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Abstrakt 

Název: Případová studie letního ministrantského tábora Rožnov pod Radhoštěm 

Cíle: Cílem bakalářské práce je vytvoření komplexního a systematického 

souboru poznatků o problematice managementu letního ministrantského 

tábora Rožnov pod Radhoštěm s akcentem na zobecnění závěrů, a 

nalezení pozitivních a negativních stránek z manažerského pohledu jako 

východisko pro ovlivňování budoucího vývoje akce. 

Metody: Zúčastněné pozorování, strukturovaný rozhovor, analýza dokumentů. 

Výsledky: Výstupem práce je soubor poznatků a obecných závěrů vyplývajících 

z managementu letního ministrantského tábora Rožnov pod Radhoštěm 

z hlediska sekvenčních manažerských funkcí a financování. Fungování 

managementu je ovlivněno mnoha faktory. Silné stránky ministrantského 

tábora jsou organizace, financování a personalistika naopak plánovací a 

kontrolní procesy patří mezi slabé stránky. 

Klíčová slova: Letní tábor, management, aktivity v přírodě, volný čas, ministrant, 

případová studie.  

  



Abstract 

Name: Case study of summer camp for altar boys in Rožnov pod Radhoštěm 

Goals: The aim of this bachelor thesis is to create a comprehensive and 

systematic set of findings on the issue of management of the summer 

camp for altar boys in Rožnov pod Radhoštěm with emphasis on the 

generalization of the results and to find the positive and negative aspects 

from a perspective of management as the basis for influencing future 

development of the event. 

Methods: Participated observation, structured interview, analysis of documents. 

Results: The outcome of this work is a body of knowledge and general 

conclusions resulting from the management of summer camp for altar 

boys in Rožnov pod Radhoštěm in terms of sequential management 

functions and funding. Functioning of the management is under the 

influence of many circumstances. Strengths of the camp are organizing, 

funding and human resources management conversely planning and 

control processes are among the weaknesses. 

Keywords: Summer camp, management, outdoor activities, leisure time, altar boy, 

case study. 
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1.  Úvod 

 Tématem této bakalářské práce je případová studie ministrantského tábora 

Rožnov pod Radhoštěm (dále Rožnov p. R.). Téma bylo zvoleno, jelikož autor je 

dlouholetým vedoucím a dříve účastníkem těchto táborů. Tábor svým charakterem bývá 

vnímán jako prostředek výchovy zážitkem, a na tom jsou založeny všechny odborné 

práce zabývající se touto problematikou. Vnímáme však potřebu zabývat se zajištěním 

tábora z pohledu managementu. Tato práce by měla poskytnout určitý ucelený pohled 

na management ministrantského tábora, jeho silných a slabých stránek, s jistým 

odstupem pro lepší pochopení principů, na nichž tábor obecně funguje. 

 Fenomén letních táborů zaujímá vymezené postavení v oblasti aktivit v přírodě. 

Tábory jako volnočasové aktivity dětí nabízejí četné příležitosti pro rozvoj pohybových 

dovedností. Pro rozvoj sportu a pohybové úrovně populace je důležitý podíl aktivně 

stráveného volného času v životě člověka. Právě z dětí, které se aktivně učí novým 

motorickým úkonům a budují si pozitivní vztah k tělesnému pohybu, rostou dospělí 

lidé, kteří si uvědomují důležitost sportu v širokém slova smyslu ve společnosti a díky 

tomu upevňují a rozvíjejí sportovní prostředí. Ke kultivaci pohybů mimo tělesnou 

výchovu vhodně slouží právě prázdninové tábory, jejichž sílu vidíme v síle prožitku 

promítající se do zkušeností účastníků. 

  Na letních táborech spatřujeme všechny důležité prvky a činnosti, které 

charakterizují management. Při realizaci tábora provádějí zodpovědné osoby všechny 

sekvenční manažerské činnosti. V zabezpečení letního tábora lze udělat mnoho 

manažerských chyb, které mohou ohrozit výsledek tábora s neblahými následky 

pro celou sportovní veřejnost, naopak kvalitně provedený management tábora může 

naplnit vše, co management aktivit v přírodě požaduje, tedy využít potenciálu přírody 

ke kultivaci člověka jako jedince i společnosti jako celku se zvláštním akcentem 

na využití pohybové stránky života. 

 Tato bakalářská práce analyzuje roli managementu letního tábora a poskytuje 

zázemí pro případné strategické plánování do budoucna. Věříme, že z práce vyplyne 

poučení o specifikách této oblasti managementu, její hrozby a příležitosti vzhledem 

k dosahování ekonomických a společenských cílů tábora jako volnočasové akce. 

 Jako přínosy této práce očekáváme náhled na pořádání tábora z manažerského 

nikoliv pedagogického hlediska, využití práce pro vnitřní potřebu ministrantského 
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tábora Rožnov p. R. a v neposlední řadě inspiraci pro organizátory táborů či 

výzkumníky v oblasti aktivit v přírodě.   
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2.  Teoretická východiska práce 

2.1  Management  

Slovo management by se dalo z angličtiny přeložit jako „řízení.“ Management je 

široký pojem, podle Druckera (1973) si pod ním lze představit funkci, lidi, sociální 

postavení a vědu. V podobném duchu Čáslavová (2009) z nepřeberného množství 

definic tohoto pojmů ustanovuje tři kategorie chápání managementu jako vedení lidí, 

odborné funkce či předmět studia. Management nabírá charakter širokozáběrové 

výhradně lidské činnosti zaměřené na úspěšné dosažení konečného cíle. 

Charakteristická je určitá obecnost pojmu management jako vědní disciplíny i tvorby 

konkrétního podnikatelského chování v širokém spektru různých paradigmat, které 

v historii této vědy utvářely současný pohled na roli manažera a vykrystalizovaly 

základní činnosti zpodobňující činnost managementu. Jsou jimi plánování, 

organizování, personalistika a kontrola. 

2.1.1.  Manažerské činnosti 

Plánování je první v sekvenci manažerských činností, jedná se o vytváření 

konceptu budoucího chování za účelem dosažení cíle, jehož formulace je klíčem 

k úspěchu plánování (Bělohlávek a kol., 2001). Nová (2014) apeluje na kvalitu 

vytyčeného cíle a popisuje dobře stanovený cíl managementu jako co nejvíce 

specifikovaný dle času, kvality a množství. Dále udává jako měřítko měřitelnost cíle dle 

kvantitativních kritérií, bezproblémovou akceptovatelnost ze strany všech, kterých se 

týká, jeho samotnou realizovatelnost a sledovatelnost v čase. 

Druhou činností je organizování. Nová (2014) jej definuje jako uspořádání 

systému a jeho částí za účelem maximalizace efektivity. Podstatou organizování je 

rozdělování činností, přidělování práv a povinností konkrétním lidem a přesné 

definování pravidel a postupů. Výsledkem organizování je organizační struktura.  

Třetí činnost – personalistika spočívá ve výběru, rozmísťování a vedení 

pracovníků. Nová (2014) považuje za rozhodující ukazatele počet, kvalitu, motivaci a 

loajalitu pracovníků k organizaci. Předmětem personalistiky jsou i širší oblasti řízení 

lidských zdrojů, rozvaha potřeby pracovní síly, vytváření pracovních podmínek a 

způsobu oceňování práce a také zvyšování kvality a vzdělávání pracovníků. 
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Čtvrtá sekvenční manažerská funkce je kontrola. Nutnost jejího vykonávání 

nastává dle Nové (2014) ve všech fázích manažerské práce. V této souvislosti rozlišuje 

kontrolu preventivní, předcházející a včas odhalující nedostatky, od průběžné, která má 

regulační význam, a následné, jejímž primárním objektem zájmu jsou vytyčené cíle 

organizace a jejich konečné dosažení. 

2.1.2  Management volného času 

Volný čas je určitá část celkového času v životě člověka, kterou podle 

specifických charakteristik odlišujeme od zbytku času. Hofbauer (2004) tuto dobu 

charakterizuje absencí tlaku povinností, svobodnou volbou zaměření činností ve volném 

čase prováděných a snahou dosáhnout příjemných pocitů. Jánská (2014) připisuje 

volnému času charakteristiky multidimenzionální veličiny, na kterou lze nahlížet 

z pohledu sociologického, ekonomického, politického, zdravotně-hygienického či 

výchovného.  

Hofbauer (2004) formuluje tři základní funkce volného času – odpočinek, 

zábavu a rozvoj osobnosti. Dle Bendové (2009) můžeme poznat volný čas jako dobu 

svobodné volby vykonávaných činností bez ohledu na povinnosti. Dalšími funkcemi 

volného času jsou kontemplace, socializace a enkulturace. Činnosti volného času 

přinášejí příjemné pocity a užitek.  

Ve volném čase dětí objevíme také určitá specifika. Dle Pávkové (2011) se děti 

teprve učí správně zacházet s volným časem a jsou také náchylnější na různé vlivy, 

které jejich volný čas utvářejí. Fiala (2009) rozděluje způsoby trávení volného času na 

pozitivní a negativní.  

Mezi pozitivní vlivy řadí pohybovou rekreaci a odpočinek, stejně jako kulturní 

rozvoj prostřednictvím hudby, umělecké činnosti, tance apod. Za negativní považuje 

vliv médií a kamarádů – vrstevníků. Striktnost tohoto rozdělení může být poněkud 

zavádějící a je příležitostí organizátorů letního tábora podnítit v kolektivu pozitivní 

atmosféru v souladu s mravními principy společnosti a využívat komunikační a 

mediální prostředky ke kladnému trávení volného času. 

Management volného času se zabývá specifiky provádění programů zaměřených 

na trávení volného času zákazníků. Torkildsen (2005) připouští, že volný čas je spíše 

předmětem osobního managementu každého člověka, avšak moderní management by 
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měl na trhu vytvářet příležitosti, vhodné prostředí a zajišťovat situace, které by společně 

vedly k většímu zájmu a prospěchu zákazníků ze svého volného času.  

Úkolem managementu volného času a rekreace dle Torkildsena (2005) je 

vytváření a distribuce služeb, programů a aktivit využívaných jedinci a skupinami 

během jimi tráveného volného času, a to prostřednictvím dvou stěžejních kroků, které 

definuje jako: 

 Interakci a komunikaci mezi organizací a těmi, kdo využívají jejich služeb. 

 Participaci volnočasových manažerů na dosahování cílů. 

Managementem volného času se nezabývají pouze komerční subjekty, dle 

Torkildsena (2005) je specifickou úlohou vlády vytvářet dostatek veřejně dostupných a 

dotovaných pomůcek a míst sloužících k naplňování volnočasových cílů jedinců a 

podnikatelských plánů volnočasových organizací. Mezi oblasti zájmu volnočasového 

managementu lze zařadit turistiku, přírodní a kulturní dědictví, krajinu a životní 

prostředí, umění, kulturu, historii a sport a pohybovou rekreaci.  

Management volnočasových aktivit nejen, že reaguje na poptávku zákazníků, ale 

svou iniciativou také spoluutváří její podobu. Proto vnímá Torkildsen (2005) jako 

důležitou úlohu manažera, který ovlivňuje jak své spolupracovníky, tak klientelu. Za 

klíčové vlastnosti manažera považuje autor vůdčí schopnosti a rozhodování.  

Jako druhou klíčovou vlastnost úspěšného volnočasového managementu lze 

označit programování volnočasových služeb a zařízení jako produktu, který jde ruku 

v ruce s marketingem volného času. Marketing této oblasti popisuje Torkildsen (2005) 

jako vnímání potřeb zákazníka a jejich naplňování v souladu s plněním cílů organizace. 

Volnočasový management často souvisí s event managementem.  

Torkildsen (2005) také vypichuje potřebu vzdělávání a osvěty v oblasti volného 

času. Vnímáme dva důvody jako obecně legitimující tuto skutečnost a jimi jsou potřeba 

odborného zabezpečení nabízených volnočasových aktivit a s narůstajícím množstvím 

volného času ve společnosti nutnost vytváření a nalézání nových volnočasových aktivit. 

Zároveň lze volnočasový management legitimizovat jako vědu na základě porozumění 

lidské potřebě hrát si a aktivně trávit volný čas a pochopení motivace k aktivitám. 
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2.1.3  Management aktivit v přírodě  

 Pojem aktivity v přírodě úzce souvisí s prostředím sportu, rekreace a způsobem 

trávení volného času. Potřeba vztahu k přírodě se objevuje u každého člověka od 

nepaměti, Neuman a kol. (2000) si všímá, že zejména v technicky vyspělých oblastech 

je tendence upouštět od pohybových aktivit obecně, stejně jako přetvářet životní 

prostředí od přirozeně naturálního k urbanistickému. Společnost na tyto protichůdné síly 

reaguje snahou vytvářet nové koncepty aktivit v přírodě, založené na aktivním 

(nejčastěji pohybovém) využití volného času stráveného v přírodě. Z pohledu 

kinantropologie je dobré zkoumat pestrost a potenciál aktivit v přírodě a jejich vliv 

na rozvoj osobnosti. 

Také aktivity prováděné v přírodě jsou předmětem vzrůstajícího zájmu 

veřejnosti. Lidé vyhledávají dobrodružství, zážitky a vzrušení z překonávání vlastního 

strachu. Na vytvářející se poptávku reaguje management specializací do oblasti aktivit 

v prostředí venku, za dveřmi, tedy outdoor (Priest, Gass, 2005). Ve výzkumu je 

v současnosti na prvním místě osoba manažera jako outdoorového vůdce. V korelaci 

s Čáslavovou (2009) můžeme říct, že v této oblasti se zaměřujeme na management jako 

vedení lidí.  

Efektivní vedení lidí v zážitkovém programování dle Priesta a Gasse (2005) 

vychází ze specifických dovedností manažera, kterými jsou: 

 Technické dovednosti, tedy být schopen absolvovat programy v přírodě, být 

adaptován na specifické požadavky, jako jsou odolnost vůči stresu, fyzická 

nezdolnost atd. 

 Bezpečnostní dovednosti, tedy schopnost eliminovat riziko a postarat se o život 

a zdraví. Příkladem může být umění tělesné termoregulace, poskytování první 

pomoci atd. 

 „Environmentální dovednosti“, kterými autoři myslí umění co nejméně 

ohrožovat přirozené prostředí, ve kterém jsou aktivity organizovány. 

 Organizační dovednosti, kompetence spojené se zajištěním výpravy do přírody. 

 Instruktorské dovednosti jako schopnost naučit klienty specifickým 

dovednostem potřebným k participaci v programu. 

 Schopnost napomáhat, čímž autoři chápou umění motivovat, posilovat 

mezilidské vztahy a budovat dynamiku skupiny. 
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 Schopnost používat příhodné styly vedení a flexibilně je měnit dle situace. 

 Schopnost rozhodovat na základě zkušenosti, tedy umění nahradit nedostatečné 

informace pro učinění rozhodnutí vlastní zkušeností. 

 Schopnost řešení problémů. 

 Efektivní komunikace. 

 Profesionální etika. 

2.1.4  Management v neziskovém sektoru 

 Protože ministrantský tábor je de facto neziskový projekt z ekonomického 

hlediska, je nutné zabývat se i specifiky managementu v neziskovém sektoru. 

Neziskové organizace fungují do značné míry na dobrovolnické bázi a jejich účelem 

není dosahování zisku. Veškerý zisk, který organizace získá, musí být využit pro další 

zkvalitňování produktu organizace, žádná osoba z něj nesmí mít osobní užitek. 

Neziskový sektor je z většiny tvořen státními organizacemi zajišťujícími veřejné služby 

(Kalousek, 2006). 

 Neziskový sektor zpravidla slouží k obecnému prospěchu či k podpoře zájmově 

orientované skupiny občanů pro rozvoj v určité oblasti společenského života (například 

k pořádání kulturních akcí v daném místě). Neziskový sektor proto musí podléhat 

státnímu dohledu a regulaci. Kromě výše zmíněných specifik řízení neziskové 

organizace v zásadě odpovídá řízení běžné obchodní společnosti. O průběhu činnosti a 

využívání výrobních faktorů zpravidla rozhoduje správní rada nebo výkonný výbor 

(Kalousek, 2006).  

Větší specifika přináší finanční řízení. Kromě již avizované nemožnosti využívat 

zisk zakladatelem nebo kýmkoliv jiným, je zde i zájem státu na obecném přínosu 

neziskové organizace. Zájmy státu a neziskové organizace bývají v souladu, obě strany 

se svou činností doplňují a „rozdělují si práci.“ Proto z hlediska financování dochází 

k participaci státu formou dotací. Dalšími zdroji financí jsou vlastní prostředky a zisk, a 

sponzorování a dary (Kalousek, 2006). 

2.2  Letní tábor 

 Táboření zahrnuje mnohá specifika a má za sebou bohatý historický vývoj.  

Neuman a kol. (2000) nejprve rozlišují aktivity v přírodě jako celek, v jejichž hierarchii 
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mají tábory nezastupitelné místo. Charakteristickým prvkem táboření je primární cíl 

prožitku kontaktem s přírodou.  

Význam táboření tkví v jeho hlubokém historickém zakořenění. Jak píší Neuman 

a kol. (2000) v českých zemích se pobyt v přírodě rozvíjí už od 15. století. Dalšími 

milníky byly nástup romantismu a s tím související znovuobjevení krásy přírody, rozvoj 

vlasteneckého smýšlení a z toho vyplývající aktivity spolků Sokol, Junák – český skaut 

a mnoho dalších. 

 Guth-Jarkovský (2003) už si ve své době všímal jistých trendů, které jsou pro 

táboření, neboli camping typické, zejména převahu aktivit situovaných do letního 

období. Dále lze charakterizovat táboření jako výsadu junáků, avšak v moderní době, 

jak podotýkají Neuman a kol. (2000), již nemusí být táboření vztahováno pouze na 

mládež a tržní interakce poptávky s nabídkou rozšiřuje záběr aktivit v přírodě pro různé 

skupiny obyvatelstva. 

 Autoři – například Harmach (2004) nebo Jánská (2014) charakterizují tábor jako 

specifický typ zotavovací akce zaměřené na děti. Podle §8 zákona č. 258/2000 Sb. o 

ochraně veřejného zdraví „zotavovací akcí je organizovaný pobyt 30 a více dětí ve věku 

do 15 let na dobu delší než 5 dnů, jehož účelem je posílit zdraví dětí, zvýšit jejich 

tělesnou zdatnost, popřípadě i získat specifické znalosti nebo dovednosti.“ Jánská 

(2014) doplňuje, že tábor je pro děti nepravidelnou zájmovou činností konanou 

nejčastěji v období letních prázdnin. Táboření má charakter vícerozměrového působení 

na účastníky, a to ve směru výchovně-vzdělávacím, zájmově-rozvíjejícím a relaxačně-

preventivním.  

Vedle důrazu na prožitek v přírodě, jak už byl výše zmíněn, má každý tábor svůj 

vlastní specifický cíl, kterého dosahuje výše popsaným různorodým působením. Fiala 

(2009) chápe cíl jako nástroj vlivu na účastníky spolu s formou obsahu, prostředky a 

metodami užitými k vystavění táborového konceptu, a také poukazuje na vznikající 

nové vztahy a životní způsoby mezi všemi osobami v průběhu tábora. Toto se dle 

našeho názoru může v plné míře projevit na táborech pobytového charakteru, kde 

všichni účastníci, ať už ze strany vedení tábora nebo dětí, vytvářejí po dobu tábora 

specifickou pospolitost fungující dle vlastních interních pravidel často poskytující určitý 

alternativní náhled na stereotypy, jež si účastníci ze společnosti na tábor s sebou 

přinášejí.  
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Jánská (2014) si všímá specifické svázanosti tábora s volným časem dětí. Na 

rozdíl od akcí typu škol v přírodě děti tábor absolvují ve svém volném čase jako čistě 

volitelnou aktivitu. V managementu i pedagogice letních táborů je třeba se specifiky 

volného času počítat. 

2.2.1  Typy táborů 

 Neuman a kol. (2000) nastiňují základní dělení táborových akcí. 

 Školní tábory jsou spjaty s organizací v rámci školního, povinného vzdělávání.  

Jsou realizovány zejména v méně intenzivních obdobích na začátku a na konci 

školního roku. V praxi se často setkáme s delšími pobyty nazývanými školy 

v přírodě a kratšími školními výlety. Tento typ právě není v souladu 

s charakterem tábora jako volnočasové aktivity, dá se tedy polemizovat, zda je 

možné jej mezi tábory zahrnovat. 

 Denní tábory, spíše už se dnes objevující pod pojmem příměstské tábory 

zabezpečují péči o děti během dne. Dítě se večer vrací domů na večeři a tráví 

noc doma. Následně se vrací do tábora po snídani druhého dne. Výhodou 

tohoto typu tábora jsou nižší náklady, nevýhodou je menší intenzita prožitku 

jakožto důležitého výchovného prvku aktivit v přírodě. 

 Speciálně zaměřené tábory jsou charakterizovány rozmanitostí cílů. Tyto 

tábory mohou být zaměřené edukativně-výchovným směrem nebo pouze 

zábavně- rozvíjejícím způsobem trávení volného času. Může, ale nemusí se 

jednat o tábory pobytové, kdy dítě tráví veškerý čas na táboře za vzniku 

silnějšího pocitu sounáležitosti a vazeb na vedoucí i ostatní táborníky. 

Typickými pro české táborové prostředí jsou stanové tábory a chatové osady. 

 Na základě poznatků Neumana a kol. (2000) můžeme rozlišit různou povahu a 

nároky na zabezpečení dle formy tábora. Odlišnosti lze nalézt mezi dlouhodobým 

stálým táborem a pobytem v přírodě formou přechodu či putování. Je zřetelné, že 

rozdílný typ tábora s sebou přináší i rozdílné požadavky na management. Jednak 

v nákladové oblasti se putovní tábor projeví zejména v nárůstu výdajů na dopravu, také 

v otázce logistiky a zabezpečení činností je forma putovního tábora náročnější. 

 Štanglerová (2012) uvádí další typy táborů: 

 Běžné, kdy neplatí žádná zvláštní omezení pro účastníky. 
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 Integrované, zaměřené na začlenění dětí z rizikových skupin populace. V tomto 

případě musí být takových účastníků alespoň 20 %. 

 Ozdravné, zaměřené na děti se zdravotním postižením. 

2.2.2  Příprava tábora 

Významným mementem pro naplnění cíle tábora a tedy jeho celkový úspěch je 

programové naplnění, které je zároveň svým charakterem specifikum dělající z tábora 

tábor a odlišující jej od ostatních zotavovacích akcí. Jak píše Štanglerová (2014), 

začátkem přípravy tábora je stanovení jeho zaměření. Od okamžiku rozhodnutí o 

základních vlastnostech tábora – zejména volby typu tábora, začíná dlouhý přípravný 

proces programové skladby tábora.  

Harmach (2004) vychází při volbě zaměření tábora z předpokladu odbornosti 

tábora. Vymezuje škálu táborů od všeobecných směřujících na široké spektrum činnosti 

účastníků, k specificky zaměřeným táborům do určité oblasti, například sportovní 

tábory, jazykové aj. Dále Harmach (2004) popisuje, že při přípravě tábora je nutno brát 

v úvahu: 

 Charakteristiky účastníků, jejich složení z hlediska demografického, pohlaví či 

věku, nebo zda se jedná o kolektiv stmelený s určitými utvořenými vztahy, či o 

děti navzájem zcela cizí. 

 Složení týmu vedoucích, jejich pedagogické a manažerské kvality a vzájemné 

vztahy. 

 Výběr tábořiště vzhledem k poloze, vybavení apod.  

 Příprava tábora není jen záležitostí managementu, prolínají se zde i postupy 

pedagogické a didaktické, a jak píší Neuman a kol. (2000) pro přípravu programu je 

třeba znát a dodržovat určité didaktické zásady. Základním východiskem pro 

programovou skladbu je stanovení specifického účelu programu v souladu s cílem 

konkrétního tábora.  

Jak už bylo výše v práci zmíněno, tábor svým programem může na děti působit 

v různých směrech. Jánská (2014) definuje výchovu, zájmovost, odpočinek a prevenci, 

Neuman a kol. (2000) pro tyto cíle tábora popisují některé hlavní programové zásady: 

 Pro naplnění výchovného cíle je stěžejní schopnost programu působit na 

postoje účastníků. Táborníci by měli dojít k poznání vlastních schopností a 
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vlastností zejména díky pečlivě promyšlenému programu zabezpečenému 

erudovaným instruktorským sborem. Je třeba vypíchnout nutnost zpětné vazby 

a reflexe. 

 V otázce zájmovosti lze vysledovat charakteristickou širokospektrovost 

činností nabízejících nepoznané prožitky. Program by měl být zaměřen na 

vyvolávání kladných emocí a touhy zopakovat si jej. Je zde možnost 

spontánního modifikování programu s participací dětí na jeho utváření, zpětná 

reflexe zde naopak není nutná. 

 Podobné charakteristiky jsou připisovány i odpočinkovému charakteru tábora. 

Jánská (2014) tady dodává, že odpočinek je značně individuální záležitostí a i 

odpočinkově zaměřený program by měl být co nejvíce individuálně zaměřen. 

Potřebný odpočinek se vždy odvíjí od charakteru zátěže a lze jej provádět 

velkým množstvím různých způsobů. 

 Preventivní program je zaměřen na specifické chování účastníků. Cíli 

programu je vyvolat u táborníků správný náhled na sebepojetí vyvolávající 

rozvoj potřebných činností a korekci nedostatků v životním stylu, 

společenském a krizovém chování. Pro náročnost takového programu vzniká 

potřeba zajištění ze strany odborníků včetně lékařů a terapeutů. 

Dalším klíčovým bodem dle Štanglerové (2012) je výběr místa. Ať už se jedná o 

jakýkoliv typ tábora, vždy je třeba mít základnu sloužící jako centrum operativních 

činností v průběhu tábora, sklad materiálních zásob a středisko pro trávení většiny času 

na akci. Ze zkušenosti víme, že výběr místa je primárně důležitým bodem v přípravě 

tábora, z charakteru vybraného místa následně vyplývá celá řada rozhodnutí určujících 

definitivní podobu tábora a bez znalosti prostředí, ve kterém se tábor má odehrávat 

nelze efektivně akci připravovat.  

Tábořiště může, ale nemusí být v přímém vlastnictví organizátorů tábora. Pro 

výběr a poznání tábořiště upozorňuje Štanglerová (2012) na přírodní a kulturní okolí. 

Zmiňuje problémy absence lesů, volných luk, či například rozvodnění vodních toků 

v okolí nebo typy na výlety za památkami v okolí. Bendová (2009) upozorňuje, že 

tábory v pevných budovách jsou mnohem vhodnější z hlediska hygienických a 

bezpečnostních předpisů než tábory stanové, bezpečnost a ochrana zdraví účastníků je 

dle autorky v přípravě tábora prvořadým cílem.  
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Podle Bendové (2009) je kromě splnění všech potřebných norem při výběru 

objektu k utáboření v druhé řadě třeba myslet na vhodné prostředí k organizování her a 

na alternativy pro nepřízeň okolností, zejména počasí, které místo nabízí. Je třeba 

počítat také s nutností vycházet s místním obyvatelstvem. Mezi nezbytné vybavení, 

které by správné tábořiště mělo mít, patří technické zázemí, kam spadá jídelna, 

kuchyně, klubovny, pokoje se zdravotnickým zaměřením a umývárna, dále je vhodným 

prvkem ohniště či hřiště s rovným povrchem, nelze zapomínat ani na možnost koupání. 

Při přípravě programu je zpravidla dodržován určitý postup, který lze 

charakterizovat dodržováním souboru zásad pro tvorbu programu. Jak si všímají 

Neuman a kol. (2000), nejen v oblasti aktivit v přírodě dochází k odborné tvorbě 

programu, ale i obory jako režie, dramaturgie či programování se touto problematikou 

zabývají, protože všichni tito odborníci včetně Neumana a kol. (2000, str. 36) si 

uvědomují, „že jen dodržování ověřených zásad či principů umožňuje realizovat 

vytyčené záměry.“  

Primární zásadou je realističnost cíle. Štanglerová (2012) podotýká, že dnešní 

děti již nejsou zvyklé a nemají příliš v oblibě aktivity v přírodě, proto je 

pravděpodobné, že programy táborů budou nabírat směr zjednodušování a relativního 

snižování cílů v souladu se zásadou souladu cíle s úrovní a požadavky účastníků, jak 

popisují Neuman a kol. (2000).  

Dalším bodem je promyšlenost a připravenost vedoucích, kteří za program 

zodpovídají. Tendence některých zkušených vedoucích, že díky zkušenosti nemusejí 

program dopředu důkladně promýšlet, Štanglerová (2012) důrazně zamítá. Lze souhlasit 

s jejím tvrzením (2012, str. 25) „čím zkušenější vedoucí, tím lépe zpracovaná 

programová příprava.“ Vedoucí také dle Neumana a kol. (2000) musí dbát na vztahy 

s účastníky. Jak už bylo naznačeno výše, všichni lidé na táboře tvoří v jeho průběhu 

specifickou společnost fungující do jisté míry vlastním životem. Ve fázi přípravy tábora 

se považuje za důležité, aby si vedoucí ujasnili svůj hodnotový žebříček, který následně 

budou ostatním lidem na táboře předávat.  

Dalším aspektem je rozmanitost a různorodost programu, dle Neumana a kol. 

(2000) by měl tým vedoucích být schopen obsáhnout relativně širokou škálu vědomostí 

z různých oborů. Autorovi se jeví jako nutné vytvářet program z více zdrojů. Nelze však 

zapomínat, že program má tvořit jeden celek, měl by být zabezpečen dostatečným 
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časem pro operativní přípravu a promýšlení v průběhu tábora, měl by zvažovat všechny 

okolnosti vyplývající z povahy tábora jako pobytu v často neobvyklém prostředí.  

V poslední fázi nezapomínáme na prostor pro hodnocení nejčastěji dle Neumana 

a kol. (2000) reflexí. Prostor pro zpětnou vazbu a vzájemnou konstruktivní kritiku by 

měl dle našeho názoru mít své místo v jakékoliv týmové činnosti, jakou je i příprava 

tábora, a to už od samotného začátku procesu přípravy. 

Důležitým aspektem, který je třeba promýšlet je technické zabezpečení tábora. 

Bendová (2009) například velmi důkladně rozebírá otázku dopravy. Doprava hraje 

zpravidla významnou úlohu v celkových nákladech tábora a je dobré podrobit ji 

vlastnímu marketingovému úsilí.  

Problematika náboru dětí může a nemusí být otázkou samotného táborového 

organizování. V organizacích vykazujících i jinou činnost než letní tábor je zpravidla již 

vytvořena skupina potenciálních táborníků, v opačném případě je tato problematika 

klíčovým úkolem pro marketing tábora.  

V rozvaze o táboře plánujeme rovněž délku tábora. Jánská (2014) považuje za 

nejčastější dobu trvání dva až tři týdny. V tomto ohledu se považují časové možnosti 

organizátorů a poptávka cílové skupiny za určující. Ze zákona č. 258/2000 Sb., §8 

vyplývá minimální doba trvání zotavovací akce, kterou je pět dní. 

 Zvláštní roli v technickém zabezpečení tábora hraje zajištění základních potřeb 

účastníků a řešení krizových situací. Organizátor tábora zodpovídá za zdravotní a 

hygienické podmínky účastníků. Dle Bendové (2009) se o zdravotní zabezpečení stará 

po celou dobu tábora zodpovědná a kompetentní osoba, a na táboře mají být vymezeny 

prostory určeny výhradně pro zdravotnické účely.  

Pro zajištění stravování je také potřeba odborného personálu. Ten dle Bendové 

(2009) má za úkol správnou a vhodnou přípravu a podávání stravy v odpovídajících 

hygienických a zdravotních podmínkách. Také kuchyně je místem přísné hygieny a 

dozoru. Oblast zdravotnictví a stravování podléhá na táboře přísným normám a 

právnímu dohledu. 

 Do celkového obrázku o táboře jako o produktu doplňuje Jánská (2014) ještě 

celkovou pověst tábora a jeho organizace. Na tento aspekt tábora mají vliv všechny 

výše charakterizované skutečnosti. Výrazným faktorem ovlivňujícím celkovou pověst je 

propagace. Problematika propagace je velmi obsáhlé téma, pro nějž není v této práci 
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prostor, je však třeba zmínit oproti jiným produktům velký význam osobní propagace. 

Je třeba vypíchnout velký význam osobní zkušenosti dětí potažmo jejich rodičů, kterou 

tito předávají dál do svého okolí.  

Důležitou charakteristikou tábora je jeho cena pro účastníky. Ač by neměla být 

měřítkem kvality tábora (Jánská, 2014), protože na její utváření působí mnoho jiných 

vlivů, měla by odpovídat nákladové stránce tábora a finanční stránce jeho cílové 

skupiny.  

V neposlední řadě je předmětem managementu táborů personalistika. Pro 

správné zabezpečení celého průběhu tábora je potřeba stanovit optimální počet lidí a 

zajistit jim vhodné rozdělení práce. Bendová (2009) uvádí jako základní dělení 

pracovníků na výchovné a provozní. Dle mého názoru je obtížné striktně oddělovat 

jejich role, spolupracovníci by měli fungovat jako tým a každý z nich by měl mít 

dostatečný přehled o všech aspektech tábora. Často může jeden člověk vykonávat jak 

funkce výchovné, tak zabezpečovat provozní záležitosti.  

Všichni, kteří se podílejí na organizování tábora, pak vykonávají funkce 

manažerské. Štanglerová (2012) přirovnává tým vedoucích k hodinovému strojku. 

Soustava hodinových ozubených koleček s různou velikostí a funkcí v celku vystihuje 

jednotlivé role a význam jednotlivců ve vedení tábora, zejména však dokonale ilustruje 

fakt, že každý v týmu má své místo. Zároveň v souladu se zákonem individuality platí, 

že vedoucí by se měli doplňovat nejen v profesionálním ohledu ale i ve sféře vztahů a 

lidské blízkosti. 

Bendová (2009) vymezuje čtyři hlavní pozice v organizačním týmu: hlavní 

vedoucí, oddílový vedoucí, hospodář a zdravotník. Je vhodné vymezit ještě pozici 

kuchaře, kterou vyzdvihují Štanglerová (2012) nebo Fiala (2009). Harmach (2004) zná 

ještě osobu praktikanta jako určitého pomocníka oddílového vedoucího. Podle Jánské 

(2014) tkví hlavní rozdíl ve věku, praktikant je zpravidla nezletilý, starší patnácti let a 

pro roli vedoucího teprve sbírá cenné zkušenosti. Pro tábor vedený v duchu výchovy dle 

určitých hodnot popisuje Fiala (2009) nutnost přítomnosti duchovního vedení. Dle 

našeho názoru a zkušeností z křesťanských táborů se to jeví jako naprostá nezbytnost. 

Tuto roli by měl vykonávat i více než jeden člověk s patřičnou kompetentností. Jak říká 

Fiala (2009), v případě křesťanských táborů se jedná zpravidla o kněze či bohoslovce. 
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Jak říká Štanglerová (2012), každá funkce přináší svému vykonavateli 

komplexní a přesně definovaná práva a povinnosti, které je dle našeho názoru nutné 

uspořádat do uceleného systému. Tedy, aby se kompetence jednotlivců navzájem 

nepřekrývaly, a zároveň aby byly pokryté všechny potřebné oblasti. Pro efektivitu 

každého táborového managementu je potřeba přesně vyprofilovat jednotlivé pozice a 

jejich souvztažnost. 

Hlavní vedoucí: 

 Role hlavního vedoucího je nenahraditelná, když není hlavní vedoucí, není ani 

tábor. Hlavní vedoucí zodpovídá za všechno. Jánská (2014) to specifikuje jako 

plynulost a bezvadnost všech probíhajících procesů, funkčnost všech složek tábora a 

kompletní personální záležitosti a dokumentaci včetně účetnictví. Fiala (2009) to 

specifikuje na zodpovědnost za zásobování, zdravotnictví, potravinářské a finanční 

záležitosti, dodržování legislativy a spokojenost účastníků.  

Podle Berouška (2005) jsou v zásadě dva způsoby jak se stát hlavním vedoucím. 

Buď se jedná o osobu pověřenou pořadatelem či provozovatelem tábora k jeho vedení, 

nebo je pořadatel nebo provozovatel sám v čele tábora. V určitých součástech profilu 

hlavního vedoucího se autoři shodují. Hlavní vedoucí by měl: 

 Být starší 18 let. 

 Být obeznámen se všemi potřebnými předpisy a pravidly. 

 Být schopen vést všechny ostatní pracovníky na táboře. 

 Být schopen adekvátně komunikovat se všemi zainteresovanými stranami. 

 Být zodpovědný za všechny lidi i procesy. 

 Být empatický a asertivní (srov. Fiala, 2009, Harmach, 2004, Štanglerová, 

2012). 

 Je třeba si uvědomit, že hlavní vedoucí nese zodpovědnost za životy, zdraví, 

bezpečnost a životní úroveň na táboře. Stejně tak zodpovídá za činnost všech lidí a 

finanční provoz tábora (Harmach, 2004). Je tedy pod tlakem zákazníků, rodičů i 

případných provozovatelů tábora v roli investorů. Jeho práce ve vztahu k týmu 

vedoucích spočívá dle Fialy (2009) zejména v rozdělování práce a proškolení.  

Očekává se, že hlavní vedoucí bude čerpat kompetence ze svých dřívějších 

zkušeností, jak se autoři shodují, je záhodno, když vedoucí na vlastní kůži pozná 

všechny táborové funkce. Vypadá přirozeně, když z dětí jezdících na tábory se posléze 
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rekrutují pomocníci, dílčí vedoucí a někteří z nich dle individuálních předpokladů se 

stávají hlavními vedoucími. Není ale vhodné povyšovat na hlavní vedoucí dřívější 

zdravotníky nebo kuchaře. Tito by často měli být odborní specialisté a jejich vazba na 

tábor a jeho historii není prvořadá.  

 Bezchleba (2012) klade důraz i na teoretické znalosti, aby se hlavní vedoucí 

mohl opřít o odborné vědecké poznatky. Role teoretických a praktických znalostí by 

měla být vyvážená. Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT) umožňuje 

táborům čerpat dotace a v té souvislosti akredituje kurzy pro hlavní vedoucí táborů. 

Podle přílohy č. 3, dokumentu o odborném vzdělávání vedoucích (MŠMT, 2015) by 

měl hlavní vedoucí získat vzdělání v oblasti výchovné, vzdělávací, výchovy ke zdraví a 

environmentální výchovy, diagnostiky a řešení výchovných problémů, event 

managementu, byrokracie, bezpečnosti a zdraví, legislativy, motivace a krizového a 

riskmanagementu. Absolvent kurzu by si měl osvojit odborné znalosti a dovednosti, 

mezi které patří například výchova k aktivnímu občanství či výchova proti šikaně. 

 Z výše uvedeného vyplývá, že hlavní vedoucí je nejen pedagogem, ale do 

značné míry i manažerem. Nová (2014) uvádí, že hlavní vedoucí vykonává všechny 

sekvenční manažerské funkce. Čáslavová (2009) definuje sekvenční manažerské funkce 

jako plánování, organizování, výběr a vedení lidí a kontrolu. Nová (2014) popisuje 

plánování jako funkci vykonávanou ještě před začátkem tábora hned od počátku jeho 

příprav. V rámci tohoto strategického plánování existuje nutnost stanovit táboru cíle, 

formy tábora, prostředky a metody a zpětnou vazbu. Nesmí však být opomenuta nutnost 

koncepčního dlouhodobého plánování, předpokládá-li se, že vedoucí neplánuje pouze 

jeden ročník tábora. I samotné rozhodnutí o případném nerealizování dalšího vydání 

tábora lze zařadit do dlouhodobého plánování. 

Nová (2014) vypichuje důležitost rozpočtu a cenové politiky při plánování. 

Neméně důležité je dle našeho názoru i plánování pedagogických činností a 

pedagogické a manažerské funkce hlavního vedoucího se zde tedy prolínají. Podrobný 

rozpis plánovacích akcí dle Nové (2014) je ilustrován v Tabulce č. 1. 

Tabulka č. 1: Harmonogram přípravných prací (Nová, 2014, str. 23). 

Doba do zahájení tábora Přípravné a plánovací činnosti 

8 měsíců Zajistit místo a termín konání, stanovit počet 

a složení účastníků, cíle tábora 

7 měsíců Sestavit rozpočet tábora, stanovit cenu 

6 měsíců Stanovit programové zaměření, propagovat 

akci 
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5 měsíců Personálně zajistit akci, zahájit přijímání 

přihlášek 

4 měsíce Rozpracovat program tábora, průběžně 

přihlašovat účastníky 

3 měsíce Zajistit dopravu, zajistit materiální vybavení, 

konkretizovat program 

2 měsíce Uzavřít dohody a provést školení pracovníků, 

zorganizovat realizační setkání v místě 

konání 

1 měsíc Ohlásit konání tábora příslušným úřadům, 

rozeslat organizační pokyny účastníkům, vč. 

formulářů, zorganizovat informativní 

schůzku s rodiči, zkontrolovat úhradu 

účastnických příspěvků, zkompletovat 

jmenné seznamy a další písemné podklady, 

doplnit materiál a vybavení lékárničky  

Méně než 1 měsíc Připravit veškerou povinnou dokumentaci, 

ověřit dopravu, odsouhlasit jídelníček 

 

Organizační činnosti zabezpečují hlavnímu vedoucímu zajištění všech nutných 

záležitostí pro fungování tábora. Nová (2014) vnímá jako výsledek organizace ze strany 

hlavního vedoucího stanovení organizační struktury. Zároveň autorka popisuje tendence 

vytvářet organizační strukturu plochého typu. Vhodná struktura je vyobrazena na 

schématu č. 1. 

 

Schéma č. 1: Organizační struktura letního tábora (podle Nová, 2014) 

Pod přímou zodpovědnost hlavního vedoucího jako klíčové postavy by měly 

spadat všechny ostatní táborové funkce. Uvedená organizační struktura je pouze 
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příkladem, v praxi často dochází ke sloučení jednotlivých funkcí, zejména u malých 

táborů (Nová, 2014). Do problematiky organizování však spadá více vlivů, které činí 

problematiku širší.  

Čáslavová (2009) varuje před problémem zdvojování nebo naopak nepokrytí 

funkcí, zároveň upozorňuje na rizika spojená s neefektivním vynakládáním finančních 

prostředků. Také je nutné respektovat vnější organizační struktury, v ČR existují v této 

oblasti významné komerční subjekty i subjekty spolkového charakteru zároveň se státní 

správou v oblasti sportu. 

Už výše bylo mnoho napsáno o personalistice, a byla vymezena potřeba 

specifických táborových pracovníků. V další části budou ještě přesněji popsány 

jednotlivé úlohy a jejich pozice v táborové hierarchii. V otázce personalistiky je práce 

hlavního vedoucího dle mého názoru nejméně specifická, hlavní vedoucí provádí výběr 

a vedení lidí podobně jako jakýkoliv jiný manažer.  

Nová (2014) specifikuje požadavky na táborové pracovníky vzhledem 

k jedinečnosti práce s dětmi a klade důraz na pedagogické kvality všech, nejen 

pedagogických pracovníků. Hlavní vedoucí vybírá v průběhu příprav vhodné 

pracovníky, dále definuje jejich práva a povinnosti a deleguje pravomoci, motivuje. Dle 

našeho názoru je nezbytná zpětná vazba a forma spolupráce po skončení tábora, která 

umožňuje hlavnímu vedoucímu zkvalitnit personální činnosti pro budoucí tábor. Nová 

(2014) dále upozorňuje na nutná legislativní opatření, kterými se hlavní vedoucí musí 

řídit i v oblasti legislativy. 

Kontrolní činnosti hlavního vedoucího považuje Nová (2014) za nejnáročnější. 

Podle autorky se zde ve velké míře vyskytuje kontrola preventivní, průběžná i následná.  

Preventivní kontrola je především spjatá se zajištěním tábořiště. Dále hlavní 

vedoucí kontroluje dokumentaci, průběh příprav, proces přihlašování a zkoumá kvality 

pracovníků. V celém procesu je zodpovědný příslušným orgánům a provozovateli akce 

(Nová, 2014).  

Během tábora hlavní vedoucí průběžně kontroluje celý průběh a fungování 

tábora (Nová, 2014). Kvalitním měřítkem může být nálada dětí, které ji svou 

bezprostředností přesně vyjadřují. Hlavní vedoucí však musí neustále ověřovat plnění 

norem, hlídat práci personálu i materiálně-technické zázemí tábora. Nejčastějším rysem 

práce hlavního vedoucího tábora se nám jeví řešení neočekávaných krizových situací.  



 

28 

 

Následná kontrola dle Nové (2014) spočívá zejména v definitivní přípravě 

dokumentace pro nakládání dle platných předpisů. 

Animátor 

Další pozicí v táborovém personálu je oddílový vedoucí. Jedná se o člověka 

staršího 18 let, který je po celou dobu tábora vázán k jednomu oddílu dětí. Dle Jánské 

(2014) je jeho hlavním polem působnosti táborový program a hlavní metodou osobní 

příkladné vystupování vůči svěřeným dětem. U oddílového vedoucího převažují 

pedagogické činnosti nad manažerskými.  

Nicméně dle Bendové (2009) se i oddílový vedoucí podílí na řízení tábora 

prostřednictvím účasti na táborových poradách vedení. Manažerské činnosti musí 

oddílový vedoucí vykazovat i při práci s dětmi, kdy vystupuje jako jejich „nadřízený.“ 

V této souvislosti bychom zdůraznili zejména důslednost ve vyžadování plnění nařízení 

a schopnost motivace. K důležitým osobnostním rysům oddílového vedoucího patří 

zodpovědnost (Jánská, 2014) a samostatnost (Bendová, 2009), stejně jako u všech 

ostatních pozic bychom připojili schopnost odolávat stresu a zvládat stress management. 

Fiala (2009) se zaměřuje na lidské vlastnosti, ze kterých bychom vypíchli laskavost a 

lásku k dětem.  

Autoři se shodují v tom, že oddílový vedoucí by měl dbát na hygienu, stravování 

a bezpečnost a ochranu zdraví dětí. Fiala (2009) poukazuje i na potřebu odborných 

vědomostí. Harmach (2004) shrnuje roli oddílových vedoucích jako nahrazování rodičů 

v průběhu tábora, hlavní odměnou je jim vděk svěřenců a pocit dobře odvedené práce. 

Hájek a kol. (2011) ještě doplňují pohled pedagogiky volného času a rozdělují vlastnosti 

oddílového vedoucího do třech kategorií; pozitivní obecné vlastnosti, specifické 

vlastnosti pedagogů a důležité vlastnosti. Zejména v třetí kategorii vlastností najdeme 

specifika popisující i manažerské kvality oddílového vedoucího. Hájek a kol. (2011) 

sem řadí komunikativnost, přiměřenou míru dominantnosti a empatie a iniciativní 

tvořivost. 

Pro praktikanta platí v podstatě totéž co pro oddílového vedoucího. Praktikant 

ještě nedosahuje 18 let věku (Jánská, 2014), a proto na něj nelze vložit takovou míru 

zodpovědnosti jako u oddílového vedoucího. Nemá tak široké pole působnosti jako 

oddílový vedoucí, jedná se spíše o manažera na nižší úrovni. Harmach (2004) shrnuje, 

že prospěšnost praktikanta tkví v jeho významném podílu na celkovém hodnocení 
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tábora v očích zákazníků. Dobrý praktikant je rovněž skvělou investicí do budoucnosti 

tábora. 

Fungování praktikanta není na táboře bezpodmínečně nutné, bývá však vhodné 

vzhledem k výchově potenciálních nových vedoucích do budoucna. Zároveň je dobré 

poznamenat, že v praxi nemusí být, zejména u jiných než skautských táborů, funkce 

oddílového vedoucího nutně spjata s konkrétním oddílem. Takový pomocník hlavního 

vedoucího zajišťuje všechny funkce oddílového vedoucího ve vztahu ke všem 

táborníkům, pro účely této práce jej označme termínem animátor. 

Hospodář 

Další rolí v táborových pozicích je hospodář. Dle Harmacha (2004) je pro něj 

prvořadé zvládat činnost organizování. Kromě pro to vrozených předpokladů potřebuje 

také nezbytné znalosti v oblasti administrativy a financí. Jako osoba zodpovědná za 

finance má v popisu práce operování s finančními i materiálními prostředky a 

sestavování rozpočtu včetně kontroly jeho dodržování.  

Mimo finance se podílí na sestavování jídelníčku. Jeho další důležitá role 

nastává po skončení tábora. Bendová (2009) jeho potáborovou činnost popisuje jako 

inventuru zásob, uzavření pokladní knihy a zpracování východisek pro hospodářské 

hodnocení akce.  

Z manažerského pohledu je na funkci hospodáře nejlépe vidět potřeba 

odborných znalostí pro výkon pozice manažera nejen na táboře. Také potřeba 

organizačních schopností, které se jen těžko osvojují v průběhu života, naznačuje, že ne 

každý je vhodný na pozici ve vedení tábora. 

Kuchař 

Kuchař je osobou, u níž je plnění manažerských funkcí až na druhém místě. 

Kuchař je na táboře od toho, aby poskytl účastníkům kvalitní stravu. Podle Jánské 

(2014, str. 23) to spočívá ve „správném zpracování potravin, konečné úpravě a podání 

stravy.“ K tomu bychom doplnili ještě vhodné skladování potravin, dbaní o hygienu 

prostoru a pomůcek potřebných k výkonu práce a ve spolupráci se zdravotníkem 

vhodné nakládání s odpadem.  
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Manažerské činnosti kuchaře spočívají zpravidla v organizaci zásob. Dle zásady 

„just in time“1 je charakterizována snahou o minimalizaci přebytků za současného 

eliminování nedostatků. Při přípravě tábora se kuchař podílí na plánování potravinových 

zásob, po celou dobu provádí kontrolu odborného pracoviště. Pokud jsou na táboře i 

pomocníci určení speciálně „do kuchyně,“ zodpovídá kuchař i za jejich vedení.  

Zdravotník 

Osoba zdravotníka je nejvíce specifikovaná legislativou. Neméně výrazná je i 

jeho role, která však spočívá především v plnění odborných požadavků. 

Z manažerských činností jmenujme jeho podíl na řízení zásob potravin, dohlížení na 

plnění norem a administrativní činnost ve vedení zdravotnické dokumentace (Harmach, 

2004). Bendová (2009) toto doplňuje o podíl zdravotníka na programové a potravinové 

politice táborového vedení. Je vidět, že nejen role zdravotníka, ale všechny pozice 

táborového personálu se navzájem prolínají. Zajištění dané potřeby více než jedním 

člověkem zmenšuje riziko jejího zanedbání, avšak potenciální zdvojení funkcí vede 

v managementu k neefektivnosti, jak varuje Čáslavová (2009). 

Duchovní vedení 

Na táborech zaměřených duchovně je ještě volitelná možnost doplnit tým 

vedoucích o duchovního vedoucího. Jak píše Fiala (2009) je jím u křesťanských táborů 

zpravidla kněz či bohoslovec. Jeho role spočívá v dávání osobního příkladu dětem, 

zajištění modlitby, duchovního slova a bohoslužeb a dohled nad morální kvalitou 

tábora. Přítomnost duchovního vedení na táboře může managementu pomoci v prevenci 

konfliktních a krizových situací a v udržování motivace a pozitivní nálady v pracovním 

kolektivu. 

Samotný průběh tábora je cílen na děti, respektive na jejich volný čas (Pelánek, 

2008). Volný čas je dle autorů doba dne zbývající po splnění všech povinností a 

uspokojení fyziologických potřeb. My často zjednodušeně vnímáme tábor jako aktivity 

v rámci volného času dětí o prázdninách, avšak program tábora přináší chvíle, které 

nejsou vždy v souladu s výše popsanými charakteristikami volného času. Služby ve 

společném táborovém zařízení, pevný harmonogram a některé méně oblíbené aktivity 

                                                 
1 Metoda „kanban“ vych. z japonského pojetí managementu – minimalizace zásob a skladových prostor, 

produkt jde z výroby přímo k odbytu 
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dětem berou svobodu a dobrý pocit z prožívání volného času, avšak volný čas jakožto 

protiklad pracovního času nemůže bez povinností existovat. 

Táborový program by měl tedy dle našeho názoru z výše popsaných důvodů být 

předmětem kritického zkoumání managementu jako vědy. 

2.2.3  Průběh tábora 

Pro management tábora začíná program už před samotným táborem. Tým 

vedoucích se schází na pravidelných schůzkách. Schůzky slouží k efektivnímu 

plánování a rozdělování práce a spolupráce mezi lidmi. Pelánek (2008) si uvědomuje 

potenciální problémy pro efektivitu schůzek pramenící z nutnosti vyvažovat formální a 

zábavnou stránku toho, když se lidé s dobrými vzájemnými vztahy scházejí za účelem 

plnění povinností. Pro tyto účely formuluje autor potřebu vytvoření přesně 

organizovaného řádu schůzek s jasně formulovaným cílem, efektivním průběhem a 

zdůrazňuje důležitost výstupu schůzky.  

V rámci činností, které management musí zajistit před akcí, Pelánek (2008) 

definuje způsoby propagace prostřednictvím webových stránek, letáčků, souhrnných 

kalendářů a osobního kontaktu. Materiální zabezpečení akce by mělo obsahovat 

kancelářské potřeby, barvy, vybavení pro sport, textilie, techniku, osvětlení a zvláštní 

význam nesoucí lékárničku.  

Samotný program tábora se skládá z rozličného množství aktivit a Pelánek 

(2008) jej rozděluje do jednotlivých fází. 

V začátku tábora je důležitý první dojem. Pozvolný začátek je ve většině případů 

vhodný, tato fáze by měla být především seznamování s lidmi i prostředím. Cíle akce 

nemusíme mít primárně na paměti, zato by měl program svou pestrostí a intenzitou 

nabízet účastníkům patřičné vybití energie. 

Další navazující fází je jádro. Náročnost her stoupá a kvality táborníků 

procházejí zkouškami. Důraz na prožitek by měl mít vrcholící tendenci, nastává první 

z vrcholů akce. Po vrcholu následuje zvolnění a načerpání nových sil na gradaci 

v závěru akce. Hry se postupně stávají složitější a individualističtější, klade se větší 

prostor svobodě účastníků při utváření osobního programu. Do popředí primárně 

vstupuje cíl akce. 
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Vrchol akce by měl být vrcholem i po tvůrčí a zážitkové stránce a měl by být i 

pointou příběhu tábora. Vrchol je možností vybičovat účastníky k závěrečnému 

maximálnímu výkonu i k ohlédnutí a zamyšlení se, v neposlední řadě by měl být tím 

příjemným, co si účastníci zapamatují. 

Závěr akce je obdobím vzpomínání a prostorem pro účastníky k vyřešení 

vlastních vztahů. Důležité je striktně oddělit táborový program od technických 

záležitostí spojených s koncem tábora jako je úklid, balení atd. 

Fázi po akci vnímáme jako chybně poněkud upozadněnou. Pelánek (2008) 

navrhuje poslat účastníkům hodnotící dopis. Podle našeho názoru je vhodné poskytnout 

účastníkům možnost rozvíjet táborové dovednosti a vztahy i nadále, pokud to je 

v možnostech organizátorů tábora. Je vhodné ze strany managementu tábora budovat 

dobré vztahy s účastníky nejen na táboře ale i po něm. Zároveň v rámci týmu vedoucích 

je dobré provést závěrečnou reflexi. 

Programová skladba musí být vhodná a pečlivě promyšlená. Dle Pelánka (2008) 

neexistuje jednotný univerzální postup, kterak program poskládat, můžeme se pouze 

řídit obecnými doporučeními a zásadami. Jak už bylo naznačeno, v různých fázích akce 

by měla být podána různá intenzita programu, jak naznačuje obrázek č. 1. Jak 

celotáborová skladba, tak program v rámci dne by se měl v první řadě vyznačovat 

pestrostí. 

 

Obrázek č. 1: Křivka akce (Pelánek, 2008, str. 71) 
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Pravidelnými součástmi táborového programu jsou opakující se body, které se 

postupně stávají koloritem tábora. Pelánek (2008) je označuje za červené nitě tábora. 

Hromadná setkání všech účastníků probíhají například při ranní rozcvičce, při 

táborovém nástupu. Je vhodné upozornit na vhodnou ritualizaci těchto setkání, ale i 

varovat před sklouzáváním k jednotvárnosti. Dle našeho názoru lze tato setkávání 

využít k užívání výchovných prostředků a udržování kázně. 

Budíčky a večerky jsou každodenní nezbytností a proto je třeba k nim 

přistupovat jako k nástroji vedení dětí. Vhodné je tematické ladění rozcviček. Večerky 

je zase třeba stanovovat vzhledem k potřebám spánku dětí. 

Zkoušky a reflexe vhodně motivují a umožňují hodnocení ze strany vedoucích i 

dětí. Příkladem jsou typičtí bobříci. 

Jídlo je další z nevyhnutelných potřeb. Může účastníky ovlivňovat a motivovat. 

Kromě radosti z nasycení prázdných žaludků může jídlo přinášet i estetická potěšení. Je 

dobré proces společného stravování učinit pestrým a výjimečným. Jak říká Pelánek 

(2008, str. 83) „i drobné občerstvení naservírované ve vhodnou chvíli může být velmi 

příjemné a může se podílet na atmosféře okamžiku.“ 

Důležitým prvkem je hygiena. Čistota je půl zdraví a u dětí, které ještě nemají 

dostatečně rozvinuté návyky v této oblasti, je na zodpovědnosti vedoucích, aby je 

pohlídali a zároveň v nich podnítili správné hygienické chování. Fiala (2009) dodává, že 

k hygieně patří i vhodná strava a dostatečný spánek. Zejména lze upozornit na tendence 

dětí skladovat staré jídlo mezi osobními věcmi a nevhodné zacházení se špinavým a 

mokrým prádlem. 

Pravidelné táborové dění zahrnuje i různé formy aktivit. Fiala (2009) 

vyjmenovává sporty, soutěže a olympiády, umělecké aktivity, hudební a hudebně-

pohybové prvky, dramatickou tvorbu, vázání uzlů, řemeslnou výrobu apod. 

V neposlední řadě jsou součástí táborů i výlety spjaté s kulturními pamětihodnostmi či 

koupáním. Fiala (2009) rozlišuje výlety na krátké procházky, půldenní a celodenní. Na 

dobrodružně pojatých akcích můžeme pořádat i vícedenní výpravy s přespáním na 

jiném místě. 

Není tábora bez táborového ohně. Fiala (2009) mu připisuje posvátnou 

symboliku. Na začátku a konci tábora je obvykle „táborák“ slavnostní, s pečlivě 

připravenou hranicí, v průběhu potom ohně slouží k přípravě pokrmu vařením nebo 
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opékáním uzenin, nebo jsou jen podtextem pro shromáždění a zpěv písní nebo 

vyprávění příběhů. 

Stěžejním bodem táborového programu jsou hry. V pojetí hry se většina autorů 

shoduje v tom, že se jedná o specifickou formu činnosti, která se vyznačuje četnými 

úhly nahlížení na tento pojem a existencí množství různých konceptů, kterými lze na 

hru nahlížet. Z toho důvodu není možné hru přesně definovat, autoři spíše popisují hru 

různým množstvím charakteristik a specifikací. Podle Turecké (2010) hra umožňuje 

hráčům vyzkoušet si některé životní situace „nanečisto,“ a to zejména díky tomu, že ve 

hře hráč nepociťuje plné důsledky svého jednání jako v reálném životě, jak říkají 

Neuman a kol. (2000). 

Hra může být způsobem, kterým aplikujeme své dosavadní poznatky a 

zkušenosti do jiných životních situací (Turecká, 2010). „Otevřenost herních situací 

dává velký prostor pro pohled na problémy novým způsobem,“ říkají Neuman a kol. 

(2000, str. 146). Zejména spojení předcházejících dvou vlastností chápu jako důvod, 

proč autoři chápou hru jako „jeden z nejideálnějších prostředků pro harmonický rozvoj 

lidské osobnosti“ a vhodné prostředí pro aktivní učení (Hanuš, Chytilová in Turecká, 

2010, str. 16). Jako spojující prvek hry a reálného života chápe Turecká (2010) procesy 

prožívání emocí a sociální interakce.  

Sechovcová (2014) chápe hru kromě prostředku rozvoje i jako způsob relaxace, 

kdy se člověk navrací do vyváženého energetického stavu organismu, tím že získává 

novou energii po náročné pracovní činnosti nebo naopak vybíjí přebytek energie. Další 

funkcí hry je emocionální zážitek. 

Existuje mnoho dělení her. Neuman a kol. (2000) uvádějí hlediska dělení jako 

například čas a místo, počet účastníků, formy, náročnost apod. Z hlediska vedoucího 

tábora je důležité vyčlenit formu celotáborové etapové hry. Celotáborová hra je 

zastřešujícím prvkem táborového programu, obvykle je vyznačována určitým základním 

cílem, jehož naplnění by mělo být vrcholem tábora, a je vedena v určitém zastřešujícím 

tématu (Jánská, 2014). Dle naší zkušenosti je právě volba tématu klíčem k motivaci dětí 

k činnosti. Témata mohou být různá, vycházející ze známých literárních či filmových 

děl, z historie nebo kultury společnosti, případně vycházejí ze zaměření tábora.  

Za primární cíl celotáborové hry je považováno vyvolání zážitku 

prostřednictvím překvapivosti a originality. Stěžejním prvkem korespondujícím 
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s tématem je příběh. Doporučuje se do vybraného obecně známého tématu vložit vlastní 

scénář příběhu. Scénář by měl být jasný a jednoduše uchopitelný pro všechny účastníky, 

ne však příliš prostoduchý (Pelánek, 2008).  

Role vedoucích je v celotáborové hře v zásadě trojího typu. Dle Jánské (2014) 

autorita zadává hlavní úkol a iniciuje veškerou aktivitu. To vidíme jako roli vhodnou 

pro hlavního vedoucího z důvodu největšího respektu. Průvodce nemá takový odstup od 

hráčů (Jánská, 2014). Také zadává jednotlivé etapové hry (Pelánek, 2008). Jedná se o 

vhodnou roli pro nižší vedoucí, animátory. Do třetice je zde nepřítel (Jánská, 2014). 

Zosobňuje nežádoucí stav, kterého je třeba se po celý tábor vyvarovat. Může se jednat i 

o imaginární postavu (Pelánek, 2008).  

Celotáborová hra se skládá z jednotlivých her – etap. Skladbu těchto her popisují 

autoři jako sled po sobě následujících fází. Pelánek (2008) vypisuje přípravu hry, 

přípravu účastníků a týmů, motivaci, vysvětlení pravidel, strategii v rámci týmů, přesun 

na místo hry, vlastní hru, přesun zpět, závěr, reflexi, interní vyhodnocení ve vedení 

tábora. Neuman a kol. (2000) zase rozlišuje výběr a přípravu her, úkoly a postavení 

vedoucího, uvedení hry, vedení hry, a průběžné aspekty mající vliv na celkový úspěch 

hry, kterými jsou prostor hry, čas, závěr hry a bezpečnost. Hru tedy můžeme rozdělit na 

část před hrou, v průběhu a po hře.  

Před samotnou hrou je důležitá příprava námětu, stanovení rámce hry z hlediska 

času prostoru a konceptuálního zařazení do celkového programu tábora (Neuman a kol., 

2000). Pelánek (2008) píše, že už doma by měl být připraven veškerý materiál, ujasněna 

pravidla a delegovány úkoly.  Na místě se pak vše potřebné dokončí, vymezí se herní 

území. Rozdělení týmů nemusí probíhat v rámci každé hry, týmy mohou vyplývat 

z oddílů. Bezprostředně před hrou je třeba dbát na motivaci, pochopení všech důležitých 

souvislostí všemi zainteresovanými osobami, nejen hráči. Mezi úkoly vedoucího 

Neuman a kol. (2000) řadí vytvoření vhodné atmosféry a osobní zainteresovanost na 

průběhu a výsledku hry.  

V průběhu hry vedoucí udržuje přehled o herní situaci a je schopen pružně 

reagovat a upravovat podmínky ke zdárnému průběhu (Neuman a kol., 2000). 

 Zakončení hry s vyhlášením výsledků by mělo dle Pelánka (2008) následovat 

bezprostředně po ukončení hry. My však vnímáme, že určitý odstup i vzhledem 

k hodnocení není na škodu. Vyhlášení výsledků může být součástí shromáždění 
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například večer nebo při ranním nástupu. Po samotné hře by měla následovat reflexe, 

tak „aby byl všem účastníkům jasný smysl hry i to, co v ní sami prožili a získali“ 

(Neuman a kol., 2000, str. 150). 

Význam reflexe je mnohem větší než jen ve správném zakončení etapové hry. 

Hodnocení a reflexe je dle Neumana a kol. (2000) nezbytnou součástí každého tábora. 

Hodnocení by mělo probíhat zvlášť po každé hře nebo úseku táborového programu, 

stejně tak by mělo dojít k reflexi po skončení celé akce. K hodnocení se užívá různých 

škál a dotazníku stejně tak efektivní může být i diskuze nebo třeba forma hry. Reflexe 

probíhá řízeně za účelem poznání širších souvislostí a jádra problému pomocí zpětné 

vazby.  

Reflexe dle Neumana a kol. (2000) probíhá na skupinové, interpersonální nebo 

intrapersonální úrovni a pro její smysluplnost je třeba držet se principů zdárného 

reflektování – časově vhodné zasazení, vhodné místo a organizace skupiny, 

připravenost vedoucího a schopnost regulovat diskuzi, stanovení jasného cíle a z něj 

vyplývající volba otázek a okruhů reflexe.  

Hodnocení akce spočívá zejména v rozboru záznamů a srovnávání skutečných a 

plánovaných výsledků akce stejně jako ve vzájemné výměně zážitků a zkušeností, jen 

tak lze dosáhnout jedinečné možnosti „obohacení osobního růstu“ každého účastníka 

akce (Neuman a kol., 2000, str. 59).  

2.2.4  Legislativa 

 Konečnou podobu všem činnostem spojeným s organizováním dětského tábora i 

vymezení činnosti každého člena personálu, způsob výběru místa, zdravotnictví, 

stravování a další dodává příslušná legislativa. MŠMT ČR v tomto ohledu odkazuje na 

web Borovice.cz provozovaný reklamní společností Rain.cz. Z webu Borovice.cz 

vyplývá, že každý organizátor tábora by měl znát: 

 Základní dokumenty našeho právního řádu: 

 Ústava ČR, tedy Zákon č. 1/1993 Sb. 

 Listina základních práv a svobod, tedy Zákon č. 2/1993 Sb. 

 Právní dokumenty přímo a zásadně ovlivňující pořádání táborů: 

 Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. 

 Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím. 
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 Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 

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

 Zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor. 

 Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském. 

 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví. 

 Usnesení vlády ČR č. 114/2001 - Zásady vlády pro poskytování dotací ze 

státního rozpočtu. 

 Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. 

 Zákon 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, který je východiskem 

pro vyhlášky: 

 Vyhláška MZ ČR č. 148/2004 Sb. o hygienických požadavcích na 

zotavovací akce pro děti. 

 Vyhláška MZ ČR č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na 

stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při 

činnostech epidemiologicky závažných. 

 Doplňující normy, které mohou nepřímo ovlivňovat konání tábora: 

 Zákon č.274/2003 Sb. kterým se mění některé zákony na úseku 

veřejného zdraví. 

 Deklarace práv dítěte. 

 Zákon č. 104/1991 Sb. – Úmluva o právech dítěte, a další… 

 Dle sdělení MŠMT ČR stát neorganizuje ani nijak neomezuje pořádání letních 

táborů z důvodů přetrvávající dobré úrovně táborů v ČR. MŠMT ČR poskytuje dotace 

na pořádání táborů, podmínkou je dostatečné vzdělání hlavních vedoucích dle podmínek 

MŠMT ČR (MŠMT ČR, 2005). 

 Všechny kroky a omezení vyplývající pro organizování táborů musí být ve 

vzájemném souladu dle právního řádu ČR, táborový management je povinen (nejen) 

v souvislosti s táborem respektovat všechny platné normy na daném území. Některá 

důležitá specifika pro tábory jsou tato: 

Dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů může pořadatel tábora 

získat osobní údaje účastníků, zodpovídá však za jejich ochranu a ihned po uplynutí 

nezbytné doby je nucen je postoupit likvidaci. 
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Organizace musí dle Zákona č.563/1991 Sb. o účetnictví podávat věrný a 

poctivý obraz o své finanční situaci. 

Ze Zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví jsou jasně definovány 

požadavky na pitnou vodu, na způsobilost přírodního koupaliště, pořadatel tábora je 

povinen měsíc před zahájením akce ohlásit příslušnému úřadu pro ochranu veřejného 

zdraví termín a místo tábora, počet dětí a způsob zabezpečení pitné vody a stravování. 

Účastník tábora musí v den odjezdu být zdravotně způsobilý k účasti, nejevit známky 

akutního onemocnění a v předcházejících 14 dnech nebýt ve styku s osobou nemocnou. 

To potvrzuje zákonný zástupce dítěte svým podpisem. Zdravotně způsobilý musí být i 

všechen personál tábora, a to na základě posudku vydávaného praktickým lékařem. 

Navíc osoby zajišťující stravování musí mít zdravotní průkaz vydaný praktickým 

lékařem. Při své činnosti tyto osoby musejí dbát na dodržování hygieny a používat, 

pokud možno, výhradně vodu pitnou. Poskytování stravování je spojeno s využíváním 

provozovny vyhovující hygienickým, stavebním požadavkům a požadavkům na 

vybavení. Pořadatel tábora dále zodpovídá za personální zajištění zdravotní péče na 

táboře osobou s úplným středním odborným vzděláním v oboru všeobecná sestra, 

porodní asistentka nebo dětská sestra, osobou s absolvovaným kurzem první pomoci se 

zaměřením na zotavovací akce nebo studentem medicíny s ukončeným třetím ročníkem 

studia. Dále zodpovídá za dodržování platných hygienických předpisů a zásad, za 

vedení zdravotnického deníku, za správu a okamžité vrácení veškeré zdravotní 

dokumentace účastníků jejím zákonným zástupcům po ukončení akce, v místě tábora 

odpovídá za zajištění dostupnosti praktického lékaře, nejedná-li se o putovní tábor, 

vybavení lékárničky a za informovanost zákonného zástupce o změnách zdravotního 

stavu dítěte v průběhu tábora. Všechny osoby na táboře musí být dostatečně instruovány 

v oblasti hygieny. Zároveň hygienický stav vnitřních objektů sloužících k přebývání 

táborníků je v zodpovědnosti uživatele nikoliv provozovatele, za stav písku na 

venkovních hracích plochách odpovídá provozovatel.  

 V souvislosti s přípravou pokrmů na táboře je třeba dle Vyhlášky č. 137/2004 

Sb. udržovat všechny zařízení a pomůcky sloužící k výrobě jídla v patřičné čistotě, 

skladovat potraviny odděleně od jiných produktů či potravin neurčených k poskytování 

stravování, nepřipouštět do kuchyně nepovolané osoby, užívat jen vhodných čisticích 

prostředků a v neposlední řadě nekouřit v blízkosti potravin. Samotní kuchyňští 

pracovníci musejí dbát o osobní hygienu spočívající v péči o tělesnou hygienu, dbaní na 
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čistý pracovní oděv, ve kterém není možné opustit provozovnu, vyloučit nehygienické 

chování typu kouření, dbát na vhodnou úpravu nehtů, vlasů apod., nenosit ozdoby na 

rukou a pečovat o pracovní oděv. 

 Vyhláška č. 148/2004 Sb. upravuje další hygienické požadavky. Místo pro 

konání tábora musí splňovat podmínky kvalitního ovzduší a bezhlučnosti, ve stavbě 

musí na každou osobu připadat 2,5 m2 a musí být odděleny prostory pro ošetřování a 

karanténu. Stany musejí splňovat podmínky izolace a prostoru pro pohyb a skladování 

osobních věcí. Zázemí musí být vybaveno minimálně 1 umyvadlem na 5 dětí, 

1 sprchovou růžicí na 30 dětí a 1 záchodem na 15 dětí, hygienická zařízení musejí být 

užívány odděleně dle pohlaví, stejně jako samotné ubytování (kromě výjimečných 

případů). Je třeba dbát na úklid všech prostor a zabezpečení dostatku pitné vody. 

Rovněž s odpady musí být zacházeno se zřetelem na zachování hygieny potravin, 

samotné stravování musí být zajišťováno v čistých, krytých prostorech za použití 

vhodných a čistých pomůcek. Potraviny musejí být skladovány dle pravidel 

stanovených výrobcem. Děti mají nárok na 5 jídel denně vydávaných nejméně 3x denně 

a dostatek nápojů po celý den. Jedno z hlavních jídel musí být teplé, podávané při 

teplotě nejméně 60 °C, stejně tak snídaňový nápoj musí být teplý. Režim dne a aktivity 

dětí prováděné na táboře se přizpůsobují věku a zdatnosti dětí a jsou kontrolovány 

kompetentním dozorem. Děti do 10 let věku musejí mít vyhrazených 9 hodin denně na 

spánek, starší děti osm. 

2.3  Dítě 

 Letní tábor pro děti nelze organizovat bez dětí. Zájem o osobnost dítěte je 

fundamentálním východiskem veškeré činnosti manažera letního tábora. 

 Dle Úmluvy o právech dítěte (1989) je dětské období obecně omezeno 

dosažením osmnáctého roku života. Právní řády v různých koutech světa se mohou od 

tohoto vymezení více či méně odchylovat, je nutné řídit se právním řádem, pod nějž 

dotyčná osoba spadá. 

 Zároveň je aktuální otázka, kdy člověk začíná být dítětem. Problematika ochrany 

života před narozením, umělých potratů a dalších souvislostí ale není pro účely této 

práce aktuální. 

Autoři osobnostního pojetí dítěte a vývojové psychologie se vesměs shodují 

v určování fází, ve kterých probíhá vývoj dítěte k dospělosti. Od prenatálního stádia, 
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přes kojenecké a batolecí období a (před)školní období, pubescencí a adolescencí 

směřuje vývoj až k dospělosti. Pro účely našeho tábora není třeba blíže zkoumat děti 

předtím, než nastoupí školní docházku, vzhledem k tomu že v období adolescence už 

děti přecházejí do role vedoucích, nebo úplně opouštějí táborové prostředí, budeme se 

blíže věnovat mladšímu školnímu věku a pubertě.   

2.3.1  Mladší školní věk 

Helus (2009) vymezuje mladší školní věk jako období 7. – 11. roku života dítěte. 

Vágnerová (2012) toto rozděluje ještě na raný (6-7) a střední (8-11) školní věk. Autoři 

se shodují, že dosažení tohoto věku je u dítěte provázeno schopností akceptovat školní 

povinnosti. Helus (2009) to popisuje jako schopnost koncentrace či adaptace na režim a 

autoritu učitele, Vágnerová (2012) dodává, že dítě je schopno pochopit smysl učení a 

poznávání nových věcí. Nahlížení na povinnosti se v průběhu mladšího školního věku 

mění vlivem rozvoje kritického myšlení a zkušeností. Postoj dítěte přechází od zvědavé 

touhy po nových zážitcích v rozlišování libých a nelibých pocitů ze setkávání se 

s různými typy autorit a povinností. Pozitivem pro vedoucí dětských kolektivů je fakt, 

že autorita dospělého ještě nebývá zpochybňována (Vágnerová, 2012). Helus (2009) 

zdůrazňuje důležitost vhodného zadávání úkolů, které bude podporovat v dítěti touhu 

ukázat své kvality a způsob hodnocení pozitivní kritikou, která dítě motivuje a ukazuje 

cestu ke zlepšení a nevyvolává strach z reakcí okolí na případný neúspěch. 

2.3.2  Pubescence 

Období puberty nebo pubescence navazuje na mladší školní věk a v období 

ukončení povinné školní docházky přechází v adolescenci. Toto období dle Heluse 

(2009) probíhá ve znamení sexuálního dospívání. Dospívání v jiných ohledech však 

nemusí korespondovat s dospíváním pohlavních orgánů, proto se vymezují rozvojové 

úkoly pro správný vývoj osobnosti, které by měl dle našeho názoru mít na zřeteli 

táborový management.  

Pubescence je obdobím změn biologických, psychologických i sociálních. 

Procesem dynamických změn prochází lidské tělo a úkolem vedoucích dětí je pomoci 

jim k přijetí vlastního těla a jeho pojímání jako obrovské hodnoty a cennosti, kterou má 

(Helus, 2009). S pojetím vlastního těla úzce souvisí problematika pohlaví a zaujetí 

postoje k opačnému pohlaví, která je v pubertě nejvíc nasnadě.  
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Zároveň ve vztahu k ostatním lidem Helus (2009) formuluje určitá rizika, 

kterých by si měl dle našeho názoru vedoucí dětí všímat. V období puberty je dítě 

náchylné k vlivu ze strany vrstevníků a musí se s tímto vypořádat, existuje zde riziko 

„svádění na scestí“ (Helus, 2009, str. 212), stejně tak dochází ke vzpouře vůči 

dosavadním autoritám. To může být způsobeno zejména rozvojem kritičnosti myšlení. 

Dítě v tomto období hledá svou životní cestu a cíle a je otevřenější novým 

životním vzorům, což vnímáme jako velkou příležitost i riziko táborových vedoucích. 

Vágnerová (2012) si také všímá rozvoje jistých rodičovských instinktů a pudů u dětí 

v pubertálním věku. I tento fakt může vedoucí používat vzhledem ke specifice skupiny 

táborníků, kde spolu tráví čas jak děti mladšího školního věku, tak starší dospívající 

mládež.  

Pro děti v období školního věku je mementem škola, která je pro jejich vývoj 

v tomto období určující, vůči ní se vymezují a jejím vlivem jsou ovlivňovány 

(Vágnerová, 2012). Tábor by proto mohl sloužit jako určitý způsob kompenzace, měl by 

tedy svým způsobem nabízet určitou alternativu ke školnímu vyučování a také vedoucí 

na táboře, ač plní stejnou pedagogickou úlohu jako učitelé ve škole, by měli přistupovat 

ke své roli poněkud odlišně než učitelé ve škole. 
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3.  Cíl a úkoly práce, hypotézy  

3.1  Cíl práce 

Cílem bakalářské práce je sestavení úplného, přehledného a systematického 

spektra poznatků o fungování managementu letního ministrantského tábora Rožnov p. 

R. pro účel obecného vyjasnění problematiky letních táborů, a nalezení pozitivních a 

negativních stránek z manažerského pohledu jako východisko pro ovlivňování 

budoucího vývoje ministrantského tábora. 

3.2  Úkoly práce 

 Plánované dílčí úkoly nutné pro úspěšné naplnění cíle byly tyto: 

 Důkladná literární rešerše aktuálních odborných poznatků. 

 Rozbor historického vývoje na základě analýzy dokumentů a vlastního 

pozorování. 

 Analýza dostupných právních dokumentů z posledního realizovaného ročníku 

tábora. 

 Dotazování formou strukturovaných rozhovorů se zástupci vedení tábora, 

pořádající instituce a rodičů účastníků. 

 Sumarizace a formulace závěrů. 

3.3  Výzkumný problém a hypotézy 

Výzkumným problémem je kvalita fungování ministrantského tábora po stránce 

managementu. Na základě faktu, že tábor je již více než 15 let stále pořádán a je v plánu 

jej pořádat i v budoucnu, se můžeme domnívat, že tábor funguje dobře. Lze tvrdit, že na 

management letního tábora má vliv zabezpečení kvalitních pracovníků, efektivita 

finančního řízení a vykonávání manažerských činností. O kvalitě táborového 

managementu svědčí spokojenost zákazníků. Z výše uvedeného vyplývají hypotézy: 

 H1: Spokojenost zákazníků dosahuje 75 %. 

 H2: Cenu tábora už nelze dále snižovat při zachování efektivního hospodaření. 

 H3: Personalistika je silnou stránkou tábora. 
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4.  Metodika 

 Případová studie je jedním z nástrojů kvalitativního výzkumu. Hendl (2008) 

rozlišuje základní typy výzkumu. Své místo ve vědě mají kvantitativní a kvalitativní 

výzkumy, v případě kombinování prvků obou druhů výzkumů v jedné akci vymezuje 

výzkum smíšený. 

 Otázka chápání kvalitativního výzkumu mezi vědci nemá úplně jednoznačné 

odpovědi. Hendl (2008) rozlišuje negativní přístup k definici kvalitativního výzkumu, 

kdy je tento způsob zkoumání brán pouze jako výzkum nesplňující parametry 

kvantitativního výzkumu spočívající obvykle v absenci statistických dat. Zároveň je 

třeba si uvědomit, že pod střechou kvalitativního výzkumu je shrnuto velké množství 

rozdílných přístupů a pohledů na problematiku vědecké činnosti. Creswell in Hendl 

(2008, str. 48) říká, že „kvalitativní výzkum je proces hledání porozumění založený na 

různých metodologických tradicích zkoumání daného sociálního nebo lidského 

problému. Výzkumník tvoří komplexní holistický obraz, analyzuje různé typy textů, 

informuje o názorech účastníků výzkumu a provádí zkoumání v přirozených 

podmínkách.“ Také Reichel (2009) charakterizuje množství kvalitativních přístupů 

společným prvkem, kterým je snaha o pochopení zkoumaného jevu. 

 Turecká (2010) vymezuje základní praktické charakteristiky kvalitativního 

výzkumu. V porovnání s kvantitativním typem výzkumu je kvalitativní méně nákladný 

a méně náročný na realizaci. Zároveň zde je nemožnost zobecnění výsledků, které se 

týkají pouze konkrétní skupiny lidí nebo konkrétního zkoumaného jevu. To 

koresponduje s přístupem Handla a Handlové (in Reichel, 2009, str. 32), kteří považují 

sociální výzkum za „neopakovatelný, neboť (…) nelze dodržet přesně tytéž výzkumné 

podmínky.“ 

Hendl (2008) shrnuje vlastnosti kvalitativního výzkumu v tabulce č. 2. 

Tabulka č. 2: Přednosti a nevýhody kvalitativního výzkumu (Hendl, 2008, str. 50) 

Přednosti kvalitativního výzkumu Nevýhody kvalitativního výzkumu 

 Získává podrobný popis a vhled při 

zkoumání jedince, skupiny, události, 

fenoménu. 

 Zkoumá fenomén v přirozeném 

prostředí. 

 Umožňuje studovat procesy 

 Umožňuje navrhovat teorie. 

 Dobře reaguje na místní situace a 

 Získaná znalost nemusí být 

zobecnitelná na populaci a do jiného 

prostředí. 

 Je těžké provádět kvantitativní 

predikce. 

 Je obtížnější testovat hypotézy a 

teorie. 

 Analýza dat i jejich sběr jsou často 
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podmínky. 

 Hledá lokální (idiografické) příčinné 

souvislosti. 

 Pomáhá při počáteční exploraci 

fenoménů 

časově náročné etapy. 

 Výsledky jsou snadněji ovlivněny 

výzkumníkem a jeho osobními 

preferencemi 

 

 Jedním ze základních nástrojů kvalitativního výzkumu je případová studie. 

Jeřábková (2015) považuje případovou studii za nejpoužívanější kvalitativní výzkum, 

jehož podstatou je zaměření na konkrétní objekt výzkumného zájmu. O daném případu 

je třeba posbírat velké množství dat pro úplné teoretické nasycení, Hendl (2008) 

přirovnává případovou studii k mikroskopu, říká, že úspěch případové studie tkví v 

dostatečném množství kvalitních a opodstatněných informací získaných důkladným 

zkoumáním daného výzkumného objektu. Ačkoliv kvalitativní studie nemají ambice 

vyvozovat zobecnitelné závěry, Hendl (2008) předpokládá, že výsledky případové 

studie mohou usnadnit zkoumání podobných výzkumných případů, závěrem studie by 

mělo být i uvedení výsledků do obecnějšího kontextu. Průběh studie analyzuje 

Jeřábková (2015) jako na sebe navazující pozorování, popis a porozumění skutečnosti v 

celé její hloubce a šířce jejího kontextu. 

 Hendl (2008) rozlišuje pět typů případové studie, pro tuto práci jsou relevantní 

dva typy, a to studie organizací a institucí a studie událostí. Pro analýzu fungování 

určité instituce a kvalitu jejich organizačních procesů využíváme případovou studii akce 

organizované touto institucí. Dochází tedy k prolnutí těchto dvou typů studie. Tato 

kombinace nabízí škálu různorodých cílů studie, Hendl (2008, str. 103) jmenuje 

například „hledání nejlepšího vzorce chování, zavedení určitého typu řízení, evaluace, 

zkoumání procesů změn a adaptace, konfliktu rolí.“ 

4.2  Výběr zkoumaného souboru 

Existuje mnoho způsobů vědeckého výběru zkoumaných jednotek. V případě, že 

jsou kritéria jasná, vyplývající z povah výzkumu a nezávislá na jeho výsledcích je 

struktura vzorku předem daná (Hendl, 2008). Pro zjednodušení výzkumu a omezení 

časové náročnosti lze v určité skupině základního souboru provést výběr. Náhodný 

výběr vhodně reprezentuje celý základní soubor. V práci byl využit pro výzkum 

spokojenosti mezi rodiči účastníků. 

Pro získání kompletního spektra poznatků o ministrantském táboře je třeba 

pracovat se všemi zainteresovanými skupinami.  
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Cílovou skupinou zákazníků jsou ministranti, kteří se alespoň jednou zúčastnili 

letního tábora. Jelikož se jedná výhradně o děti mladší patnácti let, byl výzkum 

orientován na jejich rodiče, kteří svým dětem tábor financují. 

Za druhou významnou skupinu lze považovat vedení tábora, v hierarchii 

programových animátorů a technického personálu, jejichž role se vzájemně prolínají, 

vystupuje jako stěžejní osoba hlavního vedoucího – Respondenta 2. 

Protože vedení funguje na dobrovolnické bázi a svou prací plní službu pro ŘKF 

Rožnov pod Radhoštěm a v širším kontextu i pro celou křesťanskou společnost, v tomto 

případě zastoupenou organizací Sarkander, jejímž cílem je napomáhat ke kultivaci dětí 

a mládeže prostřednictvím hodnotově orientovaných letních táborů, a která 

spoluorganizuje letní tábory, jež jsou předmětem případové studie, musely být 

podrobeny výzkumu i tyto dvě organizace. Za vedení ŘKF byl vybrán k výzkumu 

Respondent 1, rožnovský farář, za spolek Sarkander to byl Respondent 3, zástupce 

organizace pro děkanát Valašské Meziříčí.2 

4.3  Popis zkoumaného souboru 

 Římskokatolická farnost (ŘKF) Rožnov pod Radhoštěm je církevní správní 

jednotka zahrnující území města Rožnov pod Radhoštěm a obce Vigantice. V čele 

farnosti je Respondent 1, který zároveň vykonává funkci děkana 

Valašskomeziříčkského děkanátu, do nějž ŘKF Rožnov p. R. spadá. Posláním farnosti 

je umožňovat věřícím duchovní život a zajišťovat jejich duchovní potřeby. K tomu se 

využívá liturgií, tedy pobožností sloužící k setkávání věřících s Bohem a mezi sebou 

navzájem. Dále farnost poskytuje duchovní služby, kterými jsou udělování svátostí – 

křest, svátost smíření (zpověď), biřmování a pomazání nemocných, dále konání pohřbů, 

svateb a dalších náboženských událostí. V neposlední řadě farnost nabízí vyučování 

hodin náboženství. Pro zajištění chodu farnosti z personálního hlediska fungují ve 

farnosti laici – lidé z pohledu teologie neodborní, kteří pomáhají knězi s pastorační 

prací. Tito lidé se realizují v tzv. společenstvích fungujících v rámci farnosti a 

podílejících se na zabezpečování určitých oblastí duchovního života.  

 Jedním ze společenství ve farnosti jsou ministranti. Společenství je určeno 

výhradně pro kluky, převážně dětského věku, avšak v zásadě není věkem nijak 

omezeno. Hlavní náplní společenství je služba při liturgiích a svátostech a to 

                                                 
2 Děkanát – územní jednotka katolické církve rozlohou přibližně odpovídající okresu 
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v nejtěsnější blízkosti posvátných aktů, při nichž se odehrávají největší tajemství 

křesťanské víry. Mezi rožnovskými ministranty je v současné době vysledovatelná 

generační obměna. Zatímco v posledních letech celkový počet ministrantů soustavně 

klesal, od roku 2014 začíná přibývat nejmladších ministrantů, kteří ještě nejezdí na 

tábory, nicméně do budoucna by měli rozšířit účastnickou základnu tábora. Rovněž ve 

střední generaci probíhá proces, kdy někteří kluci postupně opouštějí ministrantské 

společenství a jiní jejich vrstevníci naopak setrvávají a upevňují svůj vztah 

k ministrantování, což dává přirozený podklad pro výběr nových animátorů a 

vedoucích. V neposlední řadě bylo po táboře 2014 rozhodnuto o změně hlavního 

vedoucího ministrantů, na jehož místo nastoupil současný zástupce. 

 Spolek, dříve občanské sdružení Sarkander je nestátní nezisková organizace 

založena dle křesťanské tradice. Organizace vznikla za účelem pomáhat arcibiskupovi 

olomoucké arcidiecéze3 v duchovní formaci dětí a mládeže. V rámci tohoto poslání 

organizace pořádá pravidelnou celoroční činnost i krátkodobé, jednorázové akce 

zaměřující se na prožívání volného času dětí a mládeže. Sdružení vzniklo na podzim 

1993 z důvodu jejich snahy o pozvednutí úrovně duchovního, morálního, kulturního a 

společenského rozvoje dětí a mládeže. Mezi cíle, které si organizace vytyčuje, patří 

snaha budovat nabídku a prostředí pro volnočasové aktivity dětí a mládeže, zajišťovat 

duchovní i technickou formaci vedoucích pracovníků, získávat pro své myšlenky 

širokou podporu veřejnosti a tím vším se podílet na utváření životního stylu dětí a 

mládeže. Mezi pilíře činnosti sdružení patří pravidelná setkávání společenství dětí a 

mládeže, dále krátkodobé či prázdninové akce a pobyty, pořádání kurzů a školení pro 

dobrovolné pracovníky v oblasti dětí a mládeže a propagační činnost formou promo 

akcí na křesťanských meetincích, poutích aj. Počet členů sdružení byl k 12. dubnu 2014 

3700 (Sarkander Olomouc, 2014). 

 Případová studie se zabývala primárně souborem ministrantů, kteří se zúčastnili 

tábora, a jejich rodiči. Každý rok na tábor jezdí jen kluci a to ve věku 7-15 let. Mladší 

kluci mají možnosti jezdit na méně náročné tábory, ti starší přirozeným vývojem buď 

opouštějí ministranty, nebo se z nich stávají členové týmu vedoucích.  

Druhou skupinou byli lidé připravující tábor. Tým tvoří hlavní vedoucí, 

dlouholetý ministrant s více než desetiletými zkušenostmi s vedením táborů, jeho 

zástupce svým způsobem kráčející ve šlépějích hlavního vedoucího a ten, jenž na 

                                                 
3 Správní jednotka církve skládající se z jednotlivých děkanátů. 
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příštím táboře převezme jeho roli. Dále je zde silná čtveřice animátorů ve věku 16-17 

let. Kluci, kteří disponují veškerou energií ale i nezralostí dospívající mládeže. Nakonec 

je zde pomocný personál, který nepatří mezi ministranty, nicméně bez kuchařek, 

duchovního vedení by tábor nemohl proběhnout.  

Na konečnou podobu tábora mají vliv i zástupci pořádajících organizací ŘKF 

Rožnov p. R. a Sarkander. 

Pro výzkum byli vybráni hlavní vedoucí tábora, farář ŘKF Rožnov p. R., 

vedoucí Sarkander - pobočka Valašské Meziříčí, a rodiče čtyř účastníků tábora -  Rodič 

1 byl otec nejmladšího, osmiletého účastníka, Rodič 2 byla matka dvanáctiletého 

nováčka, Rodič 3 byla maminka, jejíž starší syn se dříve účastnil táborů a mladší syn se 

aktuálně účastní, Rodič 4 byla maminka, která má ještě mladší syny, kteří by 

potenciálně mohli začít jezdit na tábory v budoucnu. 

4.4  Metody sběru dat 

 Metody sběru dat jsou v kvalitativním výzkumu různé a dle principu triangulace 

je vhodné je kombinovat. Pro účely této práce je třeba znát různé metody dotazování, 

metodu pozorování a studium dokumentů.  

4.4.1  Zúčastněné pozorování 

 Metoda zúčastněného pozorování vsazuje výzkumníka do zkoumaného souboru 

jako jeho součást (Jeřábková, 2015). Výzkumník poznává vztahy a jevy a má možnost 

svými zásahy tyto jevy prozkoumat z různých náhledů do značné hloubky. Reichel 

(2009, str. 94) definuje pozorování jako „techniku sběru informací založenou na 

zaměřeném, systematickém a organizovaném sledování smyslově vnímatelných projevů 

aktuálního stavu prvků, aspektů, fenoménů atd., které jsou objektem zkoumání.“  

Pro účely práce bylo provedeno zúčastněné pozorování letního ministrantského 

tábora 2014. Osobou pozorovatele byl zástupce hlavního vedoucího. Pozorování bylo 

skryté, nikdo kromě něj nevěděl o výzkumu (Jeřábková, 2015). Cílem pozorování bylo 

zaznamenat obecné fenomény v organizační stránce tábora a všechny okolnosti a vlivy 

na management tábora. Celkem logicky bylo pozorování pojato jako nestandardizované, 

tedy s nulovým stupněm formalizace (Reichel, 2009). Výzkumník si všímal 

jednotlivých fenoménů a porovnával je s hypotézami. Výhodou bylo, že výzkumník byl 

v kontaktu s pozorovanou skupinou 24 hodin denně, naproti tomu jeden výzkumník je 
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nedostatečný počet pro získání úplného souboru poznatků o táboře. V průběhu 

pozorování se jevil problém ve vytváření záznamů, výzkumník musel zároveň plně 

fungovat ve své roli na táboře, což je samo o sobě dost časově i fyzicky náročné. Tento 

problém částečně eliminovalo sdílení vzpomínek mezi vedoucími, ať už bezprostředně 

přímo na táboře, nebo v rámci zpětné vazby po táboře. Na základě vzpomínek 

spojených s útržkovitými heslovitými poznámkami, dle Hendla (2008) terénními 

poznámkami, byl po táboře vytvořen zobecňující shrnující soubor poznatků. V průběhu 

pozorování vyvstalo pět oblastí, které se jeví pro management tábora jako určující. Jsou 

jimi organizace, personalistika, financování, filozofie a plánovací a kontrolní 

mechanismy. 

4.4.2  Analýza dokumentů 

Dokumenty u této případové studie sloužily k doplnění dat z pozorování a 

rozhovorů. Studium dokumentů bývá často ztotožňováno s pozorováním. Nicméně 

Reichel (2009) zmiňuje figurování jisté historické dimenze ve studiu dokumentů, což 

spolu s faktem, že u dokumentů lze sledovat i souvislosti nezávislé na příčinách vzniku 

a autorovi, odlišuje studium dokumentů od pozorování. „Analýza dokumentů je metoda 

sběru dat, která představuje vyhledávání vhodných dokumentů, z nichž chceme získat 

informace o daném jevu. (…) Vyhledané dokumenty jsou dále podrobeny obsahové 

analýze, jež zahrnuje jak kvantitativní, tak kvalitativní analýzu dat“ (Nevoralová, 2012). 

V této studii se jednalo čistě o primární dokumenty, tedy jak říká Hendl (2008), přímo 

vytvořené zainteresovanými osobami. Dle časového vztahu dokumentu k době případu 

bylo použito dokumentů retrospektivních i současných, tzn., že vznikaly po, resp. i 

v samotném průběhu tábora. Dokumenty měly charakter osobních a úředních 

dokumentů. Dle Yina (2003) má analýza dokumentů výhody zejména v možnosti 

opakovaného zkoumání, charakteru vytvoření za jiným účelem než samotná studie, 

přesnosti a širokozáběrovosti. 

Byly provedeny rozbory dvou autentických táborových kronik zachycující celou 

historii ministrantských táborů a úřední dokumentace povinně vedené na táboře 2014. 

Získání těchto dokumentů nebylo složité, hlavní vedoucí byl velmi vstřícný.  

V prvním případě táborových kronik se jedná o rukopisy popisující 

retrospektivně jednotlivé ročníky ministrantských táborů. Autory jednotlivých zápisů 

jsou vždy toho času hlavní vedoucí tábora. Nevýhodou kronik je fakt, že některé tábory 
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byly zaznamenány až s několikaletým odstupem spolu s jinými ročníky tábora. V roce 

2005 byly zapsány najednou celkem čtyři tábory od roku 2002. Některé ročníky tábora 

zase v kronice chybí úplně, i když proběhly. Jedná se o roky 2001 a 2002. Největší 

problém je, že poslední zápis je z tábora 2007, z toho důvodu se nedá z kroniky vyčíst 

téměř nic o souvislostech současné podoby tábora, ze studia kronik je tedy jediným 

výsledkem historické poučení a vysledování určitých obecných specifik tábora. 

Druhým typem dokumentů byly účetní výkazy a vnitřní táborové dokumenty. 

Pro účely tábora bylo vytvořeno velké množství dokumentů, z kterých byly po 

prozkoumání vybrány dva, které pomohly k utvoření představy o fungování tábora. 

Prvním z nich je pokladní kniha, která vzniká podle formuláře daného spolkem 

Sarkander. Kniha přehledně zachycuje finanční stav tábora, lze zde vidět jednotlivé 

položky táborového rozpočtu a nahlédnout do účetnictví jako do klíčového obrazu o 

táboře pro pořádající organizace. Druhým relevantním dokumentem byl dlouhodobě 

vytvářený a obměňovaný koncept materiálních potřeb tábora. Tento dokument, který je 

de facto seznamem věcí, které jsou potřeba pro zabezpečení tábora, vznikal a stále 

vzniká v korespondenci s táborovou historií, je neustále aktuální a přitom reflektuje 

zkušenosti generací vedoucích ministrantského tábora. 

Zkoumání dokumentů prostřednictvím obsahové analýzy spočívalo v jejich 

kompletním přečtení a nastudování jejich obsahu, následně identifikaci důležitých 

informací z dokumentů. To proběhlo s výrazným časovým odstupem po táboře. 

Studium dokumentů nastalo až poté, co bylo provedeno a zaznamenáno pozorování, 

poznatky z dokumentů následně byly použity k upřesnění pozorování. V další fázi 

výzkumu, kdy probíhaly rozhovory, bylo na získávané poznatky opět nahlíženo ve 

světle informací z dokumentů i z uskutečněného pozorování. 

4.4.3  Dotazování strukturovaným rozhovorem 

Dotazování je metoda empirického výzkumu spočívající v kladení otázek 

(Reichel, 2009) a získávání na tyto otázky odpovědí (Hendl, 2008). Otázky volné, tedy 

bez výběru z předem předformulovaných odpovědí, by měly splňovat podmínky 

srozumitelnosti všem účastníkům s ohledem na odbornost, denotační zabarvení a 

porozumění mezi respondentem a výzkumníkem; měly by být jednoznačné, emočně 

objektivní a psychologicky přijatelné (Reichel, 2009). Pořadí otázek, jejich seskupování 
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a způsob, jakým jsou respondentovi prezentovány, má v kvalitativním výzkumu vliv na 

konečný výsledek studie (Hendl, 2008).  

Stěžejní metodou této případové studie byly strukturované rozhovory 

s důležitými lidmi v táborové organizaci a s rodiči jako zákazníky. Strukturovaný 

rozhovor je určen striktně, co se týká formulace otázek i jejich pořadí (Reichel, 2009). 

Jednotlivé rozhovory byly sestaveny tak, aby pokryly všechny oblasti táborového 

managementu. Jejich operacionalizace, tedy rozdělení problematiky do tematických 

celků až k elementárním konkrétním otázkám proběhly v návaznosti na ukončené 

pozorování, otázky tedy cíleně směřovaly do oblastí, které vyplynuly z uskutečněného 

pozorování.  

V první fázi byly navrženy rozhovory s farářem ŘKF Rožnov pod Radhoštěm – 

Respondent 1, s hlavním vedoucím ministrantského tábora 2014 – Respondent 2 a 

s vedoucím pobočky Sarkander ve Valašském Meziříčí – Respondent 3. Tyto rozhovory 

měly stejnou operacionalizaci, protože od všech respondentů se očekával komplexní a 

hloubkový pohled na všechny aspekty problematiky.  

Bylo vytyčeno pět okruhů, které pokrývaly kompletní problematiku. První 

okruh – organizační zabezpečení tábora byl dále rozdělen na organizaci tábora ve 

finančně-materiálním zabezpečení a personálním zajištění. Druhá byla problematika 

vedoucích pracovníků, která je specifikována vztahy vedoucích, názorem na ideál 

vedoucího a hodnocení současných vedoucích, jejich vlastností a zajištění plnění rolí. 

Třetí oblast nakládání s finančními a materiálními zdroji měla za účel získání většího 

vhledu do fungování ekonomických operací v organizaci tábora a o pozici zastřešujících 

organizací. Čtvrtým okruhem byla oblast plánování a kontroly sestávající se z oblastí 

přípravy ve fázi před a během tábora, kontroly po táboře a získávání zpětné vazby od 

lidí. Poslední oblast byla spíše filozofujícího charakteru a měla za úkol vyvolat 

v respondentovi na základě proběhnuvšího rozhovoru vypíchnutí nejdůležitějších 

aspektů a nastínění budoucího vývoje. V každé oblasti byly otázky specifikovány 

individuálně pro každého respondenta dle jeho role. 

Po odborné konzultaci operacionalizace s vedoucím práce byly realizovány 

rozhovory v pořadí s respondentem 1 a respondentem 2. Oba tyto trvaly přibližně 

hodinu, byly nahrány na záznamové zařízení a následně doslovnou transkripcí 

převedeny na text. Před rozhovorem s respondentem 3 byl na základě pozorování a 
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poznatků z uskutečněných rozhovorů tento třetí upraven a zjednodušen, následně 

proběhl stejně jako předchozí dva. 

Poslední realizované rozhovory byly zaměřeny na výzkum spokojenosti 

zákazníků, tedy rodičů dětí účastnících se ministrantského tábora. Pro výběr 

respondentů bylo třeba nejprve ujasnit si základní soubor, tím byli rodiče účastníků 

ministrantského tábora 2014. Pro výzkum nebylo rozlišeno, zda se jedná o otce nebo 

matku. Dále byla skupina 12 účastníků tábora rozdělena do 2 skupin podle hlediska 

počtu účastí na ministrantském táboře. Ukázalo se, že účastníků, kteří jsou na táboře 

poprvé, bylo 5 a opakovaných účastníků 7.  

Následně byla problematika opět rozdělena do několika okruhů. Po jedné otázce 

byly zkoumány oblasti cílů a očekávání od tábora, názor na vedení tábora a finanční 

stránka tábora. Dvě otázky se pak zaměřovaly na samotnou spokojenost s táborem. Ze 

strany rodičů byli náhodným výběrem z každé ze skupin vybrání 2 zástupci – 2 rodiče 

dětí, kteří byli na táboře už minimálně podruhé a 2 rodiče nováčků. Z důvodů 

omezených časových možností a větší náročnosti spolupráce s rodiči během školního 

roku byly rozhovory kratší.  

4.5  Analýza dat  

 Jak uvádí Reichel (2009) analýza dat v kvalitativním výzkumu neprobíhá nijak 

standardizovaně. Analýzu zobrazených dat opět nemůžeme přesně vyčlenit z kontextu 

ostatních činností. Stake in Hendl (2008) uvádí, že není jasné, kdy přesně analýza 

začíná. Analýza zde spočívá v přiřazování významu jevům v terénu. Význam lze lépe 

rozeznat v pravidelně se opakujících souvislostech. Hendl (2008) odlišuje přístup 

k datům jako k celku4 od analytického kódování. Kódování spočívá v systematickém 

rozboru sesbíraných dat s cílem nalézt jejich vzájemné vztahy a souvislosti, k syntéze 

dat v jeden celek dochází až za účelem interpretace výsledků. Činnosti analytika 

spočívají ve shromáždění dat včetně jejich patřičného zpracování, segmentaci dat do 

významově souvisejících celků a kódování, které má za cíl data vztáhnout 

k výzkumným otázkám. Průběžnými činnostmi jsou neustálé poznámkování a tvoření 

průběžných souhrnů. Po patřičně povedeném kódování je možné identifikovat vztahy 

mezi významy. Hendl (2008) uvádí pro kvalitativní výzkum široké spektrum různých 

možností vzájemného postavení dvou fenoménů, jak přibližuje tabulka č. 3. 

                                                 
4 Tzv. holistický přístup 
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Tabulka č. 3: Možnosti vztahu mezi dvěma fenomény A a B (Hendl, 2008, str. 232) 

Název vztahu Forma vztahu 

1. Striktní inkluze A je druhem B 

2. Prostorový vztah A je místo v B, A je částí B 

3. Vztah příčina-efekt A je výsledkem B, A je příčinou B 

4. Racionální vztah A je důvodem pro provedení B 

5. Umístění akce A je místem pro provedení B 

6. Funkce A je použité kvůli B 

7. Prostředek k cíli A je cestou, jak provést B 

8. Sekvence A je krokem k (je stupeň) B 

9. Atribuce A je atributem (charakteristikou) B 

 

Hledání souladu s předpokládanými výsledky je záhodno propojovat 

s teoretickými i výzkumnými poznatky a schematicky zachycovat jejich vzájemnou 

korelaci. Tuto techniku Yin (2003) označuje jako schematické zobrazování.5 Když 

předpokládané, navrhované významy nekorelují s těmi získanými výzkumem, je třeba 

předpoklady poupravit do souhlasného vztahu, a tím dojít k závěrům studie. Pro 

časovou náročnost případové studie a případnou mnohopřípadovost studie Hendl (2008) 

doplňuje, že před vyvozením závěrů je zapotřebí analyzovat data v chronologickém 

pořadí a porovnávat jednotlivé, již rozebrané případy. 

 Prvním krokem ve zpracování dat bylo jejich převedení do textové podoby. U 

metody pozorování ministrantského tábora byla data zaznamenávána převážně až po 

pozorování na základě poznámek a vzpomínek. Informace získané pozorováním byly 

následně rozděleny do okruhů, jak vidíme v kapitole 5.1, a postupně sledováním 

frekvence výskytu6 zobecňována. Následně došlo k porovnávání s daty z dokumentů, 

která byla rovněž metodou prostého výčtu zanalyzována. Analýza dokumentů měla 

v práci pouze doplňkový charakter.  

U rozhovorů došlo nejprve k prosté doslovné transkripci audiozáznamů. 

Následně byly transkripce podrobeny obsahové analýze v duchu holistického přístupu, 

byly zachyceny klíčové informačně hodnotné pasáže, a opět byla zmapována frekvence 

výskytů. Obsahovou analýzu popisuje Reichel (2009) jako hledání určitých prvků, 

znaků a vztahů v dokumentu a také nutnost brát v potaz kontext jeho vzniku. Ve všech 

částech výzkumu, jak u pozorování, tak u rozhovorů byla data utříděna a seskupena do 

tabulek. Tabulky byly sestaveny tak, aby umožňovaly do každé z vypozorovaných 

oblastí zachytit klíčové myšlenky každého rozhovoru i pozorování. Fakt, že tabulky 

                                                 
5 Angl.. pattern-matching 
6 Reichel (2009) to popisuje jako techniku prostého výčtu 
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byly standardizované pro všechny dílčí části výzkumu, umožňoval relativně jednoduše 

srovnávat jednotlivé rozhovory a závěry po provedení každého dílčího výzkumného 

kroku. V poslední fázi po zpracování rozhovorů s rodiči bylo upuštěno od sestavení 

tabulky z důvodů zkrácení a zjednodušení textu. Výstupy rozhovorů s rodiči byly 

dostatečně zachyceny prostým textem. 

5.  Výsledky 

5.1  Pozorování 

 Na základě pozorování vyplynulo pět oblastí, které se jeví pro managmement 

tábora jako určující. Jsou jimi organizace, personalistika, financování, filozofie a 

plánovací a kontrolní mechanismy. 

5.1.1  Organizace 

 Předmětem zúčastněného pozorování byl letní ministrantský tábor ŘKF Rožnov 

p. R. Ten se konal ve dnech 11. – 21. 8. 2014 ve Starých Hutích v okrese Uherské 

Hradiště. Jednalo se o malou osadu uprostřed pohoří Chřiby, v malebném kopcovitém 

prostředí obklopeném lesy a loukami. V samotné osadě bydlí zhruba 140 obyvatel, 

najdeme zde jeden obchod se spotřebním zbožím a venkovní hřiště s umělým 

povrchem. Samotné tábořiště se skládalo ze tří stavebních objektů – obytné budovy 

s kapacitou 25 lidí, budovy kaple, která zahrnovala i další skromné ubytovací prostory a 

kůlny na dřevo a další materiál. Součástí areálu bylo i ohniště a malý rovný plácek o 

rozloze cca 5x10 m. Výběr místa byl tentokrát zajištěn farářem ŘKF Rožnov p. R. 

v dostatečném předstihu a schválen na základě jeho referencí a zkušeností. Výhodou 

místa byla jeho situovanost v přírodě v samotě, což je pro letní tábor vhodné, 

nevýhodou byla vzdálenost do místa nákupů a zdravotní péče, nicméně v blízkosti vedla 

silnice I. třídy a naštěstí nebylo potřeba jet za lékařem, takže výběr místa lze hodnotit 

pozitivně.  

Účastníků tábora bylo přihlášeno 12. Z toho jeden opustil tábor už po třech 

dnech, a to z důvodu psychické nepohody, kterou můžeme připsat nezvyku na náročnost 

života v blízkosti přírody bez neustálé dostupnosti technologií dnešní doby a stesku po 

známém prostředí domova a rodiny. Další účastník odjel ve druhé polovině tábora, 

z důvodů plánované rodinné rekreace. Nutno poznamenat, že v tomto případě bylo 
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loučení jak ze strany odjíždějícího, tak ze strany ostatních účastníků i kolektivu 

vedoucích velmi těžké. 

 Táborový program byl dle pozorování bohatý. Téma příběhu bylo templáři. Při 

volbě tématu byly vzaty v potaz již osvědčená kritéria; přitažlivosti pro kluky – 

účastníky, a prostor pro duchovní osvětu a mravní rozvoj skrze poučení z tématu 

plynoucí. V rámci her a zábavného aktivního programu byla zrealizována jedna noční 

bojová hra. Při ní byl dán malý důraz na naplánování a dodržení časového 

harmonogramu, což je u nočních aktivit mnohem důležitější než ve dne. Program dále 

obsahoval dvě až tři hry denně. Pestrost byla na vysoké úrovni, v počtu 4 animátorů na 

12 dětí nemůžeme nic jiného chtít. Zároveň měli děti i dostatek času pro odpočinek. 

Kromě běžného denního režimu zde byly i dva výlety – na blízký hrad Bouzov a na 

nedělní bohoslužbu na poutním místě Velehrad spojené s návštěvou historického 

hradiště a muzea Vodní svět. Bylo patrné, že poloha tábořiště umožnila více než 

v minulých letech využít v programu možností výletů za kulturou. Náročnější 

programová skladba přináší ale více nákladů na jízdné, které byly alespoň částečně 

eliminovány spojením výletů s pěší turistikou. 

Z hlediska organizace se projevilo jako důležité komunikovat s provozovateli 

tábořiště při zařizování hladkého průběhu akce, komunikovat s nadřízenými 

organizacemi pořádajícími tábor, bylo třeba se orientovat v problematice termínů 

k podávání žádostí o příspěvky a v legislativě a administrativě. Právě tyto specifické 

dovednosti byly dle pozorování kvalitně zajištěny osobou hlavního vedoucího. Jevilo se 

jako potřebné nic nezanedbat a vše zařizovat s dostatečným časovým předstihem, ať už 

se jedná o komunikaci s rodiči, shromažďování přihlášek, financí, materiálu, zajištění 

personálního složení a potřebné dokumentace. Jako stěžejní byly v tomto ohledu bohaté 

zkušenosti hlavního vedoucího. 

 

5.1.2  Personalistika 

 O tábor se staral 1 hlavní vedoucí, jeden zástupce hlavního vedoucího a 4 

animátoři ve věku 16 – 17 let, v duchu odborné literatury by tedy mohli být označeni za 

praktikanty. Vzhledem k jejich nezletilosti nebylo možné svěřit jim plnou 

zodpovědnost, což se v některých situacích projevilo jako problém. Částečně to bylo 

vyřešeno díky zletilé kuchařce, jež byla posledním stálým členem táborového vedení. 
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Duchovní vedení tábora nebylo přítomné po celou dobu – celkem 5 dní strávil na táboře 

nějaký kněz, navíc se zde vystřídali postupně tři kněží. Nutno ještě zmínit problémy se 

zabezpečením postu kuchařky, nakonec na první dva dny tábora musela být vzata 

náhradnice, až poté přijela zkušená kuchařka. Nebylo to tento rok poprvé, kdy byly 

problémy se zajištěním stravování, zatímco o post animátorů je poptávka velká, na roli 

kuchařky se těžko shání kandidátky.  

 Z hlediska zabezpečení rolí bylo rozdělení kompetencí takové, že role hospodáře 

byla de facto rozdělena mezi hlavního vedoucího a jeho zástupce. Hlavní vedoucí měl 

na starosti finance se vším, co to obnáší. Tedy plánování nákupů, vedení pokladní knihy 

a dalšího účetnictví, hlídání přebytku v rozpočtu nejen v průběhu tábora atd. Zástupce 

měl zodpovědnost za technické zabezpečení, tedy udržování provozu, starost o budovy 

a realizaci drobných oprav atd. O dopravu a logistiku se tito dva podělili. Role 

zdravotníka připadla na hlavního vedoucího, jenž jako jediný byl držitelem oprávnění. 

5.1.4  Financování 

 Finanční operace byly vedeny v kompetenci hlavního vedoucího. Na samotném 

táboře byly peníze utráceny zejména za jídlo. Nákupy byly konány v nejbližším 

hypermarketu formou hromadného velkého nákupu třikrát za dobu tábora. V případě 

akutní potřeby postačil obchod ve Starých Hutích (například čerstvé pečivo, drobné 

materiální výdaje…). Většina materiálního vybavení je budována průběžně za léta 

pořádání tábora a existuje určitá základna, která ve většině pokrývá táborovou potřebu. 

To lze vidět i v příloze č. 2, která rovněž svědčí o dobrém plánování z hlediska 

materiálové rozvahy. Materiál byl zkompletován v dlouhém období plánování tábora, 

kdy byly průběžně dokupovány specifické potřeby pro tento tábor i obnovovány obecné 

materiálové položky. Značná část materiálu byla poskytnuta formou bezplatné půjčky 

od někoho z vedení tábora nebo díky jejich známosti. Zejména zapůjčení profesionální 

čtyřicetikilové rytířské výzbroje od osoby blízké bylo velkým ulehčením. Podobně 

rodiče přispívali dary do táborové kuchyně. Pro potřeby a zařizování před táborem bylo 

značně využíváno osobního auta. Problém, že nikdo z vedení nevlastní vůz, se dařilo 

řešit s mírnými komplikacemi.  

 V pokladní knize v příloze č. 1 vidíme náklady. Náklady na jídlo, materiál a 

jízdné včetně použití osobního automobilu, bez nějž si zabezpečení takové akce nelze 

představit, byly vnímány jako nejběžnější výdaje. Dále zde byl ještě jeden významný a 
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jednorázový výdaj na ubytování. Jelikož ubytování se platí spolu s energiemi po 

ukončení pobytu, vyplývá z toho určitá nervozita, zda všechny finanční prostředky 

vystačí na pokrytí nákladů, která je už „tradičně“ patrná zejména na hlavním vedoucím 

ke konci tábora. Obzvlášť letos byla zaznamenána určitá nejistota ohledně dotace, která 

byla definitivně vyřešena až na konci tábora. Mezi příjmy kromě příspěvků účastníků 

lze zahrnout právě dotace. Dříve se dařilo získat granty od různých dobročinných 

společností, pro letošní tábor přispívalo pouze MŠMT prostřednictvím spolku 

Sarkander a samozřejmě ŘKF Rožnov p. R. 

5.1.5  Filozofie tábora 

 Cíl, se kterým tým vedoucích vstupoval do tábora, byl čistě pedagogického rázu, 

tedy poskytnout klukům možnost příjemně strávit čas, získat zkušenosti a pozitivní 

prožitky, naučit se aktivně trávit volný čas v kolektivu kamarádů, pozvednout jejich 

společenskou, mravní i duchovní úroveň. V tomto ohledu bylo vnímáno pozitivně 

vedení faráře ŘKF Rožnov p. R., zejména jeho role v předtáborové přípravě a 

plánování. Nicméně myslíme si, že ačkoliv snaha hlavního vedoucího byla stále 

udržovat směřování týmu k hlavnímu cíli, ostatní členové se často odchylovali, 

zapomínali na svou roli ve výchově dětí a nechávali se strhnout kouzlem okamžiku, což 

ne vždy mohlo působit vhodně. 

5.1.6  Plánování a kontrola 

 Součástí života táborového týmu byly porady, a to jak před táborem, tak v jeho 

samotném průběhu. Z hlediska časového harmonogramu se s plánováním táboru 

v nejobecnějším rámci začalo hned se skončením předchozího ročníku, kdy je 

v potáborové evaluaci stanoveno, s jakými cíli se bude plánovat příští tábor a čeho se 

vyvarovat. Konkrétní kroky byly zahájeny na přelomu kalendářního roku. Zpočátku 

vyvíjel aktivitu pouze hlavní vedoucí a primárním cílem bylo najít vhodné místo pro 

tábor. Je to léty ověřená praxe, od tábořiště se potom odvíjí všechno další plánování. 

Protože se jedná o dobrovolnickou činnost všech vedoucích, vše podstatné se dělo 

formou porad ve volném čase. Porady probíhaly v dostatečném rozsahu a byly plodné. 

Samozřejmě vždy je možné dosáhnout více, nicméně zejména by se dalo vyzdvihnout 

umění všech podělit se o názor a diskutovat, zároveň bylo patrné, že skupinová diskuze 

může plodit obrovské množství nápadů a iniciativy.  
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 Porady a operativní plánování fungovalo i v průběhu tábora. Je otázkou, zda by 

se pro rychlé operativní porady nemohlo najít místo v programu i jindy než po večerce 

dětí v pozdních večerních hodinách, kdy již únava ovlivňovala kvalitu porady. Bylo 

pozorováno, že komunikace v týmu je na vysoké úrovni, stejně tak i pracovitost a 

ochota navzájem si pomáhat. Vztahy mezi vedoucími jsou nadstandartní, což s sebou 

neslo negativní fenomén, kdy často bylo neefektivně plýtváno s časem na vzpomínání 

na společné zážitky a probírání osobního života. Ačkoliv všechno na táboře funguje na 

čistě neziskovém a dobrovolném principu, jedná se o náročnou práci. Z pozorování byla 

zjištěna hromadící se únava vedoucích během tábora projevující se zvýšenou potřebou 

spánku i v denních hodinách. Zároveň je však dobré poznamenat, že sounáležitost 

v týmu a vidina dobře odvedené práce a naplnění cíle dokázala na samotném táboře 

vybičovat pracovníky k většímu nasazení a vyvolávala špičkovou pracovní morálku 

zejména v krizových situacích. 

Po táboře následovalo jedno hodnotící setkání, na které si hlavní vedoucí 

s asistentem přichystali hodnocení práce celého týmu a všichni měli možnost vyjasnit si 

a zhodnotit proběhlou akci. I v průběhu tábora docházelo k operativním hodnocením, 

které se následně dařilo efektivně aplikovat do dalšího průběhu tábora. 

5.1.7  Doplnění a závěry 

 Také dva svazky Kroniky ministrantských táborů nabízejí zajímavý pohled a 

poučení. Z hlediska finančního se v kronice nedá objevit nic významného, naopak 

kronika nabízí poučení ohledně vlivu vzájemných vztahů na kvalitu práce kolektivu a 

umožňuje vysledovat problematické oblasti v přípravě tábora. 

 V kronice je patrné, že výběr vedoucích vždy probíhal principem přirozené 

návaznosti, tedy výběru nejvhodnějších kandidátů z odrůstajících účastníků. Zpravidla 

tímto vždy vykrystalizoval dobrý a schopný tým, zároveň je patrné, že práce vedoucích 

byla efektivnější v případě, že na táboře byl kvalitní duchovní vedoucí, tedy takový, 

který jevil nadšení pro tuto činnost a zároveň disponoval patřičnými zkušenostmi. 

Problémem provázejícím ministrantský tábor „od nepaměti“ je výběr kuchařek. Ačkoliv 

důvody byly různé, téměř každoročně byl post kuchařky až poslední a tak trochu 

nouzově obsazovaný. Svou roli v tom hrál jistě i často intimní vztah dívek kuchařek a 

jinochů vedoucích, vůbec vztahy mezi vedoucími obecně jsou v historii ministrantských 

táborů velkým specifikem. Obecně z kronik plyne ponaučení, že příliš intimní vztahy 
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mezi mužem a ženou v kolektivu mohou fungovat kladně, nicméně v případě narušení 

nebo ukončení vztahu, důsledky pro pracovní kolektiv jsou fatální. 

 Závěry z pozorování jsou shrnuty v následující tabulce č. 4. 

Tabulka č. 4: Shrnutí pozorování 

Oblast výzkumného problému Pozorované skutečnosti 

Organizační zabezpečení  Klíčovou roli hraje výběr tábořiště. 

 Činnost organizování byla výhradně v kompetenci 

hlavního vedoucího. 

 Nejdůležitější aspekty jsou komunikace a time 

management. 

Vlastnosti vedoucích  Tým vedoucích vytváří kvalitně spolupracující jednotku 

s nadstandartními vztahy. 

 Práce táborového vedoucího je enormně vyčerpávající. 

Finanční a materiální 

zabezpečení 
 Rozpočet tábora byl v závěrečné fázi „napjatý“ a nakonec 

vyrovnaný. 

 Ekonomický výsledek příliš závislý na rizikových 

proměnných (výše dotací, bezplatné pronájmy „z dobré 

vůle“, pomoc od dobrodinců…). 

Cíle tábora  Na prvním místě je spokojenost a rozvoj dětí. 

 Ne všichni vedoucí přikládají cíli stejnou důležitost. 

 Rozhodující slovo v otázce cílů nemají vedoucí ale 

zastřešující organizace. 

Plánování a kontrola  Probíhá formou týmových porad, hlavní vedoucí je 

v tomto ohledu spíše liberální. 

 Plánování bylo pečlivé a splnilo svou roli, nicméně 

mohlo by být efektivněji nakládáno s časem. 

 Kontrola probíhala na táboře i po táboře uspokojivě. 

 

V porovnání pozorování s pokladní knihou v příloze č. 1 je vidět, že dotace 

tvořily méně než 15 % celkových příjmů tábora. Také je vidět dvě jednoznačně největší 

položky nákladů, kterými bylo ubytování a mnohem snadněji ovlivnitelné potraviny. 

Myslíme, že právě na jídle se dalo více ušetřit, ačkoliv potraviny nebyly kupovány 

předraženě ani v nadměrném množství. Je otázka, zda nebyl počet vedoucích vzhledem 

k malému počtu dětí z manažerského hlediska zbytečným přepychem. Náklady na 

jízdné byly způsobeny zejména vzdáleností tábořiště a taky výlety. Vidíme i nepřesnosti 

v účetnictví, kde je celkový objem dotací zaznamenán pouze jako dotace MŠMT a také 

chybí výdaje na použití osobního vozidla. 

Na základě pozorování jsme se dozvěděli bližší informace o rozdělení práce 

v týmu vedoucích, vyvstaly nové skutečnosti ohledně spolupráce vedoucích, viděli jsme 

i slabé stránky. Získali jsme nový náhled na finanční řízení tábora. Z pozorování jsme 

usoudili na několik závěrů: 
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 Většinu manažerské práce vykonával hlavní vedoucí, ostatní personál 

vykonával jen pedagogické a odborné činnosti. 

 Ačkoliv se týmu vedoucích podařilo dopracovat se k požadovaným výsledkům, 

jejich práce doznávala nedostatky zejména v oblasti time managementu. 

 Náklady tábora byly neefektivně vysoké. 

 Rodiče mohli být s táborem spokojeni. 

5.2  Rozhovory 

5.2.1  Rozhovor s farářem ŘKF Rožnov pod Radhoštěm 

 Další částí výzkumu byly strukturované rozhovory. Nejprve proběhl rozhovor 

s farářem ŘKF Rožnov p. R Respondentem 1. Respondent 1 je farářem v Rožnově od 

roku 2011. Po svém vysvěcení na kněze strávil léta prací s mládeží v Rajnochovicích při 

Arcidiecézním centru života mládeže a Táborovém středisku ARCHA. 

 Rozhovor, jehož kompletní doslovná transkripce je uvedena v příloze č. 3, byl 

rozdělen do pěti částí, z nichž u každé byly následně definovány okruhy s vlivem na 

problematiku a každý z okruhů byl následně doplněn různým množstvím otázek tak, 

aby byla pokryta cela šíře problematiky.  

Tabulka č. 5: Shrnutí rozhovoru s farářem 

Oblast výzkumného problému Zjištěné skutečnosti 

Organizační zabezpečení  Klíčovou roli hraje time management. 

 Kvalita organizačního zabezpečování má dlouhodobě 

stoupající tendenci. 

Vlastnosti vedoucích  Nejdůležitější vlastnost hlavního vedoucího je pečlivost. 

 Nejdůležitější manažerskou činností je plánování. 

 Duchovní vedení je nepostradatelné a má svou roli 

zejména v plánování a průběhu tábora. 

 Lidé ve vedení by měli být „vyzrálí lidsky i duchovně“ 

(Příloha č. 3). 

 Probíhá generační obměna vedoucích. 

 Vztahy ve vedení byly bezproblémové. 

Finanční a materiální 

zabezpečení 
 Farnost je dost silná, aby utáhla i případné finanční 

problémy tábora. 

 Důležitější je naplnění výchovného cíle tábora než 

ekonomický profit. 

 Finanční stránku věci má v okruhu zájmu spíše druhá 

organizace – Sarkander.   

Cíle tábora  Cílem je obohacení dětí i vedoucích. 

 Existuje potřeba vzdělávání cíleného na skupinu 

ministrantů. 
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Plánování a kontrola  Plánování nebylo dostatečně dobré ze strany vedení ani 

duchovního vedení. 

 Důležitost má komunikace, v níž byly v tomto případě 

rezervy. 

 Zpětné vazbě nebyl připisován dostatečný význam. 

 

 Ze shrnující tabulky č. 5 vyplývá, že farář, potažmo ŘKF nesledoval na táboře 

primárně ekonomické zájmy. Vše bylo podřízeno naplnění cíle tábora, kterým je 

křesťanský rozvoj všech zapojených osob, a k tomu jsou směřovány i ekonomické 

aktivity. Vzhledem k ekonomické síle farnosti je možné si to dovolit. Obecně byla role 

faráře spíše v pedagogické oblasti tábora, management měl na starosti podle všeho 

hlavní vedoucí, případně jeho zástupce nebo někdo z pomocníků. Jako hlavní problém 

vnímala ŘKF plánování v období před táborem. Zejména to spočívalo v časovém 

plánování, komunikaci a taky v relativně objektivním faktoru probíhající generační 

výměny. ŘKF měla zároveň poměrně přesnou představu o personálním obsazení, 

existuje zde i způsob výběru vedoucích, mezi jehož hlavní aspekty lze zařadit znalost 

prostředí a lidí, nadšení a touhu a schopnost týmové práce. Respondent zmínil jako 

vhodný poměr vedoucích k účastníkům jako 1:3. Vzhledem k budoucnosti je  ŘKF a její 

zástupce optimisticky naladěn. Je zde vůle pokračovat a dále rozvíjet tuto aktivitu a 

případné zásahy by měly mít charakter spíše evoluční než revoluční. 

 V porovnání se závěry pozorování rozhovor rozšířil získané poznatky, ukázal na 

další prvky práce vedoucích, které nefungují dokonale a to je oblast plánování a 

vzájemné komunikace, nicméně je patrné, že v tomto směru byly na vedoucí kladeny 

velké nároky, se kterými se vypořádali obstojně. Naznačil i hrozby pro personalistiku 

tábora spojené s generační výměnou. Zatímco z pozorování jsme vymezili náklady jako 

neefektivní, z rozhovoru vyplynula finanční situace obecně jako dobrá. 

5.2.2  Rozhovor s hlavním vedoucím 

Druhý rozhovor byl veden s hlavním vedoucím tábora Respondentem 2. 

Rozhovor byl strukturován stejně jako předešlý rozhovor s rožnovským farářem, 

některé konkrétní otázky byly upraveny a specifikovány dle odlišného zaměření role 

hlavního vedoucího na táboře. Hlavní vedoucí jako jediný z respondentů rozhovorů 

strávil na táboře celý čas a rovněž má kompletní vhled do příprav a kontroly tábora. 

Celý rozhovor obsahuje příloha č. 4. Nejdůležitější poznatky z rozhovoru shrnuje 

tabulka č. 6. 
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Tabulka č. 6: Shrnutí rozhovoru s hlavním vedoucím 

Oblast výzkumného problému Zjištěné skutečnosti 

Organizační zabezpečení  Předmětem organizování je místo, téma, program, 

materiální a logistické zabezpečení tábora. 

 Organizace je dlouhodobě vybudována na kvalitní 

úrovni. 

Vlastnosti vedoucích  Klíčovým úkolem, který je třeba dobře zvládnout je 

rozdělení kompetencí v týmu. 

 Hlavní vedoucí musí perfektně ovládat všechny 

sekvenční činnosti manažera. 

 Podřízení přebírají vlastnosti svého nadřízeného. 

 Hlavní vedoucí je spíše manažer, ostatní jsou spíše 

pedagogové. 

 Tým vedoucích fungoval dobře. 

Finanční a materiální 

zabezpečení 
 Cenová a finanční politika závisí na počtu účastníků 

tábora. 

 Lze ušetřit v nákladech na množství potravin. 

 Panuje dobrá finanční situace tábora. 

Cíle tábora  Cíl by měl utvářet a formulovat celý kolektiv vedoucích. 

 Hlavní cíle jsou pedagogického rázu, ekonomické cíle 

pozbývají na významu. 

Plánování a kontrola  Plánování probíhalo ve velkém rozsahu a frekvenci už od 

začátku kalendářního roku. 

 Zpětná vazba a kontrola měla symbolický charakter. 

 

 Z tabulky vyplynulo, že hlavní vedoucí si je vědom dobré pozice 

ministrantského tábora ve farnosti a vnímá manažerské zabezpečení tábora jako dobré a 

je s ním spokojen. Na druhou stranu trochu podceňuje rizika, která lze vnímat zejména 

v nedostatečné kontrole a zpětné vazbě a nedostatcích v nákladovém řízení a někdy 

trochu napjaté situaci ohledně rozpočtu.  Jako pozitiva tábora se opět dá vypíchnout 

situace v týmu vedoucích, organizační zabezpečení a dobrá situace ve vztahu 

k zastřešujícím organizacím. Dobrá finanční situace je zde především podmíněna 

dobrými vztahy s farním úřadem, který, zdá se, má v zabezpečování tábora větší roli než 

druhá zastřešující instituce Sarkander. 

 Rozhovor s hlavním vedoucím zdůraznil potřebu zkoumat spokojenost 

zákazníka výzkumem mezi samotnými rodiči. Na základě uskutečněných částí výzkumu 

lze říci, že lidé zapojení do fungování tábora nemuseli mít přesnou představu o tom, jak 

byl tábor vnímán lidmi, kteří jej viděli zvenku. Dále bylo stále více patrné, že tábor byl 

vnímán primárně jako pedagogický prostředek, ne jako ekonomicko-manažerský 

fenomén. Vypadalo to, že dobré fungování tábora bylo zajištěno kromě kvalitního 

personálu léta propracovávanou organizací. Finance obecně byly oproti pozorování 
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převáděny do kladného vnímání, naopak jako slabina vyvstávaly stále více plánování a 

kontrola. 

5.2.3  Rozhovor se zástupcem Sarkander 

Dalším respondentem byl vedoucí pobočky Sarkander ve Valašském Meziříčí 

Respondent 3. Původním plánem rozhovoru bylo vytvořit otázky ve stejném duchu a 

rozsahu jako u předcházejících dvou rozhovorů, nicméně z poznatků vyplynulo, že 

Sarkander má větší odstup od samotného zajišťování tábora a jeho role by měla být 

spíše v poskytnutí jistého právního rámce a finanční a kontrolní práci. Z tohoto důvodu 

rozhovor nebyl v takovém rozsahu jako předcházející dva, nicméně dodržel rozdělení 

do stejných pěti okruhů jako u předešlých rozhovorů. Pouze v oblasti plánování a 

zpětné vazby bylo na základě poznatků upraveno rozdělení na aspekty osobní účasti a 

vedení dokumentace. 

Tabulka č. 7: Shrnutí rozhovoru se zástupcem Sarkander 

Oblast výzkumného problému Zjištěné skutečnosti 

Organizační zabezpečení  Role Sarkander spočívá výhradně ve zprostředkovávání 

finančních zdrojů. 

Vlastnosti vedoucích  Formální nároky na hlavního vedoucího jsou minimální – 

stačí absolvovat kurz. 

 Důležitost je kladena týmové práci. 

 Sarkander ponechává vedoucím absolutní volnost. 

Finanční a materiální 

zabezpečení 
 Účetní zisk tábora musí být nulový. 

Cíle tábora  Konkrétní cíle organizace nestanovuje. 

 Měly by být v souladu s posláním organizace. 

Plánování a kontrola  Mohou probíhat předem oznámené kontroly tábora. 

 Probíhají kontroly dokumentů – riziko ztráty dotace. 

 

 Ze shrnující tabulky č. 7 a z rozhovoru v příloze č. 5 vyplynulo, že Sarkander 

neposkytoval táboru žádné vlastní finanční prostředky, pouze zprostředkoval peníze 

formou dotací MŠMT a darů fyzických a právnických osob. Sarkander byl velmi 

liberální v přístupu k hlavním vedoucím a celkové organizaci tábora. Klíčovým 

objektivním měřítkem byla pro Sarkander přesnost účetnictví spočívající zejména ve 

včasném dodání a vykazování nulového účetního zisku. Výhodou pro tábor plynoucí ze 

spolupráce se Sarkander bylo bezplatné pojištění. Rozhovor opět potvrdil neziskový 

charakter celé akce, je patrné, že při spolupráci se Sarkander jako zastřešující institucí 

není, ani nemůže být cílem tábora finanční zisk. 
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 V rozhovoru bylo patrné, že účetnictví tábora vykázalo nulový zisk. V situaci, 

kdy zdroji financování byly kromě příspěvků účastníků, jen dotace a dary, 

s přihlédnutím k vnímané nízké ceně tábora nelze říct, že by byly neefektivní náklady. 

V porovnání všech tří proběhlých rozhovorů lze vidět, že hlavní zodpovědnost za 

kvalitu a hospodaření tábora přebíral hlavní vedoucí, případné problémy neovlivňují 

pořádající organizace ale hlavního vedoucího osobně. 

 Tento rozhovor nepřinesl výraznou změnu v pohledu na kvalitu tábora. 

Organizace Sarkander byla prospěšná pro tábor v oblasti legislativně-finanční a v tomto 

ohledu se vyznačovala značnou benevolencí a liberálním řízením. Oblast táborového 

managementu tak byla mnohem více v rukou ŘKF popřípadě vedení samotného, což 

přidává na významu předcházejícím rozhovorům. 

5.2.4  Rozhovory s rodiči účastníků 

Poslední rozhovory byly rozdílné oproti předcházejícím třem. Měly za úkol zjistit 

spokojenost rodičů se současnou podobou ministrantských táborů. Příloha č. 6 shrnuje 

jejich odpovědi. 

 Z rozhovorů s rodiči vyplynulo, že spokojenost zákazníků byla výrazně 

ovlivněna pocitem, který získali z chování dětí po příjezdu z tábora. Pokud rodiče měli 

nějaké výhrady k táboru, jejich obavy byly obvykle rozptýleny nebo potvrzeny reakcí 

jejich dětí. Je v zájmu tábora, aby byli spokojeni jak děti, tak také rodiče, kteří 

rozhodují o tom, jestli děti na tábor pojedou. Z rozhovorů se však dá usuzovat, že ač 

děti byly s táborem maximálně spokojené, rodiče byli spokojeni méně, vždy jeden ze 

čtyř rodičů jevil drobné rozpaky, můžeme tedy oprávněně usuzovat na více než 75% 

spokojenost zákazníků. Z rozhovorů dále šlo vidět bezproblémové vnímání ceny a 

vedoucích ze strany rodičů. Toto lze tedy považovat za silné stránky ministrantského 

tábora. 
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6.  Diskuze  

Při provádění výzkumů jsme se setkali s různými obtížemi a překážkami, 

nicméně i tak byl plán i časový harmonogram prakticky dodržen. Reichel (2009) i 

Hendl (2008) se shodují v tom, že kvalitativní výzkum je časově i realizačně náročnější. 

Největším problémem vnímáme spolupráci a domluvu s lidmi při realizaci rozhovorů.  

Také je nevhodné, když je výzkumníkem osoba natolik zainteresovaná 

v průběhu tábora, jako je zástupce hlavního vedoucího; umožňuje to sice hluboký vhled 

do problematiky avšak je potlačena míra objektivity. Jak už bylo popsáno výše, vysoká 

funkce ve vedení je jen těžko slučitelná s prací výzkumníka.  

Z tábora také existuje jen velmi málo relevantních dokumentů, které by 

zvyšovaly objektivitu výzkumu. Některé dokumenty jsou ze zákona povinné, jak je 

psáno v kapitole 2.2.4  Legislativa, kromě toho ani literatura neuvádí nutnost či 

vhodnost vytváření dokumentů o táboře. Kromě účetních výkazů, které nejsou 

resistentní vůči chybám těch, kdo je vyplňují, téměř žádný další dokument z táborové 

dokumentace nebyl pro práci relevantní. Výzkum se tedy opírá především o subjektivní 

názory zasvěcených lidí a rovněž struktura rozhovorů vytvořena jedním výzkumníkem, 

i když konzultována, snižuje validitu. Jako nepovedené v práci lze hodnotit neefektivní 

nakládání s časem, kdy odstup realizace rozhovorů od samotného tábora byl až příliš 

velký a následný průběh a souslednost všech kroků neposkytovala dostatečný časový 

prostor mezi jednotlivými kroky pro utřídění informací.  

Z výsledků práce vyplývá, že nejdůležitější pro práci týmu vedoucích 

ministrantského tábora je dobrý time management za podmínky fungujících vztahů 

v pracovním kolektivu. Odborná literatura se věnuje spíše sofistikovaným požadavkům 

na jednotlivé role členů týmu, obecné vlastnosti potřebné u týmu vedoucích jako celku 

přináší právě tato studie. 

 Jánská (2014) vypichuje množství otázek, kterými se zabývá organizace tábora, 

nerozlišuje však už jejich důležitost. Nejvýznamnějšími předměty organizování z 

hlediska ministrantského tábora jsou tábořiště, téma a program tábora a technické 

zabezpečení. 

Autoři připisují v manažerských činnostech významnou váhu procesu 

rozhodování, Torkildsen (2005) jej vypichuje jako jednu z nejdůležitějších činností ve 

volnočasovém managementu. Nicméně v této práci nebyla pozorována žádná specifika 
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rozhodovacích procesů v managementu letních táborů, což jim samozřejmě neubírá na 

důležitosti. 

Současné pojetí managementu aktivit v přírodě se zaměřuje dle Priesta a Gasse 

(2005) na vedení lidí a ostatní manažerské činnosti poněkud upozadňuje. Výsledky této 

práce naopak zachycují plánování, organizování i kontrolu na stejné úrovni důležitosti 

jako vedení lidí. 

Můžeme srovnat současnou organizační strukturu ministrantského tábora 

s organizační strukturou prezentovanou odbornými zdroji. Organizační struktura 

ministrantského tábora je zachycena na schématu č. 2. Na rozdíl od Nové (2014) práce 

poukazuje na benevolentnější rozdělení jednotlivých rolí. Nová (2014) vypichuje pouze 

hlavního vedoucího, struktura ministrantského tábora je více hierarchizovaná.  

 

Schéma č. 2: Organizační struktura ministrantského tábora 

Jako velká slabina ministrantského tábora se ve srovnání s Čáslavovou (2009) 

jeví nevyjasněná pozice duchovního vedoucího, který je v něčem nadřazen a v něčem 

podřízen hlavnímu vedoucímu.  

V literatuře nenajdeme informaci o optimálním počtu vedoucích a dětí na táboře. 

Zatímco zákon č. 258/2000 Sb. mluví o táboře při 30 a více účastnících, zde je táborem 

nazvána akce pro 12 lidí. Navíc výsledky práce specifikují i poměr účastníků a 

pracovníků jako 1:3. To je určitě nadprůměrné číslo z pedagogického pohledu, avšak 

vzhledem k nákladům číslo příliš zatěžující rozpočet. Zatímco v souladu s Novou 

(2014) výzkum potvrdil, že hlavní vedoucí jako jediný skutečný manažer na táboře 

vykonává všechny sekvenční manažerské funkce, dokonce jej označil za jediného 

opravdového manažera, ostatním funkcím na rozdíl od Harmacha (2004) nepřipsal 

manažerské role. 
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 Zatímco Jánská (2014) zdůrazňuje, že rodiče srovnávají tábory pro své děti 

s vlastní zkušeností z dětství, tato práce nalezla stěžejní měřítko pro hodnocení tábora 

v subjektivním pocitu dětí. 

  Dále ve srovnání s literaturou můžeme vidět korespondenci výsledků výzkumu 

s pojetím fundamentálního cíle letního tábora. Torkildsen (2005) chápe cíl 

managementu volného času jako rozšiřování prostoru pro využívání volného času 

v populaci. Stejně tak v případě ministrantského tábora je upřednostňován sociální 

přínos před ekonomickými cíli.  

Finance a kapitál na táboře nejsou zatím předmětem zájmu odborné literatury 

v dostačující míře. Právě v této oblasti tkví přínos této práce. Práce přináší pohled na 

složky rozpočtu. Největší položkou příjmů byly příspěvky účastníků. Největší náklady 

vázaly potraviny a ubytování. Zatímco příjmy jsou relativně stále a odhadnutelné, 

celková výše nákladů závisí na vzdálenosti místa tábora od sídla organizace, což se 

promítá do nákladů na jízdné a to mohou být významné položky rozpočtu. 

Neuman a kol. (2000) zdůrazňují nutnost reflexe. Na ministrantském táboře 

oblast kontroly a zpětné vazby zatím nebyla vedením doceněna. Jedná se o jeden 

z nedostatků tábora. 

 Studie ukázala, že mezi rodiči účastníků ministrantského tábora panovala obecně 

spokojenost, avšak byly i případy nespokojených zákazníků. Nespokojenost byla 

vysledována u rodiče, jehož syn byl na táboře poprvé, je tedy možné, že nové prostředí 

nezapůsobilo očekávaným způsobem. Potvrdila se hypotéza H1, zároveň však bylo 

patrné, že vedoucí a lidé, kteří viděli do zákulisí tábora, měli zkreslenou představu o 

názoru rodičů, kteří stáli „na druhé straně,“ a tito vedoucí si tábor poněkud idealizovali.  

 Práce dále ukázala, že problematiku financování tábora je potřeba rozdělit do 

více kritérií. Došli jsme k závěru, že cenová politika byla dlouhodobě silnou stránkou 

tábora, a to na základě vnímání rodičů i faráře ŘKF Rožnov, což byly dva hlavní zdroje 

financí. Dalším kritériem jsou náklady. Tato oblast se jevila jako neefektivně řešena 

z důvodů určitých osobních chyb zodpovědného vedoucího. Tento fakt lze vnímat jako 

příležitost tábora, levnější náklady mohou přinést levnější cenu. Dalším faktem je dobrá 

úroveň spolupráce s ŘKF, co se týká financí. Podle signálů, které se výzkumu objevily, 

je farnost na odpovídající finanční úrovni. Přestože hypotéza H2 byla vyvrácena, lze se 

domnívat, že finanční stránka nepatří mezi slabiny tábora. 
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Tým vedoucích ministrantského tábora byl zhodnocen jako dobře fungující celek 

na základě vnímání pořádající organizace i většiny rodičů. Mezi silné vlastnosti patřily 

skvělé vztahy a spolupráce, rizikem byla slabá orientace na cíl. Hypotéza H3 byla 

potvrzena. 

Práce se zabývala výzkumným problémem fungování ministrantského tábora. 

Jak vyplývá z práce, pro efektivitu táborového managementu je třeba sledovat zejména 

sociální cíle akce, mít zabezpečené kvalitní pracovníky, věnovat dostatek času 

plánování. Je to v souladu s odbornou literaturou, dle níž jsou tyto předpoklady 

nezbytné pro zajištění kvalitního programu. Jako silné stránky ministrantského tábora se 

projevily organizace, financování a personalistika naopak plánovací a kontrolní procesy 

vykázaly nedostatky. 
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7.  Závěr 

 Ministrantský tábor Rožnov p. R. byl v této práci podroben dostatečnému 

rozboru pro to, aby umožnil lidem, zasvěceným v jeho fungování, poznání procesů a 

z toho vyvození důsledků do budoucna. Pro důkladnější poznání tohoto konkrétního 

tábora tato práce poslouží i nezasvěceným manažerům. Cíl spočívající ve vytvoření 

souboru poznatků o managementu ministrantského tábora byl naplněn.  

 Práce hodnotí ministrantský tábor Rožnov p. R. jako pozitivní akci fungující na 

dobré úrovni, která má bohatou tradici i vysoký potenciál rozvoje. Ministrantský tábor 

se jeví jako silně personálně zabezpečen, existuje potřeba jeho pokračování, dobrá je 

jeho finanční situace. Slabinou jsou ne úplně fungující sofistikované manažerské 

procesy. Hlavní výhodu práce spatřujeme právě v zahrnutí komplexního spektra dílčích 

složek táborového managementu jako celku. Cíl spočívající v nalezení silných a slabých 

stránek tábora byl naplněn. 

Dílčí úkoly práce byly postupně realizovány tak, jak je vytyčuje kapitola 

3.2  Úkoly. Téma práce bylo velmi rozsáhlé, protože na vedení letního tábora má vliv 

mnoho aspektů a každá z oblastí, do kterých je možno rozdělit management letního 

tábora by mohla být předmětem samostatného rozsáhlého zkoumání.  

   Z práce vyplynulo několik tvrzení, které charakterizují tento tábor, ale 

v kritickém srovnání s odbornou literaturou prezentovanou v kapitole 2. Teoretická 

východiska, mohou posloužit kterémukoliv jinému táboru.   

 Vnímáme také široké spektrum příležitostí pro navázání na výsledky této práce. 

Kromě sofistikovaných změn v rámci ministrantského hnutí v Rožnově pod Radhoštěm 

nabízí práce pro odbornou i zájmovou populaci přehled oblastí, které definují 

management letních táborů jako celek. Práce může poskytnout kritický rozbor současné 

odborné literatury ve srovnání se zkušenostmi manažerů letních táborů z praxe. Může 

zobecnit představu o tom, co zahrnuje letní tábor z hlediska nákladů, financí, 

administrativy a legislativy, filosofického a sociologického kontextu, řízení, logistiky a 

dalších odborných manažerských oblastí.    

 Ministrantský letní tábor je akce nadmíru specifická. Práce tedy spíš než 

zobecnění poznatků nabízí způsob, jakým nahlížet na manažerskou analýzu letních 

táborů. Práce odhaluje nedostatky současného vědeckého poznání zejména v oblasti 

financování letních táborů a charakteristiky manažera letního tábora. Nabízí se otázka, 
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zda je možné nalézt specifika táborového managementu, které by jej odlišovaly od 

ostatních složek managementu aktivit v přírodě. 
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Příloha č. 3: Rozhovor s farářem ŘKF Rožnov p. R. 

 Analýza dosavadního fungování tábora 

o Organizační zabezpečení 

 Role ŘKF jako instituce v organizování tábora 

 S jakým cílem ŘKF pořádá tábor? 

Tak jeden cíl se vztahuje k vedoucím a jeden k účastníkům – dětem. Většinou se tábory 

dělají pro děti, takže tím cílem pro děti je dát je nějak dohromady, aby navázaly vztahy, 

aby se upevnily vztahy, které existují, aby se poznaly mezi sebou a aby taky poznaly 

křesťanství v té praktické rovině, tedy kdy se setkávají s křesťanstvím nejen v liturgii, 

ale také v těch vztazích, kdy si společně hrají, chodí na výlety a zažívají společenství 

církve i mimo kostel. 

A co se týká cíle, který je ještě takový druhotný a neméně důležitý, to je formace těch, 

kteří už nejsou dětmi, ale jsou vedoucími a pořádají program pro děti. I u nich dochází 

k podobným věcem. Zakoušejí církev trošku v jiném prostředí a taky to, že církev není 

jen o tom, že člověk něco přijme, ale že může i dávat pro druhé. Takže je tu taková ta 

užitečnost těch lidí i ve vztahu k dětem, k mládeži. 

Tedy to vidím jako hodně důležité, že mohou zakusit i něco mimo liturgii, mši svatou. 

 Jak byste popsal a zhodnotil vývoj ministrantských táborů 

za dobu vašeho působení? 

Myslím si, že v určitých směrech to roste. Jednak v těch organizačních věcech, kdy se 

zajišťuje místo, připravuje se program. Podle mě jsou nesmírně důležitá ta úplně první 

setkání, kdy se ujasní cíl akce, prostředky, kdo, co, kdy, kde...Takže v tomto, myslím, se 

to posouvá dopředu, určitě to není dokonalé, ale myslím si, že se to zlepšuje. To jsou ty 

nejzásadnější věci. 

 Dělal jste v tomto ohledu nějaké změny oproti vašim 

předchůdcům? 

Já jsem měl vysoce nastavenou laťku díky Rajnochovicím (Táborové středisko ARCHA 

bylo jeho předchozím působištěm v roli faráře – pozn. aut.). Není rozumné, aby člověk 

ty věci hned při prvním setkání měnil, ale uvědomuji si, že u nás jsou ještě mezery 

v přípravě i v realizaci, a to například v rozdělení rolí, ale hlavně v zacílení 

jednotlivých dnů i v zacílení celkovém. Na tom musíme pracovat i s ohledem na lidi, 

které tady máme a s kterými musíme pracovat.  Oni už zítra mohou být někde jinde. To 

je velký závazek. 
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 Jak je ministrantský tábor vnímán rodiči ve farnosti? 

Myslím, že rodiče už počítají, že zkrátka tábor bude. Je to dobrý signál. Nemáme celkem 

problém ten tábor naplnit. Takže je to signál, že to rodičům vyhovuje, že jsou rádi, že 

něco takového pro jejich děti bývá. A když jsme začali ještě navíc příměstské tábory, tak 

se nabídka rozšířila, a člověk zjistil, že rodiče mají zájem, aby děti někde byly. Je to 

možná z praktických důvodů, aby je někam umístili, když sami chodí do práce. Ale je 

tam i druhý pohled, a to je formace. To, že děti mají možnost nějak růst, vytvářet vztahy 

a že ta doba prázdnin je na to příhodná, protože se to prakticky žité křesťanství dostává 

do dětí mnohem jednodušeji a takovou srozumitelnější formou než při hodinách 

náboženství nebo výchově doma. 

 Jak vnímáte postoj farníků k ministrantskému táboru? 

Myslím si, že představa o tom, jak bude vypadat moje léto od farníků, by spočívala 

v tom, že někam vyjedu s nimi na pouť (úsměv). A budu s nimi třeba 3 týdny někde na 

pouti. To jsem zavrhl hned na začátku, protože nedá se stihnout všechno. Moje 

preference o prázdninách patří právě spíš tady té skupině mladých, dětem a mládeži. 

Uzpůsobili jsme tomu i dobu bohoslužeb ve farnosti během prázdnin, kdy od pondělí do 

středy je tam téměř volno, takže kněz může být s dětmi na táboře. Navíc dospělým je 

věnováno dost pozornosti během roku, tak musí uznat, že je třeba se věnovat také jiným. 

 Jaká je pozice ministrantského tábora mezi ostatními 

tábory? 

Tak je zde otázka, jestli při současném vývoji má cenu dělat ještě ministrantský tábor 

zvlášť. Letos vlastně bude jeden společný farní tábor, kdy díky personální obměně se 

dala příležitost začínajícím vedoucím udělat tu zkušenost s vedením a spojilo se více 

táborů. Ale já si myslím, že ministrantský tábor má svůj smysl, protože ministranti jsou 

zvláštní skupinou a kromě toho, že si vytvářejí nějaký vztah a ten se prohlubuje i na 

táboře, tak je tam rovina toho vzdělávání v oblasti liturgie, což by ostatní nemuselo 

zajímat. Schóla do toho taky trochu zasahuje při zpěvu, ale ministranti úplně 

bezprostředně, takže ten čas jen pro ně vnímám jako velmi důležitý. Jsou jedněmi 

z nejbližších spolupracovníků kněze při bohoslužbě. 

 Finanční a materiální podíl farního úřadu 

 Podílí se farní úřad na zabezpečení tábora finančně nebo 

materiálně? 

Tak výdaje přímo na tábor se neschvalují na ekonomické radě, ale počítá se s tím 

v rámci pastoračních aktivit, což jsou vlastně všechny kromě těch stavebních úprav, a 

investice do dětí a mládeže je jednou z těch zásadních. Doposud jsme vždycky na tábor 
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něco přispívali, byl to většinou doplatek mezi náklady a tím, co se vybralo od rodičů 

dětí. Záleží vždy jaké místo pro tábor bylo a jak bylo daleko. Nějaký příspěvek tam byl a 

bude určitě i v budoucnu. 

 Byly nějaké neplánované výdaje? 

Tak někdy se ty náklady vyšvihly, právě díky zmiňované vzdálenosti. Byl doplatek na 

dopravu, což znamenalo nárůst výdajů, ale vždycky se to dalo zvládnout a myslím, že ta 

farnost je natolik živá a životaschopná, že tyto věci utáhne. 

 Podíl farního úřadu na personálním zabezpečení 

 Podílí se na táboře zaměstnanci ŘKF? 

To nemáme, aby tam byl někdo speciální. Je to asi ve všech farnostech, že tyto služby 

jsou zajišťovány dobrovolníky, někdy i z okolních farností. V některých farnostech bývá, 

že třeba přijede pomoct vařit některá z maminek, ale tady to vždycky bývá někdo 

z mládeže. Takže farnost je schopna tyhle věci pokrýt. 

 Nakolik jste se zúčastnil tábora 2014, vnímáte účast jako 

dostatečnou? 

No myslím, že by toho šlo udělat víc. To souvisí s plánováním, že by mohlo být 

dokonalejší propojení tábora s takovou tou duchovní linií, která by se měla prolínat 

táborem, což samozřejmě souvisí s časem, který člověk na táboře stráví. V tomto si 

myslím, že mám jakési mezery v tom plánování. Jednak v programovém a i tom 

časovém, kdy tam kněz bude, v tom máme mezery. A vidím to jako zásadní, protože jestli 

ten tábor má být křesťanský, tak nejde jen, aby to bylo s lidmi z kostela, ale aby to mělo 

i napojení na křesťanské hodnoty.  

o Kvality vedoucích pracovníků 

 Vztah k vedoucím 

 Jak byste popsal váš vztah k hlavnímu vedoucímu, 

k animátorům, k technickému personálu? 

Nadstandartní. Známe se docela dobře i z období, kdy nejsme na táboře, během 

školního roku se setkáváme, známe se, plánujeme ty věci, takže myslím, že to není vztah 

úplně nadřízený – podřízený a sklapnout, ale je to spíš o domluvě a hledání cesty, která 

bude nejvhodnější. Vážím si toho, že mladí jsou schopní dát své síly do služby a i vyjevit 

svůj názor, to je taky moc důležité, aby nebyli jen vykonavatelé rozkazů, ale že je to 

společné dílo, které se vytváří z pohledu nasazení toho kněze i těch vedoucích. Je to živý 

organismus, který roste i během toho tábora. 
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 Ideální vedoucí 

 Jak by měl podle vás vypadat ideální hlavní vedoucí a 

animátoři? 

Jasně, že kluci chtějí třeba, aby kuchařka zase nebyla tak úplně škaredá. Je pak 

nevýhoda, že zase stráví, ti kluci, v kuchyni moc času. Ale je tam jedna zásadní věc a to 

je cíl tábora, jednotlivých dnů a akcí, a v tom je nezastupitelná role hlavního vedoucího, 

který má jako jednu z prvořadých věcí udržovat tým zaměřený k cíli. Protože cíl 

posvěcuje všechno to, co člověk potom dělá. Podle cíle je člověk schopen zhodnotit, 

jestli to co dělal, bylo dobré nebo ne, jestli to přibližovalo děti k cíli nebo ne. A z toho 

pohledu je taky třeba se dívat na ty vedoucí. Jak říkali kdysi v semináři, nejsou špatní a 

dobří bohoslovci, ale jsou hodní a vhodní, a tady je to podobné. Může být člověk dobrý, 

třeba i výborný, ale není schopen pracovat s dětmi, nebo není schopen splnit tu službu 

kuchařky nebo hlavního vedoucího nebo jakoukoliv. To je důležitý pohled jednak na 

výběr lidí, ale i fungování. 

 Jaké vlastnosti považujete u hlavního vedoucího a 

animátorů tábora za ideální? 

Vyzrálost lidská a duchovní, to bych dal jako důležitý předpoklad hned na začátek. A ta 

přichází postupně, člověk o ni nějak usiluje, a ona ne vždy přichází jenom s věkem, 

mnoho dospělých jsou pořád dětmi, ale když člověk na sobě nějakým způsobem pracuje, 

tak roste, rozvíjí se, takže to mi přijde jako ideál hlavního vedoucího, když je člověk 

vyzrálý lidský, a pokud to je křesťanský tábor, že je vyzrálý i duchovně, je zakotven 

v tom vztahu k lidem i k Bohu, a ty věci předává. Říká se, že co člověk nemá, nemůže 

předat. Na táboře se určité procento předává tím, že je připravený program, ale 

mnohem větší množství obohacení je díky osobnímu příkladu. A to může být při 

neformálním rozhovoru při večeři, nebo při přechodu na stanoviště, kdy člověk může 

udělat mnohem víc, než co bylo zamýšleno u přípravy. To znám i ze své zkušenosti, že 

tady mohou udělat obrovský kus práce lidi, kteří jsou ukotveni lidsky i duchovně. 

 Skuteční vedoucí 

 Splňují vedoucí 2014 vaše představy o správných 

vedoucích? 

Já myslím, že jo, celkem se to daří. Taky ve farnosti nejsou neomezené možnosti výběru, 

i když stále lepší než v nějakých položivých farnostech. Tady je mladých víc a u těch, 

kteří to chtějí dělat, je vidět taková ta lidská touha, a kde je touha, tak většinou to tak 

bývá, že člověk má i jakousi ochotu se nechat vést a formovat, aby to bylo čím dál lepší 

každý rok. Tím taky člověk roste. Co se týká duchovních hodnot, tak je tam taky jakási 
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snaha žít vztahy s lidmi i s Bohem i během roku. Jsou to dlouhodobé věci a vždycky mi 

připadlo, že ten, kdo tábor zaštiťuje, musí mít jakousi míru tolerance k tomu, že nikdy 

nebude pracovat s ideálními lidmi, protože on sám není ideální. Je důležité, aby člověk 

neupustil od té snahy vést a nechávat vyrůst jak děti, tak vedoucí. V tomto možná vidím 

své nedostatky, když se ještě vrátím k té předminulé otázce, že by to možná chtělo více 

času na nějaký rozhovor mezi knězem, který je zodpovědný za ten tábor a těmi 

vedoucími. 

 Počet vedoucích a jejich role 

 Jak hodnotíte současný počet vedoucích, způsob výběru 

vedoucích? 

Počet vedoucích je plus mínus daný počtem dětí, které na tábor jedou, je potřeba určité 

množství lidí, aby ten tábor fungoval. Aby se naplnily služby, které k táboru patří od 

hlavního vedoucího přes pomocníky po zajištění dopravy, zásobování atd. Zároveň je 

třeba myslet i na zapojování těch mladších, kteří by v nějakém časovém horizontu byli 

schopni službu přebrat. Je důležité myslet na to, kdo do těchto věcí vstoupí. Takže počet 

vedoucích je daný velikostí tábora. Třeba v Rajnochovicích byl přesně dán počet dětí 64 

a k tomu se stanovil počet vedoucích 20 – 21, nebo 19 – 21, a ten počet se 

nepřekračoval, protože to byla dlouhodobá zkušenost. Ve farnostech je to trošku jinak, 

ale jakési množství vedoucích je dobré dodržet. Když je jich víc nudí se, dělají hlouposti 

a už se tolik nevěnují dětem, ale točí se kolem sebe, když je jich málo zase nestíhají, jsou 

unaveni a zase se dětem nevěnují. A výběr vedoucích je nejpřirozenější cestou. Když ti 

mladí dorůstají do určitého věku, tak se z táborníků stávají vedoucí nebo pomocní 

vedoucí. Ale každý táborník se nestane vedoucím, jen ti nejsilnější a nejvhodnější, ti 

kteří, by chtěli ty tábory dělat, nesou si tu myšlenku nějak v sobě a nenechají se odradit, 

tak z nich většinou vyrostou ti dobří vedoucí, protože ta služba vedoucího je o 

vytrvalosti a ta se ukazuje už v tom, že člověk chce. Není to jednorázový pud, ale touha 

být stejně dobrý vedoucí jako ten, kterého jsem tam zažil. Ale teprve když se překročí 

jeden nebo dva roky, tak se teprve ukáže, jestli ten člověk opravdu o to usiluje a na sobě 

pracuje a bude schopný ty věci převzít. 

 Hodnotíte počet a práci vedoucích na táboře 2014 jako 

efektivní? Zvládali podle vašeho názoru jednotliví 

vedoucí své role? Bylo rozdělení rolí dobré? 

Máme generační obměnu, to bývá všude i v každé firmě. Když je ta proměna tak 

výkonnost přirozeně jde trošičku níž, ale je to důležité proto, aby věci pokračovaly dál a 

měly svoji návaznost. Teď vnímám, že nastupuje nová generace mladších, a je potřeba 
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se jim věnovat, aby do sebe dostali ty hodnoty, které mají jako vedoucí mít. Budu se 

opakovat, je to práce s lidmi a je tam obrovská zodpovědnost za lidi, které mám 

v rukách a nejenom po fyzické stránce, ale třeba i po té duchovní. To, co člověk udělá 

na táboře, se může odrazit do celého dospívání. Jak se říká, příklady táhnou. Člověk se 

může stát třeba vzorem pro několik let dalšího života dítěte. Takový 13letý kluk nebo 

holka může mít na tři čtyři roky před očima někoho jako vzor a možná větší vzor než 

mají ve faráři nebo rodiči, protože ten někdo je jim mnohem blíže. Takže na těchto 

věcech je potřeba pracovat, samozřejmě to není dokonalé.  

 Máte konkrétní vzpomínky na práci vedoucích na táboře? 

Konkrétně si asi nevzpomenu, ale připadá mi, že nejvíc se ty věci projeví, když program 

z nějakých důvodů zkolabuje, a můžou to být i objektivní příčiny, třeba extrémní počasí. 

Tam se teprve ukáže životaschopnost těch lidí, vedoucích a bývá to i v životě, že 

v kritických situacích se ukáže, co v kom je a k čemu má člověk dispozice, dary a 

schopnosti a tak to je i na tom táboře. A pak ještě  jsou tu takové ty naplánované chvíle, 

kdy se hodnotí, a to je takové to nejpřirozenější, že člověk se na závěr dne zhodnotí, co a 

jak proběhlo, a člověk vidí ty věci…Ale to, co je v úplném jádru se ukazuje v těch 

napjatých situacích, zvlášť když přijdou nějaké hádky a tak… 

o Nakládání finančních a materiálních prostředků 

 Finanční zabezpečení 

 Měl jste přehled o hospodaření v rámci táborového 

rozpočtu a účetnictví? 

Má to na starosti hlavní vedoucí, ale určitě se o to zajímám. Vždycky se o těch věcech 

bavíme a každý rok tam bývá příspěvek farnosti, takže ten přehled je a zároveň, když se 

plánuje další tábor, tak se taky zohledňuje to, jak proběhl ten minulý a podle toho se 

nastavuje cena, třeba i podle zdražování a tady těch věcí. Pokud jde o účetnictví, tábor 

je dělaný pod Sarkanderem takže to se vyřizuje papírově přes Olomouc, takže spíš 

konzultuju…Kdyby to šlo přes farnost, tak bych se zajímal mnohem víc. 

 Znamenal tábor pro ŘKF nějaké mimořádné výdaje? 

Mimořádné asi ne, protože díky, relativně skromným podmínkám a tudíž i nízké ceně a 

ještě relativně krátké vzdálenosti to letos nebylo potřeba. Další věc je, že táborů bývá 

víc, a když bývají na jednom místě, tak se nálady snižují, materiální věci se nepřevážejí, 

ušetří se na dopravě. Je to ideální, když se tábory spojí a jsou na jednom místě. 
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 Jak hodnotíte cenu pro účastníka tábora? 

Myslím si, že vzhledem k ostatním táborům je nižší než u ostatních subjektů, které 

pořádají tábory. Podle mě je to stále přijatelné pro rodiče, aby tady tu aktivitu dětem 

dopřály, nehledě k tomu jakémusi formačnímu charakteru pro děti. Myslím si, že je to 

dobrá investice. Za tu cenu výborná investice. 

 Materiální zabezpečení 

 Jak hodnotíte životní podmínky na táboře? 

Bývají rozličné, dle kvality fary. Většinou si tu faru může člověk vybrat, když plánuje 

dostatečně dopředu. To znamená, když do Vánoc je jasné, kde se bude. Když je to 

později, tak většinou díky zájmu ostatních farností se ten výběr zužuje, a tím se taky 

většinou snižuje kvalita toho místa, co se týká samotné fary nebo toho tábořiště, i toho 

okolí, samozřejmě všichni, když hledají, tak chtějí ideální podmínky, tzn. jak pro 

přebývání, přespávání, vaření, tak i ty podmínky týkající se přírody, jaké jsou možnosti 

vyjít do přírody, koupat se… Tyto věci se zvažují, a čím později se do těchto věcí jde při 

plánování, tak tím většinou horší kvalita člověka čeká. Zase je tam výhoda nižší ceny, 

ale cena by neměla hrát tu první roli. 

o Plánování a zpětná vazba 

 Podíl faráře ŘKF na plánování před táborem 

 Nakolik se účastníte plánování a jak probíhá z Vašeho 

pohledu? 

Rád bych se ho zúčastňoval víc. Z nějakých důvodů to ne vždycky třeba vyjde. (Odmlčel 

se) Pokud tam má být kněz a má to být křesťanský tábor, tak mi přijde zásadní, aby u 

toho byl právě v době, kdy se ty věci chystají. Často se stává, že se ten duchovní 

program přilepí už k tomu nachystanému, což je potom náročné pro to, jakou formu 

zvolit, aby to korespondovalo i s tím duchem tábora, s hlavní myšlenkou, která se 

prolíná tím táborem. Ideální je z mého hlediska, když při té přípravě nejzákladnějších 

věcí jsou přítomni vedoucí, hlavní i pomocní, ale i farář, který má zajišťovat tu 

duchovní službu. Ty věci často jdou už na začátku zkoordinovat, dát do souvislostí. 

Někdy se může zdát, že není náročné připravit duchovní program, protože může být 

kdykoliv jakýkoliv, ale jestli to má být efektivní, tak jde o to, aby to korespondovalo 

s duchem, ve kterém se nese tábor. A to už potom jde těžko, když tábor je úplně 

připravený. 

  



 

84 

 

 Jak jsou vaše rady podle vašeho mínění přijímány ze 

strany vedoucích? 

To je otázka spíš na ty vedoucí samotné. Já myslím, že si celkem rozumíme, že to není 

nějaký problém. Vždycky je trošku náročné zkombinovat ty představy, které člověk o 

táboře má a zvlášť, když je tam třeba velký věkový rozdíl a třeba i malá zkušenost 

s vedením tábora, tak se to hůř zkoordinuje. Když člověk vidí o kousíček dál, tak ví, kam 

to vede a taky to, co se dá z času deseti dnů vytěžit. Zvlášť takové ty začátečnické 

přístupy se někdy zúží na takové to vyblbnout se, aby děcka měly zajištěné ty efektní 

věci, kdy si zahrají efektní hru a unaví se a všechno, ale kdy z toho jde vytěžit mnohem 

víc. A to si myslím, že je ta nezastupitelná role kněze při té přípravě. Ale myslím, že u 

nás není cítit žádné napětí. 

 Průběh tábora 

 Jak hodnotíte operativní plánování v průběhu tábora? 

Je to odlišné podle toho, jaká situace nastane. Je veliká milost, když je hlavní vedoucí 

tábora pečlivý a dokáže všechno přesně naplánovat. Neméně důležitá je i ta schopnost 

improvizace. Když se řekne improvizace, tak si představíme, řekněme z duchovního 

pohledu, že je to spíš hřích. Že je to hašení něčeho, co se nenachystalo. Ale improvizace 

je také veliký dar, kdy člověk dokáže zareagovat na momentální situaci. Ne vždycky se 

dají všechny situace i na tom táboře předpokládat a připravit se na ně. A můžou to být 

nejrůznější věci, třeba onemocnění dětí. Také jiná je situace v okolí tábořiště, když je 

třeba duben a jedeme navštívit to místo a jiná je v červenci, kdy létá kolem jezera plno 

komárů. Takže najednou je situace jiná a člověk se musí přizpůsobit. Ta aktuální reakce 

na situaci, která přišla, je nesmírně důležitá. Je taky důležité, aby si vedoucí nalili 

čistého vína. Ne, že by měli popíjet, ale zhodnotit situaci, říct si jaká je realita a co se 

musí změnit a je to někdy nepříjemné, když člověk má připravenou už tři měsíce nějakou 

hru, makal na tom, má připravené všechny věci ke hře a najednou to třeba padne a ta 

jeho hra vůbec nebude. Je to takové demotivující, ale někdy je to nutné. Nebo i úplně 

nezbytné k tomu, aby tábor nějakým způsobem přežil. 

 Kontrolní mechanismy 

 Jak hodnotíte způsob potáborového hodnocení a zpětné 

vazby? 

Mohla by být mnohem dokonalejší. Je podle mě zásadní. Pokud se něco dělá 

dlouhodobě, tak vždycky hodnocení je výchozí bod pro další akci, která navazuje. 

Kromě těch praktických věcí, že se člověk učí z chyb a z úspěchů, tak je tam i to, že díky 

hodnocení vlastně člověk roste. Není to jen o uskutečnění akce plus mínus dobře a 



 

85 

 

hození všeho za sebe, ale člověk tou zpětnou vazbou i vidí, jestli se naplnily cíle, o 

kterých se usilovalo na začátku. A teprve až při zpětné vazbě člověk vidí, že se něco 

podařilo, že Pán Bůh něčemu požehnal a děti se posunuly dopředu. Je to nesmírně 

důležitá věc. I pro ty vedoucí, do života, ve vztahu k rodině, kterou třeba budou mít. 

Člověk vidí, že děti nerostou a nestávají se dobrými a schopnými sami od sebe, ale že se 

podrobují výchově a řádu a ten člověka doprovází. Může to být i nesmírně důležitá 

zkušenost do rodin. Jak vést své vlastní děti, ne všechno se dá povolit, ne všude je dobré 

být tím tvrdým, který nedovolí naopak nic. 

 Vzpomenete si na konkrétní ohlasy od rodičů a jiných? 

Konkrétní si nevzpomínám ale většinou ten pocit, který je patrný v dětech je satisfakcí 

za všechny útraty, které člověk snese. A ještě jedna věc; když nastane další rok a období 

přihlašování, a ty děti se přihlásí, tak je to pro mě znamení, že ten předchozí rok nebyl 

tak špatný. Myslím, že po letošním táboře byli ti kluci více semknutí, zvlášť ti mladší, 

kteří hledají své místo u oltáře, a je pro ně těžké vstoupit do skupiny starších, někdy i o 

dost starších kolegů. To je další důležitá role tábora propojovat generačně starší a 

mladší ministranty. 

o Vize do budoucna 

 S čím jste spokojený, co byste naopak změnil do budoucna?? 

To že tábory existují, je samo o sobě pozitivní. Teď vidím takovou důležitou věc, to je 

kvalitní předání, aby generační výměna nepřinesla nějaký hluboký pokles v kvalitě 

pořádání tábora, ale…aby to nějak zkrátka šlo v těch intencích, v kterých to jde. Chtěl 

bych klást důraz fakt na tu přípravu. Čím lépe jsou věci nachystané, tím méně se přihodí 

situací, které člověka překvapí i negativně. Někdy se dá zakamuflovat program tak, že to 

děti ani nepoznají, ale nejde to dělat do nekonečna. A člověk z toho nemá ani dobrý 

pocit. Takže chtěl bych klást důraz na generační obměnu a starost o ty, kteří nastoupí 

jako mladí, aby v těchto věcech vyrostli. Aby nebyli nějací sólo hráči, ale 

spolupracovníci. 
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Příloha č. 4: Rozhovor s hlavním vedoucím 

 Dosavadní fungování tábora 

o Jak efektivně funguje organizační zabezpečení letního tábora 

 Organizace obecně 

 Popiš co je potřeba organizačně zabezpečit před 

samotným táborem. Popiš průběh předtáborové 

přípravy… 

Tak před samotným táborem je potřeba zajistit především místo a datum. Za těch 12 let, 

co vedu tábory, už je to téměř takový rituál. Je to fajn, když si můžu udělat výlet na 

nějaké vzdálené místo, projet si to tam, zjistit, co je v okolí zajímavého, popustit uzdu 

fantazii a představit si, jak se na tom místě bude prohánět banda skřetů, elfů, indiánů 

nebo jiných literárních postav. Nejlépe do února se snažím najít a navštívit místo, což je 

vždy dům, tedy konkrétně fara. Uvažovali jsme o stanovém táboře, ale vše má své 

výhody a nevýhody. Loňský tábor, o kterém se máme bavit, byl příkladem toho, jak je 

dobré mít zázemí, když 9 z 11 dní tábora prší.  No, a když je vybrána fara ve sjednaném 

datu, mohou začít přípravy. Svolá se úvodní porada. Snažíme se vymyslet téma, které by 

zapadlo do koloritu místa.     

 Jak funguje zabezpečení v průběhu tábora z hlediska: 

programu, materiálu a vůbec? 

Co se týče programu, ten je připraven během jarního období, materiál pro hry je pak 

potřeba nakoupit už před táborem. Program pak realizují vedoucí a animátoři. Musím 

si také zajistit odvoz zavazadel účastníků tábora a materiálního vybavení, to znamená 

domluvit se s některým s otců kluků nebo známým, aby poskytl dodávku nebo větší auto 

s vozíkem. Když někdo nemůže právě třeba přepravit ty věci, tak se to může komplikovat 

a je třeba vymyslet nějakou další možnost. Ale je fajn, že se vždy najde někdo, kdo 

obětuje čas, i když si vybere náhradní volno nebo vezme dovolenou. Toho si moc vážím. 

 Organizace 2014 

 Co se povedlo a nepovedlo z hlediska organizace v roce 

2014? 

Víš, nechci, aby to vypadalo, že nás nebo sebe chválím, ale myslím, že se v zásadě 

podařilo vše dobře organizačně zvládnout. Logistika je sice komplikovanější, když jsme 

se přesouvali na místo vzdálené přes 100 kilometrů. V programu se podařilo naplnit, 

vše co jsme si vytyčili. Perfektní bylo i to, že se vám podařilo zařídit ty rytířské zbroje, 

to zase dostalo úplně jinou šťávu a dá to tomu táboru úplně jinou atmosféru.    
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 Jakým vývojem podle tebe prošel organizační proces za ta 

léta, kdy vedeš tábory? 

Tak to je zajímavá otázka. Každý má svůj originální přínos, ale budu rád, když na tento 

proces navážeš. Protože když budeš pokračovat v podobném stylu nebo se jen v něčem 

inspiruješ, bude to pro mě znamenat, že můj styl byl docela dobrý. Já jsem převzal 

vedení tábora od svého předchůdce, který to v podstatě vše nechal na mně. Neměl jsem 

moc možností, jak se učit. Byl jsem mu k dispozici na dvou táborech. Na tom prvním mě 

pomalu zapojil do organizace, pomáhal jsem mu při hrách. Ale bylo to spíš spontánní, 

jel jsem tam jako účastník. Za rok už to vypadalo jinak. Spolu jsme oslovili ještě dva 

kamarády a já s nimi už jsme připravili program a zajistili vše potřebné pro jeho 

realizaci. Předchůdce tento tábor už jen organizačně a logisticky zaštítil. Za další rok se 

mě zeptal, jestli to vezmu, protože už mu práce neumožňuje se tomu věnovat. Takže třetí 

tábor už jsem měl na starost jako hlavní vedoucí sám. A pokud se organizace týká, 

myslím si, že je lepší, když to má skutečně jak se říká na povel jeden člověk, ale má k 

sobě ještě někoho, možná takového zástupce nebo jak to říct. Vyzkoušel jsem si, že tři 

vedoucí jsou moc. Ale pokud jsou dva, přičemž ten jeden je hlavní, i kvůli formálním 

záležitostem, a ten druhý, který může v klidu vše táhnout. Zase to říkám ze své 

zkušenosti, protože jako hlavní vedoucí, řidič a zdravotník v jedné osobě vím, že je 

potřeba často vyjíždět pryč. Je to ale o poměrně přesném rozdělení kompetencí.         

o Kvality vedoucích pracovníků 

 Hlavní vedoucí 

 Jak dlouho už vedeš tábory a co ti to dalo? 

Jako hlavní vedoucí jsem měl na starost 14 táborů za 11 let. A co mi to dalo? Víš sám 

za těch několik let, co všechno to přináší. Zdá se mi, že by to vydalo na samostatný 

rozhovor, takže to budu muset zkrátit. Je toho opravdu moc, člověk musí mít 

zodpovědnost, když na něm závisí akce pro tolik lidí. Naučíš se jednat s lidmi, plánovat 

dopředu, organizovat si čas, tým lidí okolo sebe. Je potřeba si také umět sehnat věci, 

které člověk nemá k dispozici, například auto, vozík. Obecně je pro chlapa náročné 

nakupovat. Já jsem se za ty roky naučil docela obstojně nakupovat pro skupinu dvaceti 

a více lidí. Člověk nikdy neví, kdy se to může hodit. A s oblibou říkám, že díky táborům 

a své rozmanité práci jsem se naučil couvat s vozíkama různých velikostí.        
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 Jak by měl podle tebe vypadat hlavní vedoucí? 

Dnešním jazykem bych řekl, že by to měl být manažer. Je důležité, aby uměl rozdělit 

úkoly, dohlížet na jejich plnění. Protože vše sám zvládnout nemůže, musí mít 

organizační schopnosti. Musí si také umět vybrat tým dobrých spolupracovníků, kteří 

jsou ochotní připravit spoustu věcí i před táborem. Z těch povahových vlastností, tak 

určitě by měl být přátelský, komunikativní, taky obětavý, umět lidi vést a motivovat.       

 Jak bys popsal sebe jako hlavního vedoucího se zřetelem 

na rok 2014? 

Tak to sis vybral teda zrovna špatný rok, ale pokud je takové zadání. Jde o to, že si 

určitě sám pamatuješ, že loni už jsem byl docela v pozadí a že jsem daleko víc prostoru 

nechával Tobě a mladším. Takže loňský rok byl takový předěl. Osobně jsem si tam 

připadal hodně v pozadí s tím, že jsem spíš zajišťoval tu logistiku. Ale je to přirozené. 

Jsem rád, že pokud to byl můj poslední tábor, mohl jsem na Tebe spoustu věcí předat, 

ale neměl jsi to ještě všechno na svých bedrech.            

 Výběr spolupracovníků 

 Popiš, jak u tebe probíhal výběr spolupracovníků 

Když si vzpomenu na tábor pro koledníky, tak tam se dalo mluvit o nějakém výběru 

spolupracovníků. Ale pokud se podíváme na ministrantský tábor, nedá se mluvit o 

výběru, tady šlo spíše o postupný proces, kdy se nejstarší kluci začali zapojovat jako 

animátoři.      

 Co se povedlo a nepovedlo ve výběru spolupracovníků 

v roce 2014? 

Rozhodně je důležité, aby hlavně vedoucí ale i animátoři měli sladěné představy. Nebo 

aby vedoucí jasně vysvětlili, jak ty věci na táboře budou fungovat. Protože pak se může 

jednoduše stát, že se ti vedoucí prostě nepohodnou a začne to skřípat. Každý má jinou 

představu svého fungování na táboře. Pokud si někdo myslí, že si jede na tábor jako na 

„dovolenou“, tak to je na velkém omylu. To je ale otázka, jak to souvisí s věkem, jako v 

tom smyslu, že mladí jsou tvárnější. Vzpomínám si na jeden tábor, kde jsem byl ještě 

jako účastník, a který jsme pak s předchůdcem dlouhé roky probírali jako odstrašující 

příklad toho, když jeden chce, aby to šlapalo a aby se ty děcka táhly a druhý to chce 

vést v pohodičce a hlavně zablbnout s partou a s děckama. Je smutné, když si musíš sám 

sobě říct tak jako on, že nejlepší, co ten tábor potkalo, že ti dotyční odjeli. Vzal jsem to 

trochu zeširoka, jak u mě bývá zvykem, ale pokud to vezmu z tohoto pohledu jakési naší 
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sladěnosti, týmového ducha, schopnosti se obětovat, tak výběr loňských animátorů byl 

výborný. Kluci se znají dlouhé roky, jsou čtyři, každý má své kvality, ze kterých vydává 

pro ostatní. 

 Animátoři 

 Jak by měl vypadat správný animátor? 

Vždycky jsem si myslel, že by měl být hlavně iniciativní, ale ze zkušenosti jsem zjistil, že 

to není až tak docela pravda, protože vlastně neví, v čem nebo jak by měl být iniciativní. 

Proto potřebuje mít před sebou dobré starší vedoucí. Určitě by měl být komunikativní, 

říct, co se mu líbí, nelíbí. Taky rozhodně aktivní, kreativní, přátelský, měl by mít rád 

děti, mít k nim vztah, umět si ho vytvořit. Prostě nedělat to jako práci, to je ideál, že jo. 

Pokud se bavíme o komerčních táborech, to je pak jiná situace. 

 Jak hodnotíš současné animátory? 

Ti animátoři jsou podle mě dobrým odrazem vedoucích, takže i mě samotného. Takže 

jaký vidí před sebou příklad, takoví jsou. Jsou veselí, přátelští, kreativní, tvoří dobrý 

tým. Na druhou stranu jsou také někdy nedochvilní, berou věci na lehkou váhu, mají 

sklony k nezodpovědnosti, neposlušnosti. No jak kdybych viděl sebe v jejich věku. I když 

je pravda, že ve věku některých z nich už jsem byl hlavním vedoucím.        

 Kuchařky 

 Jak by měla vypadat správná kuchařka? 

Tak měly by být hezké, nemyslíš? (úsměv) Dobře, tak to bychom měli něco na odlehčení. 

Ale tak u správné kuchařky by neměla chybět obětavost, i když ta je základem u všech, 

že. I když přece jen u těch holek asi víc, protože vedoucí třeba můžou vstát až na 

rozcvičku, kdežto kuchařky už musí ráno vařit čaj, chystat jídlo, dojít do pekárny pro 

pečivo. I když loni nás tam bylo sotva 20, takže pohoda, ale jestli nás třeba letos bude 

50, tak než se uvaří čaj pro tolik lidí…Stejně jako animátoři by měly mít takový, jak to 

říct, asi pedagogický nadhled nebo tak nějak. Nebo vnímat prostě ducha tábora, 

týmového ducha. Není možné, aby se hádali před dětmi s vedoucími, že se třeba hra 

protáhla, takže se nestihl oběd. To patři do soukromí, třeba na večerní poradu. Jednou 

se mi taky stalo, že jsme měli kuchařku, která se před dětmi rozhořčovala, jak je ten 

tábor hrozně organizovaný, že je jídlo, jak to vyjde, a tak. To se stalo před třemi roky. 

Možná to bude znít drsně, ale to je pak nejlepší, když se ten člověk sbalí a odjede. Nebo 

by ho ten vedoucí měl slušně řečeno vyhodit, protože to ti totálně rozhodí kolektiv. A 
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kuchyně, to je až skoro intimní prostor pro vedoucí a pokud tahle spolupráce nefunguje, 

tak to je hodně zlé…          

 Jak hodnotíš ty současné? 

Holky byly moc fajn, zvládly to i v tom smyslu, že si udělaly čas, jedna byla stabilně celý 

tábor, druhá přijela na první tři dny a pak se vystřídala s třetí. Takže jsem byl rád, že se 

u nich projevila obětavost a smysl pro zodpovědnost. A byly moc šikovné, dobře se s 

nimi spolupracovalo. Je vidět, že máme dobrý tým.    

o Jak se daří tyto kvality vedoucím naplňovat z hlediska: 

 Finanční gramotnosti? 

Teda to je zas otázka. Nad tím jsem asi nikdy nepřemýšlel. Oni to materiální vybavení 

jen využívají, nevidí za tím tu práci, kterou jsem odvedl já třeba při postupném 

shromažďování těch věcí jako nádobí atd. Takže musím říct, že i oni občas jednají podle 

úsloví, že z cizího krev neteče. Když mají něco zařídit nebo něco sami vyrobí, tak to víš, 

že si na to pak dávají jiný pozor. Ale když je do té problematiky hospodaření vtáhnu 

trochu víc, tak si uvědomují, že nic není zadarmo a že třeba když vymyslí nějakou 

„šílenost“, ať už jde o výlet, vybavení nebo jídlo, že si nemůžeme vše dovolit. Prostě náš 

tábor nestojí 4 000 korun, i když se tomu rodiče někdy diví. Ale finta je jednoduchá – 

jako vedoucí a animátoři za tábor nebereme mzdu a snažíme se cenu udělat přijatelnou 

i pro sociálně slabší rodiny.      

 Vůdčích a organizačních schopností? 

Určitě v organizačních schopnostech se jistě mají ještě co učit, jsou mladí, že ano. A 

vůdčí schopnosti, si myslím, že mají opravdu hodně dobré. S kluky si budují opravdový 

kamarádský vztah a kluci to dle mého názoru vycítí a nechají se od nich motivovat a 

vést. 

 Koncepčního a tvůrčího myšlení? 

Tak rozhodně můžu říct, že jsou moc šikovní. Mají dobré nápady, jsou kreativní. Ale 

někdy je potřeba věci víc promýšlet a dotahovat až do konce. To ale přichází se 

zkušenostmi. Sám vím, že i po těch letech přicházejí stále nové situace, o kterých bych si 

myslel, že je hravě zvládnu, přitom mi dají pěkně zabrat. 

 Schopnosti spolupráce, týmovosti? 

Kluci tvoří perfektní tým – jsou čtyři animátoři a dva vedoucí. Každý umí něco, takže se 

vzájemně doplňují i při přípravě tábora i přímo na táboře. Jeden je sportovně založený, 
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další je zálesák. A dohromady to tvoří harmonii. Když je někdo unavený z předešlé noci, 

domluví se mezi sebou, kdo zastane program, aby si ten potřebný mohl třeba po obědě 

na hodinku pospat.     

 Vztahů ve skupině? 

Tak vztahy ve skupině já hodnotím jako velmi dobré. Animátoři i vedoucí se známe 

dlouhá léta, takže mezi sebou máme, řekl bych, opravdu přátelské vztahy. Na táborech 

nejsou nějaké, jak se říká, ponorky nebo tak něco. Myslím si, že někdy ale může být 

těžké říct někomu do očí, že něco neudělal nebo pokazil. Ale i to by měli umět dobří 

přátelé, ne?   

o Jak jsou vynakládány finanční a materiální prostředky na zabezpečení 

tábora 

 Jak hodnotíš podobu rozpočtu 2014? 

Jasně, že by to chtělo vždycky víc peněz, ale to by pak pro 12 kluků musela vypadat ta 

cena jinak, že? Takže řekněme, že ideální nebyl, ale byl dostačující. Přece jen je těžké 

odhadnout, kolik kluků pojede. I táboroví účastníci, které počítáme mezi skalní, nám 

letos vypadli. 

 Jak hodnotíš finanční řízení 2014 (jak se nakládalo s penězi na 

táboře)? 

Hospodařili jsme tak, že vše vyšlo, takže rozpočet byl dobrý. Princip je postaven tak, že 

ti nesmí zůstat žádné peníze, nic nemůžeš převést nebo zašetřit do dalšího roku. Na 

konci účetnictví musí být nula. Co se týče nakládání s penězi, bylo podle mě slušné, 

nemám pocit, že bychom nějak plýtvali. Až na jídlo, ale tak to už souvisí se zkušenostmi 

a odhadem. Je jasné, že když jsme na prvním táboře měli 40 lidí, tak potom se nesnadno 

odhaduje jídlo pro poloviční počet.   

 Dalo by se podle tebe někde ušetřit (na nákladech)? 

Právě možná na tom již zmíněném jídle. Ale ne nutně na kvalitě, jako že bychom museli 

nakupovat jen nejlevnější výrobky v hypermarketech, ale spíš na množství. Někdy prostě 

něco zbude. Ideální pokud jsou to trvanlivé potraviny, které je možno použít příští rok 

nebo na jiné akci. 

 Je možné získat více prostředků, jaké jsou možné zdroje 

financování? 

To je nelehká otázka. Když je nejhůř, dá se poprosit o dar pana faráře. Ale to může být 

částka okolo 5000 Kč, která samozřejmě hodně pomůže. Před třemi a čtyřmi roky se mi 
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podařilo získat na dva tábory velmi slušný grant, celkem 90 000 Kč. První tábor na tom 

byl existenčně závislý – jeli jsme na Slovensko, kde jsme sehnali ne zrovna nejlevnější 

ubytování, mohlo být i o polovinu levnější. A také jsme nakoupili spoustu vybavení a 

hlavně cena pro kluky byla dost nízká. Nadace už ale neexistuje, takže v dnešní době si 

musí vše zaplatit účastníci. Potom by byla možnost například z městských grantů, k 

tomu je potřeba dobře napsat projekt.    

o Cíle tábora 

 Jak vnímáš obecné cíle tábora 2014? 

Obecné nebo jinak řečeno základní cíle jsou jasné a ne nutně v tomto pořadí: 

plnohodnotně prožít čas prázdnin, sdílet s kamarády zážitky, budovat přátelské vztahy a 

jako pojítko všeho je duchovní program, kterým se snažíme přiblížit k sobě navzájem, 

ale především k Bohu.     

 Jaký cíl sis ty osobně stanovil pro tábor 2014? Mluví ti do toho 

někdo? 

Tak možná to bude znít legračně, ale můj snad hlavní cíl byl, že to bude můj poslední 

ministrantský tábor. Myslím si, že dobrý vedoucí musí taky umět poznat, kdy přišel čas 

vše předat. Myslel jsem si, že se to povede už dřív, na druhou stranu jsem byl rád, že se 

ten čas mého konce ještě oddálil.   

 Kdo má hlavní slovo při určení cíle tábora 2014? 

Nejde asi říct, že by to byl jeden člověk. Takové věci podle mě mají vznikat v týmu, aby 

je všichni vedoucí a animátoři mohli vnímat, aby vycházely tak nějak z nich a tím pádem 

je přijali za své. Takže je to o práci v přípravném týmu.    

 Jaké cesty pro naplnění cíle sis zvolil? 

Cesty, zajímavé slovo. Musím se řídit podle cíle, takže je potřeba sledovat, co k němu 

vede a co ne. Pokud je nejen mým cílem budovat vztahy ve všech směrech, tedy mezi 

vedoucími navzájem, mezi vedoucími a dětmi a nakonec mezi dětmi navzájem, nebo je-li 

přítomen, tak ještě do sítě těchto vztahů zapojit kněze jako představeného a za farnost 

zodpovědného, je potřeba se podle toho chovat. Takže děti musí ve vedoucích vidět 

autoritu, ale i kamarády. Vždycky když jsem o tom mluvil s předchůdcem, myslel jsem 

si, že na prvním místě je kamarádství. Ale postupem času se mi osvědčilo, že opravdu je 

to pořadí správné. Vedoucí je tam pro ně tak trochu jako rodič, který se musí chovat 

zodpovědně a v tu chvíli ví, co je potřeba udělat, i když se to dětem asi nebude líbit. A 

rodič také musí být napřed autorita a potom „kamarád“.  Samozřejmě dalším cílem je 
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prožít tábor plnohodnotně, aby děti měly na co vzpomínat, aby jim to dalo zážitky a 

zkušenosti do života. 

 Jak to hodnotíš?? Byl cíl naplněn? 

Podle mého názoru byly všechny cíle, které jsem předeslal, dobře naplněny. Soudím tak 

z toho, že parta kluků je stmelená tak, že i s příchodem nového školního roku započala 

pravidelná setkávání a akce, že se kluci těší na další tábor, že se pomalu v tomto jarním 

čase začínají vyptávat, kdy, co a jak. To mě utvrzuje v tom, že naše práce není marná. A 

tady musím dodat, že na tábory vzpomínají kluci, kteří už s námi léta na tábory nejezdí. 

Vybavují se jim vzpomínky, které jsou zachovány už jen hluboko v našich pamětích a 

srdcích nebo na stránkách táborových kronik. To vše mě ujišťuje v tom, že tato úžasná 

práce za těch více než deset let měla smysl.   

 

o Jak efektivně fungují procesy plánování a zpětné vazby 

 Popiš, jak probíhá tvé plánování v souvislosti s táborem před ním 

a v jeho průběhu. 

To hlavní probíhá před táborem. Myslím, že jsme odvedli dobrou práci, když jsme se 

scházeli na našich večerních poradách pak už, myslím, skoro každý týden. Na táboře 

samotném by se měly podle mě plánovat už jen, dá se říci, detaily. Máme plán z porad, 

to je tedy plán toho, co se ten který den má stát, aby to navazovalo v příběhu tábora. 

Některé věci je potřeba doladit operativně. Dobrým příkladem je třeba noc strávená 

v lese nebo výlet. Pokud není vhodné počasí, určitě se dá průběh příběhu upravit. Velmi 

dobrou praxí jsou pak malé porady ráno nebo večer, kdy se vedoucí sejdou a rozdělí si 

takové, řekl bych, až úplně drobné úkoly – ty zajdeš vzbudit děti, ty budeš hrát na 

kytaru, ty si vezmeš kostým a poběžíš s nimi na hřiště, ty nachystáš to nebo ono. Nikdy 

jsem to nějak moc neřešil, ale je to taky tím, že nás nikdy nebylo tolik. Pokud máme ale 

tábor, i když ne tento, kde je třeba 30 dětí a 10 vedoucích, tak to už musí vypadat 

plánování úplně jinak. A i když na ministrantském táboře je kluků i vedoucích méně, 

určitě je dobré, aby vedoucí nasávali tento styl plánování. Je to podle mě dobré i do 

života.    

 Popiš, jak přistupuješ k organizaci potáborového dění? 

Potáborové dění už má pro mě tak jako předtáborové přípravy téměř ritualizovaný 

charakter. Jakmile přijedu na nádraží se zavazadly kluků, které si následně včetně svých 

ratolestí odvezou rodiče, jedeme vyložit vybavení do klubovny. Pak ujíždím vrátit vozík, 
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tam prohodím s panem majitelem pár slov a poslední den tábora se chýlí k večeru. 

Pokud možno co nejdřív domlouváme poradu, před kterou je potřeba se sejít aspoň ve 

dvou vedoucích, abychom si připravili slovo na poradu. Pokud se vrátíme v 

předposledním týdnu v srpnu, je potřeba velmi rychle přistoupit k vyúčtování. To obnáší 

vyplnit všechny formuláře, vypsat výdajové a příjmové doklady. Všechny pokyny, co a v 

jaké podobě je potřeba odevzdat, přicházejí v pokynu z centrály Sarkandera. A po 

táborové poradě, která se téměř nikdy neobejde bez posezení u ohně nebo u pizzy, už 

zbývá jen dát klukům fotky na DVD. A samozřejmě už pomalu myslet na další tábor, 

ideální je navštívit ještě ten rok další možné místo, kam by se dalo vyrazit příští rok.   

 Jaký je efekt potáborové zpětné vazby? 

Určitě pozitivní. Někdy je to ale tak, že je třeba říct i nepříjemné věci a kritiku, ale i 

když je to potřeba, nemělo by negativní převážit, protože i když s chybami, udělalo se 

spoustu skvělé práce. Hlavní je poučit se z chyb a pokud možno je neopakovat.     

o Poprosil bych tě, abys vypíchnul jedno Pozitivum a negativum pro 

budoucnost. 

Probrali jsme toho moc a já jsem za to vděčný. Ale obávám se, že pozitivum a 

negativum půjde ruku v ruce. Pozitivní každopádně je, že když nad tím přemýšlím, 

uvědomuji si ideál, jak by to mělo vše vypadat a fungovat. Horší je to, že při tom 

vzpomínání si také uvědomuji chyby, které jsem udělal, nebo co všechno mohlo být jinak 

a lépe. Každopádně díky moc za to, že i na konci své táborové kariéry jsem nad tím 

mohl zapřemýšlet, a tak pomoci doufám nejen Tobě a nejen při této bakalářské práci.        
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Příloha č. 5: Rozhovor se zástupcem Sarkander   

 Analýza dosavadního fungování tábora 

o Organizační zabezpečení 

 Fungování Sarkander  

 Jak funguje pobočka Sarkandera ve VM? Kolik lidí tam 

pracuje? Kolik táborů ročně uspořádá? 

No, tak podívej se, pobočka ve Valmezu funguje již několik roků docela úsporně, to 

znamená, že to dělám sám. U nás děláme jenom tábory, na které získáváme dotace z 

Ministerstva školství. Samozřejmě, je potřeba hlavně součinnost všech vedoucích na 

všech těch táborech, protože oni dělají jednotlivá ta účetnictví fyzicky. A…kolik táborů 

jich uděláme ročně? No, to je různé, není jich moc, to číslo kolísá, tábory se různě 

obměňují, spojují atd. V roce 2014 to bylo 5 táborů, předtím to bylo 7 táborů, ale zase  

v tom roce 2012 jsme měli za Valmezský děkanát jen…3 tábory. 

 Podílí se Sarkander VM přímo na organizaci tábora? 

Zajišťuje pomoc při financování tábora jednak formou dotací a formou různých darů, 

které chodí přes náš účet, pak také umožňujeme čerpat příspěvky od zaměstnavatelů 

rodičů. Taky děláme to, že zařizujeme všem pojištění, takže tábor je vlastně zdarma 

pojištěn.     

 Cíle Sarkandera 

 S jakým cílem Sarkander pořádá tábor? 

V tomhle tě asi odkážu na naše webové stránky, já sám k tomu těžko mohu něco připojit. 

o Kvality vedoucích pracovníků 

 Ideální vedoucí 

 Jak by měl podle vás vypadat ideální vedoucí? 

Ideální vedoucí určitě nemusí umět všechno. Tak měl by se obklopit spolehlivými lidmi, 

kteří mu pomůžou řídit tábor, každý podle svých schopností. Měl by mít pomocné 

vedoucí a další lidi, kteří zase zvládnou třeba tu technickou stránku a tak. A pak by je 

teda měl umět motivovat a stmelovat kolektiv. A samozřejmě důležitá schopnost je umět 

jim naslouchat a také pečlivě kontrolovat jejich práci, což může být obtížné... 

 Skuteční vedoucí 

 Splňují vedoucí 2014 vaše představy o správných 

vedoucích? 

S většinou hlavních vedoucích se znám osobně, a o to, jaké si vybírají zástupce, mi moc 

nejde, to nechávám na nich, na jejich uvážení, tak aby se jim dobře pracovalo a 
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spolupracovalo. S těmi hlavními si pak vždy o táboře pohovoříme, když tábor skončí, při 

předávání účetnictví, vedoucí se mě třeba dotazují na aktuální problémy, vždycky mě 

můžou požádat o radu, pokud vím, odpovím (úsměv). Je třeba, aby odevzdávané 

účetnictví bylo v pořádku, někteří mi ho třeba odevzdávají na několikrát a stále jim ho 

vracím k přepracování. Při táboře navíc fungují kontroly z ústředí Sarkandera v 

Olomouci, které pravidelně navštěvují tábory v průběhu, a taky může být kontrola z 

MŠMT. 

 Počet vedoucích a rozdělení rolí 

 Máš možnosti, pravomoci ovlivňovat práci vedoucích a 

složení týmu? 

Já jim jen můžu občas poradit, když se zeptají. Platí, že všichni vedoucí musí absolvovat 

školení vedoucích, které pořádá každý rok ústředí. V zásadě je to tak, že každý kdo má 

průkaz ze školení tak může pořádat tábor a žádat nás o dotace a tak, ale v praxi za 

mnou vždycky chodili takoví, kteří nás třeba znají, vědí o co jde, a ten tábor se třeba 

nese v takovém tom našem duchu, takže jak už jsem říkal potom všechny ty vedoucí 

znám atd. 

o Nakládání finančních a materiálních prostředků 

 Finanční zabezpečení 

 Jak funguje financování táborů od Sarkandera? 

Tak jak už jsem říkal, jde to formou dotací. Pak bereme různé dary fyzických osob a 

právnických osob anebo ty příspěvky od zaměstnavatelů, to vše jde vlastně přes nás, 

takže vedoucí to pak takhle účtují. To jsou všechny příjmové položky v našem účetnictví. 

Vedoucí nám pak v tom našem formuláři všechno vyúčtujou, a když to vychází tak je to 

dobře. A v neposlední řadě, opět se budu opakovat, tábor je také zdarma pojištěn. 

 Materiální zabezpečení 

 Jste spokojeni s životními podmínkami na táboře? Jak 

kontrolujete jejich úroveň? 

To je mimo mě tyto věci. Spíš se zeptej Respondenta 2 (hl. vedoucí tábora – pozn. aut.). 

Zpravidla probíhají jen kontroly z ústředí Sarkandera a ty se dopředu domlouvají. 

Nezaznamenal jsem, že by na těch našich táborech byly nějaké velké věci. Jedná se spíš 

o jakési, jak to říct, preventivní opatření…Říkám, to spíš Respondent 2 ti poví víc. 
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o Plánování a zpětná vazba 

 Personální dohled 

 Účastní se někdo ze Sarkandera osobně tábora? 

Ne, ne to vůbec ne. Všechno tkví jen v těch kontrolách, jak jsem říkal, a to je všechno 

(úsměv). 

 Dokumentace 

 Jaké dokumenty (popř. něco dalšího) je třeba po táboře 

Sarkanderovi dodat? 

Největší problém je vždy to kompletní účetnictví dle předlohy, v těch našich formulářích 

musí všechno sedět, jsme neziskovka, všechny příjmy se musejí proúčtovat, výsledek 

zkrátka musí být nula, navíc se všechno dokladuje. A pak jsou ještě nějaké další 

formuláře - seznam vedoucích a dětí opět všechno dle předlohy. 

 Byly tyto dokumenty po ministrantském táboře 2014 v 

pořádku?  

Tak jooo, Respondent 2 vždycky dodával účetnictví v pohodě, má v tom už dlouholetou 

praxi (úsměv). Jako tady za všechno vlastně de facto zodpovídám já. Každý vedoucí 

pobočky vlastně musí dodržovat termín, který mě limituje, dokdy se musí odevzdat 

všechny papíry od táborů. A když neodevzdám, nebo je něco v nepořádku a nestihnu to 

tak musíme vrátit dotace. No, takže já se vždycky musím domluvit s vedoucími o včasné 

dodání dokumentů. Ale jak říkám, známe se, a až na nějaké, nějaké drobnosti nebyl 

nikdy žádný problém… 

o Vize do budoucna: 

 S čím jste spokojený, co byste naopak změnil? 

Tak Tábory mají dlouhodobý problém s počty dětí, kterých je velmi málo, možná kdyby 

se tábory spojily třeba s jinou farností…Takže to je taková jediná věc no, co mě teď 

napadá…Jinak konkrétně těžko říct, jak už jsem říkal, detailně to bude vědět 

Respondent 2. 
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Příloha č. 6: Rozhovor s rodiči 

Otázka Rodič 1 Rodič 2 Rodič 3 Rodič 4 

Mé dítě bylo na 

táboře: 

Poprvé Poprvé Poněkolikáté  Poněkolikáté 

S jakým cílem a 

očekáváním 

posíláte dítě 

v létě na tábor? 

Tak syn tam má 

kamarády, se 

kterými se dobře 

zná, mají se, dá 

se říct, rádi, 

zkrátka ten čas, 

který stráví 

s nimi, jej 

naplňuje a baví. 

Navíc tábor, si 

myslím, vždycky 

znamená pobyt 

na čerstvém 

vzduchu a to je 

k nezaplacení 

v dnešní době. 

Já očekávám, že 

děti stráví svůj 

volný čas tak, 

aby to nějakým 

způsobem 

přispělo k jejich 

rozvoji po všech 

stránkách. Že se 

tam trochu 

vyblbnou a 

vyřádí, že se 

něco dozví a 

poučí se a získají 

nové způsoby 

chování a 

myšlení, zkrátka 

tam bude nějaký 

fyzický i duševní, 

nebo duchovní 

rozměr. 

Tak já hlavně 

počítám s tím, že 

děti stráví svůj 

volný čas 

jaksi…smysluplně 

a ve společnosti 

milých lidí. Jsem 

ráda, že děti 

mohou jezdit na 

tábor, kde se 

všichni znají, 

bydlí ve stejném 

městě a mají 

kamarádské 

vztahy. Taky 

získají nové 

znalosti i ohledně 

víry zábavnou 

formou…  

Mě se líbí to 

super pojetí 

tábora, s tím 

tématem a 

celotáborovými 

hrami, kluk je 

vždycky nadšený, 

když přijede, 

minule si přivezli 

i ten oblek nebo 

co to bylo, pak 

s ním ještě jeli na 

nějakou akci… 

Pro chlapce je to 

příležitost 

k zapojení se do 

společenství a 

rozvoji nových 

vztahů. 

Jak vnímáte 

poměr ceny a 

kvality tábora? 

Nemám výhrad, 

s cenou jsme 

spokojeni. 

Loňský tábor 

jsem 

nezaznamenal 

žádné výhrady, 

nevíme, jak to 

máte, jaká bývá 

třeba laťka 

nastavená…Ale 

syn byl 

spokojený, takže 

fajn no… 

Cena je krásná, 

jsem zvědavá, 

jestli v těch 

nízkých cenách 

budete 

pokračovat nebo 

jak se to bude 

vyvíjet. 

Ceny máte velmi 

nízké, což 

nechápu. 

Odpovídá to 

množství čočky, 

které syn jedl, 

nerozumím, jak 

jste to udělali, 

protože on 

obvykle vůbec 

luštěniny nejí. 

Doporučuji zvýšit 

cenu a snížit 

množství čočky. 

Cena je, myslím, 

odpovídající, 

vím, že ta úroveň 

ubytování je 

různá, loni to 

bylo celkem 

dobré, ale někdy 

zase jsou 

podmínky…hmm, 

trochu 

skromnější. 

Takže jen tak dál. 

Nakolik jste vy 

a vaše děti 

spokojeni 

s průběhem a 

podmínkami na 

táboře? 

Já jsem byl 

v rámci toho, co 

jsem věděl 

spokojený, 

nevnímám to 

zase jako až tak 

důležité. To 

manželka se 

hodně vyptávala, 

ona to řeší, tu 

hygienu a 

podmínky 

celkově. Ale syn 

byl velmi 

spokojený, takže 

nakonec dobré. 

Můj syn byl 

spokojen, přímo 

nadšen (úsměv). 

Průběh tábora 

byl, myslím, pro 

syna nejen 

poučením, ale i 

zábavou, při 

které se naučil 

mnoho nových 

dovedností. Syn 

byl na táboře 

velmi šťastný. 

No, a když je 

dítě šťastné tak 

jsou i rodiče. 

Děti jsou 

spokojeny, jen 

myslím v loni byli 

překvapeni 

nepořádkem po 

příjezdu na faru, 

museli si nejdřív 

uklidit, pak 

ubytovat. V 

minulosti byly 

někde malé 

prostory na 

spaní, a tak. Ale 

na táboře se 

počítá s polními 

podmínkami. 

No jako…na můj 

vkus jsou ty 

podmínky někdy 

docela drsné. Ale 

syn je spokojený, 

takže v pohodě, 

no (úsměv). 
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Nakolik plní 

tábor vaše 

očekávání a 

představy? 

Dostatečně. 

Hlavní je, že je 

syn spokojen, a 

to on byl a že je 

o něj vždy dobře 

postaráno a že 

jsou děcka 

aktivní a 

zapojení. 

 

 

No, měla jsem 

strach, 

svěřujeme dítě 

na deset dní do 

rukou 

vedoucích, které 

trošku znám, a 

doufám, že bude 

vše pořádku, že 

se dokážete o ty 

děti v případě 

potřeby trochu 

postarat…Ale 

myslím, že nebyl 

žádný problém 

(úsměv). 

Je to dobré. 

Kdybych měla 

nějak hodnotit, 

tak dám 

tak…90 %. Odvíjí 

se to od 

spokojenosti dětí 

a ten můj byl 

nadšený. Akorát 

přijel a dva dny 

prospal (úsměv), 

takže možná 

trošku přetažený, 

ale dobré… 

 

Z táborů, na 

kterých syn byl, 

si myslím, že ta 

úroveň je celkem 

ustálená…jako 

jasně nějaké 

rozdíly jsou, 

pokaždé jezdíte 

někam jinam a je 

to různé…Zase se 

ale syn někam 

podívá a 

pozná…Jo tábor 

splňuje naše 

představy. 

Jak hodnotíte 

současné 

táborové 

vedoucí? 

Jo, já je moc 

neznám, ale 

myslím, že 

dobré, nemůžu si 

na nic stěžovat. I 

o jídlo bylo jakž 

takž postaráno, 

aspoň se syn 

naučí jíst jídla, 

která doma nejí. 

Předpokládám, 

že vy hlavní 

vedoucí znáte 

své vrstevníky a 

kamarády, když 

je vybíráte za 

vedoucí…Můj 

syn to hodnotil 

kladně, já 

nemám nic proti 

nikomu.  

Tak teď vám tam 

pomáhají kluci, 

kteří ještě jezdili 

na tábory s tím 

starším…On je 

s něma pořád 

dobrý kamarád, a 

jo jsou to fajn 

kluci, divím se, že 

je teda zvládáte, 

jsou někdy jak 

z divokých vajec, 

jako  (smích). 

Takže to musí být 

starost, jak 

zkrotit děcka a 

ještě 

vedoucí…nevím, 

nevím. Ale jo, 

jsem spokojená. 

Vzhledem k 

množství 

informací, které o 

nich mám a těch 

opravdu není 

mnoho - dobře. 

Možná by bylo 

dobré informovat 

rodiče písemnou 

formou před 

táborem o tom, 

kdo je povede, 

jaké má 

zkušenosti a tak, 

no… 

 

 


