2 Rozpočet ........................................................................................... 73 

5. 2. 7 Hodnocení................................................................................................. 74 

5. 3 Analýza prostředí realizace projektu ................................................................. 74 

5. 3. 1 Analýza konkurenčního prostředí .............................................................. 74 



5. 3. 2 PEST analýza ............................................................................................ 77 

5. 3. 2. 1 Politické okolí ................................................................................... 77 

5. 3. 2. 2 Ekonomické okolí ............................................................................. 77 

5. 3. 2. 3 Sociální okolí .................................................................................... 78 

5. 3. 2. 4 Technologické okolí .......................................................................... 78 

5. 4 SWOT analýza .................................................................................................. 78 

6 NÁVRHY ZDOKONALUJÍCÍ PROJEKT SPORTOVNÍ TALENT ROKU NA LÉTA 

2014 - 2015 ............................................................................................................... 81 

6. 1 Systém soutěže Talent roku 2015 ...................................................................... 82 

6. 1. 1 Harmonogram soutěže Talent roku 2015 ................................................... 83 

6. 1. 2 Sportovní den s Talentem .......................................................................... 84 

6. 1. 2. 1 Rozpočet akce ................................................................................... 85 

6. 1. 2. 2 Výběr lokality ................................................................................... 86 

6. 1. 2. 3 Sponzoring ........................................................................................ 87 

6. 1. 2. 4 Zákazníci........................................................................................... 87 

6. 1. 2. 5 Propagace a média ............................................................................. 88 

6. 1. 2. 6 Personální zajištění ............................................................................ 88 

6. 2 Manažerské činnosti při zajištění soutěže Talent roku 2015 ............................... 89 

6. 2. 1 Personální zajištění ................................................................................... 89 

6. 2. 2 Marketingová komunikace soutěže Talent roku 2015................................. 90 

6. 2. 2. 1 Slogan marketingové komunikace ..................................................... 90 

6. 2. 2. 2 Facebook ........................................................................................... 91 

6. 2. 2. 3 Webové stránky ................................................................................. 92 

6. 2. 2. 4 Bannery v reklamní síti Google ......................................................... 93 

6. 2. 2. 5 Direct mail ........................................................................................ 93 

6. 2. 2. 6 Plakáty .............................................................................................. 94 

6. 2. 2. 7 Televizní prezentace .......................................................................... 94 

6. 2. 2. 8 Public relations .................................................................................. 95 

6. 2. 2. 9 Nové sociální sítě .............................................................................. 95 

6. 2. 2. 10 Maskot ............................................................................................ 96 

6. 2. 2. 11 Talent roku TV ................................................................................ 97 

6. 2. 2. 12 Korespondenční lístky ..................................................................... 97 

6. 3 Finanční plán zavádění navrhovaných opatření pro soutěž  

       Talent roku 2015 ........................................................................................... 97 



6. 3. 1 Struktura plánovaných výdajů ................................................................... 98 

6. 3. 2 Příjmy soutěže Talent roku 2015 ............................................................... 99 

6. 3. 2. 1 Sponzoři ............................................................................................ 99 

6. 3. 2. 2 Dotace ............................................................................................. 101 

6. 3. 3. 3 Merchandising ................................................................................. 101 

6. 4 Časový plán realizace návrhů .......................................................................... 103 

7 ZÁVĚR .................................................................................................................. 105 

8 SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ......................................................................... 107 

8.1 Seznam použité literatury................................................................................. 107 

8.2 Seznam elektronických zdrojů ......................................................................... 111 

9 SEZNAM PŘÍLOH ................................................................................................ 113 

 



SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

AAS ČR  Asociace amatérských sportů České republiky 

AŠSK   Asociace školních sportovních klubů 

CBA   Analýza nákladů a užitku 

CSR   Corporate social responsibility 

ČOV   Český olympijský výbor 

ČUS   Česká unie sportu 

EVA   Ekonomická přidaná hodnota 

MŠMT  Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

NNO   Nestátní neziskové organizace 

NOZ   Nový občanský zákoník 

PR   Public relations 

ROI   Návratnost investic



12 

 

1 ÚVOD 

Dějiny pobytu lidské civilizace na zemi zaznamenávají celou řadu přelomových 

bodů a objevů, které svým způsobem významně ovlivnily po delší časové období 

komfort lidského bytí. Konec 20. a začátek 21. století v tomto ohledu není výjimkou. 

Řeč je především o moderních informačních technologiích, které na přelomu tisíciletí 

začaly dynamicky pronikat do života širokých vrstev obyvatelstva a staly se 

celosvětovým fenoménem. 

Tento jev s sebou nese bezesporu celou řadu výhod ať už v oblasti úspory času, 

komfortu, lidské práce, volnočasových aktivit atd. Nicméně existuje rovněž druhý úhel 

pohledu, který v celosvětovém šíření moderních technologií spatřuje řadu méně 

prospěšných okolností. S ohledem na budoucí vývoj života na zemi je možná až 

alarmující, jakým způsobem moderní technologie ovlivňují životní styl mladé generace, 

který pomalu ztrácí přívlastek zdravý a přirozený a vyznačuje se spíše elektronickou 

zábavou, odporem k pohybovým aktivitám, nezdravou stravou, nedostatkem pohybu 

apod. 

Změna životního stylu dětí a mládeže je na první pohled patrná již na vytíženosti 

dětských hřišť, které na rozdíl od minulých let nabízí široké možnosti vyžití. Tyto 

multifunkční areály více než často zejí prázdnou a to na území celé České republiky. 

Evidentně se tedy nejedná o lokální problém a je potřeba tuto situaci řešit. Bylo by 

možná příliš jednoduché z tohoto nelichotivého stavu vinit pokrok moderní doby a 

vynechat tak například roli samotných rodičů či dalších činitelů. Nicméně podstatné je 

především to, že se jedná o celospolečenský problém, který není možné přehlížet. 

Aktivní trávení volného času, ať už sportem nebo jinou pohybovou činností, má 

velice pozitivní vliv na přirozený vývoj jedince, jelikož ovlivňuje nejen zdraví dítěte, 

ale má také nesporný neformální vzdělávací a výchovný dopad. Význam sportu tak lze 

spatřit v takových oblastech jako je sociální integrace, prevence, kvalita života, 

rekreace, výchova, vzdělaní či podpora míru. Tento široký dosah sportu si uvědomuje 

celá řada menších či větších institucí a svojí činností bojují za vylepšení postavení 

sportu ve společnosti. 

Jednou z těchto institucí je také Asociace amatérských sportů České republiky 

(AAS ČR). Tato nezisková organizace realizuje za účelem iniciace pohybových aktivit 

mladé generace projekt Sportovní talent roku, v rámci kterého se každoročně koná 

celostátní soutěže Talent roku. 
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Tato práce se bude zabývat právě projektem Sportovní talent roku a to především 

důkladnou analýzou soutěže Talent roku 2013 – posledního zrealizovaného ročníku, ze 

kterého se dají vyčíst nejaktuálnější informace. 

Na základě provedené analýzy budou následně navrhnuta vhodná opatření a 

postupy, které by měly vést k efektivnějšímu naplnění stanovených cílů projektu. Tyto 

návrhy lze označit za plánovaný největší přínos práce. 
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2 CÍLE A ÚKOLY PRÁCE 

Cílem práce je navržení konkrétních nových opatření, která povedou k 

efektivnějšímu naplnění stanovených cílů projektu Sportovní talent roku. Tento hlavní 

cíl práce vzejde z důkladné analýzy dosavadního průběhu projektu, který gradoval 

třetím rokem realizace v letech 2012/2013, a tak se analýza zaměřuje především na toto 

časové období. 

 

K dosažení hlavního cílu bude zapotřebí vykonat tyto dílčí úkoly: 

 získání a podrobná analýza informací o projektu Sportovní talent 

roku, 

 analýza spolku, který organizuje projekt Sportovní talent roku, 

 analýza konkurenčního prostředí, ve kterém je projekt Sportovní 

talent roku realizován, 

 analýza externích vlivů ovlivňujících realizaci projektu Sportovní 

talent roku,  

 SWOT analýza, 

 návrh nových opatření a postupů zdokonalující projekt Sportovní 

talent roku na léta 2014 - 2015. 
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA  

Tato část práce se zaměřuje  na vymezení teoretického rámce. Obsahuje tedy 

přehled a rozbor literatury, která se zabývá klíčovou problematikou a pojmy, jež jsou 

specifické pro zkoumaný problém. 

Předně jsou vymezeny pojmy, jejichž minimální nastínění je vhodné s ohledem 

na povahu a zaměření práce – sport a neziskové organizace s důrazem na spolky. 

Obecně je představena rovněž problematika zákonitostí řízení projektů v širším 

kontextu. Poté je věnována pozornost aplikaci poznatků z oblasti řízení na projekty a 

akce sportovní povahy, když podrobně je rozebírán konkrétní postup realizace. Závěrem 

je charakterizována společenská odpovědnost, která taktéž souvisí se zkoumaným 

problém.   

 

3. 1 Sport 

Na úplném začátku teoretického rámce je příhodné krátké vymezení často 

používaných pojmů „sport“ a „sportování“. 

NOVOTNÝ (2011) se ve své ekonomicky zaměřené publikaci stručně pozastavil 

nad původem vysoce frekventovaného slova „sport“, když poukazuje na odvození 

z latinského „disportare“ a starofrancouzského „le désporter“, což znamená bavit se, 

příjemně trávit volný čas. Nepřímo tím tedy vyvádí z omylu často slýchaného při běžné 

společenské komunikaci, kdy dochází k mylným představám, že sport je pouze 

vrcholová záležitost profesionálních jedinců či kolektivů. To jednoznačně vyvrací 

rovněž dokument Evropské komise Bílá kniha o sportu, kde je sport definován jako 

„veškeré formy tělesné aktivity, které, provozovány příležitostně nebo organizovaně, 

usilují o vyjádření nebo vylepšení fyzické kondice a duševní pohody, utvoření 

společenských vztahů či dosažení výsledků v soutěžích na všech úrovních.“ [17] 

DOVALIL (1982) diferencuje sport  dle výkonnostní úrovně a samotného 

poslání na sport masově-rekreační, sport výkonnostní a sport vrcholový. 

Jednoduchý nástin dokazuje, že sport představuje všechny formy tělesné 

činnosti. Samotný cíl sportu nelze chápat pouze jako dosažení nejlepších sportovních 

výkonů v soutěžích všech úrovní, ale jeho účel je daleko obšírnější, jelikož zde 

nepochybně patří také harmonický rozvoj tělesné i psychické kondice, upevňování 
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zdraví a rozvoj společenských vztahů. Význam sportu je tedy univerzální a souvisí 

s oblastmi, jako je sociální integrace, prevence, kvalita života, rekreace, výchova, 

vzdělaní či podpora míru. 

 Vymezení pojmu sport umožní v diplomové práci lepší porozumění tohoto často 

používaného termínu a zamezí tím záměně za pouhou profesionální oblast, ke které 

nezřídka kdy dochází u široké veřejnosti.  

 

3. 2 Organizace ve sportovním prostředí 

Prostředí sportu v České republice je tvořeno početnou skupinou organizací, 

jejichž poslání je vysoce různorodé. I přes heterogenní povahu organizací pohybujících 

se v oblasti sportu lze najít zásadní rozdělení selektující dvě základní skupiny: 

 1) ziskové organizace 

 2) neziskové organizace 

 

Pojem ziskové organizace označuje obchodní společnosti, které jsou zakládány 

za účelem zisku, tedy ekonomického prospěchu. Obchodní společnost definuje 

Obchodní zákoník jako „právnickou osobou založenou za účelem podnikání, nestanoví-

li právo Evropských společenství či zákon jinak. Společnostmi jsou veřejná obchodní 

společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová 

společnost, evropská společnost a evropské hospodářské zájmové sdružení.“ [73] 

Pro prostředí sportu v České republice je typické působení obchodní společností 

především ve formě společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti. 

Jednoznačně to potvrzuje například ČÁSLAVOVÁ (2009). 

Dále se již tato diplomová práce z titulu jejího zaměření obchodní společností 

nezabývá a pozornost je věnována organizacím neziskovým, jejíž teorie je mnohem 

relevantnější s ohledem na řešený problém. 

 

3. 2. 1 Neziskové organizace 

Při úvodu do problematiky neziskových organizací je nejdříve nezbytné vymezit 

prostředí, ve kterém tyto subjekty realizují svojí činnost. Pro tyto účely lze použit 

vymezení BOUKALA (2009), který již také nastiňuje definici neziskových organizací, 

když v souvislosti s neziskovým sektorem hovoří o souboru subjektů, které jsou 
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zakládány s hlavním cílem dosáhnout přímého užitku s charakterem veřejné služby. 

Naznačuje rovněž způsob financování a zmiňuje, že tyto subjekty nakládají majetkem 

financovaným vlastními zdroji, jež pocházejí buď od soukromých subjektů, nebo od 

veřejných subjektů na základě přerozdělovacích procesů. Nezapomíná ani na možnost 

použití cizích zdrojů v podobě půjček. 

O organizacích působících v neziskovém prostředí jako o širokém pojmu hovoří 

REKTOŘÍK (1998), přičemž oporu nachází v legislativním vymezení.  Konkrétně se 

jedná o zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve kterém je nezisková organizace 

jednoznačně vymezena „právnickou osobou, která nebyla založena nebo zřízena za 

účelem podnikání.“ [76] 

Hlavní podstata neziskových organizací je tedy striktně určená legislativou a je 

evidentní i ze samotného názvu. Poslání neziskových organizací spočívá ve společensky 

prospěšných a užitečných faktorech, nikoliv v zaměření na ekonomické veličiny. 

Primární odlišnost od ziskového sektoru je tedy nutné spatřovat v hlavním cílu, když 

subjekty působící v neziskovém sektoru usilují o přímé dosažení užitku zpravidla v 

podobě veřejné služby. 

Obor působnosti neziskových organizací, jak již bylo zmíněno, se nachází ve 

veřejném sektoru, který lze dále rozdělit na státní a nestátní. Celá řada autorů uvádí 

různá kritéria pro dělení samotných neziskových organizací. Pro účely této diplomové 

práce je použito dělení NOVOTNÉHO (2004), které je možné označit za velice 

frekventované a zároveň přehledné. Jedná se o klasifikaci do následujících pěti skupin: 

 vzájemně prospěšné, neziskové soukromoprávní organizace, s globálním 

posláním vzájemně prospěšné činnosti, 

 veřejně prospěšné, neziskové soukromoprávní organizace, s globálním posláním 

veřejně prospěšné činnosti, 

 organizační složky a příspěvkové organizace státu a samosprávných územních 

celků, tzv. neziskové veřejnoprávní organizace s globálním posláním veřejná 

správa a veřejně prospěšná činnost, 

 ostatní veřejnoprávní organizace, neziskové organizace s globálním posláním 

veřejně prospěšné činnosti, 

 obchodní společnosti a jim podobné (založené pro neziskové úkoly). 
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 Detailnější rozdělení nabízí HAMERNÍKOVÁ (2000), která již diferencuje 

organizace spravované státem, případně obcemi, a organizace pohybující se 

v soukromém sektoru. Toto dělení má následující podobu:  

 veřejný sektor – zde patří rozpočtové organizace, příspěvkové organizace, 

fondy, veřejnoprávní instituce, 

 neziskový nestátní sektor – zde spadají nadace a nadační fondy, spolky, zájmové 

sdružení právnických osob, obecně prospěšné společnosti, komory (profesní). 

 

 Důležité je zde zmínit významnou změnu, která podstatně ovlivnila a ovlivní 

mimo jiné právní poměry právnických osob soukromého práva, mezi které patří rovněž 

nestátní neziskové organizace (NNO). Konkrétně jde to, že ke dni 1. 1. 2014 – tedy 

v době vzniku této diplomové práce – nabyl účinnosti zákon č. 89/2012 Sb., Občanský 

zákoník, často slýchaný rovněž jako nový občanský zákoník (NOZ). NOZ přináší celou 

řadu podstatných změn. V kontextu předchozího textu, který pojednával o diferenciaci 

neziskových organizací, je na místě zmínit nové dělení právnických osob soukromého 

práva přicházející s NOZ, jenž rozlišuje tři typy právnických osob, a to korporace, 

fundace a ústavy. 

Z hlediska četnosti jsou nejfrekventovanější a tím pádem i nejdůležitější NNO. 

Ve sportovním prostředí v České republice totiž s jednoznačnou převahou převládají 

spolky, které se v novém vymezení NOZ řadí do korporací. Tento fakt potvrzuje 

například DURDOVÁ (2002), která dodává, že existuje celá řada druhů a typů 

sportovních organizací. 

 

3. 2. 2 Spolky 

 Na úplný úvod této kapitoly pojednávající o spolkách jako o nejčastějších 

právnických osobách v českém sportovním prostředí je potřeba zmínit klíčovou 

legislativní změnu, která již zazněla v předcházejícím textu. Myšleno je zavedení NOZ, 

který nově přináší označení “spolek“ na místo dříve používaného “občanské sdružení“. 

Odborná literatura vzhledem na aktuálnost zatím propíranou novinku neobsáhla, a tak 

hlavní teoretickou oporou této kapitoly bude právě NOZ. 

Bylo zmíněno, že spolky patří do nestátního neziskového sektoru. SALAMON a  

ANHEIERA (1997) tento sektor blíže specifikují jako souhrnný počet NNO v dané 
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zemi, jejž splňují zásady takzvané strukturálně – operacionální definice. Ta vystihuje 

NNO dle pěti základních faktorů: 

1. organizované, 

2. soukromé, 

3. nerozdělující zisk, 

4. samosprávné, 

5. dobrovolné. 

 

Nutno dodat, že nestátní neziskový sektor z hlediska národního hospodaření není 

izolovaným prostředím, ale naopak jednotlivé sektory, ať už jsou členěny například na 

ziskové a neziskové nebo veřejné a soukromé, jsou spolu úzce spojeny. S tímto faktem 

jednoznačně souhlasí PESTOFF (2002), dle kterého neexistuje jednoznačná hranice 

mezi jednotlivými sektory. 

Jak již bylo několikrát zmíněno, spolky jsou z hlediska četnosti nejdůležitější 

právnickou osobou, což neoddiskutovatelně potvrzuje například jen letmý pohled na 

právní formu sportovních klubů. Je tedy jasné, že zákonitosti, vlastnosti a zejména 

právní úprava význačně ovlivňují celé sportovní prostředí v České republice. 

Dříve byl pro vznik a obecně teoretický rámec tehdejších občanských sdružení 

zásadní zákon č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, který udával klíčové právo občanů 

svobodně se sdružovat, zakládat spolky, společnosti, hnutí, kluby a jiné spolky. 

V zákonu rovněž stály zásady registrace a vzniku, působení a zániku občanských 

sdružení. Z celé řady změny, které přináší NOZ, lze vystihnout následující, jako ty 

nejdůležitější pro obecnou charakteristiku: 

 občanská sdružení se mění na spolky, 

 spolek vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku a musí být založen nejméně 

třemi osobami, 

 název spolku musí obsahovat slova „spolek“, nebo „zapsaný spolek“ (případně 

zkratku z. s.), 

 řízení ve věcech spolků vedou rejstříkové soudy (krajské soudy), 

 povinnou součástí stanov je: 

1. název a sídlo spolku, 

2. účel spolku, 
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3. práva a povinnost členů vůči spolku, případně určení způsobu, jak jim 

budou práva a povinnosti vznikat, 

4. určení statutárního orgánu 

 spolek musí v každém případě disponovat dvěma povinnými orgány - 

statutárním orgánem a nejvyšším orgánem, když přesné označení není 

předepsáno, 

 hlavní činností spolku může být jen uspokojování a ochrana těch zájmů, k 

jejichž naplňování je spolek založen, 

 možnost získat tzv. status veřejné prospěšnost, který se má stát znakem prestiže 

přinášející právnické osobě další nadstandardní výhody, zejména co se týče 

výraznějších daňových úlev. 

 

Pro samotnou charakteristiku spolku lze použit výstižné vymezení, které uvádí 

BOUKAL (2009) ještě ve spojitosti s občanským sdružením, když zmiňuje fyzické či 

právnické osoby sdružené za účelem realizace společného zájmu (náboženského, 

nepolitického, nepodnikatelského charakteru). 

Na zajímavé spojení upozorňuje NOVOTNÝ (2011), když poznamenává, že 

základem právního řádu v České republice je Ústava České republiky, jejíž součástí je 

Listina základních práv a svobod, která zaručuje občanům naší republiky právo 

svobodně se sdružovat na ochranu svých hospodářských i sociálních zájmů. Z toho je 

možné vyvodit, že Ústava České republiky zaručuje existenci spolků, popřípadě toho, 

co působí na principu sdružování skupiny lidí s určitými zájmy a řídícími se danými 

principy dle psaného řádu, který je společensky akceptovatelný. 

 Nejdůležitějším dokumentem pro spolky osvědčující jeho právní existenci jsou 

stanovy, což potvrzuje ČÁSLAVOVÁ (2009). Stávající podoba zákona uvádí pouze 

základní rysy stanov, blíže však již povahu tohoto principiálního dokumentu 

nespecifikuje, a tak autoři často uvádějí doporučení, které by měly být ku prospěchu 

spolků a měly by vést k efektivnějšímu naplňování jejich hlavního cílu. Příkladem může 

být ČÁSLAVOVÁ (2009) či TOPINKA a STANJURA (2001), kteří uvádějí 10 zásad 

pro bezproblémový chod spolků, jenž však tito autoři označují tehdejším platným 

pojmem občanská sdružení: 

1.  nutnost obsahovat povinnost sportovní organizace hájit práva svých členů či 

sdružených oddílů stejně jako povinnost dohlížet na dodržování povinností,  
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2.  a) precizně rozlišovat mezi nejvyšším orgánem sportovní organizace (valná 

hromada, výroční schůze apod.) a statutárním orgánem (předseda klubu, 

prezident, výkonný výbor) a kontrolním orgánem (dozorčí rada, kontrolní a 

revizní komise), 

b) v případě valných hromad či výročních schůzí je potřeba rozlišovat mezi 

řádnou a mimořádnou a precizně definovat usnášeníschopnost. U všech orgánů 

je nutno definovat kompetence. U kolektivních statutárních a kontrolních 

orgánů definovat způsob jejich ustavení – například volbou či jmenováním, 

3.  stanovy by měly obsahovat základní úpravu jednání (jednací řád) orgánů 

organizace anebo alespoň delegovat pravomoc k vydání jednacího řádu na 

orgány organizace, 

4.  nutnost upravovat práva a povinnosti členů, způsoby nabývání a pozbývání 

členství, případně podmínky členství, 

5.  nutnost vymezovat vztah rozpočtu a finančního účetnictví, 

6.  způsob určení a výběru členských příspěvků, 

7.  obsahovat ustanovení upravující způsob vydávání a závaznost vnitřních 

předpisů, 

8.  specifikovat podmínky, za nichž spolek zaniká, 

9.  podmínky, za nichž vznikají a fungují organizační jednotky, zejména kdo a 

v jakém rozsahu může jménem organizační jednotky jednat, a vymezení vztahu 

mezi organizační jednotkou a sportovní organizací, 

10. kvůli daňovým předpisům je nutné přesně specifikovat cíle a poslání organizace 

(zákon o dani z příjmů, zákon o dani dědické, darovací a z převodu 

nemovitostí).  

 

 Teorie vztahující se k organizacím působících v oblasti sportu a zejména 

ke spolkům bude při zpracování diplomové práce použita při rozboru servisní 

organizace a umožní lepší porozumění problematice českého sportovního prostředí. 

 

3. 3 Projekt 

 Pojem projekt je možné obecně přiblížit jako plán dočasného úsilí nebo 

výsledného produktu ať už hmotné či nehmotné povahy. Autoři BAKER a COLE 

(2012) hovoří ve spojitosti s projektem jako o časově vymezeném úsilí, které je 
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vynaložené na vytvoření unikátního produktu, služby nebo konkrétního výsledku v 

rámci stanovených zdrojů. WYSOCKI, BECK a CRANE (2000) nabízí jiný pohled, 

když projekt popisují jako transformaci vstupů, pod kterými si představují informace, 

prostředí, materiál, finanční prostředky, schopnosti a dovednosti zainteresovaných lidí, 

na výstupy – cílové produkty. To se přitom odehrává za pomocí vývojových činností 

uspořádaných do koordinovaných etap a úkonů. Nezapomínají ani na to, že projekt má 

vliv na zapojené skupiny lidí a taktéž na riziko neúspěchu, které se pojí s jedinečností a 

nejistotou spojenou s jeho realizací. Z tohoto jednoduchého nástinu problematiky je 

jasně patrné, že i jakýkoliv sportovní plán, akce anebo událost se bezpochyby dá 

označovat za projekt. 

 Samotná sportovní akce pak lze vymezit jako projekt, do kterého jsou zapojeny 

různé zájmové skupiny, jenž přímo či nepřímo spojuje pojítko sportovního charakteru. 

AMMON, SOUTHALL a NAGEL (2010) přibližují sportovní akci jako akci či událost, 

která přitahuje zájem nejen sportovců a jejich fanoušků, ale nezřídka i médií. Dle 

SOLOMONA (2002) je možné akci sportovní charakteru definovat podle následujících 

bodů: 

 Účastníci 

- potřeba stanovit, zda se bude jednat o amatérskou nebo profesionální 

akci 

 Geografický dosah 

- potřeba stanovit, zda akce bude mít lokální, regionální, národní či 

mezinárodní dosah 

 Povolení 

- potřeba stanovit, zda se akce bude konat pod záštitou vrcholové či 

zastřešující sportovní organizace, která může znamenat větší prestiž, ale 

rovněž s sebou nese rizika v podobě regulace pravidel 

 

 FIALA (2002) vyzdvihuje značné množství charakteristických rysů projektu, 

mezi které řadí: 

 výsledek musí sloužit užívání po celou dobu přesně určenou zadavatelem 

projektu,  

 úspěch projektu při jeho zahájení není zřejmý,  

 trvání projektu je časově omezeno,  
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 projekt je uskutečňován mimo běžnou podnikatelskou rutinu,  

 zdroje pro realizaci projektu jsou limitovány,  

 projekt má jen jeden výsledek. 

 

 Výsledek projektu je pochopitelně rozhodujícím kritériem úspěšnosti pro 

všechny zainteresované. Úspěch projektu je přitom určen oceněním výsledků těmi, kteří 

jsou do projektu zapojeni. DOLEŽAL, MÁCHAL a LACKO (2012) uvádějí, že projekt 

je úspěšný, pokud: 

 je projekt funkční,  

 jsou splněny požadavky zákazníka,  

 jsou uspokojena očekávání všech zainteresovaných stran,  

 výstupní produkt projektu je na trhu včas,  

 výstupní produkt je v plánované jakosti a ceně,  

 je dosahována předpokládaná návratnost vložených prostředků,  

 je vliv na životní prostředí a okolí obecně v normě. 

 

 DOLEŽAL, MÁCHAL a LACKO (2012) také doplňují, že pro úspěšnost 

projektu jsou důležité rovněž tzv. měkké faktory, kam řadí: 

 vyřešení konfliktů s okolím,  

 kvalifikační připravenost obsluhy, 

 motivace projektového týmu apod. 

 

 V diplomové práci je projekt přizpůsoben struktuře založené na časově 

ohraničené a promyšlené činnosti a úsilí směřující k dosažení cíle, jehož splnění určuje 

úspěšnost, přičemž vše se odehrává ve sportovním prostředí. 

 

3. 4 Projektový management 

Předmětem projektového managementu je projekt, který byl specifikován 

v předchozí kapitole, kde mimo jiné zaznělo, že jeho náplň může mít taktéž sportovní 

povahu, proto je příhodné stručně vymezit specifika a zákonitosti oblasti projektového 

řízení. 

 Projektový management je specifikován různými způsoby, a tak existuje celá 
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řada definic. KERZNER (2006) vysvětluje tuto oblast řízení souhrnem aktivit 

spočívajících v základních manažerských činnostech, tedy plánování, organizování, 

řízení a kontrole, které se zaměřují na zdroje společnosti s relativně krátkodobým cílem, 

jenž byl stanoven pro realizaci specifických cílů a záměrů. Americká nezisková 

organizace PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (2008) ve své publikaci nabízí 

jinou variantu vymezení projektového managementu, když uvádí, že jde o aplikaci 

znalostí, schopností, nástrojů a technologií na činnosti spojené s projektem, a to tím 

způsobem, aby byly splněny požadavky projektu. Zjednodušený pohled autorů 

POSTERA  a APPLEGARTHA (2006) prezentuje projektový management jako řízení 

cesty od jednoho stavu k druhému. Autoři DOLEŽAL, MÁCHAL a LACKO (2012) 

kladou důraz jednak na používání metod a technik, ale především poukazují na určitý 

způsob myšlení, filosofie a samotný styl práce, který projektové řízení označuje. S tím 

souhlasí NĚMEC (2002), když konstatuje, že se jedná o určitou filosofii samotného 

přístupu k řízení projektu. Doplňuje také, že projekt musí mít jasně stanovený cíl, který 

musí být dosažený při splnění faktorů času, nákladů a kvality, jejichž důležitost je 

přiblížena níže. Zároveň upozorňuje na respektování zvolené strategie a využití 

specifických postupů, nástrojů a technik. Specifikum projektového managementu 

spatřuje v neopakovatelnosti procesu, který vylučuje rutinní přístup. 

 SVOZILOVÁ (2006) uvádí odlišnosti od projektového managementu od běžné 

formy operativního řízení, které spočívají v dočasnosti a přidělení zdrojů pro realizaci 

dle potřeb projektu. Zaměřuje se také na výhody a nevýhody, když za pozitiva označuje 

například: 

 každá aktivita projektu má přiřazenu odpovědnost, v případě personálních změn 

v realizačním týmu se nemění,  

 přiřazení odpovědnosti za řízení zmenšuje potřebu dohledu ze strany zadavatele 

projektu,  

 na základě specifikace požadavků je možno přesně definovat cíl (e) projektu, 

 přesně vymezené časové a finanční podmínky realizace projektu (určení 

rozpočtového omezení),  

 zdroje pro realizaci jsou po ukončení projektu spotřebovány nebo uvolněny na 

jiné projekty, tzn. vyšší efektivita vynaložených prostředků,  

 zapojení všech členů projektového týmu do plánovacích procesů umožňuje 

posilovat spoluúčast při řízení kvality, 
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 systémový přístup k řízení projektu přináší řadu informací, které mohou být 

využity pro další realizované projekty.  

 

Naopak za negativa SVOZILOVÁ (2006) stanovuje: 

 specifické požadavky ze strany zákazníků vyjádřené až v průběhu realizace,  

 působení endogenních vlivů (tj. vlivů těžko ovlivnitelných),  

 změny v technologii,  

 organizační změny ve společnosti, jež mohou nastat v průběhu realizace 

projektu,  

 změny v legislativě (týká se zvláště projektů realizovaných pro státní správu),  

 časové zpoždění tj. prodleva mezi plánováním, oceňováním a vlastní realizací 

projektu. 

 

Existenci reálné spojitosti projektového managementu s managementem 

sportovní akce potvrzují TRENBERTH a HASSAN (2012), kteří uvádějí, že teorie 

řízení sportovní akce vychází právě z projektového managementu. 

Zmínění autoři naznačují procesy fungování projektového managementu pomocí 

projektového trojúhelníku (viz. schéma 1),  který odráží jeden z klíčových přístupů 

zkoumané oblasti, kterým je schopnost předpovědět časový horizont projektu, jeho cenu 

a výsledek. Projektový trojúhelník prezentuje závislost tří klíčových faktorů – ceny, 

času a rozsahu, které následně ovlivňují kvalitu samotného výsledku. Princip 

trojúhelníku spočívá v propojenosti všech faktorů, když změna jednoho činitele 

ovlivňuje zbývající dva a tím rovněž celkovou kvalitu výsledku projektu. 

 

Schéma 1: Projektový trojúhelník 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle TRENBERTH a HASSAN (2012) 

ČAS NÁKLADY 

ROZSAH 

KVALITA 
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 Jak již bylo řečeno, definic pojmu projekt a také projektový management je celá 

řada, nicméně přesto je možné najít jedno pojítko, které mají všechny vymezení 

společná, a tím je slovo proces. Skutečně se vždy jedná o časově vymezený proces, 

který směřuje k předem stanovenému cíli. Tento proces se přitom skládá 

z charakteristických prvků, na které se zaměřuje trojice autorů MOOZ, FORSBERGER 

a COTTERMAN (2003). Ti základní prvky procesu projektového managementu 

vyčleňují takto: 

1. Projektová komunikace 

- tvorba prostředí sloužící k efektivnímu dorozumění účastníků projektu 

2. Týmová spolupráce 

- efektivní pracovní skupina respektující principy týmové spolupráce 

3. Životní cyklus projektu  

- logický sled úseků a fází projektu 

- typický životní cyklus projektu probíhá v těchto fázích: koncepce, 

plánování, provedení a ukončení, resp. ve dvou základních fázích: 

plánování a realizace a respektuje reálný průběh projektu v organizaci 

4. Vlastní součásti projektového managementu 

- techniky a nástroje řízení projektů aplikovaných v průběhu životního 

cyklu 

5. Organizační závazek 

- delegování pravomocí a odpovědnosti, vyhrazení finančních a 

materiálních zdrojů, metodologie, techniky a nástroje řízení 

 

 Teorie vztahující se k projektovému managementu bude v diplomové práci 

využita pro stanovení opěrných bodů podrobné analýzy projektu, které umožní 

dokonalý náhled na zkoumající problematiku. 

 

3. 4. 1 Hodnocení efektivnosti 

 Pro každodenní rozhodování na všech úrovních řízení jsou nenahraditelným 

podkladem metriky. Proto také v projektovém managementu a při posuzování projektů 

dochází k vyhodnocování ekonomické efektivnosti a výkonnosti. BRYDE (2003) uvádí, 

že se tato hodnocení provádějí jednak jako zpětná vazba, ale rovněž ve fázi tzv. 

proveditelnosti, ve které se jedná o případném přijetí projektu. Důvodem pro 
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posuzování a hodnocení, které vycházejí z nejrůznějších metod, je především efektivní 

rozdělování zdrojů. BRYDE (2003) rovněž doplňuje, že důležitost hodnocení projektů 

se zvyšuje rostoucím počtem projektů v organizaci. Dá se tedy říci, že čím více projektů 

daná organizace realizuje, tím větší je důležitost jejich hodnocení.    

 IRCINGOVÁ (2008) uvádí, že k posouzení projektu lze využít klasické metody 

hodnocení ekonomické efektivnosti, mezi které patří ukazatele rentability, doba úhrady 

a kritéria založená na diskontování peněžních toků (čistá současná hodnota, vnitřní 

výnosové procento, index rentability). Autorka rovněž dodává, že lze také použít 

hodnotové měřítko ekonomické přidané hodnoty (z anglického economic value added -

EVA), které sama označuje za velice populární v současné době. 

 Za nejčastěji používaný ukazatel rentability při hodnocení projektů určuje 

IRCINGOVÁ (2008) návratnost investic (z anglického Return of Investment  - ROI). 

PHILLIPS (2003) popisuji ROI jako ukazatel vyjadřující míru zhodnocení 

investovaného kapitálu, v kontextu projektového managementu se tedy jedná o investice 

vložené do daného projektu. Vzorec k vypočítání ukazatele ROI je následující: 

ROI = [(čistý zisk – počáteční investice) / počáteční investice] * 100 [%] 

 

 Poměrně jednoduchý a srozumitelný výpočet je jednoznačnou výhodou 

ukazatele. Naopak jako nevýhodu vidí IRCINGOVÁ (2008) v závislosti na platných 

pravidlech účetnictví a nerespektování časové hodnoty peněz. ROI autorka doporučuje 

především pro projekty kratší životnosti a je vhodným měřítkem k rychlému posouzení 

výhodnosti projektu. 

 Z dalších ukazatelů s relativně jednoduchým způsobem výpočtu lze zmínit dobu 

návratnosti, která dle SCHOLLEOVÉ (2009) vyjadřuje čas, za který se tok příjmů 

z projektu vyrovná potřebným výdajům, přičemž čím je kratší, tím je projekt příznivěji 

hodnocen. Doba návratnosti se vypočítá: 

doba návratnosti = počáteční investice / roční peněžní toky 

  

 IRCINGOVÁ (2008) dále uvádí, že v současné době se pro posuzování 

efektivnosti projektů hojně využívá ukazatel EVA, který je na rozdíl od ukazatelů 

rentability vycházejících z účetního zisku založený na tzv. ekonomickém zisku, jenž 

respektuje veškeré náklady na vynaložený kapitál. ŘEZŇÁKOVÁ (2010) představuje 

ukazatel EVA jako indikátor měřící tvorbu hodnoty podniku v ročním časovém 

horizontu. Základní způsob výpočtu poté znázorňuje následovně: 
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EVA = NOPAT – WACC * CE 

kde: 

EVA  - ekonomická přidaná hodnota 

NOPAT  - provozní zisk po zdanění 

WACC - průměrné vážené náklady na kapitál 

CE - kapitál používaný k financování provozně nutného majetku, potřebného 

k dosažení NOPAT 

 

 IRCINGOVÁ (2008) vysvětluje, že klasické metody pro hodnocení přijatelnosti 

a efektivnosti projektů lze využít i pro jiné než podnikatelské druhy projektů, ale je 

nutné provést jejich úpravu, jelikož striktně finanční posuzování efektivnosti projektů se 

jeví často je nedostačující s ohledem na jejich charakter. Pro veřejně prospěšné a 

neziskové projekty, které jsou pro tuto diplomovou práci podstatné, doporučuje použití 

metody analýzy nákladů a užitku (z anglického cost-benefit analysis - CBA). 

 Dle BRENTA (2007) je v analýze CBA klíčové finančně vyčíslit příjmy 

nepeněžitého charakteru, čímž je umožněno vyhodnocení právě projektů, které za svůj 

cíl nemají dosažení zisku, ale přináší užitek pro společnost. Hlavním problémem 

metodiky CBA je tedy stanovení nákladů a výnosů nepeněžitého charakteru, které mají 

společensky příznivý užitek. Po ocenění nákladů a výnosů je možné použit pro 

posouzení stejné ukazatele jako pro hodnocení projektů podnikatelských, které přinášejí 

zisk. Mezi tyto ukazatele například patří čistá hodnota nebo vnitřní výnosové procento. 

 

3. 4. 2 Projektový manažer a jeho činnosti 

 Značná část úspěchu projektu závisí na osobě projektového manažera, který 

vykonává široké spektrum činností, a představuje tak zásadní osobu projektového 

managementu. DOLANSKÝ, MĚKOTA a NĚMEC (1996) označují manažera projektu 

jako plánovače, organizátora, kontrolora, koordinátora a vyjednavače projektových 

prací, který řídí pracovníky projektového týmu. 

 Obecné činnosti sportovního manažera, které jsou pro účely této diplomové 

práce nejpodstatnější, popisuje ČÁSLAVOVÁ (2009), když uvádí výčet následujících 

základních činností manažera ve sportu: 

1. plánování, 

2. organizování, 
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3. vytváření organizačních struktur, 

4. výběr, rozmísťování a vedení lidí, 

5. kontrola, 

6. marketing, 

7. finance, 

8. právo, 

9. komunikace. 

 

 K řízení projektu uvádějí BARTOŠOVÁ a BARTOŠ (2011), že se jsou 

využívány obecné manažerské činnosti, mezi které patří plánování, organizování, výběr 

a rozmísťování pracovníků, vedení lidí a kontrola. 

 K co nejefektivnější analýze manažerských činností potřebných při realizaci 

projektu Sportovní talent roku bude použita kombinace obecných manažerských funkcí 

a činností sportovní manažera, která umožní ideální rozbor. 

 

3. 5 Strategické plánování ve sportu 

Snad v každé oblasti lidské aktivity platí, že shledání vyvíjené aktivity 

s žádoucím účinkem je podmíněno předem promyšleným sledem potřebných aktivit – 

plánem, nikoliv nahodilým řešením bezprostředních problémů, které zpravidla vede dřív 

či později k neúspěchu a zmatku. Řízení nejrůznějších subjektů či projektů v žádném 

případě není výjimkou. Především s ohledem na předpokládané velké množství 

finančních prostředků je naopak více než nutné strategické plánování. 

 Použití strategického plánování na jakýkoliv obor potvrzuje ŠILHÁNKOVÁ 

(2007), když jej obecně charakterizuje jako nástroj sloužící k rozvoji jakékoliv 

organizace (například instituce, podniku nebo města). Dle této autorky jde především o 

systematické propracování k pozitivním změnám, a to prostřednictvím analýz a 

stanovení konkrétních kroků. Zatímco ŠILHÁNKOVÁ (2007) určuje strategické 

plánování za nástroj, tak KOTLER (1992) v jedné z klasických definic stvrzuje 

terminologicky rozsáhlé vymezení pojmu a strategické plánování označuje za řídící 

proces, který je zaměřen na rozvíjení a udržování životaschopné shody mezi cíli a zdroji 

řídícího subjektu a jeho měnícími se tržními příležitostmi. STEINER (2008), jako 

představitel zahraničních autorů, nabízí rozsáhlejší charakteristiku, když stanovuje čtyři 

základní úhly pohledu, dle kterých je možné definovat strategické plánování: 



30 

 

1. Budoucnost současného rozhodnutí 

- v rámci strategického plánování se v čase aktuálního rozhodnutí pohlíží 

na řetězec možných příčin a následků. Základem pro konkrétní 

rozhodnutí je přitom volba mezi alternativami, které se v budoucnu 

nabízí. Podstatou strategického plánování je systematická identifikace 

možných příležitostí a hrozeb, které v kombinaci s další relevantními 

daty vytváří základ pro správné rozhodnutí. Svým způsobem plánování 

formuluje jako snění a vytváření budoucnosti a identifikaci způsobů 

jejího dosažení. 

2. Proces 

- stejně jako KOTLER (1992) formuluje strategické plánování jako 

proces, na jehož začátku je stanovení organizačních cílů, definování 

strategií a taktik, jak jich dosáhnout, a následně také rozvíjení detailních 

plánů, jak strategie implementovat. Jedná se o proces rozhodování, který 

je závislý na vynaloženém úsilí a na tom kde, kdo a jak ho vykonává a 

jak bude naloženo s výsledky. 

3. Filosofie 

- strategické plánování představuje rovněž komplexní postoj či způsob 

života. Jedná se spíše o myšlenkové a intelektuální procesy než 

předepsané soubory technik, struktur a postupů. 

4. Struktura 

- na strategické plánování lze pohlížet také jako na strukturu a systém 

propojení hlavních typů plánů: dlouhodobé strategické plány, 

střednědobé plány a krátkodobé provozní plány. Strategické plánování je 

systematické a více méně formalizované úsilí organizace vedoucí k 

vytvoření základních účelů, cílů, zásad a strategií a k rozvíjení 

podrobných plánů provedení zvolených postupů směřujících k dosažení 

cílů. 

 

Zjednodušeně je možné strategické plánování chápat jako stanovení kroků 

umožňujících dosažení předem určených cílů a celkové prosperity. 

 Aplikací strategického plánování na oblast tělesné výchovy a sportu se zabývá 

ČÁSLAVOVÁ (2009), která poukazuje na fakt, že strategické plánování může výrazně a 

cíleně ovlivnit budoucí chod a realizaci tělovýchovných a sportovních organizací a akcí. 
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Autorka rovněž jmenuje stručný nástin toho, co strategické plánování umožňuje 

tělovýchovným a sportovním organizacím: 

a) Promyslet způsob založení sportovní organizace 

- jedná se o zásadní rozhodnutí určující povahu nově zakládajícího subjektu, 

zda to bude na základě dnes již aktualizovaného zákona č. 83/1990 Sb. – čili 

se bude jednat o neziskovou organizaci, nebo jako obchodní společnost, 

když nejčastější jsou společnosti s ručením omezeným a akciové 

společnosti. 

- rozhodnutí o formě organizace se promítne v budoucnu v daňové a 

finanční sféře a zprostředkovaně ovlivní formování cílů, volbu nástrojů 

potřebných k dosažení cílů atd. 

b) Definovat nejdůležitější cílové skupiny 

- určení skupin osob, které zejména pomáhají sportovním organizacím 

naplňovat stanovené cíle (sportovci, sponzoři, diváci, fanoušci apod.). 

c) Určit krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé cíle 

- ČÁSLAVOVÁ (2009) člení cíle z obsahového hlediska na sportovní, 

ekonomické a sociální a hraničními body časové osy jsou jeden a tři roky. 

d) Volba způsobu dosažení stanovených cílů 

- zde je podstatou volba vhodných nástrojů, způsobů a záměrů umožňující 

plnění cílů (například volba finanční, cenové a komunikační politiky)  

  

 Teoretická východiska týkající se strategického plánování poslouží k analýze 

jedné z nejdůležitějších manažerských činností, která je vždy na úplném počátku 

každého řídícího procesu. 

3. 5. 1 Strategický postup pro realizaci sportovní akce 

Velkou výhodou pro organizátory různorodých akcí je existence prakticky 

použitelného strategického postupu sepsaného odbornými autory, díky kterému značně 

odpadá pracné vymyšlení vlastního procesu realizace. Strategickému postupu se věnuje 

ČÁSLAVOVÁ (2009), jenž vystihuje jednoduchý standardizovaný soubor navazujících 

10 etap (viz. tabulka 1), dle kterého se může orientovat organizátor tělovýchovných a 

sportovních akcí. ČÁSLAVOVÁ (2009) tento strategický postup koncipuje jako 

všeobsáhlé desatero etap, jehož nespornou výhodou je kontinuální charakter 

jednotlivých postupných kroků. Sama autorka však dodává, že prezentovaný postup 

nebrání uplatnění osobních zkušeností, pružnosti a individuálním přístupům, které 



32 

 

umožňují vlastní úpravy a široké možnosti inovace. Další nespornou předností je 

praktický rozměr dodaný uvedením kontrolních otázek.  

 

Tabulka 1: Strategický postup pro realizaci sportovní akce 

Číslo 

etapy 
Název etapy Charakteristika Kontrolní otázka 

1. Současná situace 
 Odhalení, zda je v silách 

organizátora zrealizování akce 
Jak jsme na tom? 

2. Budoucí prostředí 
 Zjištění a snížení rizik, tvorba 

rezerv 
Co lze předpokládat? 

3. Naše současné možnosti 
 Reálné zhodnocení vlastních 

možností a nedostatků 

Kam až jsme schopni 

postoupit? 

4. Možné směry 
 Vymezení cílů, které jsou 

adekvátní možnostem 
Kam bychom mohli jít? 

5. Naše cíle 
 Stanovení a vymezení cílů, které 

budou předmětem realizace  
Kam chceme dospět? 

6. Možné přístupové cesty 
 Zvážení všech možných 

strategických variant dosažení 

vytyčeného cíle 

Jak tam můžeme dojít? 

7. Zvolená cesta strategie  Zvolení nejvýhodnější strategie Co budeme dělat? 

8. Program akce 
 Řešení detailů plánu činností 

s cílem dosáhnout co 

nejefektivnějšího výsledku 

Jak to provedeme? 

9. Rozpočet 
 Stanovení podrobného rozpočtu 

výdajů a příjmů akce 
Co budeme potřebovat? 

10. Přehled a kontrola 
 Provádění kontroly průběhu a 

vhodně načasované učinění zásahu 

na eliminaci výkyvů 

Co z toho vyplývá pro 

realizaci? 

Zdroj: Vlastní zpracování dle ČÁSLAVOVÉ (2009) 

 

 Jednodušší způsob plánování sportovních akcí uvádí GRAHAM, NEIROTTI a 

GOLDBLATT (2001), kteří se orientují na naplňování následujících otázek: 

 Jaký je účel sportovní akce? 

 Jak velká je akce? 

 Jaký je rozpočet akce? 

 Bude se konat akce uvnitř, venku nebo obojí? 

 Na kolika místech se akce bude konat a případně jaká je jejich vzájemná 

vzdálenost? 

 Jsou nezbytná místa mimo sportoviště? Jaká? 

 Jaké jsou požadavky na zařízení a splňují bezpečnostní a zdravotní standardy? 
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 Je potřeba postavit některá zařízení? 

 Kolik času je potřeba na pro uspořádání a demontování akce? 

 Bude servírováno jídlo a nápoje? Jaké povolení je potřeba? 

 Jaké jídlo je vhodné servírovat a jakým způsobem bude placeno? 

 Kolik hostů zaručuje účast? 

 Bude zajištěna zábava? Jaká? 

 Jsou naplánovány ceremoniály? 

 Jak bude vyřešena doprava? 

 Jak se budou pohybovat zaměstnanci mezi určenými místy? 

 Jaké jsou potřeby spojené s ubytováním? 

 Jaké jsou hygienické předpisy? 

 Budou diváci platit vstupné, a jaká je vhodná výše? 

 Jakým způsobem budou vstupenky prodávány? 

 Jaké je uspořádání hlediště? 

 Kolik zaměstnanců a dobrovolníků akce vyžaduje? 

 Bude potřeba dodatečné školení zaměstnanců a dobrovolníků? 

 Je potřeba speciálního vybavení pro pracovníky? 

 Jak budou uniformy distribuovány? 

 Kolik je potřeba skladovacích prostorů? 

 Má akce nějaké riskantní faktory? 

 Je nezbytné vyřídit pojištění? 

 Jaké jsou požadavky na první pomoc, policii a kontrolu davu? 

 Je potřeba posílit bezpečnost? 

 Jak bude koncipována propagace? 

 Bude na akci prodáváno zboží? Jak? 

 Bude potřeba sponzora? 

 Jsou problémy s konfliktem zájmů sponzorů? 

 Jsou požadovány ceny jako odměna? Jaké a jak budou prezentovány? 

 Bude akce vysílána televizí? 

 Jaké akce budou před, během a po hlavním programu? 

 

 Výše zmíněné poznatky poslouží k preciznímu zpracování zkoumané 
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problematiky a poslouží rovněž jako kontrola úplnosti vypracovaných návrhů. 

3. 5. 2 SWOT analýza organizace sportovní akce 

 V předchozí kapitole byly přiblíženy konkrétní strategické postupy realizace 

akce. Nicméně na samotném začátku přípravy plánování může být ještě jeden 

analytický krok, který doporučují pro navrhnutí plánu úspěšné sportovní akce 

GRAHAM, NEIROTTI a GOLDBLATT (2001). Jedná se o SWOT analýzu, jenž 

rozebírá silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby. Autoři uvádí, že jde o první 

rozhodující krok přípravy plánu, který je zároveň detailní zkouškou zkoumající vnitřní 

aspekty organizace a sportovní akce a současně vnější proměnné, jejž mohou ovlivnit 

celkový úspěch. Dodávají také, že silné a slabé stránky posuzují interní zdroje, které 

jsou k dispozici pro plánování, a hrozby a příležitosti se pak zabývají externími faktory 

a situacemi, jako jsou například politické otázky. Hodnoceny by měly být: 

1. Silné stránky 

 jedná se o následující komponenty, které se posuzují jako silné, 

průměrné a slabé:  

 - finanční plánování, 

 - personální management, 

 - bezpečnost, ochrana a rizikový management, 

 - pohostinnost, 

 - občerstvení a nápoje, 

 - obchodní oddělení a marketing, 

 - písemnosti, 

 - řídící schopnosti, 

 - jiné dovednosti nebo silné stránky. 

2. Slabé stránky 

 hodnoceny by měly být následující komponenty, které se posuzují 

jako kritické, regulované nebo eliminované:  

- neshoda mezi zaměstnanci či dobrovolníky, 

- osobní konflikty mezi zaměstnanci či dobrovolníky, 

- nedostatek zkušeností zaměstnanců či dobrovolníků, 

- krátký nedostatečný čas pro plánování, 

- objevování problémů, 

- nedostatky zařízení 
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- jiné slabé stránky. 

3. Příležitost 

 jedná se o následující komponenty, které se posuzují jako 

předpokládané, zlepšené nebo žádající kontrolu: 

- historické aktivity, 

- budoucí partneři a dobrovolníci,  

- budoucí sponzoři, 

- jiné hlavní priority sportovní akce, 

- turistické aktivity v oblasti sportovní akce, 

- přátelská společnost v oblasti businessu, 

- přátelské vládní organizace, 

- jiné příležitosti. 

4. Hrozby 

 hodnoceny by měly být následující komponenty, které se posuzují 

jako vážné, dále kontrolované nebo žádající reference: 

- politický neklid, 

- ekonomická recese, 

- negativní účinek prostředí, 

- protesty lobující skupiny, 

- násilí, 

- kriminalita, 

- neshody nebo stávky, 

- vyšší moc, vůle, 

- počasí nebo jiné nekontrolované vlivy, 

- jiné hrozby.  

  

 Poznatky získané z této kapitoly poslouží k lepšímu náhledu a chápání 

zkoumaných jevů a budou součástí vytvořeného teoretického rámce. 

 

3. 6 Management sportovní akce 

Na úplný začátek této metodicky zaměřené kapitoly, je vhodný krátký souhrn 

charakteristických rysů managementu specializovaného na sportovní sektor. LUSSIERA 

a KIMBALLA (2013) označují obor sportovního managementu za multidisciplinární a 
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typický znak spatřují ve spojení sportovního průmyslu s managementem. Podobně na 

problematiku nahlíží ČÁSLAVOVÁ (2009), která pojem sportovní management 

zobecňuje na způsob uceleného řízení sportovních subjektů a subjektů vyrábějící či 

poskytující sportovní zboží a služby, které akcentují podnikatelsky orientované chování. 

Autoři se také shodují, že aplikace poznatků obecného managementu na specifický 

sportovní sektor je vyžadována zejména z důvodu efektivního vynaložení finančních 

prostředků. Tento důvod se dá označit za primární příčinu vzniku sportovního 

managementu jako speciálního oboru. 

Samotným managementem sportovní akce se podrobně zabývá SOLOMON 

(2002). Je důležité zmínit, že každá sportovní akce je svým způsobem specifická a 

ojedinělá, a tak není možné nalézt jeden univerzální klíč pro bezproblémovou přípravu a 

realizaci jakéhokoliv projektu. Výše zmíněný autor ve své publikaci pro lepší 

porozumění přibližuje management sportovní akce rovněž v praktické rovině, kdy 

vychází ze svých vlastních zkušeností. V návaznosti na tuto praxi pak vytyčil seznam 

základních bodů, do kterých rozděluje management sportovní akce a které slouží jako 

inspirativní a praktický návod. Jednotlivé navrhované kroky SOLOMONEM (2002) 

jsou pak základem pro následující kapitoly. 

Poznatky získané z celé této kapitoly budou v práci využity při analýze 

sportovních akcí.  

3. 6. 1 Vytváření sportovní akce 

SOLOMON (2002) uvádí, že prvním krokem při plánování a vytváření sportovní 

akce je stanovení její samotné definice. Způsob umožňující stanovení definice a záměru 

akce byl již představen v kapitole 3.3. 

Autor taktéž stanovuje seznam kontrolních bodů, které mohou sloužit jako 

užitečné vodítko pro počáteční fázi projektu: 

 - ujasnění důvodu organizace akce, 

- definování hlavního záměru akce, 

- prostudování pravidel a regulací týkající se typu zúčastněních závodníků, 

- znát rozsah působnosti zastřešující sportovní organizace, 

- zjištění potřeby získání povolení, 

- rozhodnutí, zda koupit existující akci, nebo vytvořit zcela novou a vlastní, 

- zahájení procesu zpracování a podávání žádostí o povolení, 

- promyšlení, jakým způsobem akci přizpůsobit účastníků, 
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- vytvoření rozpočtu a analyzování pravděpodobnosti finančního úspěchu.  

3. 6. 2 Rozpočet 

 Vytvoření rozpočtu je jedna z klíčových činností při plánování jakékoliv akce, 

nejen té sportovní. Tvorba rozpočtu je podmíněna podrobnou předběžnou kalkulací 

očekávaných výdajů a příjmů, když SOLOMON (2002) doporučuje z důvodu lepší 

předvídatelnosti nejprve stanovit položky na straně výdajů, což také umožní rozpoznat 

velikost potřebných příjmů. 

Mezi výdaje SOLOMON (2002) řadí: 

 všeobecné administrativní – například zaměstnanci, nájem, kancelářské 

vybavení, pojištění, 

 výdaje na péči o zúčastněné závodníky – například cestovné, ubytování, 

stravování, doktoři, ceny, 

 produkce – například zvuk, osvětlení, příprava sportoviště, dekorace, tréninkové 

zařízení, 

 výdaje na vybavení sportovní akce – například nájemné za sportoviště, 

ochranka, pokladny, stadion, 

 televizní produkce – není nutnou součástí akce, 

 prodej a marketing – například reklama, média, merchandising, fotograf, 

 ostatní různorodé výdaje – zahrnuje rezervu na nepředvídatelné výdaje. 

 

 Důležitost posledního bodu navrhovaných výdajů – stanovení rezervy 

umožňující reakci na možné změny, rizika, neočekávané události při realizaci projektu - 

zdůrazňuje rovněž NEWTON (2009). 

 Mezi příjmy SOLOMON (2002) řadí: 

 sponzoři – generální, hlavní a ostatní, 

 prodeje – lístky, merchandising, program, doprovodné akce, reklamní prodeje, 

 televizní práva, 

 ostatní různorodé příjmy. 

 

 Nezbytnou podmínkou je taktéž naplánování cash flow (tok peněz), kdy je nutné 

mít neustále dostatek finančních prostředků na úhradu závazků. Z tohoto důvodu je 
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důležité mít přehled o termínech připsání příjmů na účet a zároveň o nejzazších 

termínech splacení svých závazků. Zde SOLOMON (2002) radí: 

- vytvořit si tabulku s očekávanými peněžními příjmy a výdaji v 

čase, 

- vědět, jak velký počáteční kapitál je potřeba, 

- snažit se odsunout placení, aby se nestalo, že zaplatíme za něco, 

co ještě není hotové, 

- počítat s tím, že velké společnosti platí později. 

 

 Nesmírnou důležitost rozpočtu pro jakýkoliv projekt potvrzuje SVOZILOVÁ 

(2006), která podotýká, že rozpočet obsahuje veškeré informace týkající se čerpání 

finančních zdrojů, a to jak v celkovém náhledu, tak i v detailně rozepsaných plánech 

čerpání zdrojů při dílčích činnostech, a je nezbytnou součástí projektového plánu. 

 

3. 6. 3 Výběr lokality sportovní akce 

Zde SOLOMON (2002) zdůrazňuje, že je nezbytné znát místo konání akce ještě 

před tím, než zahájíme žádání o různá povolení a vyjednávání se sponzory, se sportovci, 

s televizními společnostmi. 

Je potřeba si tedy stanovit naše potřeby, prohlédnout si sportoviště připadající 

v úvahu a zvážit všechna pro a proti. Důležité je zejména popularita sportu v dané 

lokalitě, dobré vtahy s vlivnými lidmi v tamních představenstvech či zastupitelstvech a 

v neposlední řadě případná kolize s termínem konání dalších akcí v daném místě. 

GRAHAM, NEIROTTI a GOLDBLATT (2001) považují za kritický faktor 

dostupnosti lokality hromadnou dopravou. Tito autoři zároveň doplňují, že je potřeba 

podepsat se zástupce areálu smlouvu, která by měl obsahovat následující základní 

ustanovení: nájemní částka, odpovědnost za bezpečnost, další personální odpovědnost, 

povolení k provozování činnosti, odškodnění. 

 

3. 6. 4 Sponzoring 

Pro účel základního vymezení pojmu je za všechny autory vybrán 

MASTERMAN (2007), který klade důraz na vyzdvihnutí sponzoringu jako oboustranně 

prospěšné aktivity, kdy jeden subjekt poskytuje finanční prostředky, zboží či služby 
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druhému subjektu, který naopak umožňuje využití práv spojených s předmětem 

spolupráce, které mohou být následně využity v komunikačních činnostech s cílem 

dosáhnout stanovených komunikačních cílů. V žádném případě se tedy nejedná o formu 

darů, jak se často mylně domnívá širší okruh nedobře informovaných lidí, ale naopak za 

klíčový pojem se dá označit protislužba. 

 Sponzorování je v dnešní době klíčovým prvkem umožňující realizaci drtivé 

většiny akcí různé velikosti a charakteru. Bez finančních prostředků od sponzorů, které 

do rozpočtu akcí plynou za poskytnutí odpovídajících protislužeb, by v naprosté většině 

akcí zůstalo pouze u nápadu bez možnosti provedení. Čím více se fenomén 

sponzorování rozšiřuje, tím těžší je hledání partnerů pro danou akci, jelikož eventuální 

sponzoři jsou zahrnování celou řadou nabídek. Jedinečnost a kreativita se tedy jeví jako 

naprosto klíčové. 

SOLOMON (2002) uvádí druhy motivů vedoucí ke sponzorování sportovní 

akce: 

1. pobavení svých zákazníků či zaměstnanců, 

2. možnost inzerovat, propagovat či ukazovat vzorky produktů a služeb 

potenciálním zákazníkům, 

3. zlepšení image skrz asociaci s daným sportem. 

 

Z finančního pohledu jsou tedy sponzorské prostředky zcela rozhodující pro 

konání akcí a je tedy nutné věnovat této oblasti nebývalou pozornost. V opačném 

případě může mít realizace finančně špatně zajištěné akce zdrcující účinky na 

zodpovědné osoby. 

 

3. 6. 5 Zákazníci 

 Při konání sportovní akce je možné za zákazníka určit různé zájmové skupiny 

lidí. SOLOMON (2002) na tento výraz nahlíží ze dvou pohledů: 

1. sponzoři, média, pracovníci, sportovci atd. – zde se jedná o skupiny lidí, kteří 

spíše napomáhají uskutečnění akce a necítí se být sami jejím zákazníkem, 

2. veřejnost – zde patří osoby, často označované jako diváci či návštěvníci, které 

kupují vstupenky, reklamní předměty, občerstvení, program a cítí se být 

skutečnými zákazníky. 
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 Právě druhou jmenovanou skupinu označuje SOLOMON (2002) za opravdové a 

v pravém slova smyslu myšlené zákazníky. A nezbývá nic jiného, než souhlasit, jelikož 

z hlediska úspěšnosti je to právě veřejnost – diváci (návštěvníci), kdo má stěžejní roli 

pro opodstatněnost konání akce. Důvod je prostý, pokud by se, čistě teoreticky, podařilo 

uspořádat akci, jež bude naprosto dostatečně sponzorsky i mediálně zajištěna, ale 

veřejnost o ni absolutně nebude jevit zájem, tak její hodnocení nemůže skončit jinak než 

katastrofálně. Je třeba si uvědomit, že diváci jsou tím hlavním atributem sponzorského i 

mediálního zájmu. Opravdovými zákazníky je tedy veřejnost a jakýkoliv náznak 

nedostatečné péče o ně a upřednostnění jiných zájmových skupin předurčuje k nezdaru, 

jelikož zejména oni rozhodují o úspěchu či neúspěchu celého projektu.  

 Pro samotný úspěch není důležitý jen údaj o počtu účastníků či sledovanosti, ale 

i vzhledem k pravděpodobnému plánovanému periodickému opakování konání akce je 

neméně důležitá spokojenost diváků a návštěvníků. A to i s ohledem na finanční aspekty 

věci, jak logicky poznamenávají například autoři ZEITHAML, BERRY a 

PARASURAMAN (1996), u spokojených zákazníků velice často dochází k opětovnému 

nákupu případně navštívení akce, zatímco u nespokojených nikoliv. Potřeba je tedy 

nejen přilákání, ale i následná péče o veřejnost, dle které, jak potvrzují KUMAR, 

PETERSEN a LEONE (2007), se poté bude mimo jiné odvíjet, jaké oni sami budou šířit 

informace o dané akci, kdy mohou přispět k větší návštěvnosti i úspěšnosti příštích 

ročníků, či naopak přispějí k nezájmu. Zdůrazňují zde tedy tzv. „word of mouth“. 

 Docílit maximální spokojenosti zákazníků je možné pouze v případě jejich 

dokonalé znalosti, což stvrzují ZEITHAML, BITNER a GREMLER (2012), když 

jednoznačně upozorňují na nutnost znát své zákazníky a vědět o jejich potřebách. Autoři 

WYSONG, ROTHSCHILD, BELDONA (2011) ve svém článku dokonce přibližují 

důležitost znalosti svých zákazníků přirovnáním, zda víme, na co naši fanoušci myslí o 

půlnoci. Tato mírně přehnaná asociace výborně vystihuje onu důležitost. Pro splnění 

této potřeby je tedy nutné provedení marketingového výzkumu. SOLOMON (2002) 

doporučuje: 

 dobře poznat své zákazníky před tím než oceníme lístky, 

 pečlivě zvážit, zda se budou prodávat lístky nebo bude vstup volný, 

 vytvořit program pro diváky, 

 dostat akci do povědomí cílového trhu, 

 rozhodnout, jaké reklamní předměty se budou prodávat, 
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 zvážit, jakou reklamní kampaň si můžeme dovolit, 

 použít co nejefektivnější komunikační kanály, 

 ujistit se, že veřejnost ví, že se akce blíží. 

3. 6. 6 Sportovci 

Jména zúčastněných sportovců se dají označit za hlavní faktor atraktivity dané 

sportovní akce. Slavná jména úspěšných a známých sportovců samy o sobě poutají 

pozornost médií a fanoušků, tím pádem dramaticky pomáhají v konečném důsledku 

k úspěšnosti akce. Nicméně nejde jen o slavná jména, důležité je zajistit účast takových 

sportovců, kteří přispějí k atraktivní sportovní podívané, která je lákavá pro všechny 

zúčastněné. 

SOLOMON (2002) v souvislosti s účastí závodníků na sportovní akci stanovuje 

jako první krok definování typu sportovce, které chce organizátor akce získat.  

V návaznosti na tento krok je potřeba zvážit, jak danou sportovní akci udělat pro 

sportovce atraktivní. Obecně největšími lákadly jsou prize money a ceny pro vítěze. 

Podcenit se však v žádném případě nedoporučuje ani doprovodné služby, kam lze 

zařadit ubytování, stravu, dopravu, zázemí, péče o rodinné příslušníky, volné vstupenky 

atd. Všechny nastíněné atributy podporují zájem sportovců o opětovnou účast a 

pomáhají také zvýšit prestiž celé akce, která je rovněž podstatná pro účast sportovců.  

 Dle SOLOMONA (2002) by cílem organizátorů mělo být vytvoření tzv. 

„závodnicky přátelské“ sportovní akce. Pro dosažení tohoto cíle doporučuje učinit: 

 rozvrhnutí akce na den, kdy se v dané lokalitě nekoná jiná podobná událost, 

 umístění akce na jednoduše dostupné místo, 

 umožnit pohodlnou dopravu do místa konání a bezproblémové parkování, 

 zvolit ceny, dárky a další benefity, které jsou atraktivní pro vybrané sportovce, 

 nezapomínat na odměnění sportovců nejen hlavními cenami. 

 

3. 6. 7 Propagace a televizní přenos 

Vzhledem k jednomu z hlavních cílů nejen sportovních akcí – přilákání velkého 

množství diváků a obecně zájmu veřejnosti – je důležité zvolit vhodnou propagační 

strategii, prostřednictvím které se bude šířit povědomí o konkrétní akci a zároveň 

komunikovat s její cílovou skupinou. Efektivitu propagační kampaně následně výrazně 
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umocňuje televizní přenos, což je také důvodem spojení těchto dvou fenoménu do 

společné kapitoly této diplomové práce. 

Pro základní definování samotného výrazu propagace je možné použít vymezení 

ČÁSLAVOVÉ (2009), která tento pojem charakterizuje přesvědčivou komunikací, jež 

je prováděná za účelem prodeje, kterým se rozumí výrobek služba či myšlenka, 

potenciálním zákazníkům. HINGSTON (2001) nabízí jinou variantu, když propagací 

označují jakoukoliv placenou formu neosobní prezentace a podpory myšlenek, zboží či 

služeb. 

IRWIN, SUTTON a MCCARTHY (2008) se pozastavují nad nástroji propagace, a 

to konkrétně ve sportovním prostředí, když mezi běžně používanými prostředky jmenují 

sponzorství, reklamy, výstupy sportovců, webové stránky, tiskové konference a další. Mezi 

další hromadně sdělovací prostředky, které se používají v rámci propagace, jistě patří 

tištěné média, billboardy a ostatní venkovní nosiče, rozhlas a televize. Pro současnou dobu 

je rovněž typický rozmach moderních nástrojů, který je umožněn díky dynamickému 

rozvoji v oblasti informačních technologií. Jsou tím myšleny především různé sociální sítě, 

webové stránky a další portály využívající internetu, jenž nabízí efektivní, rychlou a levnou 

variantu účinné propagace. 

Přesto nejhodnotnější jsou neustále televizní výstupy, které mohou mít různou 

formu s ohledem na charakter akce. U těch nejžádanějších akcí se jedná o přímé 

přenosy často doprovázené různými televizními studii, z některých akcí je možné 

zhlédnout zkrácené reportáže či sestřihy. 

Pro přilákání televizních kamer na místo konání je dle SOLOMONA (2002) 

rozhodující uvedení důvodu a přínosu pro televizní stanici, téma akce, místo konání, 

jména sportovců a možnost propagace sponzorů. 

 

3. 6. 8 Personální zajištění 

 Zajištění dostačujícího množství pracovníků patří do povinnosti pořadatele, 

který buď disponuje dostatečně širokou personální základnou, nebo je přinucen 

krátkodobě najmout dodatečné pracovní síly. Personální zajištění pak musí být na 

takové úrovni, aby umožnilo vytvoření kvalitního organizačního týmu, jenž bude 

zárukou bezproblémově zrealizované akce, nebo alespoň maximálního snížení 

pravděpodobnosti neúspěchu. Důležitost kvalitního organizačního týmu potvrzuje 

SOLOMON (2002), který zároveň uvádí 2 typy pracovníků: 
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1. Pracovníci na plný úvazek 

- jedná se o zaměstnance, kteří se podílejí nejen na průběhu akce, ale již 

na její přípravě a případně pracují i po skončení akce 

- patří zde například manažer turnaje, marketingový manažer, obchodní 

manažer, osoba zodpovědná za účetnictví  

2. Pracovníci na tzv. zkrácený úvazek 

- do této skupinu patří zaměstnanci, kteří jsou najímáni jen na dobu 

konání akce 

- do této skupinu patří zejména odborníci, jedná se například o ředitele 

dopravy, vedoucího sportovišť, tiskového mluvčího, koordinátora, 

spolupracovníka pro sportovce 

 

3. 6. 9 Realizace akce 

 Po dlouhodobém a náročném procesu přípravy přichází na řadu fáze realizace 

akce. SOLOMON (2002) se v této etapě zaměřil na činnosti manažera, které rozdělil na 

povinnosti v den konání akce a povinnosti po skončení práce. 

 Povinnosti manažera v den konání akce: 

o schůzky, 

o předávání informací, 

o obchůzky, 

o stanovení odpočinku, 

o setkání a pozdravy – být co nejvíce viděn, 

o kontakt s médii – tisk, televize, 

o kontakt se sponzory, 

o kontakt se sportovci, 

o řešení nečekaných problémů. 

 Povinnosti manažera po ukončení akce: 

o závěrečná společenská akce, 

o úklid, 

o reportáže o akci, poděkování, 

o plánování příštího ročníku, 

o finance. 
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3. 7 Corporate social responsibility 

Vzhledem k předmětu zkoumání práce, kdy zásadní problém lze označit 

přívlastkem celospolečenský, je příhodné zmínit problematiku tzv. „corporate social 

responsibility“ (CSR), v českém překladu společenská odpovědnost firem. 

 Definice pojmu, pro který se všeobecně vžila zkratka CSR, jsou poměrně 

rozsáhlé a proměnlivé. Neexistence jednotné celosvětové definice je způsobena zejména 

základním a charakteristickým rysem CSR – dobrovolnictvím, tím pádem se nejedná o 

jakýsi povinný a přesně vymezený koncept, který by zamezil různorodému chápání. 

K terminologické nejednotnosti zcela jistě přispívá rovněž živelný vývoj a značná 

obsahová šíře CSR. 

Jedna z nejznámějších definic CSR je uvedena v jednom ze základních 

evropských dokumentů týkající se společenské odpovědnosti firem, kterým je Zelená 

kniha CSR EVROPSKÉ KOMISE (2001). Nadnárodní orgán Evropské unie představuje 

CSR jako koncept zahrnující dobrovolné integrování sociálních a environmentálních 

otázek společnostní do svého podnikání za vzájemné spolupráce se všemi 

zainteresovanými stranami – tzv. stakeholdery. IDOWU a LOUCHE (2011) zmiňují 

povinnost etického chování a přispívání k hospodářskému rozvoji a zároveň zlepšování 

kvality života svých zaměstnanců, jejich rodin, stejně jako celé místní komunity. 

Obdobně na CSR nahlíží KOTLER a LEE (2005), když upozorňují na závazek pro 

zlepšení blahobyt a společnosti skrze diskreční obchodní praktiky a přínosy ze zdrojů 

organizace. KUNZ (2012) celou řadu definic shrnuje a nachází shodu v nazírání na 

firmu jako nedílnou součást společnosti. Organizace tedy nefunguje zcela izolovaně od 

okolního světa, což přináší nejrůznější práva, ale také povinnosti vůči společnosti. 

 Analýzou desítek definic se zabýval DAHLSRUD (2008), který v konečné fázi 

vymezil pět nejčastěji se vyskytujících aspektů (oblastí) CSR: 

 oblast environmentální, 

 oblast sociální, 

 oblast ekonomickou, 

 stakeholdery, 

 dobrovolnost. 
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4 METODOLOGIE 

4. 1 Případová studie 

HENDL (2008) specifikuje případovou studii jako detailní studium nebo rozbor 

jednoho, eventuálně několika málo případů. Podobně přistupuje k této metodě 

WOODSIDE (2010), který uvádí, že jde o šetření zaměřující se na popsání, pochopení, 

předpovídání a kontrolu zkoumaného problému. YIN (2009) v souvislosti s případovou 

studií hovoří o intenzivním studiu jednoho případu (jedné situace, člověka, problému), 

kdy dochází k hloubkovému poznání daných fenoménů v jejich skutečném kontextu. 

Obecně vzato se tedy jedná o metodu umožňující charakteristiku a analýzu zkoumaného 

problému, když její výhodou je možnost hlubokého poznání. 

 Důvodům volby případové studie jako výzkumné metody se věnuje HENDL 

(2005), který shrnuje tři základní argumenty vysvětlující přistoupení k této metodě: 

1. umožňuje rozsáhlé zjištění o specifické a málo známé situaci, 

2. umožňuje porozumět komplexním situacím sociálního života, 

3. vhodně doplňuje jiné zvolené metody. 

 

 Metoda případové studie je v práci využita k podrobnému zkoumání, popisování 

a zachycení daných vztahů a jevů, které jsou specifické pro zkoumaný problém. 

Umožňuje tak pojmenování a hluboké poznání charakteristik subjektu, který je 

předmětem práce. 

 

4. 2 PEST analýza 

PEST analýze se věnují například KEŘKOVSKÝ a VYKYPĚL (2006), kteří 

jádro věci spatřují v rozebrání externích a neovlivnitelných jevů, jejž mohou nabývat 

různých podob, avšak daným subjektem jsou neovlivnitelné. Vzhledem k nespornému 

vlivu zmíněných jevů na chod organizace je nutné tyto aspekty brát v úvahu při 

plánování budoucích kroků, podrobně rozebrat jednotlivé entity, zjistit tak současnou 

situaci a co nejpřesněji odhadnout budoucí stav těchto jevů. Zjednodušeně řečeno je 

PEST analýza metoda používající se k analýze makroprostředí, tedy externích vlivů, 

které neustále a proměnlivě působí na zkoumaný subjekt a jeho činnost. 

 Samotný název PEST je odvozen od externích vlivů, které tato analýza považuje 

za klíčové, a sice politické, ekonomické, sociální a technologické faktory. Těmito 
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klíčovými faktory se zabývá například DEDOUCHOVÁ (2001). Jednotlivé činitele 

charakterizuje následovně: 

a) Politické okolí - ovlivňuje organizaci především řadou důležitých legislativních 

omezení, které mohou limitovat jejich potenciální strategické možnosti. Mezi 

tyto omezení patří například antitrustové zákony, které mohou zabránit 

podnikům v pokusu dosáhnout dominantního postavení na trhu, dále mezi 

limitující omezení patří například regulace v oblasti znečišťování ovzduší, které 

nutí podniky ke změnám technologií, apod. 

b) Ekonomické okolí - je určováno stavem ekonomiky, který ovlivňuje schopnost 

podniku dosáhnout odpovídající výnosnosti. Významné jsou především čtyři 

makroekonomické indikátory – míra ekonomického růstu, úroková míra, 

směnný kurz a míra inflace. Dále podnik ovlivňuje rozvoj ekonomik nebo 

hospodářské krize. 

c) Sociální okolí – mezi změny v sociálním okolí, které mají vliv na chod podniku, 

patří například trend vědomí v upevňování zdraví a zlepšování životního 

prostředí. Tyto změny vytvářejí hrozby pro mnoho odvětví průmyslu, například 

výstavba jaderných elektráren, znečištění odpadních vod, apod. Do sociálního  

okolí je možné zařadit také prostředí demografické, kde například složení 

populace může vytvářet příležitosti a hrozby. Zde je tedy nutné zaměřit 

pozornost na změny skladby obyvatelstva, postoje a chování obyvatelstva, apod. 

d) Technologické okolí - působí na podnik především vlivem technologických 

změn, které umožňují vyrábět současné výrobky novým způsobem a vytvářejí 

tak další příležitosti a hrozby. 

  

 BLAŽKOVÁ (2007) se zaměřuje na základní důvody PEST analýzy pro podnik. 

Dle této autorky existují tří základních důvody: 

1. pro poznání externího okolí, ve kterém podnik působí, 

2. pro identifikaci změn a trendů, které se dějí v okolí podniku a mohou jej 

ovlivňovat, 

3. ke stanovení toho, jak bude podnik na vlivy změn a trendů v jeho okolí reagovat. 

 

 PEST analýza je v práci použita k analýze externích vlivů ovlivňujících realizaci 

projektu Sportovní talent roku. Poslouží tak k zachycení vnějších faktorů, které působí 

na servisní subjekt a zároveň i projekt. Konkrétně je PEST analýza zpracována 
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v kapitole 5. 3. 2. 

 

4. 3 Porterův model pěti sil 

Při analýze prostředí zkoumaného subjektu je důležité zaměřit pozornost nejen 

na výše zmíněné makrookolí, ale také na mikrookolí, kdy předmětem zájmu je 

prostředí, ve kterém organizace působí a které jej bezprostředně obklopuje. Pozornost je 

tedy věnována především analýze konkurenčních sil ve vnitřním okolí organizace. A 

právě k této analýze slouží Porterův model pěti sil, jehož cílem je pochopení sil 

působících v konkurenčním prostředí a identifikovat, které z nich mají největší význam 

na podnik z hlediska jeho budoucího vývoje. KOVÁŘ (2008) hovoří o tom, že tento 

model umožňuje popsat a pochopit konkurenční prostředí uvnitř každého jednotlivého 

odvětví a vytvořit tak informační základnu pro rozhodování o tvorbě konkurenční 

výhody podniku. 

 Konkurence v daném odvětví je dle SEDLÁČKOVÉ a BUCHTY (2006) obecně 

funkcí pěti konkurenčních sil: 

1. konkurenční síla vyplývající z rivality mezi konkurenčními podniky, ovlivněná 

jejich strategickými tahy a protitahy směřujícími k získání konkurenční výhody, 

2. konkurenční síla vyplývající z hrozby substitučních výrobků podniků v jiných 

odvětvích, 

3. konkurenční síla vyplývající z hrozby vstupu nových konkurentů do odvětví, 

4. konkurenční síla vyplývající z vyjednávací pozice dodavatelů klíčových vstupů, 

5. konkurenční síla vyplývající z vyjednávací pozice kupujících.  

 

 Tento model je v práci využit za účelem rozboru konkurenčního prostředí 

organizace zajišťující realizaci projektu Sportovní talent roku a pomůže tak analyzovat 

síly, které na ni působí. Porterův model pěti sil je v práci použit v kapitole 5. 3. 1. 

Poslouží zejména k definování současných či budoucích konkurentů a substitutů, jelikož 

tyto tři skupiny připadají pro zkoumaný problém v úvahu. 

 

 

4. 4 Analýza zdrojů 

Analýza zdrojů patří do interní analýzy, při které jde dle MALLYA (2007) o 
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identifikaci aktivit, ve kterých společnost vyniká, ale také slabých stránek. Kupříkladu 

je zde pozornost věnována schopnostem a znalostem zaměstnanců, finančním 

prostředkům, budovám atd. SEDLÁČKOVÁ a BUCHTA (2006) tvrdí, že při této 

analýze je na podnik nahlíženo jako na soubor heterogenních zdrojů a schopností, jež 

jsou primárním faktorem výnosnosti a zároveň stavebním kamenem pro budování 

konkurenční výhody. 

 JOHNSON, SCHOLES a WHITTINGTON (2008) vymezují obecně čtyři 

základní skupiny zdrojů: 

 Hmotné zdroje 

- stroje a zařízení, pozemky, budovy, dopravní prostředky atd. 

 Nehmotné zdroje  

- technologie, know-how, image podniku atd. 

 Finanční zdroje 

- vlastní a cizí zdroje mající vliv na finanční strukturu a stabilitu podniku 

 Lidské zdroje  

- počet a struktura, kvalifikace, zkušenosti pracovníků 

 

Analýza zdrojů je v práci použita k analýze organizace zajišťující realizaci 

projektu Sportovní talent roku a pomáhá tak při identifikaci silných a slabých stránek. 

Interní analýzu zachycuje kapitola 5. 2. 1. 2, a tak je tato metoda uplatněna právě tam. 

 

4. 5 SWOT analýza 

 Základem této metody je analýza čtyř základních faktorů, jejichž počáteční 

písmena tvoří samotný název SWOT analýza. Jedná se o následující anglická slova: 

 strengths (přednosti = silné stránky), 

 weaknesses (nedostatky = slabé stránky), 

 ppportunities (příležitosti), 

 threats (hrozby). 

 

KOTLER a KELLER (2007) vymezují SWOT analýzu jako celkový rozbor silných 

a slabých stránek, hrozeb a příležitostí společnosti, která zahrnuje monitorování 

interního a externího prostředí, když do interního prostředí patří silné a slabé stránky a 
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do externího prostředí příležitosti a hrozby. Obdobně se vyjadřují Autoři 

SEDLÁČKOVÁ a BUCHTA (2006), kteří tvrdí, že SWOT analýza využívá závěrů 

předchozích analýz a identifikuje hlavní silné a slabé stránky podniku a porovnává je 

s hlavními vlivy z okolí podniku, resp. příležitostmi a ohroženími a směřuje k syntéze 

jako východisku pro formulaci strategie. 

 KOZEL (2006) se pozastavuje nad samotnou tvorbou, když uvádí, že nejprve by se 

měly sepsat silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby do 4 kvadrantů, do každého umístit 

jeden z pojmů (silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby). K pojmu připsat určitý počet 

faktorů, který bude závislý na rozsahu a cíli analýz. HOYE et al. (2009) uvádějí, že 

optimálně by nemělo být více jak 5 faktorů u každého ze čtyř nadpisů. 

 První fází pro sestavení SWOT analýzy je shromáždění podrobných informací, 

poté je možné přistoupit k identifikaci silných a slabých stránek a příležitostí a hrozeb.   

Autoři COOPER a LANE (1999) identifikují tyto klíčové faktory na základně 

zodpovězení následujících otázek: 

 Silné stránky 

o Které složky marketingového mixu mají mnohem vyšší úroveň než u 

konkurenčních firem? 

o Jak lze tyto přednosti využít pro získání konkurenční výhody? 

 Slabé stránky 

o Které složky marketingového mixu mají horší úroveň než u 

konkurenčních firem? 

 Příležitosti 

o Lze očekávat, že dojde k prudkému tempu růstu stávajících trhů? 

o Rýsuje se vznik nových trhů? 

 Hrozby 

o Je pravděpodobné, že na trh vstoupí nová konkurence? 

o Dojde v nejbližší době k prudkému poklesu poptávky? 

o Objeví se na trhu nové výrobky? 

o Vzroste cena nakupovaných materiálů? 

 

SWOT analýza v práci pracuje s daty, které jsou primárně získané z případové 

studie a dalších použitých metod. Využita je ke shrnutí předchozích analýz, čímž 

poslouží k důkladnému rozboru a následnému stanovení návrhů na zlepšení 
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management a marketing projektu Sportovní talent roku na období 2014 – 2015. SWOT 

analýza aplikovaná na řešení dané problematiky je v práci uvedena v kapitole 5. 4. 
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5 ANALÝZA SOUČASNÉ SITUACE ŘÍZENÍ PROJEKTU 

SPORTOVNÍ TALENT ROKU 

 Při analýze současné situace řízení projektu Sportovní talent roku se považuje za 

nutné a důležité úvodem projekt představit. V této charakteristice by přitom nemělo 

chybět vyzdvihnutí hlavní podstaty analyzovaného projektu, představení systému 

soutěže Talent roku a jejího harmonogramu, zmínění historie propírané soutěže. 

V neposlední řadě je potřeba věnovat pozornost rovněž důležité součásti projektu, 

kterou je sportovní akce nazvaná Sportovní den s talentem. Jedná se o sportovní událost, 

která plní funkci podpůrné akce za účelem přispění hlavnímu cílu projektu. 

 Po uvedení charakteristik projektu Sportovní talent roku následuje pro lepší 

pochopení problematiky představení organizátora projektu, kterým je Asociace 

amatérských sportů České republiky (AAS ČR). Poté se již diplomová práce zaměřuje 

na analýzu manažerských činností, které jsou nezbytné pro zajištění projektu, a rovněž 

na analýzu prostředí, ve kterém je projekt realizován. Analýza současné situace řízení je 

zakončena uvedením SWOT analýzy, jenž zachycuje klíčové faktory projektu Sportovní 

talent roku. Na základě SWOT analýzy budou poté navrhnuty návrhy na zlepšení 

projektu určené pro pátý ročník soutěže Talent roku, který proběhne paralelně se 

školním rokem 2014/2015. 

  

5. 1 Projekt Sportovní talent roku 

 Sportovní talent roku je celostátní projekt zaměřený na současnou mládež, v 

jehož rámci se s periodicitou jednoho roku koná soutěž Talent roku. Projekt vznikl jako 

reakce na trendy v oblasti životního stylu mladé generace, který stále méně a méně 

zahrnuje aktivní pohyb. Primárním cílem je tedy iniciace a popularizace pohybových a 

sportovních aktivit dětské populace. 

Soutěž Talent roku je určená všem žákům základních škol a nižších gymnázií v 

České republice. Hlavním cílem soutěže je podpořit zájem škol a především jejich žáků 

a všech dětí o sport a pohyb obecně, motivovat je k vlastním pohybovým aktivitám a 

pěstovat v nich přirozený pozitivní vztah ke sportu. 

Smyslem soutěže tedy není objevit největší sportovní talent v České republice, 

ale naopak přivést co největší počet dětí ke sportu, a to nezávazně na tom, kterému 
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sportu či obecně pohybové aktivitě se věnují, případně věnovat budou. 

5. 1. 1 Systém soutěže Talent roku 

Soutěž Talent roku je založená na jednoduchém systému, který jednak odráží 

onu jednoduchost vykonávání pohybových aktivit a především umožňuje přihlášení 

každého dítěte bez ohledu na jeho dosavadní sportovní zkušenosti. 

K zapojení do soutěže stačí vyplnění přihlášky, která je uvedená v příloze 1, a 

poslání sportovních fotografií či videí, které přihlášené zachycující při pohybové 

aktivitě. Přihláška je přitom k nalezení na oficiální webové stránce soutěže nebo také na 

jejím facebookovém profilu, který funguje jako hlavní komunikační kanál. Profil na 

nejpopulárnější sociální síti v České republice umožňuje bezprostřední kontakt s dětmi 

v jejich volném čase a navíc podporuje jednu z klíčových charakteristik projektu - důraz 

na samovolné rozhodnutí, když volba přihlášení do soutěže závisí pouze na vůli dítěte. 

Nejedná se tak o povinnost, kterou dětem ukládá škola, rodina či jiná zájmová skupina, 

ale naopak o jejich samostatnou volbu. Soutěž tak oslovuje žáky základních škol v 

momentě, kdy se samovolně rozhodují o náplni svého volného času a o to je jejich 

výsledná volba cennější a relevantnější. 

Samotná přihláška obsahuje mimo identifikačních a demografických údajů 

rovněž školní prospěch a motivační dopis. Tyto údaje jsou pak společně se sportovními 

příspěvky, jež jsou vloženy na facebookový profil soutěže nebo zaslány na stanovenou 

emailovou adresu, rozhodujícími faktory pro určení vítězů jednotlivých kategorií, 

kterých je celkem osm a které se diferencují věkem (1. až 4. třída / 5. až 9. třída), 

druhem sportu (jednotlivci / kolektivy) a jistou mírou „profesionality“ (rekreační 

sportovci / registrovaní sportovci). Mimo tyto kategorie pak stojí zvláštní cena poroty, 

za jejímž vznikem stojí snaha ocenit co největší počet dětí. 

Odměnou pro vybrané vítěze, které vybere porota složená ze zástupců partnerů 

soutěže a známých sportovců v čele se Šárkou Strachovou, jsou poukázky na nákup 

sportovního vybavení nejen pro samotné Talenty roku, ale rovněž pro jejich školy. 

Bonusem pro vybrané vítěze je dokonce setkání s hvězdami světového sportu, když v 

minulosti se Talenti roku setkali s Usainem Boltem, s Tomášem Berdychem, veslovali 

po Vltavě s Mirkou Knapkovou a předsedou Českého olympijského výboru (ČOV) 

Jiřím Kejvalem nebo také trénovali pod vedením Šárky Strachové. Došlo rovněž k 

setkání a ocenění Talentů roku jedním z toho času nejdůležitějších ústavních činitelů 

České republiky předsedou vlády Petrem Nečasem. Tyto jedinečné setkání jsou pro 
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všechny zúčastněné nezapomenutelným zážitkem a mají tak v drtivé většině případů 

mnohem větší cenu než dary hmotné povahy. 

Soutěž je tedy koncipována takovým způsobem, aby se dostala co nejblíže k 

velkému počtu dětí, které originálním, jedinečným a zcela výjimečným způsobem 

motivuje ke sportování jakéhokoliv charakteru. Bohužel virtuální povaha soutěže, když 

fyzicky jsou vítězové spatřeni až na vyhlašovacích akcích, dává prostor k nařčení z 

podvodu spočívajícího v udání nepravdivých informací do přihlášky a poslání 

počítačově upravených fotografií a videí. Tyto argumenty jsou přitom často uváděny z 

řad potenciálních partnerů, pro které je to důvod k nezájmu o spolupráci. 

 

5. 1. 2 Harmonogram soutěže Talent roku 

Soutěž každoročně běží paralelně se školním rokem, tudíž start je plánován vždy 

na přelom devátého a desátého měsíce v daném roce. Přihlášky se poté mohou posílat až 

do konce března, kdy je konečný termín. Následně dochází ke zpracování všech 

přihlášek, jmenování poroty, které probíhá v průběhu měsíce dubna. Jména vítězů jsou 

postupně zveřejňována v polovině května. Posledním krokem je předání cen, které 

probíhá v drtivé většině případů na vyhlašovacích akcích, kde se vítězové setkají 

s významnými osobnostmi sportovního nebo i společenského života, či dojde k předání 

odměn za výhru přímo na škole, odkud Talenti roku pocházejí. Soutěž je pak definitivně 

ukončena s posledním dnem školního roku. 

Celkový dojem z harmonogramu působí lehce ospalým dojmem, jelikož dlouhá 

doba umožňující přihlášení do soutěže dává prostor k neustálému odkládání rozhodnutí. 

Až poslední dva měsíce, kdy je možné poslat přihlášku, je vždy jasně patrný znatelný 

nárůst zájmu, který graduje v druhé polovině března. 

 

5. 1. 3 Historie soutěže Talent roku 

Historie soutěže Talent roku sahá až do roku 2010, kdy odstartoval premiérový 

ročník. V době vzniku této práci byly kompletně zrealizovány celkem tři ročníky s tím, 

že třetí ročník eskaloval, když vycházel z analýz předchozích dvou. Proto právě Talent 

roku 2013 bude především předmětem zkoumání a rovněž základem pro stanovení 

návrhů a nových opatření či postupů vedoucích ke zdokonalení projektu Sportovní 

talent roku na léta 2014 – 2015. 
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Úspěšnost dosavadního průběhu projektu jednoznačně potvrzují číselné údaje o 

počtu zapojených dětí, kterých bylo přes 54.000 z více než 1.700 škol. Významnost 

projektu dokládá fakt, že soutěž se dosud vždy konala pod záštitou Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a také předsedy vlády. Velice důležité jsou 

rovněž ohlasy slýchané zejména z řad soutěžících, rodičů a pedagogů či představitelů ze 

zapojených škol, které jsou veskrze pozitivní a které je možné označit za tu 

nejdůležitější zpětnou vazbu. Dalším důkazem potvrzující úspěšnost je zařazení do 

nového projektu ČOV Česko sportuje, jehož součástí se soutěž Talent roku stala právě 

díky zdařilé historii a zaměření na sportování mládeže. 

Dalším z ukazatelů úspěšnosti je rozhodně zájem televizních kamer. Soutěž 

Talent roku se totiž dostala hned dvakrát na sportovní kanál České televize, a to 

konkrétně do magazínu Žijme sportem!, který se v roce 2013 věnoval soutěži ve dvou 

kompletních dílech.  

Úspěšnou historii lze zřejmě přisuzovat hned několika faktorům – Facebook, 

jednoduchý princip, motivace odměny… Svoji roli však jistě sehrál i poměrně trefný a 

vhodně zvolený název „Talent roku“, který samotný strhává velkou pozornost. 

Důvodem je značná podobnost s populární televizní show, které v posledních letech 

tradičně poutá značnou pozornost široké veřejnosti. Občasnou záměnu potvrzují i stejně 

frekventované dotazy z řad soutěžících, ze kterých je jasně patrná záměna s oblíbeným 

televizním projektem. I přes to je však název „Talent roku“ neoddiskutovatelnou silnou 

a poutavou stránku projektu vzbuzující hojný zájem. 

Pozitivní výsledky dosavadního průběhu projektu jsou nesmírně podstatné 

s ohledem na jeho budoucnost, jelikož umožňují realizaci dalších ročníků soutěže a 

pochopitelně kreativní rozvoj a zavádění nových inovativních prvků. 

5. 1. 4 Sportovní den s Talentem 

Z důvodu podpory hlavního cílu soutěže Talent roku a vytvoření pozitivního 

vztahu dětí ke sportu, což by mělo být hlavním cílem organizovaných sportovních 

aktivit pro děti, se v rámci soutěže Talent roku 2013 uspořádalo atraktivní sportovní 

odpoledne s názvem „Sportovní den s Talentem“. Pro projekt Sportovní talent roku šlo o 

první sportovní událost podobného typu. 

Jednalo se o sportovní akci, která se uskutečnila koncem měsíce dubna v Brně a 

na kterou byli pozvání všichni mladí sportovci z přilehlých krajů, kteří byli přihlášeni 

do soutěže Talent roku. 
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 Cílem bylo, aby všichni zúčastnění prožili nezapomenutelný den ve spojení se 

sportem, který upevní či podpoří jejich vztah ke sportu. Dopomoci tomu měl bohatý 

sportovní program, kde stěžejní roli hrála účast olympijské vítězky Mirky Knapkové.  

 Hlavním bodem dne byl závod prověřující sportovní všestrannost soutěžících. 

Povaha toho hlavního závodu se dá hodnotit veskrze pozitivně, jelikož všestranný 

rozvoj je u dětí zásadním faktorem, stejně jako orientace na vytvoření pozitivního 

vztahu mládeže ke sportu. 

 

Obrázek 1: Sportovní den s Talentem 

 

Zdroj: www.aascr.cz 

 

5. 1. 4. 1 Rozpočet akce 

K přesným ukazatelům finanční náročnosti realizace Sportovního dne 

s Talentem se bohužel nebylo možné dostat, nicméně z hlubšího poznání věci je možné 

vytvořit odhad, který by neměl být daleko od reality. 

Z výdajových položek se dá očekávat, že těmi největšími budou náklady na 

ozvučení, moderaci, účast sportovní hvězdy, nájem, zázemí akce, ceny pro vítěze, 

odměny externím pomocníkům, doprava. Hrubým odhadem řečeno se náklady na akci 

budou pohybovat v řádech desítek tisíc, nicméně neměly by přesáhnout hranici 100.000 

korun. 

Z hlediska příjmů je klíčová informace, že soutěžící – tedy zúčastněné děti – 

neplatí startovné, tím pádem veškeré příjmy je nutné uhradit z vlastních zdrojů 

organizátora. Vzhledem k tomu, že Sportovní den s Talentem se konal v rámci soutěže 

Talent roku, tak organizátor byl stejný – AAS ČR. 
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5. 1. 4. 2 Výběr lokality 

Místem konání Sportovního dne s Talentem byla moravská metropole Brno, 

konkrétně základní škola v Řehořově ulici, která disponuje moderním a naprosto 

dostačujícím sportovním areálem. 

Tato lokalita byla zvolena zejména z důvodu osobních známostí organizátora 

akce s vedením školy, což výrazně ulehčilo veškerá organizační jednání. Brno je navíc 

velice dobře dostupné také z okolních regionů, což hrálo podstatnou roli, jelikož na akci 

byli pozvání všichni přihlášení do soutěže Talent roku 2013 z Jihomoravského, 

Olomouckého a Zlínského kraje. 

 

5. 1. 4. 3 Sponzoring 

Z důvodu finančního zajištění realizace akce je podpora sponzorů 

bezpodmínečnou součástí realizace, zvlášť když soutěžící neplatí startovné. V tomto 

případě byli sponzoři akce totožní se sponzory soutěže Talent roku 2013. 

Přímá účast dětí a jejich rodičů, jak vyplývá z jednání s eventuálními partnery, je 

velice lákovou příležitostí pro firmy k oslovení jejich potenciálních či stávajících 

zákazníků. V Brně tato příležitost nebyla zcela využita, když zapojeni byli prakticky 

pouze tři partneři, a sice firma Scott, když děti zkoušely v rámci doprovodné soutěže 

jednoduchou překážkovou jízdu na kole, značka Nimm2, jejíž produkty obdrželi všichni 

zapojení soutěžící, a Česká pošta, která poskytla své propagační materiály jako školní 

rozvrhy a dárkové tašky. Ostatní partneři byli propagováni pouze pomocí dvou bannerů. 

Ze zmíněného jednání s potenciálními partnery projektu jasně vyplývá, že přímý 

kontakt firmy a jejich produktů se stávajícím či případným zákazníkem je velice 

žádanou formou spolupráce, která dokáže přesvědčit k uzavření partnerství. Díky 

Sportovnímu dnu s Talentem se tak nabízí lepší příležitost pro oslovení partnerů a 

získání jejich zájmu, čemuž by jistě také přispělo konání většího množství podobných 

akcí ve více regionech České republiky. 

 

5. 1. 4. 4 Zákazníci a sportovci 

Z hlediska povahy akce není možné mluvit o zákaznících v pravém slova 

smyslu, nicméně hlavní cílovou skupinou, pro které byla akce určena, byly přítomné 

děti. Akce byla realizována takovým způsobem, aby právě oni byly maximálně 
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spokojeny. Čemuž značně pomohla účast velké sportovní osobnosti České republiky – 

olympijské vítězky Mirky Knapkové, jejíž účast si vyžadovala rovněž speciální přístup. 

Poslední skupinou, která byla přítomna na akci a která stojí za zmínku, byla skupina 

fanoušků, jejž se utvořila z přihlížejících dětí, rodičů a zástupců škol. Jejich spokojenost 

se odvíjela zejména od spokojenosti samotných soutěžících. 

 

5. 1. 4. 5 Propagace a média 

Celé akci chyběla promyšlenější propagační kampaň. Jediným využitým 

nástrojem byl direct mail a také plakát v místě konání, který však byl vyvěšen pouhý 

den před konáním akce. V konečném důsledku z pohledu účastníků nezrealizování 

propagační kampaně nebylo velkým nedostatkem, jelikož akce byla přizpůsobená na 

přibližný počet 50-ti závodníků, kterého také bylo dosaženo. Nicméně efektivní 

marketingová komunikace by pomohla přilákat větší množství veřejnosti, která by 

vytvořila ještě větší kulisu, což by akci bezpochyby prospělo.  

Lepší hodnocení si zaslouží mediální pokrytí, když akce se zúčastnili regionální 

novináři a také štáb České televize, která o akci vysílala reportáž v rámci pořadu 

věnovaného soutěži Talent roku. Akce tak byla zdařile komunikována po jejím 

ukončení. Přítomní novináři a kamery České televize posílili rovněž faktor atraktivity, 

když děti se velice pravděpodobně vůbec poprvé objevily před kamerami a poskytovaly 

rovněž celou řadu rozhovorů. 

 

5. 1. 4. 6 Personální zajištění 

O personální zajištění se postaral organizátor akce – AAS ČR, který na den 

realizace najal 3 externí spolupracovníky, kteří pomáhali s bezproblémovým chodem 

akce. Celkem se na realizaci podílelo cca 10 osob, takže personálně se nejednalo o 

náročnou akci, která by vyžadovala složitější rozdělování pracovních skupin či 

komplikované organizační struktury. 

Za celkovou realizaci byly zodpovědné dvě osoby z AAS ČR, které lze označit 

za řídící pracovníky. Ti měli na starosti veškeré plánování a činností před zahájením 

akce, kam lze zařadit tvorba konceptu dne, komunikace se školou, dětmi, sponzory, 

médii, zajištění ozvučení atd.  

V den konání bylo pouze zapotřebí rozdělit zejména následující činnosti: 
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 moderace, 

 ozvučení, 

 fotografování, 

 příprava sportoviště, 

 navigace závodníků, 

 registrace závodníků, 

 příprava dárkové tašky pro závodníky, 

 přivítání čestných hostů a novinářů, 

 vedení doprovodného programu, 

 odstartování a měření času, 

 příprava cen, 

 úklid sportoviště. 

 

O rozdělení výše zmíněných činností se postarali opět dva řídící pracovníci 

z AAS ČR se zodpovědností za celkový průběh akce. Na nich pak také bylo obstarat 

činnosti po ukončení akce, do kterých se řadí zejména zveřejnění mediálních výstupů, 

kam patřilo vydání tiskové zprávy a komunikace na sociální síti Facebook. 

 

 

5. 1. 4. 7 Realizace akce 

Akce se zúčastnilo včetně přihlížejících přibližně 150 osob, takže šlo spíše o 

akci skromnějších poměrů, nicméně účel byl přesto splněn. Dle ohlasů v novinách, na 

sociálních sítích nebo přímo na místě po ukončení akce lze konstatovat, že účastníci 

akce byli spokojeni. 

Jediným výraznějším problémem se ukázala bezmezná touha zvítězit, která však 

nebyla iniciována soutěžícími, ale naopak pedagogickým doprovodem, který nabádal 

k neplnění přesně stanovených pokynů s cílem dosáhnout lepší čas. Reálně se tak 

projevil jeden z velkých problémů sportování dětí, které jsou svými vedoucími velice 

často vedeni stylem, že již v jejich útlém věku je vítězství na prvním místě. Přičemž 

správné vedení dětí při sportování by mělo být založené na navázání pozitivního vztahů 

dětí k pohybovým aktivitám a zcela dominantním prvkem by měla být zejména radost 

z pohybu. 
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5. 1. 4. 8 Zhodnocení 

Sportovní den s Talentem se jeví jako ideální varianta pro pozvání všech 

přihlášených soutěžících, aby předvedli jejich talent skutečně v akci, čímž by mohli 

obhájit oprávněnost jejich přihlášky. Soutěž by tím vystoupila z virtuálního světa, ve 

kterém se momentálně v touze přiblížit se dětem pohybuje. Bohužel tato jednorázová 

akce se jeví lehce nahodile, když byla určena jen pro část soutěžících. 

Promyšlenější varianta, která by zapojila větší množství přihlášených děti, by 

jistě byla ideálním argumentačním nástrojem při komunikace s eventuálními partnery, 

který by jednak umožnil čelit námitkám vůči pravdivosti poslaných údajů a sportovních 

příspěvků a také by nabízel vhodnou příležitost k přímému oslovení mladé generace, a 

to zapojením partnerů například do doprovodných soutěží. 

Součástí návrhů uvedených v kapitole 6 tak bude celková změna systému 

soutěže Talent roku, kde Sportovní den s Talentem budem mít významější funkci. 

 

5. 2 Manažerské činnosti projektu Sportovní talent roku 

5. 2. 1 Představení Asociace amatérských sportů České republiky jako 

organizátora projektu Sportovní talent roku 

Realizace projektu Sportovní talent roku je hlavní činností AAS ČR, a tak jeho 

organizace spadá právě pod tuto neziskovou organizaci. AAS ČR je spolek, který vznikl 

v roce 2010 s cílem popularizovat sport a zdravý pohyb mezi všemi věkovými a 

výkonnostními vrstvami obyvatel v České republice bez ohledu na jednotlivá sportovní 

odvětví a jejich popularitu. 

Velký důraz klade AAS ČR zejména na iniciaci a popularizaci sportovních 

aktivit dětské populace, jelikož současná mladá generace neoplývá přemírou zájmu o 

tuto oblast volnočasových aktivit. Proti tomu AAS ČR aktivně bojuje a právě projektem 

Sportovní talent roku dává impulz k aktivnějšímu životnímu stylu zmíněné věkové 

skupiny. 

Svůj záměr opírá AAS ČR o zjištění, že aktivní trávení volného času, ať už 

sportem nebo jinou pohybovou činností, patří ke zdravému životnímu stylu, a že řízené 

sportovní aktivity mají nesporný neformální vzdělávací a výchovný dopad. Výhody 

sportování tedy AAS ČR nevidí pouze v prevenci závažných civilizačních 

onemocněních, ale rovněž v boji proti jevům ohrožujících celou společnost, kam lze 
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zařadit například problematiku kriminality či drogové závislosti. Ruku v ruce jde tato 

filosofie rovněž s vysvětlením samotného cílu sportování, který AAS ČR nevidí pouze 

v dosažení nejlepších sportovních výkonů, ale jeho účel popisuje mnohem obšírněji, 

zařazuje zde také harmonický rozvoj tělesné i psychické kondice, upevňování zdraví a 

rozvoj společenských vztahů. Význam sportu tak spatřuje v takových oblastech jako je 

sociální integrace, prevence, kvalita života, rekreace, výchova, vzdělaní či podpora 

míru. 

AAS ČR tedy svoji činností a aktivním přístupem bojuje za osvětu širokého 

dosahu sportu, kam lze jednoznačně zařadit rovněž pozitivní vliv na vývoj jedince a 

utváření jeho osobnosti. 

 

5. 2. 1. 1 Historie a postavení Asociace amatérských sportů České republiky 

AAS ČR vznikla v roce 2010, takže ve sportovním prostředí jde o velice mladou 

organizaci. 

Od doby osamostatnění České republiky se do pozice nejdůležitějších 

sportovních organizací dostal ČOV a Česká unie sportu (ČUS), dříve nazývaná Český 

svaz tělesné výchovy. A právě s těmito, v českém prostředí klíčovými, sportovními 

institucemi vede AAS ČR jednání o nejvhodnější formě spolupráce. Prvním vyústěním 

probíhajících jednání bylo zařazení soutěže Talent roku do projektu ČOV Česko 

sportuje. Klíčovým bodem bylo také stanovení role AAS ČR, která spočívá v přilákání 

co největšího počtu dětí ke sportování obecně, čímž v podstatě připraví půdu pro ČUS a 

ČOV, které následně děti přivádí k jednotlivým sportům. AAS ČR tak získala 

respektovanou pozici v českém sportovním prostředí s jasně stanovenou funkcí, kterou 

se snaží podpořit realizací projektů a akcí iniciujících dětské pohybové aktivity. 

 

5. 2. 1. 2 Analýza zdrojů Asociace amatérských sportů České republiky 

a) Hmotné zdroje 

 Nejdůležitějším hmotným zdrojem je sídlo AAS ČR. Jde o pronajatou kancelář, 

která je situována v samém centru Prahy na Václavském náměstí. Poloha v samém 

centru hlavního města s bezproblémovou dostupností je zcela ideální s ohledem na 

celou řadu schůzek a jednání, kterých se pracovníci AAS ČR účastní. Naopak za jistou 

nevýhodu by se chtělo označit vysoký pronájem, který se dá očekávat v této části města, 
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bohužel však tuto informaci nebylo možné zjistit, a tak jakékoliv hodnocení není na 

místě. 

 Za zmínku stojí snad ještě využívání osobních automobilů, které jsou však 

v soukromém vlastnictví. 

 

b) Nehmotné zdroje 

 Z hlediska nehmotných zdrojů je pro AAS ČR důležité jedinečné know-how pro 

zajištění současných i dalších plánovaných projektů. Další součástí nehmotných zdrojů 

je identita organizace, která významně ovlivňuje, jakým způsobem je organizace 

chápána širokou veřejností.  

 

c) Finanční zdroje 

 Vzhledem k tomu, že AAS ČR je neziskovou organizací, která své projekty 

realizuje bezplatně, tak je odkázána na jediný zdroj financování, jenž v současné chvíli 

využívá. Tím zdrojem jsou finanční prostředky od sponzorů, na kterých je momentálně 

AAS ČR zcela závislá. Jako protislužbu poskytuje AAS ČR prostor k propagaci. 

 Zde je vhodné zmínit, že dobrou příležitostí pro získání dalších finančních 

prostředků a tím pádem dalším peněžním zdrojem by mohlo být využití poskytovaných 

dotací, grantů a fondů od veřejných institucí, jako je MŠMT či krajské a městské úřady. 

 

d) Lidské zdroje  

 AAS ČR je personálně velice chudou organizací, kde pouze projektový manažer 

pracuje na zkrácený úvazek. Ostatní pracovníci vykonávají svou práci pro AAS ČR bez 

nároku na odměnu, čili se dají označit za dobrovolníky. Jedná se především o předsedu, 

generálního sekretáře a mediálního poradce. Tito lidé se v prvé řadě z pochopitelných 

důvodů věnují svému soukromému zaměstnání, což pro veškerou činnost AAS ČR 

znamená především menší flexibilitu a pružnost z hlediska časových prodlev. 

Důvodem pro skromné personální zajištění je zejména neschopnost poskytnout 

dostatek finančních prostředků na výplaty zaměstnancům, kteří by se pak mohli věnovat 

pouze práci pro AAS ČR. Z pohledu výše mezd tak AAS ČR jako nezisková organizace 

nemůže konkurovat soukromému ani veřejné sektoru. Proto jsou veškeré odborné 

činnosti, jako například grafická příprava či specializované práce s výpočetní technikou, 

poskytovány za úplatu externími pracovníky. AAS ČR je tak značně založená na 

outsourcingu, což má opět za následek menší flexibilitu a časové průtahy. 
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Schéma 2: Organizační struktura AAS ČR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Interní materiály AAS ČR 

 

5. 2. 2 Strategické plánování 

Strategické plánování sehrálo podstatnou roli již při zakládání AAS ČR, kdy 

bylo vzhledem k povaze této organizace, zamýšleným cílů a daňové či finanční sféře 

zvolena forma občanského sdružení, která nyní na základě NOZ přechází na spolek. 

Toto rozhodnutí pak výrazně ovlivnilo i finanční zajištění projektu. 

Projekt Sportovní talent roku byl zvolen jako prvotní projekt, kterým bude AAS 

ČR naplňovat svoji filosofii založenou na iniciaci a popularizaci sportovních aktivit a 

který rovněž umožní etablování AAS ČR v českém sportovním prostředí. Filosofie 

samotného projektu byla založená na vytvoření unikátní a jedinečné soutěže, která bude 

maximálně přizpůsobena současné mladé generaci a bude tuto věkovou skupinu 

motivovat k aktivnějšímu životnímu stylu. 

 

5. 2. 2. 1 Stanovené cíle projektu 

 Cíle projektu se dají rozdělit z obsahového hlediska na sportovní, ekonomické a 

sociální. Jejich plnění však není stanoveno fixním časovým bodem. Výjimkou je pouze 

okruh ekonomických cílů, kde hraničním časovým bodem je jeden rok s ohledem na 

periodicitu konání soutěže Talent roku a nutnost finančního zajištění. 

a) Sportovní cíle 

- přivést co největší počet dětí ke sportu prostřednictvím realizace 

projektu Sportovní talent roku a podpůrných akcí 

- radost z pohybu a sportování 

 

Valná hromada 

Předseda Generální sekretář 

Projektový manažer Mediální poradce 
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b) Ekonomické cíle 

- Krátkodobé (1 rok) 

 - finanční zajištění jednoho ročníku soutěže 

- Dlouhodobé 

 - uzavření dlouhodobých partnerství se sponzory 

 - úspěšné ekonomické řízení umožňující rozvoj a inovace 

 - vhodně zvolenou propagační kampaní šířit povědomí o soutěži 

c) Sociální cíle 

- vytvoření pozitivního vztahu dětí ke sportu 

- tvorba lepších podmínek ke sportování 

- aktivnější životní styl dětí 

- etablování AAS ČR v českém sportovním prostředí 

 

5. 2. 2. 2 Cílové skupiny 

 U projektu Sportovní talent roku se dá určit hned 6 cílových skupin, jejíž funkce 

se liší, přesto jsou role všech níže nastíněných skupin nezastupitelné. 

a) Děti 

 Právě děti jsou důvodem vzniku projektu, a tak hlavním předmětem zájmu jsou 

zvlášť oni. K lepšímu poznání životního stylu mládeže se AAS ČR rozhodla realizovat 

vlastní průzkumy, které se budou zaměřovat zejména na sportování. V době vzniku této 

práce byly zrealizovány dva průzkumy AAS ČR a z výsledků, které jsou volně dostupné 

na webové adrese www.aascr.cz, vyplývá, že sportu se v průměru věnuje nelichotivých 

25 % žáků základních škol a nižších gymnázií.  

 

b) Rodiče 

 Největší vliv na děti mají zajisté rodiče, proto je příhodné jejich zařazení do 

cílové skupiny a věnovat jim pozornost zejména při komunikaci. 

 

c) Školy 

 Zapojení škol do projektu má podobný účel jako u výše zmíněné skupiny, jelikož 

také škola je s dítětem v intenzivním kontaktu. Navíc role školy spočívá i v dobrovolné 

propagační pomoci. 
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d) Partneři 

 Vzhledem k neziskové povaze AAS ČR mají klíčovou roli rovněž sponzoři z řad 

soukromých subjektů, kteří svými finanční prostředky umožní samotnou realizaci 

projektu. Poskytnutí finančních prostředků je přitom podmíněna zejména propagačními 

protislužbami. 

 

e) Veřejné instituce 

 K co nejefektivnější realizaci přispívá též spolupráce s veřejnými institucemi, 

jako je například MŠMT, které ze svého postavení může rovněž přispět výraznou 

měrou, navíc tyto instituce se podílejí na vytváření samotných podmínek pro sportování.  

 

f) Média 

 Média mají nezpochybnitelnou roli v šíření povědomí o projektu, proto také 

s nimi je důležité najít ideální formu spolupráce. 

 

5. 2. 3 Organizování projektu Sportovní talent roku 

Proces organizování zásadním způsobem ovlivňuje skromné personální zajištění 

projektu, když veškeré činnosti má na starosti generální sekretář, který následně většinu 

z nich deleguje na projektového manažera. Toto delegování se děje spíše nahodile a bez 

předem určených pravomocí a stanovení odpovědnosti. To následně zapříčiňuje časové 

průtahy způsobené potřebným procesem schválení. 

Pro fungování a řízený projektu Sportovní talent roku je pro AAS ČR nezbytné 

věnovat se a zajistit širokou škálu činností, mezi které se například řadí: 

 zajištění provozních činností – např. pronájem kanceláře, internet, telefon atd. 

 financování, 

 komunikace s cílovými skupinami, 

 marketingové činnosti, 

 správa profilů na sociálních sítích, 

 správa webových stránek, 

 public relations, 

 plánování a zavádění inovativních prvků, 

 plánování vyhlašovacích akcí, 

 administrace přihlášek a další. 
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Pro úspěšný chod projektu jsou klíčové pravidelné porady AAS ČR konající se 

1x týdně. Zde se vždy řeší akutní problémy, správnost dříve stanových úkolů, realizace 

a zadávání následujících potřebných úkolů a činností, plánování dalších postupů. 

Veškerá další komunikace mezi členy AAS ČR je odkázána na emailovou nebo 

telefonní domluvu, která svoji efektivitou však nemůže nahradit každodenní osobní 

kontakt, díky němuž se navíc často zrodí řada inspirativních nápadů. O tento cenný 

zdroj kreativních myšlenek tak díky současnému způsobu komunikace AAS ČR 

přichází. Navíc tato nedostatečná flexibilita a roztříštěnost úsilí pracovníků AAS ČR 

mezi další činnosti, které nesouvisí s chodem spolu, předznamenává řadu dalších 

problémů, jako jsou například časové průtahy. 

 

5. 2. 4 Personální zajištění projetku Sportovní talent roku 

 Jak již bylo nastíněno v kapitole 5. 2. 1, organizací projektu Sportovní talent 

roku se zabývá AAS ČR. O celkový průběh projektu se starají celkově 3 pracovníci, což 

rozhodně nemůže být dlouhodobě dostačující počet osob na úspěšné řízení a plánování 

projektu, na jehož zajištění je potřeba věnovat se celé řadě různorodých činností. Tato 

široká škála činností již byla podrobněji specifikována v kapitole 5. 2. 3. 

 Činnosti je žádoucí rozdělit a jejich realizaci je vhodné pověřit jednotlivé osoby, 

které mají následně plnou zodpovědnost za vzorné plnění. To za současných podmínek 

v AAS ČR není možné takto přesně realizovat. 

  

5. 2. 5 Marketing projektu Sportovní talent roku 

Marketing projektu je rozhodujícím prostředkem sloužícím k efektivnímu 

naplňování stanovených cílů. Vhodně zvolené a nastavené nástroje přispívají rovněž 

k naplňování rozpočtu, který následně umožňuje samotnou realizaci a další rozvoj a 

inovaci. Dá se říci, že právě marketing rozhoduje o úspěšnosti a vůbec životaschopnosti 

projektu. Nesmírně důležitá je přitom pravidelná a intenzivní komunikace zaměřená na 

různé kanály, jelikož v případě efektivně stanovené strategie dochází k rozšiřování 

povědomí o soutěži, poutání větší pozornosti, což je s ohledem na stanovené 

marketingové cíle žádoucí, jelikož to má pozitivní vliv na vtahy se všemi cílovými 

skupinami. Je poměrně jasné, že čím větší pozornost veřejnosti si projekt Sportovní 

talent roku získá, tím více bude zajímavý pro média a souběžně také pro sponzory, kteří 
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umožňují svými finančními prostředky realizování projektu. Jedná se tak o jakýsi kruh 

vzájemně propojených a ovlivňujících se faktorů.  

 

5. 2. 4. 1 Hlavní marketingové cíle projektu 

 Jako hlavní marketingové cíle projektu Sportovní talent roku jsou stanoveny: 

 zajištění co největšího množství soutěžících, 

 zajištění co největšího množství finančních prostředků, 

 rozšíření povědomí o projektu. 

 

5. 2. 4. 2 Marketingová komunikace projektu 

 Úspěšnost marketingu je postavena na marketingové komunikaci projektu 

Sportovní talent roku, která tak rozhodující měrou přispívá k dosažení stanovených 

marketingových cílů, které byly představeny v kapitole 5. 2. 4. 1. Konkrétní volba 

nástrojů marketingové komunikace je ovlivněna zejména faktory uvedenými 

v následujícím výčtu, kde je rovněž zmíněn důvod jejich významnosti: 

 omezenost finančních prostředků 

- neziskový charakter projektu jasně naznačuje, že je nutné důkladně 

promyslet využití finančních prostředků, které jsou pro realizaci projektu 

k dispozici 

 přizpůsobení mladé generaci 

- děti jsou ve středu zájmu celého projektu, a tak je důležité nastavit 

propagaci tím způsobem, aby byla co nejpřijatelnější právě pro tuto 

cílovou skupinu 

 celostátní charakter projektu 

- zaměření na mládež z celé České republiky předurčuje k celostátnímu 

charakteru, která zamezuje orientovat propagační kampaň pouze na 

vybrané města či regiony 

  

 Pomyslný průnik těchto nejdůležitějších faktorů byl spatřen ve využití internetu, 

a tak právě na tento fenomén posledních let je zaměřena největší pozornost při 

marketingové komunikaci projektu Sportovní talent roku. Tato volba je zcela logická, 

jelikož náklady jsou v porovnání s ostatními médii minimální, současná mládež na 
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internetu tráví podstatnou část dne a celosvětové rozšíření počítačové sítě je ideální 

s ohledem na výše konkretizované geografické zaměření projektu Sportovní talent roku. 

Přesto se v rámci této diplomové práce doporučuje zaměřit se také na jiné varianty, 

které nezahrnují využití internetu, jelikož tak dojde k oslovení ještě širších vrstev 

obyvatel, což vzhledem ke stanoveným cílům projektu Sportovní talent roku je jistě 

žádoucí. Je nutné také počítat s tím, že především domácnosti na vesnicích v České 

republice ještě často nedisponují internetem nebo jej používají pouze v minimální míře. 

 Kompletní výčet doposud využívaných nástrojů marketingové komunikace 

uvádí následující seznam. 

 

a) Facebook 

 Jako hlavní komunikační kanál každoroční soutěže Talent roku byla zvolena 

bezplatná sociální síť Facebook. Jde o jedinou sociální síť, kterou AAS ČR aktivně 

využívá. Důvodem pro zvolení této sociální sítě bylo její dominantní postavení z 

pohledu popularity a s tím souvisejícím počtem uživatelů z České republiky, který dle 

webu www.socialbakers.com přesahuje hranici 4,2 miliony. Zmíněné webové stránky 

jsou analytickým portálem zaměřující se na veškeré sociální sítě, dle kterého patřil 

profil Talent roku začátkem roku 2014 dokonce do TOP 10 českých sportovních stránek 

na Facebooku, když s počtem fanoušků se mohl rovnat například českému tenistovi 

Tomáši Berdychovi. Tyto údaje jednoznačně potvrzují úspěšnou komunikaci 

prostřednictvím sociální sítě.  
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Obrázek 2: Talent roku dle Socialbakers 

 

Zdroj: Interní materiály AAS ČR  

 

 Role Facebooku jako hlavního komunikačního kanálu soutěže Talent roku je 

významná zejména z pohledu celonárodního charakteru projektu, kdy prostřednictvím 

sociální sítě dochází k oslovení uživatelů z celé České republiky. Důležitý je rovněž 

fakt, že díky Facebooku dochází k oslovení hlavní cílové skupiny v jejich volném čase. 

Nejedná se tak o povinnost, kterou dětem ukládá škola, rodina či jiná zájmová skupina, 

ale naopak o jejich samostatnou volbu. Soutěž tak oslovuje žáky základních škol 

v momentě, kdy se samovolně rozhodují o náplni svého volného času a o to je jejich 

výsledná volba cennější a relevantnější. Pozitivní vliv může mít také to, že ke 

komunikaci dochází prostřednictvím moderního média, což má pro mladou generaci 

značný význam. 

 Díky facebookovému profilu tak dochází k aktivní a vhodně cílené komunikaci 

s cílovou skupinou. Obsah je plněn pravidelně každý den sportovními příspěvky 

samotných fanoušků stránky, aktuálními i zákulisními informaci o soutěži Talent roku, 

příspěvky, které mapují dění v českém sportovním prostředí, zveřejňovány jsou různé 
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doplňkové soutěže o sportovní ceny, k pobavení slouží různé vtipné sportovní příspěvky 

atd. Na Facebooku je umístěna také samotná přihláška do soutěže Talent roku. 

 Vysoký počet fanoušků na facebookovém profilu soutěže Talent roku umožňuje 

zasažení až dvou třetin všech uživatelů této sociální sítě v České republice, což 

představuje také zajímavý potenciál pro stávající či případné budoucí sponzory 

projektu. Facebook navíc nabízí relativně levnou formu placeného zviditelnění daného 

profilu, která je také využívána při správě profilu Talent roku, což vede k efektivnímu 

plnění stanovených marketingových cílů. 

 Možnou hrozbou zde může být upadající zájem o Facebook, o kterém se již nyní 

vyjadřují někteří odborníci. Z tohoto důvodu je na místě doporučení sledovat moderní 

dění týkající se Facebooku, případně diverzifikovat portfolio používaných sociálních 

sítí. 

 

b) Webové stránky 

 Další důležitým internetovým nástrojem jsou oficiální webové stránky soutěže 

www.talentroku.cz. Na tomto odkazu je umístěna jednak samotná přihláška, dále je zde 

soutěž celkově představena včetně listin vítězů z minulých let, pravidel, samozřejmostí 

jsou také uvedené kontakty a část určená pro prezentaci partnerů. 

 Pozitivně se dá hodnotit jednoduchost a přehlednost webových stránek, bohužel 

o něco hůře už působí design stránek, který je dlouhou dobu neměnný.  Chybí zde také 

častější aktualizace, která by upozorňovala například na důležité či zajímavé události. 

 Další webovou stránkou je web www.aascr.cz, kde je projekt představen a kde 

jsou zveřejňovány tiskové zprávy z významných událostí projektu, kam patří kupříkladu 

vyhlašovací akce. 

 

c) Bannery v reklamní síti Google 

 Jedním z využívaných internetových nástrojů je také vcelku pokroková cílená 

bannerová reklama, která oslovuje všechny uživatele, jenž navštívili na internetu 

stránku se soutěží Talent roku. Těmto uživatelům se po dobu konání soutěže zobrazují 

bannery propagující soutěž či její partnery například při sledování videa na oblíbeném 

serveru Youtube. 

 Tento moderní způsob internetové propagace, která cílí na uživatele, jenž 

v krátkém horizontu přišli se soutěží Talent roku do styku, je pozitivní a osvěžující 

součástí propagační kampaně. 
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d) Direct mail 

 AAS ČR disponuje rozsáhlou databází kontaktů, kterou využívá k oslovení 

potenciálních soutěžících či informování o aktuálních novinkách.  Direct mail je rovněž 

využíván při komunikaci se školami. Dochází tak k naplňování hlavní podstaty direct 

mailu, která spočívá v oslovení přímo s dané osoby.  K  použití kontaktu má AAS ČR 

vždy souhlas, takže nedochází k porušování etických či legislativních pravidel. 

 

e) Plakáty 

 Hlavním nástrojem propagace mimo internet jsou informační plakáty, které 

obsahují jednak výzvu k přihlášení do soutěže a jednak propagují partnery projektu. 

 Plakátovací kampaň plánovaná na poslední dva měsíce, kdy je možné se 

přihlásit, zahrnuje vyvěšení plakátu formátu A3 na všechny základní školy v České 

republice a také na všechny pobočky České pošty. To vše se děje ve spolupráci právě se 

státním podnikem Česká pošta, který je generální partnerem projektu. Tato spolupráce je 

tedy pro AAS ČR je velice výhodná, jelikož se díky tomu vyhne náročnému finančnímu 

pokrytí kompletní distribuce, navíc tato kampaň pokryje území celé České republiky. 

 Přesná podoba plakátu pro třetí ročník soutěže je uvedena v příloze 2. 

 

f) Billboardy 

 Dalším outdoorovým nástrojem jsou billboardy. Obsahují výzvu k zapojení se do 

soutěže a loga partnerů. Billboardová reklama je stejně jako plakátovací kampaň 

plánována na poslední dva měsíce, kdy je možné se přihlásit do soutěže Talent roku. 

 Podoba billboardu pro třetí ročník soutěže je uvedena v příloze 3. 

 

g) Reklama na Českém rozhlase 

 V rámci propagace soutěže se využívá rovněž několika sekundová rozhlasová 

upoutávka, která zazněla třikrát na Českém rozhlase v období uzávěrky přihlášek  

 Tato forma propagace je mířena na jiné cílové skupiny než na děti, jelikož ty 

rozhlasové vysílání příliš nevyhledávají a pokud ano, tak jsou to spíše komerčně 

zaměřené stanice. 

 

h) Televizní prezentace 

 Velice cennou formou marketingové komunikace byly 2 televizní pořady na 

sportovním kanálu ČT Sport, které se věnovaly soutěži Talent roku. Tyto televizní 
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pořady vznikly na základě spolupráce AAS ČR se Seven Days Agency, s.r.o., která je 

tvůrcem televizního projektu Žijme sportem! aneb jak vybrat ten správný sport. 

 Žijme sportem! je televizní týdenní magazín, jehož premiéra je vždy v sobotu a 

následně je v průběhu týdne vysíláno několik repríz. V rámci tohoto magazínu jsou 

vždy představovány jednotlivá sportovní odvětví a disciplíny s cílem přiblížit je dětem a 

jejich rodičům. AAS ČR se podařilo vyjednat vysílání hned dvou bonusových pořadů, 

které se namísto konkrétní sportovní disciplíny věnovaly soutěži Talent roku. V červnu 

a říjnu se tak na televizních obrazovkách objevily dva dvacetiminutové pořady, které 

velice dobře představily celkový koncept soutěže Talent roku i aktuální události. 

Struktura pořadu umožnila také poskytnutí prostoru k prezentaci partnerů soutěže, což 

byla jistě vítaná záležitost. 

 Nesmírně pozitivně navíc působí srovnání sledovanosti na internetu se všemi 

díly magazínu Žijme sportem! z roku 2013, které naznačuje tabulka 2, jenž zachycuje ty 

nejsledovanější díly. Z tabulky je jasně patrné povedené a poutavé provedení.  

 

Tabulka 2: Srovnání internetové sledovanosti pořadu Žijme sportem! v roce 2013 

Název dílu Počet zhlédnutí 

Talent roku (červen) 15.460 

Talent roku (říjen) 8.977 

BMX 6.014 

Orientační běh 4.613 

Sportovní gymnastika 4.337 

Cyklokros 4.364 

Zdroj: Vlastní zpracování dle www.ceskatelevize.cz/ivysilani 

 

 

i) Public relations 

 Z pohledu public relations (PR) jsou nejdůležitější tiskové zprávy, kterou jsou 

vydávány na oficiálních webových stránkách AAS ČR, vyhlašovací a venkovní akce a 

také design, který pomáhá vytvářet první dojem. Celková grafická prezentace působí 

poměrně povedeným dojmem a značí využívaní služeb kvalitního a profesionálního 

grafika. Bohužel méně vyvedeně působí grafická nejednost, která zamezuje lepší 

identifikaci z pohledu cílových skupin. Důkazem budiž loga druhého a třetího ročníku 
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projektu, které jsou znázorněny na obrázku 3 a 4. 

 

Obrázek 3: Logo v letech 2011/2012                Obrázek 4: Logo v letech 2012/2013 

 

Zdroj: Interní materiály AAS ČR                                 Zdroj: Interní materiály AAS ČR 

 

 Z pohledu lepší identity soutěže jako produktu chybí také výstižný slogan, který 

by propojoval propagační kampaň a byl by k vidění na všech použitých nástrojích 

propagace. 

 

5. 2. 6 Ekonomické zajištění 

 Účast v projektu Sportovní talent roku i na všech akcích, které jsou jeho 

součástí, není zpoplatněna a jediným současným finančním zdrojem jsou prostředky od 

partnerů, kterým je jako protislužba poskytován prostor k propagaci a podpoření jejich 

komunikační strategie. Tato závislost na finanční i produktové podpoře od partnerů se 

jeví jako riskantní, zvláště v kombinaci s délkou smluv, které jsou zpravidla 

podepisovány pouze na jeden rok. Především s ohledem na pravidelné měsíční výdaje, 

mezi které se řadí například pronájem kanceláře, by bylo příhodné podepisování smluv 

na delší časové období a rovněž zajistit další finanční zdroje, které by sice nedosahovaly 

takové výše jako finanční prostředky od sponzorů, přesto by byly jednoznačným 

přínosem. 

 

5. 2. 6. 1 Sponzoři  

 Jak již bylo upozorněno, sponzoři jsou momentálně naprosto rozhodujícím 

faktorem umožňující realizaci projektu, jelikož AAS ČR nemá žádný jiný finanční 

zdroj. Partneři soutěže se dělí následovně: 
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 generální partner, 

 hlavní partner, 

 premium parnter, 

 partner. 

 

 Z výše uvedeného rozdělení je patrný zásadní nedostatek, když naprosto chybí 

mediální partner. Získání takovéto mediální podpory by přitom mohlo výrazně pomoci 

při propagaci a rozšiřování povědomí o soutěži. Dalším nedostatkem je již dříve 

zmíněné podepisování smluv pouze na jeden rok. Z hlediska dlouhodobého plánování je 

přitom delší časová platnost smluv se sponzory velice důležitá. Na druhou stranu je 

důležité zmínit, že samotné získání partnera je v současné době velice náročná a 

zdlouhavá práce, kde často jednoletá smlouva je velkým úspěchem. Za poslední rok 

například AAS ČR oslovila přes dvě stovky potenciálních partnerů, přičemž alespoň 

částečný zájem projevila necelá desetina oslovených. Část firem s politováním 

poukazovala na nedostatek financí, nicméně drtivá většina oslovených nereagovala 

vůbec. Z opětovných pokusů o oslovení bylo přitom jasně patrné, že firmy mají 

nastavenou jednu univerzální odpověď, kterou posílají zájemcům o spolupráci. 

 Konkrétní nabídka pro partnery soutěže Talent roku 2013 je uvedena v příloze 4. 

Bohužel stručně zpracovaná nabídka pro partnery, která má formu jednoduché tabulky 

na jedné straně formátu A4, nelze ohodnotit jako dostačující. Chybí zejména metriky 

týkající se počtu oslovených či zasažených osob, přesný popis cílové skupiny atd. 

 Podrobný přehled partnerů pro třetí ročník soutěže Talent roku je uveden 

v příloze 5. Nejdůležitějším z nich je zcela logicky generálním partner, kterým je státní 

podnik Česká pošta. Tato spolupráce je výhodná z hlediska distribuce a také propagace. 

Obecně však lze hodnotit spolupráci s partnery spíše negativně, jelikož příliš nedochází 

k aktivaci partnerství a vše tak končí u zobrazení loga. Což je rovněž chyba samotných 

partnerů, jelikož z jejich strany nedochází k žádným impulzům. Patrný je přístup ke 

spolupráci vhodnější spíše dárcovství, když o soutěž pomalu ani nejeví zájem. Při 

celkovém pohledu na partnery soutěže chybí rovněž větší počet firem, které cílí na děti 

a mohly by tak přímo svými produkty oslovit současnou mládež. 

 

5. 2. 6. 2 Rozpočet  

 Ekonomické zajištění jednoho ročníku soutěže Talent roku je velice náročné, o 
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čemž svědčí i rozpočet pohybující se kolem hranice tří milionů korun. Přesná podoba 

příjmů a výdajů pro účely zpracování této diplomové práce nebyla poskytnuta, nicméně 

dá se předpokládat, že největší položkou na straně výdajů bude propagace. Naopak na 

straně příjmů bude údaj jediný a to již několikrát zmiňované finanční prostředky od 

sponzorů. 

 Naprostá finanční závislost na partnerech projektu se jeví jako velice riskantní, 

zejména pak s ohledem na dobu, na kterou jsou podepisovány smlouvy se sponzory. Ta 

už byla uváděna, nicméně pro zdůraznění je znovu opakováno, že se jedná o pouhý 

ročník soutěže Talent roku, což je tedy přibližně 12 měsíců. 

 

5. 2. 7 Hodnocení 

 Hodnocení průběhu jednotlivých ročníků soutěže v organizaci AAS ČR 

neprobíhá formou sofistikovaných vzorců či ukazatelů efektivity a vzhledem 

k nedostatku potřebných informací tyto metriky nelze použít ani v této diplomové práci. 

 K posouzení úspěšnosti tak lze využít pouze kladné ohlasy, které jsou slýchány 

ze strany sponzorů, rodičů, škol a především zapojených dětí. Pozitivní hodnocení 

dosavadního průběhu projektu je důvodem k dalšímu pokračování a kreativnímu rozvoji 

soutěže. 

  

5. 3 Analýza prostředí realizace projektu 

 Projekt Sportovní talent roku se nerealizuje ve vzduchoprázdnu, naopak je 

ovlivněn celou řadou činitelů. Následující kapitoly se zaměřují na konkurenční prostředí 

a externí faktory, jejichž existenci nemůže AAS ČR ovlivnit, přesto mají vliv na 

provedení jednotlivých ročníků soutěže a rovněž na plánování dalšího průběhu projektu. 

Proto je tedy žádoucí sledovat vývoj těchto faktorů a předpokládané trendy, což umožní 

lepší adaptaci na případné změny. 

 

5. 3. 1 Analýza konkurenčního prostředí 

Úvodem této kapitoly je nutné říci, že v prostředí usilujícím o řešení 

celospolečenského problému, kde navíc celá řada subjektů působí na bázi neziskové 

organizace, se nedá zřejmě mluvit o konkurenci v pravém slova smyslu. Je totiž bláhové 



75 

 

si myslet, že projekt jedné organizace je samospasitelný. Naopak čím více organizací 

bude v daném problému zainteresováno, tím efektivnější bude snaha o vyřešení. Navíc 

v problematice životního stylu mladé generace existuje mnohem více ovlivňujících 

činitelů, a tak bez snahy například rodičů či podpory škol k vyřešení problému dojde jen 

stěží. 

O konkurenci jde zejména při vyjednávání s eventuálními partnery, kteří nejeví 

zájem o podporu většího množství podobných projektů.  Dále jde také o mediální 

prostředí, kde každá zmínka je cenným přínosem pro daný projekt, nicméně prostor je 

rovněž omezen. 

Z hlediska geografického vymezení je konkurenčním prostředím území celé 

České republiky, respektive zde patří projekty působící po celém českém území. 

V případě projektu Sportovní talent roku je příhodné v analýze konkurenčního 

prostředí zaměřit pozornost na identifikaci konkurenčních sil vyvolávající relevantní 

hrozby pro realizaci soutěže Talent roku. V tomto případě má význam zejména 

věnování pozornosti současné či případné budoucí konkurenci a také substitutům. 

Podrobněji je důležitost a aktuální stav těchto skupin vysvětlen v následujícím výčtu 

významných konkurenčních sil. 

 

a) Konkurenční síla vyplývající z rivality  

 Vezme-li se v potaz podstata projektu Sportovní talent roku, která je založená na 

celostátním dosahu s cílem přilákat co nejvíce dětí ke sportu a pohybu obecně, tak je 

možné říci, že současná konkurence je poměrná úzká, jelikož podobných projektů 

v České republice příliš není. 

 Zřejmě nejvíce podobným projektem je Odznak všestrannosti olympijských 

vítězů, jehož autory jsou olympijští vítězové v desetiboji Robert Změlík a Roman 

Šebrle. Už pouhý fakt, že za projektem stojí dvě známé osobnosti z českého sportovního 

prostředí je velkou hrozbou, jelikož olympijští vítězové stále poutají velkou pozornost 

médií a rovněž spojení s nimi je lákavou příležitostí pro sponzory. 

 Druhou největší konkurencí pro AAS ČR je v současné době Asociace školních 

sportovních klubů (AŠSK), která se zabývá podobou celostátní činností a realizuje 

celou řadu projektů zaměřených na formování vztahu mládeže ke sportu. Velkou 

výhodou AŠSK oproti AAS ČR je mnohem bohatší historie, jež je podložena více než 

20-ti lety působení v českém sportovním prostředí.  

 Zdánlivou konkurencí by mohl být také projekt Česko sportuje, který spadá pod 
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ČOV, díky čemuž jsou jeho možnosti daleko před všemi ostatními projekty, jelikož 

ČOV se může opřít o podporu svých silných partnerů včetně těch mediálních. Česko 

sportuje však svojí existencí představuje naopak velkou výhodu pro soutěž Talent roku, 

jelikož ta se stala v roce 2013 jeho součástí, a to jako garantovaný projekt. 

 Nicméně projekt Odznak všestrannosti olympijských vítězů, za kterým stojí 

olympijští vítězové a v České republice velice známí Roman Šebrle a Robert Změlík, a 

činnost AŠSK představuje velice reálnou hrozbu, o které pochopitelně AAS ČR je dobře 

informována a snaží se neustále vytvářet konkurenční výhodu, čím by získala pozornost 

zejména sponzorů, médií, ale také samotných dětí. Momentálně AAS ČR za tuto 

konkurenční výhodu označuje zejména důraz na samovolné rozhodnutí dětí, když 

zmíněná konkurence svoji činnost zakládá na spolupráci se školami a účast dětí na 

těchto projektem je dána právě na rozhodnutí školy, což účast a zájem dětí svým 

způsobem devalvuje. Další velkou výhodou AAS ČR a projekt Sportovní talent roku je 

také úspěšné působení na sociální síti Faceboook. 

 

b) Konkurenční síla vyplývající z hrozby substitučních projektů  

Za substituty se dá označit celá řada soutěží, které mají jiný než sportovní 

charakter. Může jít například o různé taneční soutěže, vědomostní olympiády, dokonce i 

do velkých televizních show se mohou přihlásit děti. Jedná se o širokou škálu soutěží, 

kde soutěžní disciplína může nahradit sport jako volnočasovou aktivitu. 

Hrozba této konkurenční síly je dána odpoutáním pozornosti dětí a dalších 

cílových skupin projekt Sportovní talent roku od sportování, což by pro AAS ČR 

znamenalo velké problémy. Pro minimalizování účinků této hrozby se zdá rozhodující 

správný způsob motivace dětí ke sportování a k účasti v soutěži Talent roku. To se zatím 

AAS ČR poměrně daří, jelikož setkání s opravdovou sportovní hvězdou se dá označit za 

zdařilý motivační impulz. 

 

c) Konkurenční síla vyplývající z hrozby vstupu nových konkurentů 

 Hrozba ze vstupu nových konkurentů je rovněž velice reálná, jelikož v prostředí, 

ve kterém je realizována soutěže Talent roku, existují pouze minimální bariéry 

zabraňující vstup nového subjektu či subjektů. V zásadě jde o to, disponovat jedinečnou 

myšlenkou, jak děti motivovat a přilákat ke sportu. Dalším důležitým faktor je také 

poměrně úzké množství podobných projektů, jak byly představeny výše při specifikaci 

konkurenční síla vyplývající z rivality. 
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 Identifikace konkrétních subjektů momentálně není možná, přesto hrozba je to 

bezprostřední, jelikož se může objevit zcela neočekávaně a během velice krátké doby 

nový progresivní projekt s inovativními prvky.  

 S ohledem na hrozbu týkající se vstupu nových konkurentů se jeví pro AAS ČR 

a realizaci soutěže Talent roku podstatné neustálé kladení důrazu na zavádění moderních 

a poutavých prvků, které umožní vyhnout se přílišné stagnaci projektu. 

 

5. 3. 2 PEST analýza 

5. 3. 2. 1 Politické okolí 

Vlivy působící z politického prostředí ovlivňují zejména chod servisní 

organizace AAS ČR, což následně může mít vliv rovněž na realizaci projektu Sportovní 

talent roku. Jedná se zejména na o různá legislativní nařízení a opatření vlády České 

republiky, případně MŠMT, tedy ústředního orgánu státní správy pro sport a tělesnou 

výchovu. 

Hrozbou zde může být zavádění nových omezujících legislativních opatření, 

které by znepříjemňovaly činnost AAS ČR. Příkladem může být zavedení NOZ, který 

stanovuje podmínky, které v případě nesplnění mohou znamenat značné problémy pro 

samotné konání soutěže Talent roku. Chod organizace rovněž ovlivňuje řada právních 

dokumentů, mezi které se řadí například daňové zákony. 

Vzhledem k tomu, že generálním partnerem projektu Sportovní talent roku je 

státní podnik, mohou být významné také personální změny ve vládě či vyvolané vládou. 

Nové obsazení by totiž mohlo přehodnotit strategii či stanovit jiné priority, což by 

mohlo znamenat až ztrátu generálního partnera. 

  

5. 3. 2. 2 Ekonomické okolí 

Z ekonomického pohledu na věc by největší hrozbou pro realizaci projektu 

mohlo být vypuknutí další hospodářské krize, která by jistě vyústila v omezení 

finančních prostředků na sponzoring ze strany soukromých firem. Citelně by byl 

zasažen rovněž rozpočet rodin, což by pravděpodobně mělo za následek menší finanční 

obnosy uvolněné na volnočasové aktivity dětí. 

Dle současných statistických údajů uváděných na webové stránce www.czso.cz 

lze usoudit, že momentální ekonomická situace není nikterak kritická. Z konkrétních 
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ekonomických indikátorů se jeví jako největší hrozba míra inflace, která ovlivňuje 

především kupní sílu peněz. Obyvatelé by tak v případě negativního vývoje tohoto 

ekonomického ukazatele měli k dispozici méně prostředků na své volnočasové aktivity, 

což by v konečném důsledku mohlo opět negativně ovlivnit celkovou činnost AAS ČR.  

 

5. 3. 2. 3 Sociální okolí 

 Nedá se očekávat, že demografické trendy by výrazně měly ovlivnit vývoj 

v oblasti životního stylu mladé generace. Daleko podstatnější se jeví trendy právě v 

samotné oblasti životního stylu, kdy například širší osvěta týkající se pozitivních vlivů 

sportu na vývoj jedince by mohla zapříčinit zlepšení současného nelichotivého stavu, 

kdy si mládež udržuje spíše odstup od pohybových aktivit. Pozitivní účinek by mělo 

jednoznačně také to, pokud by se sport stal nedílnou součástí života širšího počtu již 

dospělého obyvatelstva, neboť právě rodiče jsou vzory pro své děti. Obecně tedy 

popularizace pohybových aktivit u všech věkových kategorií se jeví jako velká 

příležitost k dosažení aktivnějšího stylu života mladé generace. 

 

5. 3. 2. 4 Technologické okolí 

Za největší hrozbu pocházející z technologického okolí se dají označit nové 

trendy elektroniky a výpočetní techniky, které by ještě více přilákaly děti k moderním 

technologiím. Opačným efektem by mohly zapůsobit moderní technologie v oblasti 

sportovních potřeb, které by byly pro děti daleko přitažlivější a měly by tak potenciál 

poutat značný zájem. Nicméně v konkurenci s internetem, počítači, chytrými telefony, 

tablety atd. se to jeví jako velice nereálná varianta, nebo minimálně jako běh na hodně 

dlouhou trať. 

 

5. 4 SWOT analýza 

 Na základě podrobné analýzy a údajů uvedených v předcházejících kapitolách 

byla sestavena SWOT analýza shrnující silné stránky, slabé stránky, příležitosti a hrozby 

projektu Sportovní talent roku, přičemž se nejedná o vyčerpávající výčet, nýbrž jde o 

identifikaci hlavních charakteristik. SWOT analýzu zachycuje tabulka 3. Je důležité 

zmínit, že SWOT analýza, stejně jako celá tato diplomová práce, je založená na 

subjektivním hodnocení autora, které však vychází z téměř detailních znalostí 



79 

 

zkoumaného prostředí, jejž se opírají o dlouhodobější pracovní zkušenosti v AAS ČR. 

Nejedná se tak o nikterak extrémistická či ničím nepodložená fakta, ale naopak byla 

analýza koncipována se snahou podat co nejlépe vypovídající aktuální stav. 

 

Tabulka 3: SWOT analýza projektu Sportovní talent roku 

Silné stránky Slabé stránky 

- poutavý název 

- umožnění zapojení všech dětí 

- důraz na samovolné rozhodnutí dětí 

- setkání s významnými sportovci 

- úspěšná historie 

- pozitivní hodnocení dosavadního průběhu 

- facebookový profil 

- jednoduchost webových stránek 

- využití reklamní sítě Google 

- televizní prezentace 

- grafik 

- spolupráce s ČOV a ČUS 

- poloha sídla AAS ČR 

- virtuální povaha soutěže 

- harmonogram soutěže 

- design a aktualizace webových stránek 

- nabídka pro partnery 

- spolupráce s partnery 

- neexistence mediálního partnera 

- nejednost designu 

- nedostatek finančních prostředků 

- závislost na podpoře partnerů 

- personálně chudé zajištění 

- outsourcing AAS ČR 

- delegování úkolů 

- komunikace mezi pracovníky AAS ČR 

Příležitosti Hrozby 

- změna formátu s důrazem na odklonění od 

virtuální povahy 

- využití nových sociálních sítí 

- využití finančních prostředků z veřejných 

grantů, fondů a dotací 

- rozšíření portfolia partnerů 

- šíření osvěty v oblasti aktivního stylu života 

mládeže 

- popularizace pohybových aktivit 

- systém Sportovního dne s Talentem 

- ztráta současných partnerů 

- upadající zájem o Facebook 

- široká škála substitutů 

- prostor pro vstup nové konkurence 

- omezující legislativní opatření 

- personální změny ve vládě či vyvolané 

vládou 

- hospodářská krize 

- negativní vývoj míry inflace 

- moderní trendy výpočetní techniky 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Výsledky SWOT analýzy poslouží v této diplomové práci jako hlavní podklady 

pro tvorbu nových opatření. Konkrétní návrhy jsou uvedeny v kapitole 6 a zaměřují se 

na vybrané okruhy, které by dle autora této diplomové práce měly vést k efektivnějšímu 
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řízení projektu Sportovní talent roku. Zmíněná efektivita je přitom založena na posílení 

silných stránek, eliminování slabých, využití příležitostí a minimalizování hrozeb, tedy 

čtyř faktorů, které byly charakterizovány SWOT analýzou.  
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6 NÁVRHY ZDOKONALUJÍCÍ PROJEKT SPORTOVNÍ 

TALENT ROKU NA LÉTA 2014 - 2015 

 Na základě provedené analýzy současné situace řízení projektu Sportovní talent 

roku, která umožnila podrobný náhled na zkoumanou problematiku, a výsledné SWOT 

analýzy je možné a také žádoucí navrhnout nová opatření a postupy zdokonalující 

celkový projekt Sportovní talent roku. Návrhy na zlepšení budou plánovány na léta 

2014-2015, respektive na školní rok 2014/2015, jelikož v tomto časovém období se 

uskuteční pátý ročník soutěže - Talent roku 2015. Hlavním záměrem navrhovaných 

opatření je přitom efektivnější dosažení stanovených cílů projektu, k čemuž právě 

návrhy uváděné v následujících kapitolách směřují.  

 Důležité je zmínit, že realizaci uváděných opatření by mělo předcházet zejména 

zajištění dalších finančních prostředků, ať už na početnější personální zajištění či na 

uskutečnění a zrealizování návrhů, jelikož současné personální i finanční kapacity AAS 

ČR jsou na hranici svých možností. I přesto navrhovaná opatření na zlepšení vznikaly 

při současném respektování reálných možností, kdy bylo počítáno s eventuálním 

použitím a zrealizováním. V žádném případě se tak nejedná o návrhy ve stylu sci-fi. 

Zároveň se také nejedná o kompletní výčet možných návrhů, ale naopak o zmínění těch, 

které jsou dle autora diplomové práce nejvhodnější a za daných podmínek možné 

realizovat. 

 Základem pro vznik zdokonalujících návrhů je analýza SWOT, která vystihuje 

klíčové charakteristiky analýzy projektu Sportovní talent roku uvedené v kapitole 5 této 

diplomové práce. Konkrétní doporučení jsou představeny v kapitolách 6. 1 – 6. 3 a 

vycházejí z následujících čtyř zásadních kroků, které jsou dány SWOT analýzou a u 

kterých je vždy také vymezen navrhovaný postup: 

1. Posílení silných stránek projektu 

 V provedené analýze se zmiňuje, že klíčovým prvkem projektu Sportovní talent 

roku je sociální síť Facebook. Součástí návrhů týkajících se marketingové komunikace 

tedy jsou také doporučení s potenciálem zatraktivnění facebookového profilu soutěže 

Talent roku. Součástí návrhů je také ponechání jedinečných prvků soutěže, mezi které se 

řadí poutavý název, možnost zapojení všech dětí ve věku žáků základních škol a důraz 

na jejich samovolné rozhodnutí, setkání s významnými sportovci, jednoduchost 

webových stránek, televizní prezentace či využití reklamní sítě Google. Za nesmírně 
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důležité lze také označit udržení spolupráce s kvalitním grafikem. 

 

2. Eliminování slabých stránek projektu 

 Za nutné se považuje zaměřit pozornost zejména na systém soutěže, personální 

zajištění a celkovou práci s partnery, kterou je myšleno již jejich oslovení. 

 

3. Využití příležitostí 

 Za velkou příležitost vhodnou k využití se považuje především zařazení 

promyšlenější varianty Sportovního dne s Talentem, oslovení uživatelů dalších 

sociálních sítí a rozšíření finančních zdrojů. 

 

4. Minimalizování hrozeb 

 Zamezit hrozbám mohou pomoci zejména nové inovativní prvky marketingové 

komunikace, díky kterým může být popularita projektu Sportovní talent roku na takové 

úrovni, že v podstatě jen málo reálná kombinace nejhorších variant možných hrozeb by 

mohla ohrozit existenci jednotlivých ročníků soutěže Talent roku. 

 

 Dále uváděná doporučení tedy formou vybraných konkrétních návrhů 

rozpracovávají tyto čtyři určující faktory a vymezené postupy. Jejich řazení je určeno 

logickou stavbou provedené analýzy a odpovídá tedy struktuře kapitoly 5 této 

diplomové práce. 

 

6. 1 Systém soutěže Talent roku 2015 

 Jednou ze zásadních slabých stránek projektu Sportovní talent roku je jeho 

virtuální povaha, která sice umožňuje lepší identifikaci se soutěží pro děti, nicméně 

dává šanci k napadení korektnosti výsledků a rovněž pro případné nové sponzory je to 

jeden z  možných faktorů, který vyústí v konečný nezájem o spolupráci. 

 Chybou by bylo prvky virtuality, které jsou představovány zejména 

zobrazováním sportovních příspěvků na facebookovém profilu soutěže, zcela odstranit, 

jelikož tím by došlo ke ztrátě jedné ze silných stránek projektu, která je velice lákavá 

pro děti a navíc jde s moderními trendy. Vhodnější se jeví doplnění systému soutěže o 

možnost předvedení pohybového nadání přihlášených dětí přímo v akci před zraky 

organizátorů, kteří by se na vlastní oči mohli přesvědčit o pravdivosti údajů uvedených 
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v přihlášce. Zájem samotných dětí o to přijet a ukázat svůj talent v akci by navíc 

dokazoval jejich skutečný pozitivní vztah ke sportu, když by se na základě své vlastní 

volby rozhodli naplnit svůj čas sportováním. 

 Ideální variantou k oživení soutěže a zanesení reálnějších prvků je přiřazení 

podstatnější role Sportovnímu dnu s Talentem v soutěži Talent roku a to takovou 

formou, která by umožnila účast všech dětí přihlášených do soutěže Talent roku 2015. 

Vhodnější variantou je tak uspořádání Sportovního dne s Talentem na více místech 

České republiky, jelikož tím bude docíleno zapojení většího množství dětí, než by tomu 

bylo v případě pozvání všech dětí do Brna, tedy do místa, kde se konal zatím jediný 

zorganizovaný Sportovní den Talentem, jenž však působil lehce nahodile a 

bezplánovitě. Odůvodnění tohoto argumentu je možné nalézt ve složité dopravě děti 

z celé republiky na jedno místo a případných obtížných kapacitních nárocích na 

realizaci. 

Nový systém soutěže by tedy zahrnoval stejné principy používané v předchozích 

letech – přihláška, sportovní fotky a videa – a tomu by se navíc připojilo uspořádání 

několika Sportovních dnů s Talentem. Konkrétní podoba návrhu na uspořádání 

Sportovního dne s Talentem je uvedena v kapitole 6. 1. 2. 

Co se týče odměn pro vybrané vítěze, tak součástí návrhů je zachování 

současného způsobu oceňování, kdy vítězové a jejich školy obdrží poukazy na nákup 

sportovního vybavení a navíc se setkávají s hvězdami světového sportu, což jsou jistě 

pro mladé sportovce obrovské zážitky. Stejně tak se navrhuje neměnit samotné poslání 

soutěže, které je založené na přilákání co největšího množství dětí z celé České 

republiky. Samozřejmostí je pak ponechání stejného názvu, když změny dostojí vždy 

pouze označení ročníku. 

 

6. 1. 1 Harmonogram soutěže Talent roku 2015 

 Současný harmonogram, kdy přihlášky je možné posílat od září či října až do 

konce března, působí trochu zdlouhavě. Děti mají možnost odložit své rozhodnutí o 

přihlášení na delší dobu a soutěž tak může působit poněkud ospalým dojmem, který se 

mění až s blížící se uzavírkou přihlášek, která je tradičně stanovená na poslední 

březnový den. 

 Navrhovaný harmonogram by zkrátil dobu na možné přihlášení do soutěže. 

Plánovaným důsledkem zkrácení času na poslání přihlášky je zajistit větší dynamičnost 
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a také vytvořit prostor pro konání Sportovních dnů s Talentem. 

 Nově navrhovaný harmonogram by měl následující podobu: 

 1. 9. 2014 – oficiální začátek soutěže 

 1. 9. 2014 - 31. 12. 2014 - sběr přihlášek 

 2. 3. 2015 – 15. 5. 2015 – Sportovní dny s Talentem 

 16. 5. 2015 – 24. 5. 2015 - výběr vítězů soutěže porotou 

 25. 5. 2015 – 31. 5. 2015 – vyhlašování vítězů 

 1. 6. 2015 – 26. 6. 2015 – předávání cen vítězů 

 

 V navrhovaném časovém plánu je na první pohled patrná zdánlivá mezera, kdy 

na leden a únor není naplánována žádná zásadní událost. Toto meziobdobí se navrhuje 

zaplnit zveřejněním podstaty Sportovního dne s Talentem, což umožní trénovat na 

hlavní závod. Z tohoto trénování by pak mladí sportovci mohli opět posílat fotky a 

videa, s čímž by mohla být spojená také vložená soutěž. 

 

6. 1. 2 Sportovní den s Talentem 

 Pro pátý ročník soutěže Talent roku se navrhuje svěřit mnohem podstatnější roli 

Sportovnímu dnu s Talentem, který by se uskutečnil dle stanoveného harmonogramu 

v každém kraji České republiky, čímž by umožnil zapojení všech přihlášených mladých 

sportovců, kteří by pochopitelně měli zájem ukázat své nadání v akci. 

 Cílem by bylo podpoření hlavního cílu soutěže Talent roku 2015 a vytvoření 

pozitivního vztahu dětí ke sportu. Struktura dne by zůstala stejná jako na jediném 

Sportovním dnu s Talentem, který se již uskutečnil s pozitivním ohlasem v Brně. 

Základem by tedy byl závod postavený na principech opičí dráhy, dále by zde klíčovou 

roli hrál moderátor, hudební podklad, doprovodné soutěže, účast známé sportovní 

osobnosti. Pozváni by byli vždy soutěžící přihlášení do soutěže Talent roku z daného 

kraje, ve které se zrovna akce koná. Samotná účast dětí by záležela pouze na jejich 

samovolném rozhodnutí a nebyla by tak nutnou podmínkou k zapojení do soutěže 

Talent roku 2015. Výsledky by pak porotě posloužily jako jedno z kritérií pro posouzení 

celkových vítězů. Šlo by tak o podpůrnou akci, jejíž výsledky by poskytly další cenné 

informace pro porotu soutěže Talent roku 2015. Hlavní cíl by byl stanoven v realizaci 

atraktivního odpoledne, které by děti prožily ve spojení se sportem a posílilo by se tak 

jejich pozitivní vnímání pohybových aktivit. Pozitivní vliv by realizace Sportovního dne 
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s Talentem měla také na celkové vnímání soutěže Talent roku 2015 z pohledu sponzorů 

a platnosti výsledků. 

  

6. 1. 2. 1 Rozpočet akce 

 V diplomové práci již bylo zmíněno, že k přesným ukazatelům finanční 

náročnosti realizace Sportovního dne s Talentem v Brně se bohužel nebylo možné 

dostat, a tak navrhovaný rozpočet je založen čistě na subjektivním odhadu, který nemusí 

korespondovat s reálným stavem věci. Pomyslnou hranicí, kterou by rozpočet neměl 

překročit, je přitom 100.000 korun 

 Mezi očekávané dodatečné výdaje, které by pro AAS ČR vznikly uspořádáním 

jednoho Sportovního dne s Talentem, by byly zejména náklady spojené s personálním 

zajištěním, propagací, technickým a materiálním zajištěním, kam se řadí například 

startovní čísla pro závodníky, kancelářské potřeby, oblečení pro personál či zázemí celé 

akce, pronájmem sportovního areálu, nákupem sportovního materiálu, odměnami 

externím pracovníkům, mezi které se řadí fotograf, moderátor, odměnu známému 

sportovci atd. Kompletní výčet výdajových položek je uveden v navrhovaném rozpočtu 

v tabulce 4. 

 Z pohledu příjmů se navrhuje, aby hlavními finančními zdroji Sportovního dne 

s Talentem byli: 

a) Sponzoři soutěže Talent roku 2015 

 Jedná se o jediný finanční zdroj Sportovního dne s Talentem, který se uskutečnil 

v Brně. Sportovní akce uspořádaná v každém kraji České republiky je ideální možností 

k aktivaci partnerství se soutěží Talent roku, a tak se dá očekávat, že její přínos by mohl 

být zhodnocen podepsáním smlouvy s partnery soutěže ještě před samotným pořádáním 

Sportovních dnů. 

 

b) Regionální sponzoři 

 Akce regionálního charakteru nabízí vhodnou příležitost také k oslovení 

regionálních subjektů, které by s AAS ČR mohly spolupracovat při realizaci pouze 

jednoho Sportovního dne s Talentem vždy v daném kraji, kde subjekt působí. 

 

c) Dotace z daného kraje 

 Jako nový finanční zdroj se navrhuje také využití dotací z jednotlivých krajů, 
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kde by se Sportovní den s Talentem konal. Každý kraj nabízí možnost zažádat o dotaci 

na různé účely, mezi nimiž je také pořádání sportovní akce. 

 

 Navrhuje se také, aby startovné pro přítomné děti na Sportovním dnu s Talentem 

zůstalo zdarma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 1. 2. 2 Výběr lokality 

 Pro pátý ročník soutěže Talent roku se doporučuje uspořádat Sportovní den 

s Talentem v každém kraji České republiky, z čehož vyplývá, že by se uskutečnilo 

celkem 14 akcí. 

 S ohledem na dopravu se navrhuje uspořádat Sportovní den s Talentem vždy 

v krajských městech, u kterých se předpokládá nejlepší dostupnost z území celého kraje. 

 Konkrétním místem konání by poté měl být moderní sportovní areál 

s dostatečným zázemím. Nabízí se rovněž varianta navázat spolupráci s místní školou, 

která disponuje víceúčelovým hřištěm a pro případ nepříznivého počasí také 

tělocvičnou. Tato možnost je navíc výhodná také z finančního hlediska, kdy se dají 

očekávat úspory týkající se pronájmu sportovního areálu, se kterým kalkuluje 

navrhovaný rozpočet. 

položka náklady 

personální zajištění 10.000 Kč 

technické a materiální zajištění  11.000 Kč 

propagace 10.000 Kč 

pronájem 15.000 Kč 

fotograf 3.000 Kč 

doprava 6.000 Kč 

ozvučení 7.000 Kč 

moderátor 5.000 Kč 

grafická příprava 5.000 Kč 

účast známého sportovce 10.000 Kč 

nákup sportovního materiálu 5.000 Kč 

ceny pro vítěze 8.000 Kč 

občerstvení a pitný režim 1.000 Kč 

náklady celkem 96.000 Kč 

Tabulka 4: Navrhovaný rozpočet na konání jednoho Sportovního dne s Talentem 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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6. 1. 2. 3 Sponzoring 

 Z důvodu finančního zajištění realizace akce je podpora sponzorů velice 

důležitým faktorem, když se navrhuje oslovit také regionální subjekty, kteří by mohli 

být partnery vždy jedné akce. S ohledem na budoucí zajištění projektu by přitom 

organizátor měl vyvíjet maximální snahu o co největší spokojenost a prospěšnost 

partnerství pro každého sponzora. 

 Přímý kontakt se současným či potenciálním zákazníkem je přitom pro sponzory 

velice lákavou příležitostí, která zvyšuje šance při vyjednávání s partnery. 

 Součástí navrhovaných opatření je nabídnutí sponzorům Sportovního dne 

s Talentem následující: 

 Vyobrazení loga 

- v rámci propagační kampaně, na web, na rollup umístěný v místě 

konání 

 Doprovodné soutěže 

- doprovodné soutěže nabízí ideální možnost k aktivaci partnerství (např. 

závod „Nejrychlejší pošťák“) 

- odměnou pro zúčastněné by pak mohly být produkty či reklamní 

předměty partnera akce 

 Umístěný reklamního stánku 

 Hostesky 

 Letáky 

 Předváděcí akce 

 Ceny pro vítěze 

 

 Organizátor by se neměl bránit jakýmkoliv kreativním nápadům pro propagaci 

partnera, když iniciátorem těchto návrhů by měl být právě organizátor akce, což by jistě 

bylo přínosné pro spokojenost partnerů akce. 

 

  

6. 1. 2. 4 Zákazníci 

Hlavní cílovou skupinou akce by měli zůstat žáci základních škol. S důrazem na 

co největší snahu zatraktivnit Sportovní den s Talentem by mělo být snahou AAS ČR 

zajistit účast sportovní hvězdy na každé akci. Pro tento účel se navrhuje zmapovat, které 
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sportovní osobnosti pocházejí z daného kraje, když následně by měli být osloveni právě 

oni. 

 

6. 1. 2. 5 Propagace a média  

Pro větší přehlednost se navrhuje vytvoření zvláštní webové adresy určené 

pouze Sportovnímu dni s Talentem, když odkaz na tento web by byl také na oficiálních 

stránkách soutěže Talent roku. 

Akci se navrhuje propagovat prostřednictvím zvláštní webové stránky a také na 

sociální síti Facebook, když ideální se jeví využití profilu soutěže Talent roku, která má 

početnou fanouškovskou základnu. 

K oslovení žáků základních škol a nabídnutí možnosti zúčastnit se Sportovního 

dne s Talentem se v rámci navrhovaným opatření doporučuje zůstat u doposud 

využívaného direct mailu. Za účelem přilákání většího množství diváků a obecného 

rozšíření povědomí o akci se navrhuje vytvoření informačního letáku, který bude vyset 

na plakátovacích plochách v daném městě a také na prodejnách a pobočkách partnerů 

soutěže. 

Oslovení regionálních novinářů by mělo sloužit k zajištění adekvátního 

mediálního pokrytí. 

 

6. 1. 2. 6 Personální zajištění 

 Pro zabezpečení dostatečného personálního zajištění je navrhováno navázat 

spolupráci s Fakultou tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, konkrétně 

s katedrou managementu sportu, jelikož práce při realizaci Sportovního dne s Talentem 

by mohla být nabídnuta studentům oboru Management tělesné výchovy a sportu jako 

možnost splnění jejich povinné praxe. Což by bylo také výhodné pro rozpočet akce, 

jelikož těmto studentům by se neplatila žádná finanční odměna. 

 Pro bezproblémový chod akce se navrhuje jako ideální počet pracovníků celkově 

12 osob, z čehož hned 10 by byli právě studenti Fakulty tělesné výchovy a sportu. 
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6. 2 Manažerské činnosti při zajištění soutěže Talent roku 2015 

 V této kapitole se práce zaměří na zkvalitnění manažerských činností při řízení 

pátého ročníku soutěže Talent roku. Konkrétně se práce zaměří na oblasti, kde se jeví 

jako žádoucí navrhnout nová opatření. 

 Pozornost bude věnována zejména marketingové komunikaci soutěže Talent 

roku, na které je postavena úspěšnost marketingu. Z pohledu plánování a organizování 

by prospěl zejména každodenní kontakt pracovníků a zaměření jejich pozornosti pouze 

na práci v AAS ČR, což však reálně není možné, jelikož neziskový sektor nemůže 

svými finančními podmínkami konkurovat ostatním. 

 V následujících podkapitolách tedy zazní konkrétní návrhy, které by měly docílit 

úspěšnější realizaci projektu Sportovní talent roku. 

 

6. 2. 1 Personální zajištění 

Podobně jako u Sportovního dne s Talentem se navrhuje personální zajištění 

realizace celé soutěže Talent roku 2015 řešit prostřednictvím studentů Fakulty tělesné 

výchovy a sportu, kterým by práce v AAS ČR byla nabídnuta pro splnění praxe, kterou 

mají povinnou v rámci svého studia na Univerzitě Karlově. Finančně by to tak nebyla 

přítěž pro rozpočet soutěže a tito studenti by byli nápomocni při vykonávání široké 

škály činností. 

Navíc při případném nabírání nových pracovníků je varianta uchazeče, který již 

zná detailně prostředí a používané mechanismy, z personálního pohledu na věc velice 

užitečná a žádoucí. 

Ve spolupráci s katedrou managementu sportu Fakulty tělesné výchovy a sportu 

se navrhuje zrealizovat krátkou dobrovolnou přednášku, které by se účastnili studenti 

oboru Management tělesné výchovy a sportu. Náplní přednášky by bylo představení 

činnosti AAS ČR a nabídka ke spolupráci. Samozřejmostí by byl prostor pro dotazy. 

V rámci navrhovaných opatření se doporučuje, aby nabídku spolupráce studentům 

prezentoval současný manažer projektu, který by následně také měl ve své kompetenci 

výběr uchazečů a rovněž jejich případné vedení. 

Navrhuje se, aby studentům byla vždy delegována jedna konkrétní činnost. 

Současný manažer projektu by plnil funkci koordinátora studentů, který by je také 

instruoval a kontroloval. Manažer projektu by měl také plnou zodpovědnost za práci 

studentů. Součástí návrhů je přesné vymezení pracovních činností studentů, jedná se o:  
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 správa profilů na sociálních sítích, 

 administrace přihlášek, 

 aktualizace a rozšíření databáze s kontakty na potenciální partnery soutěže, 

 pomocné práce při realizaci sportovních akcí. 

 

 Navrhuje se také zařadit do pracovního programu AAS ČR jednu společnou 

poradu studentů s jejich koordinátorem, která umožní efektivnější organizování a 

plánování, a to formou vyhodnocení zrealizovaných činností a úkolů, zadání nových 

úkolů, diskutováním o nových nápadech atd. 

 

6. 2. 2 Marketingová komunikace soutěže Talent roku 2015 

 Navrhovaná nová opatření marketingové komunikace vycházejí 

z marketingových cílů, které byly stanoveny v předchozích letech. Návrhy rovněž 

respektují faktory, které doposud ovlivňovaly výběr nástrojů marketingové komunikace. 

Jedná se tedy o zcela realistické návrhy, které vycházejí ze současných podmínek, čímž 

se zvyšuje jejich případná použitelnost. 

 Klíčovým prvkem je především zachování stěžejní role internetu, který 

představuje moderní a zároveň finančně výhodné pojítko s cílovou skupinou. S cílem 

zasáhnout co nejširší vrstvy obyvatelstva však jsou navržena rovněž opatření, která cílí 

na osoby, jenž i přes trendy moderní doby ve svých domácnostech nemají připojení na 

internet či nepoužívají sociální sít Facebook. Návrhy již také nepočítají s využitím 

billboardů a reklamy na Českém rozhlasu, a to z důvodu jejich ceny, která sice není 

přesně známá, ale dle odhadu lze usoudit, že šlo o velice nákladné položky, a tak byly 

vyhodnoceny jako ne zcela efektivní s ohledem na cílovou skupinu. Tyto nástroje budou 

nahrazeny jinými, které mají předpoklady plnit účinněji stanovené cíle. 

 Navrhovaná opatření jsou sestavena tím způsobem, kdy je nejdříve představeno 

aktualizované využití již používaných nástrojů marketingové komunikace, po kterém 

následují již nově zařazené prvky. Všemu ale předchází vytvoření sloganu marketingové 

komunikace, které všechny používané prvky propojuje. 

 

6. 2. 2. 1 Slogan marketingové komunikace 

 Před stanovením konkrétních nástrojů marketingové komunikace se jeví jako 
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prospěšné vytvoření sloganu, který by propojoval celou kampaň, jelikož doposud při 

realizaci projektu Sportovní talent roku žádný spojující slogan použit nebyl. Výstižné a 

trefné hesla by měly být vhodně zapracované při využívání všech nástrojů marketingové 

komunikace a také na všech dokumentech soutěže Talent roku 2015. 

 Zařazení sloganu může posloužit jako spojující prvek, který zároveň umožní 

lepší identifikaci, ztotožnění se, zapamatování, vyústit může také v lepší šíření 

povědomí o soutěži. Může tak plnit velice užitečnou funkci. 

 V rámci této diplomové práce se jako možné slogany využité při marketingové 

komunikaci soutěže Talent roku 2015 navrhují: 

 

 „Můžeš jím být i TY!“ 

 „Sportuj, bav se, vyhrávej!“ 

 „Sportuj! Staň se Sportovním talentem roku.“ 

  „Život s pohybem = život s radostí!“ 

 „Stojí za to sportovat!“ 

 

 Tyto hesla by stručně a výstižné odrážely celkovou filosofii projektu, která je 

založená na přilákání co největší počtu dětí ke sportu bez ohledu na povahu jejich 

dosavadních zkušeností, a zároveň by obsahovali výzvu k akci. Mají tak velice dobrý 

předpoklad splnit stanovený účel. Zařazeny jsou rovněž lehce dvojsmyslné slogany, 

které odrážejí užitečnost pohybu s ohledem na vývoj jedince a celkovou kvalitu života. 

 

6. 2. 2. 2 Facebook 

 Facebookový profil soutěže Talent roku patří mezi ty vůbec nejpoutavější české 

sportovní profily na této sociální síti, a tak působení na Facebooku je jednoznačně 

silnou stránkou a lze jej hodnotit velice pozitivně. Přesto se však dají najít detaily a také 

nové prvky, jejíž zařazení by mohlo být přínosné a učinilo by facebookový profil ještě 

zajímavější. Návrhy týkající se sociální sítě Facebook jsou následující: 

a) Zviditelnění dětských sportovních příspěvků 

 V rámci této diplomové práce se navrhuje vytvořit album „Talent roku 2015“, do 

kterého by se načítaly všechny sportovní příspěvky soutěžících, které byly 

organizátorům poslány či vloženy na profil. Toto opatření by posloužilo k lepšímu a 

přehlednějšímu zviditelnění všech soutěžních příspěvků. Dále by mohlo posloužit 
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k lepší motivaci soutěžících. Prostřednictvím počtu nasbíraných pozitivních ohodnocení 

by navíc mohla být vyhlášena například cena Facebook talent, což by opět mohlo 

vyvolat zvětšený zájem. 

 

b) Vzájemná interakce 

 V současné době jsou na profilu Talent roku zveřejňovány nové příspěvky 

pravidelně jednou za den. Tato frekvence se dá hodnotit za dostačující, nicméně méně 

pozitivní je již vzájemná interakce s fanoušky, kdy v komentářích se objevují často jen 

vyjádření fanoušků bez odezvy správce profilu. Aktivní komunikace a vzájemná 

interakce je přitom jedna z velkých výhod Facebooku, kterou je vhodné lépe využít. 

 

c) Vložená soutěž 

 Facebookový profil soutěže Talent roku je velice často využívaný ke zveřejnění 

různých doplňkových soutěží. Tento nastolený trend se jeví jako vhodné udržet, a tak 

pro soutěže Talent roku 2015 se navrhuje zařadit pomocí speciální aplikace vloženou 

soutěž s názvem „Sportovní vynálezci“, která by byla založená na vymýšlení nových 

sportovních her či modifikaci již známých sportovních her. Tuto hru by mladí sportovci 

popsali i se základními pravidly a poslali by fotky či videa z jejího hraní. 

 

d) Online hry 

 Zajímavým a inovativním prvkem by mohlo být vytvoření jednoduché online 

hry, která by byla umístěná opět pomoci speciální aplikace na facebookovém profilu 

soutěže Talent roku. Důležitým prvkem online hry by byla sportovní tématika. 

 V rámci navrhovaných opatření se jako online hra doporučuje příprava cyklisty, 

jeho výbavy a kola před jízdou. 

 

6. 2. 2. 3 Webové stránky 

 V souvislosti s webovou stránkou www.talentroku.cz se doporučuje změnit 

grafiku webových stránek, která zůstává neměnná. Přitažlivější a modernější design by 

byl pro uživatele daleko lákavější. Aktualizace vzhledu webových stránek soutěže 

Talent roku by ale neměla znamenat výrazné ovlivnění její současné jednoduché a 

přehledné struktury. Dominantním prvkem nového grafického návrhu by měla být 
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rotace prezentačních fotek soutěže na hlavní straně, nicméně samotné provedení je 

záležitost grafiků a odborníků na výpočetní techniku, proto není možné představit v této 

diplomové práci konkrétní novou podobu. 

 Nevýhodou minulých let byla také malá aktualizace oficiálních stránek soutěže. 

Navrhuje se tak zařazení pravidelných reportáží o aktuálním dění, zveřejňování 

zajímavých příběhů, rozhovorů s výherci minulých ročníků, rozhovory s představitele 

škol, kteří dostali odměnu díky výhře jejich žáka atd. Webové stránky soutěže Talent 

roku by tím poutaly mnohem větší pozornost. 

 

6. 2. 2. 4 Bannery v reklamní síti Google 

 Využití bannerů v reklamí sítí Google je moderním způsobem internetové 

marketingové komunikace, jejíž použití se jednoznačně doporučuje zachovat jako 

součást kampaně rovněž na léta 2014 a 2015.  

 Cílená bannerová reklama oslovující všechny uživatele, kteří přišli alespoň 

jednou na webových stránkách či sociálních sítích do styku se soutěží Talent roku, je 

vhodná na přilákání nových soutěžících, informování o průběhu a důležitých událostí 

soutěže, rozšíření povědomí o soutěži, upoutání zájmu nebo propagaci partnerů. 

 V době sběru přihlášek se doporučuje využít bannery v reklamní síti Google 

především s výzvou k přihlášení. Po uzávěrce přihlášek mohou být využity k propagaci 

Sportovních dnů s Talentem, vložených soutěží či různých událostí týkající se soutěže. 

 

6. 2. 2. 5 Direct mail 

 Pro marketingovou komunikaci soutěže Talent roku 2015 se navrhuje také 

zachovat využití rozsáhlé databáze kontaktů AAS ČR. Direct mail umožňuje oslovit 

přímo danou osobu a formulovat obsah právě dle konkrétní cílové skupiny. 

 Pro promyšlenější využití direct mailu se navrhuje vytvořit před začátkem 

soutěže Talent roku 2015 konkrétní harmonogram, který by zachycoval přesný termín 

zveřejnění a také hlavní myšlenku sdělení. Při tvorbě tohoto plánu je na místě myslet na 

nebezpečí přílišného zahlcení cílové skupiny velkým počtem emailů, který by pak mohl 

být považován za tzv. spam – nevyžádanou poštu. Základní rysy navrhovaného plánu by 

mohly mít tuto podobu: 

 září 2014 – informovat děti a také školy o začátku soutěže 
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 říjen 2014 – informovat o odstartování vložené soutěže 

 listopad 2014 – report o dosavadním průběhu 

 prosinec 2014 – upozornění na konec přihlášení 

 leden 2015 – informovat o uzavření přihlášek a Sportovním dnu s Talentem 

 březen 2015 – report z realizovaných Sportovních dnů s Talentem 

 duben 2015 – report z realizovaných Sportovních dnů s Talentem 

 duben 2015 – informovat o jmenování porotě 

 květen 2015 – report z realizovaných Sportovních dnů s Talentem 

 květen 2015 – vyhlášení vítězů soutěže Talent roku 2015 

 červen 2015 – report z vyhlašovacích akcí 

 

6. 2. 2. 6 Plakáty 

 Mezi navrhovaná opatření patří zachování plakátovací kampaně, v rámci které 

jsou vyvěšeny ve spolupráci s generálním partnerem plakáty na všech pobočkách České 

pošty a také na všechny základní školy v České republice. 

 Novým opatřením však je vyvěšení informativního plakátu rovněž na městské 

plakátovací plochy, kde by kvalitně zpracovaný plakát mohl upoutat značnou pozornost 

mezi ostatními, které jsou více než často lacině vypadající a nezajímavé. Součástí 

návrhu je tak vytvoření 10.000 ks plakátů formátu A2, které by byly rozmístěny na 

plakátovací plochy po celé České republice. Jako ideální varianta se jeví navázání 

spolupráce s novým mediálním partnerem, který by byl ochoten poskytnout plakátovací 

plochy za výhodnější cenu. Šlo by tak jistě o efektivnější variantu než využití 

billboardů, které jsou v rámci navrhovaných opatření nahrazeny právě dodatečnými 

plakáty. Nahrazení billboardů by navíc bylo jistě také finančně příznivější. 

 

6. 2. 2. 7 Televizní prezentace 

 Televizní prezentace je velice cennou formou marketingové komunikace, kterou 

by bylo velice prospěšné udržet v rozsahu, který se podařil zrealizovat v roce 2013, kdy 

byly na ČT Sport vysílány dva pořady věnované soutěži Talent roku. Klíčové se tak jeví 

pokračovat ve spolupráci s agenturou Seven Days Agency, s.r.o, která tvůrcem 

televizního projektu Žijme sportem! aneb jak vybrat ten správný sport. Případně navázat 
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kontakt přímo s Českou televizí a jejím sportovním programem, kde by se mohly 

objevovat reportáže o soutěži Talent roku, jejíž obsahem by mohly být zejména 

Sportovní dny s Talentem. Sportovní dny s Talentem by mohly být také zajímavé pro 

regionální televize, a tak se navrhuje zkontaktovat se právě s nimi a informovat je o 

konání sportovního odpoledne v jejich městě. Již samotná účast velké sportovní hvězdy 

by pro regionální televize byla jistě velkým lákadlem, a tak existuje velká 

pravděpodobnost jejich zájmu zúčastnit se akce. To již zřejmě neplatí pro Českou 

televizi, kde by vyjednávání byly jistě mnohem složitější a především také finančně 

náročnější. 

 

  

6. 2. 2. 8 Public relations 

 Z pohledu PR se navrhuje zejména nastolit grafickou jednotnost, k čemuž by 

dopomohlo zachování povedené grafické podoby loga z let 2012/2013, když by došlo 

pouze ke změně číselného označení ročníku soutěže, tedy místo „Talent roku 2013“ by 

zde byl nápis „Talent roku 2015“. 

 Zveřejnění tiskových zpráv a vyhlašovací akce by měly být doplněny o 

zveřejňování zajímavých příběhů, která nabídla historie soutěže Talent roku nebo její 

momentální průběh. Tyto příběhy jsou vždy daleko poutavější a mediálně zajímavější 

než tiskové zprávy informačního charakteru. 

 

6. 2. 2. 9 Nové sociální sítě  

 Při dosavadním průběhu realizace projektu Sportovní talent roku byla pozornost 

věnována jedinému sociální síti, kterou byl Facebook. Využití Facebooku se 

pochopitelně navrhuje zachovat, nicméně pozornost by měla být směřována také na jiné 

sociální sítě, což by mělo za následek ještě intenzivnější zásah internetových uživatelů, 

kteří navíc ne všichni disponují facebookovým profilem. Zároveň by používání jiných 

sociálních sítí zmírnilo hrozbu rapidního úpadku zájmu o Facebook. 

 V rámci navrhovaných opatření se doporučuje využívat s ohledem na oslovení 

dalších cílových skupin a intenzivnější zasažení internetových uživatelů následující 

sociální sítě: 
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a) Twitter 

 V poslední době počet uživatelů sociální sítě Twitter v České republice razantně 

stoupá a dá se označit za druhou nejpopulárnější hned po Faceboobu, od kterého se 

Twitter mírně liší. 

 Využitím Twitteru by umožnilo intenzivnější zasažení dalších cílových skupin, 

když profil na této sociální síti mají spíše starší generace – tedy rodiče. Velice populární 

je rovněž mezi žurnalisty, jejichž oslovení je také žádoucí. 

 Na této sociální síti se doporučuje zveřejňovat jedinečný obsah a vyhnout se tak 

pouhému kopírování příspěvků na Facebooku či z webových stránek. Jedinečnost a 

originalita obsahu by z profilu vytvořila atraktivní a zajímavý zdroj informací, který by 

poutal pozornost. 

 

b) Youtube 

 Youtube je největší internetový server využívaný pro sdílení videosouborů, který 

navštěvuje drtivá většina internetových uživatelů. 

 Navrhuje se tak vytvoření profilu Talent roku, kde by byly zveřejňována videa 

všech přihlášených do soutěže Talent roku 2015. Také by se zde mohla nahrát videa 

zaslaná do minulých ročníků soutěže. 

 

 

6. 2. 2. 10 Maskot 

 Pro lepší identifikaci, komunikaci zejména s dětmi a řadou možností k využití se 

navrhuje vytvoření speciálního maskota. Jméno maskota by mohlo vzejít například 

z hlasování na Facebooku, nicméně pro účely této práce se doporučuje „Talentík“. 

 Fanoušci na Facebooku by se mohli podílet již na samotné tvorbě maskota, kdy 

je na místě například hlasování různých variant podoby. V rámci této práce se navrhuje 

podobu maskota směřovat univerzálním stylem, který by byl zajímavý pro obě pohlaví. 

Samozřejmostí je úsměv a sportovní postava, odrážející jeho založení a oblibu 

v pohybových aktivitách. Celkový koncept by neměl být nahodilý, ale naopak založený 

na pozitivních vlivech sportování na vývoj a utváření osobnosti. 
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6. 2. 2. 11 Talent roku TV 

 Dalším novým navrhovaným prvkem marketingové komunikace je tzv. Talent 

roku TV. Jde o vytvoření vlastního kanálu soutěže Talent roku 2015, který by svá videa 

zveřejňoval na webové stránce soutěže, na facebookovém profilu a rovněž na nově 

vytvořeném profilu na Youtube. 

 Obsahem by byly zejména reportáže z uskutečněných akcí, sestřihy soutěžních 

videí, propagační videa, rozhovory s mladými sportovci, návštěvy ostatních sportovních 

akcí atd. Šlo by tak o další prvek, který by poutal pozornost. Navíc krátká a dynamická 

videa jsou často mnohem příjemnější formou sdělení než psané články. 

 

6. 2. 2. 12 Korespondenční lístky 

 Jedním z hlavních principů projektu Sportovní talent roku je oslovení a zapojení 

co největšího počtu dětí. Je důležité tak zařadit nově využívaný nástroj, pomocí kterého 

by se mohly přihlásit děti pocházející z rodin, které nemají ve své domácnosti připojení 

na internet. 

 Navrhuje se tak využití korespondenčních lístků, pomocí kterých by se mohly 

přihlásit právě tyto zmíněné děti. Navrhuje se poslání korespondenčních lístků do všech 

domácností České republiky. Pro distribuci se nabízí opět využití partnerství s Českou 

poštou 

 

 

6. 3 Finanční plán zavádění navrhovaných opatření pro soutěž Talent 

roku 2015 

 Pro lepší použitelnost navrhovaných opatření se v rámci této diplomové práce 

uvádí rovněž finanční plán, který se týká výdajů na zavádění nových opatření a také se 

vztahuje na využití nových finančních zdrojů. Důležité je zmínit, že se nejedná o 

podrobný rozpočet soutěže Talent roku 2015. Ten by bylo možné kvalifikovaně 

odhadnout ve chvíli, kdy by byly známé finanční údaje z minulých let. Jde tedy o 

finanční plán, který přibližuje náročnost zavádění navrhovaných opatření a jejich 

finanční zajištění. 

 Pozornost je věnována nejprve struktuře výdajů. Poté následují návrhy týkající 

se příjmů soutěže Talent roku 2015. 
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6. 3. 1 Struktura plánovaných výdajů 

Pro případnou lepší použitelnost se v rámci navrhovaných opatření uvádí rovněž 

jejich finanční vyčíslení. Konkrétně jsou uvedeny odhady finančních prostředků na ty 

opatření, které v dosavadním průběhu nebyly použity. Zahrnuty tedy nejsou návrhy, 

které se doporučuje zachovat z dřívější doby, jako například některé nástroje 

marketingové komunikace. Finanční vyčíslení rovněž nezahrnuje ty návrhy, které si 

AAS ČR dokáže obstarat sama a to při vynaložení většího úsilí, které si však 

nevyžaduje další finanční prostředky. Jako příklad nezahrnutého návrhu, který vyžaduje 

věnování více času pro řízení soutěže Talent roku, lze uvést například návrhy týkající se 

sponzorů či podání žádostí o dotace. 

 Odhad finanční náročnosti na realizaci nových návrhů je uveden v tabulce 5. Pro 

větší přehlednost je uváděna u Sportovního dne Talentem cena za realizaci jedné akce, 

když její konání je podmíněno poskytnutím dotace z daného kraje.  V plakátovací 

kampani bylo nově navrhováno vyvěsit plakáty na městské plakátovací plochy, a to ve 

spolupráci s mediálním partnerem. Proto uváděna cena, která obsahuje výrobu i 

vyvěšení plakátů po dobu jednoho měsíce, zahrnuje již případnou slevu, bez které se 

nedoporučuje tento návrh realizovat s ohledem na předpokládanou výši nákladů. U 

položky maskot se počítá zejména s grafickým vytvořením, když samotný koncept by 

vytvořila AAS ČR. Distribuce korespondenčních lístků se navrhuje řešit pomocí 

spolupráce s generálním partnerem soutěže Talent roku, proto uváděná cena je 

především za jejich výrobu. Zřízení online shopu počítá zejména s výrobou základních 

navrhovaných suvenýrů, které by se případně mohly rozšířit o další doporučené 

produkty. 

 

Tabulka 5: Finanční vyčíslení plánovaných výdajů 

Návrh Cena (bez DPH) 

Nové webové stránky 10.000 Kč 

Sportovní den s Talentem 96.000 Kč 

Městské plakátovací plochy 150.000 Kč 

Maskot 20.000 Kč 

Korespondenční lístky 500.000 Kč 

Zřízení online shopu 100.000 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování   



99 

 

 Finanční vyčíslení návrhu vzešlo především ze subjektivního hodnocení autora, 

a tak tyto odhady nemusejí být shodné s realitou. Ceny tak nelze označit za závazné, 

nicméně pro potřeby této diplomové práce jsou dostačující. 

 

6. 3. 2 Příjmy soutěže Talent roku 2015 

 Zde se diplomová práce zaměřuje na příjmy soutěže Talent roku 2015, pro které 

jsou nejdůležitější finanční zdroje. Návrhy se tedy týkají finančních zdrojů, které by 

pokryly nově vzniklé výdaje, ale také by přispěly k prosperitě celého projektu. 

Podrobněji jsou zde rozebrány navrhované finanční zdroje soutěže Talent roku 2015, 

které by především eliminovaly současnou slabou stránku projektu týkající se závislosti 

a spolupráce s partnery soutěže a zároveň by minimalizovaly negativní ekonomické 

účinky hrozby vycházející ze ztráty současných partnerů soutěže. 

V obecné rovině se dají následující návrhy shrnout, že se doporučuje věnovat 

větší pozornost partnerům soutěže a zároveň také rozšíření příjmů o jiné druhy 

finančních zdrojů, které by zmenšily závislost na finanční i produktové podpoře od 

partnerů a zmírnily by tím finanční rizika. 

 Konkrétně se dají nové finanční zdroje rozdělit na sponzory, dotace a 

merchandising. Blíže se jednotlivým návrhům věnují následující podkapitoly. 

 

6. 3. 2. 1 Sponzoři 

 Vzhledem k úspěšné historii projektu Sportovní talent roku, kdy právě finanční 

prostředky poskytnuté od sponzorů projektu umožnily jeho realizaci, se nedá hodnotit 

spolupráce s partnery zcela negativně. Pokud by totiž komunikace se současnými či 

potenciálními sponzory skutečně byla nevyhovující, tak by projekt nemohl vůbec 

existovat. Potřeba je také zmínit fakt, že soukromé subjekty jsou v poslední době až 

zahlceny sponzorskými nabídkami, a tak je často potřeba brát jako úspěch jakákoliv 

dohoda a navázání sponzorské spolupráce. 

 V rámci této diplomové práce se označuje pár slabých míst, na které se v rámci 

této diplomové práce přesto navrhuje zaměřit pozornost a zapracovat na jejich 

zkvalitnění či úplném odstranění daných nedostatků, což by se mohlo setkat s kladným 

účinkem. Jedná se o následující: 
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a) Nabídka pro partnery 

 Navázání kontaktu se sponzory je základem úspěchů. V současné době existuje 

celá řada různorodých projektů a subjektů, které kontaktují firmy se sponzorskou 

nabídkou. Proto je důležité věnovat zvýšenou pozornost právě prvnímu kontaktu a 

zejména prezentačnímu materiálu s podrobnou nabídkou pro partnery. 

 V případě projektu Sportovní talent roku byla nabídka pro partnery doposud 

řešena formou jednoduché tabulky formátu A4, které rozhodně nemůže být dostačující. 

Nabízí se vytvoření mnohem rozsáhlejší nabídky pro partnery, která zaujme už na první 

pohled povedeným grafickým a přehledným zpracováním. 

 Navrhuje se detailní rozpracování jednotlivých nabízených protislužeb, které 

budou obsahovat obrazový náhled, údaje o umístění a o počtu oslovených či zasažených 

osob, jejich přesnější popis atd. Partnerovi tak daleko více přiblíží nabízené služby a 

zefektivní tím úsilí o upoutání pozornosti, což je často rozhodující. 

 Vypracování podrobné nabídky partnerům sice vyžaduje podstatně větší 

množství věnovaného času, nicméně toto lze chápat jako určitou investici, která se 

může vrátit v podobě podepsání smlouvy nebo dokonce smluv. 

 

b) Délka smlouvy 

 Z hlediska dlouhodobého plánování a jistějšímu zajištění realizace projektu 

Sportovní talent roku se navrhuje podepisování smluv s partnery na delší časové období 

než na pouhý jeden ročník soutěže Talent roku. Tento krok a s tím spojená finanční 

jistota by umožnily AAS ČR zaměřit pozornost na plánování nových inovativních 

prvků, které by zamezily stagnaci projektu. 

 

c) Portfolio partnerů 

Momentální se partneři soutěže dělí následujícím způsobem: 

 generální partner, 

 hlavní partner, 

 premium parnter, 

 partner. 

 

 Toto schéma lze hodnotit kladně z toho důvodu, že umožňuje větší přizpůsobení 

danému partnerovi a jeho představám. Bohužel ale v tomto členění chybí zařazení 
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mediálního partnera, který by přitom mohl výrazně pomoci s mediální propagací. 

Navrhuje se tak oslovit média se speciální nabídkou, v rámci které by se mohlo nabízet 

například exkluzivní poskytnutí informací a propagace. 

 Zároveň se navrhuje rozšířit portfolio o subjekty, které nabízí produkty přímo 

určené cílovým skupinám projektu Sportovní talent roku a jejíž filosofie je založená na 

stejných hodnotách. Šlo by o efektivní spojení prospěšné pro obě zainteresované strany. 

Zároveň by došlo k mírnému oslabení závislosti na státních podnicích, které jsou velice 

citlivé na politické změny, jejž se v posledních pár letech v České republice nedějí 

zřídka. 

 

d) Aktivace partnerství 

 Posledním návrhem je zaměření pozornosti na aktivaci partnerství, které by 

učinilo spolupráci se sponzory daleko prospěšnější a to pro obě strany. 

 Sponzoring by neměl být založen pouze na co největším množství zobrazených 

log, ale naopak by se měly hledat originální podpůrné akce a varianty propagace. 

Jedním z nich by mohlo být například propojení navrhované online hry na 

facebookovém profilu, kdy by hra mohla vzniknout právě ve spolupráci se sponzorem 

soutěže, kterého by i propagovala. Ideální příležitostí je také využití Sportovních dnů 

s Talentem. 

 

6. 3. 2. 2 Dotace 

 Další z variant finančního zabezpečení je podobná, jako byla navrhována u 

uspořádání Sportovního dne s Talentem, kdy se jednalo o podání žádostí o dotaci na 

jednotlivých krajích. Na organizaci celé soutěže Talent roku 2015 se navrhuje využít 

programy státní podpory sportu pro nestátní neziskové organizace, které zřizuje MŠMT, 

tedy subjekt, který má na starosti státní politiku v oblasti sportu. Samotné podání 

žádosti pochopitelně nezaručuje automatické poskytnutí finančních prostředků, nicméně 

je to možnost, která by neměla být opomenuta. 

 

6. 3. 3. 3 Merchandising 

 K získání finančních prostředků by mohlo posloužit také vyrobení a následný 



102 

 

prodej suvenýrů soutěže Talent roku 2015. Jedná se o zdroj příjmů, která by samotná 

s největší pravděpodobností nestačila na zajištění celé soutěže, nicméně generované 

finanční prostředky menších objemů by jistě byly přínosem.  

 Momentálně přitom byly jediným suvenýrem trička s logem soutěže, které se 

pouze rozdávaly celkovým vítězům nebo výhercům doprovodných soutěží. Využití 

suvenýrů by přitom posloužilo nejen jako další finanční zdroj příjmů, ale také by 

umožnilo lepší identifikaci dětí se soutěží a byl by to další nástroj k šíření povědomí o 

soutěži. 

 Ústředním motivem suvenýrů by pochopitelně bylo logo soutěže Talent roku. 

V případě vytvoření konceptu maskota soutěže, který je součástí navrhovaných 

opatření, by také maskot mohl být využit při výrobě produktů. Klíčové se přitom jeví 

zdařilé a především originální grafické provedení suvenýrů soutěže, které by lákalo ke 

koupi. Důležitým prvkem by také mohlo být zanesení humoru a vtipu formou 

netradičního provedení, které poutalo větší pozornost než pouhé zobrazení loga na bílý 

podklad. Dalším podstatným faktor je cena těchto suvenýrů, u které se navrhuje 

zohlednit celkovou filosofii projektu Sportovní talent roku, který je určen všem dětem 

ze základních škol a nižších gymnázií. Proto také cena by měla být únosná pro široké 

vrstvy obyvatelstva. 

 V rámci této diplomové práce se tedy navrhuje vyrobení a následný prodej níže 

uvedených suvenýrů soutěže Talent roku 2015, u kterých je v závorce rovněž uvedena 

navrhovaná prodejní cena: 

 hrnek (99 Kč), 

 propiska (39 Kč), 

 kšiltovka (190 Kč), 

 tričko (299 Kč), 

 plyšový maskot (249 Kč), 

 klíčenka – mincovník (29 Kč). 

 

 V případě pozitivního ohlasu by se pak tato základní nabídka mohla rozšířit o 

následující předměty, kde je opět uvedena v závorce navrhovaná prodejní cena: 

 ručník (299 Kč), 

 polštář (219 Kč), 

 sportovní tričko (399 Kč), 
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 společenské triko s límečkem (499 Kč), 

 balón (199 Kč), 

 mikina (499 Kč), 

 deštník (249 Kč), 

 batoh (549 Kč), 

 samolepky (65 Kč), 

 šála (249 Kč), 

 školní sešit (15 Kč), 

 sklenice (99 Kč), 

 penál (135 Kč), 

 obal na mobil (149 Kč), 

 hodinky (299 Kč), 

 peněženka (199 Kč), 

 píšťalka (29 Kč), 

 láhev na pití (149 Kč), 

 Hodiny (279 Kč), 

 odznak (30 Kč), 

 školní set (39 Kč). 

 

 Jako místo prodeje nově vytvořených suvenýrů se navrhuje vytvoření online 

shopu na webových stránkách soutěže a rovněž na facebookovém profilu soutěže. 

Vhodnou příležitostí k prodeji suvenýrů by byly také navrhované Sportovní dny 

s Talentem. Navrhuje se také domluvit s organizátory velkých sportovních akcí umístění 

propagačního stánku soutěže Talent roku, kde by se suvenýry mohly rovněž prodávat. 

  

6. 4 Časový plán realizace návrhů 

 V rámci této diplomové práce jsou navrhovány doporučení na léta 2014-2015, 

respektive na školní rok 2014/2015, jelikož v tomto časovém období se uskuteční pátý 

ročník soutěže - Talent roku 2015. Návrhy by tak měly být zrealizovány během jednoho 

roku. 

 Vzhledem k současným podmínkám AAS ČR se z navrhovaných opatření dají 

vybrat některé, které je možné označit za prioritní a měla by na ně směřovat prvotní 
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pozornost. Jedná se zejména o personální a finanční zajištění projektu Sportovní talent 

roku. V oblasti finančního zajištění se přitom navrhuje zaměřit se nejprve na 

komunikaci se současnými a potenciální partnery a na žádosti o dotace. Případné 

získání finančních prostředků z těchto dvou zdrojů by poté umožnilo zřízení online 

shopu, který by následně představoval další zdroj příjmů. 

 Zlepšením finančních a personálních podmínek AAS ČR poskytne příznivější 

podmínky pro zavádění inovativních prvků v oblasti marketingové komunikace a také 

pro celkovou změnu systému soutěže. 
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7 ZÁVĚR 

 Životní styl současné mladé generace, kterou představují především žáci 

základních škol, je bezpochyby odlišný od předchozích dekád. Vlivem pokroku moderní 

doby mají děti daleko více možností k volnočasovým aktivitám. Za nejpodstatnější 

trend se však dá označit tendence k maximální pohodlnosti a touha vynaložit co 

nejméně fyzických sil na vykonávané aktivity. Celá řada věcí je tak řešena pomocí 

moderních technologií a automatických mechanismů. Tento technologický pokrok má 

jednoznačně za následek odlákání dětí z hřišť či venkovních prostranství k počítačům, 

tabletům, chytrým mobilů či televizím. Projekt Sportovní talent roku se tento trend 

snaží změnit, jelikož jeho organizátoři jsou přesvědčeni o výrazných pozitivních 

účincích na vývoj jedince a utváření jeho osobnosti, což je fakt, který se nedá 

zpochybnit.  

 I přes poměrně krátkou historii projektu i servisní organizace se dosavadní 

průběh projektu jeví veskrze pozitivně. Je možné říci, že zkoumaný projekt je ve fázi, 

kdy se úspěšně etabloval v českém sportovním prostředí. Skrývá tak v sobě velký 

potenciální k ovlivnění životního stylu mladé generace, jehož využití je však 

podmíněno zařazením nových progresivních prvků, které projekt budou dále posouvat.  

 Toto obecné zhodnocení je možné stanovit na základě provedené analýzy, která 

splnila předem stanovené cíle. Jediným omezujícím faktorem, který zamezil zcela 

komplexnímu hodnocení efektivity projektu Sportovní talent roku, bylo neposkytnutí 

konkrétních údajů o finanční situaci. To zamezilo podrobnějšímu zkoumání zejména 

z pohledu ekonomických ukazatelů, jako je například rentabilita projektu. 

 Provedená analýza také odhalila některé důležité body projektu, kam lze zařadit: 

a) Motivace dětí 

 Za klíčové se dá označit zejména neustálá motivace dětí ke sportování. Z tohoto 

pohledu je tak důležité udržovat spolupráci s opravdovými sportovními hvězdami, se 

kterými se pak mohou vítězové soutěže Talent roku setkat. V České republice přitom 

není moc projektů pro děti, které se mohou pyšnit tím, že jeho vítězové se setkali během 

dvou až tří let s Usainem Boltem, Šárkou Strachovou, Mirkou Knapkovou a Tomáš 

Berdychem. 

 

b) Odklonění od virtuality 

 Dalším důležitým bodem, na který by se organizátoři projektu Sportovní talent 
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roku měli zaměřit, je odklonění od virtuální povahy a zařazení skutečných sportovních 

akcí. 

 

c) Finanční řízení projektu 

 Varováním může být lehce riskantní finanční řízení projektu, které by mohlo 

vyústit až v jeho úplný zánik. Proto dalším klíčovým poznatkem je diverzifikace příjmů 

mezi několik zdrojů a rozmělnit tak případné riziko. 

 

 Závěrem je na místě také připomenout, zejména finanční limity realizace 

projektu s neziskovým charakterem, který se musí potýkat s malým zájmem ze strany 

sponzorů a jejich finanční podpory. Zároveň také neziskové prostředí svým 

pracovníkům není schopné nabídnout takové finanční podmínky, kdy by se nemuseli 

věnovat dalším činnostem, které jim generují finanční prostředky. Momentální situace je 

založená především na dobrovolné práci, kterou s sebou pochopitelně nese těžko 

odstranitelné negativa, mezi které patří například častá fluktuace pracovníků, konflikty 

s profesionály, nízká úroveň znalostí k vykování dobrovolné práce, nutnost kontroly 

vzhledem k nízké loajalitě. 

Samotný projekt jistě není samospasitelný, nicméně impuls ke změně 

současného nelichotivého stavu životního stylu mládeže dává a to velice originální a 

jedinečnou formou. Přesto k dosažení alespoň částečné změny je potřeba dalších 

impulsů, a to zejména ze strany rodičů a škol, jelikož právě oni mají na děti největší 

vliv, když k utváření pozitivního vztahu děti ke sportu podstatnou měrou přispívá již 

například forma vedení hodiny tělesné výchovy nebo způsob trávení volného času 

dospělých osob. 

Realizace projektu Sportovní talent roku je jistě chvályhodnou a užitečnou akcí, 

která dává dětem impuls k aktivnějšímu životnímu stylu a v případě zařazení 

inovativních a progresivních změn může plnit v tomto směru podstatnější roli.
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Generální partner 

Česká pošta 

 

Hlavní partner 

Pojišťovna VZP 

 

Premium partner 

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky 

 

Partneři 

nimm2 

Reality AMAX 

SCOTT 

Nordeko 

Blueberryapps 

Lingea 

Radenská 


