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Abstrakt 

 

Název:  

Možnosti a limity propagačních akcí pro zapojení dětí do sportu - případová studie 

Sazka Olympijský víceboj 

Cíle: 

Cílem práce je zhodnotit projekt na podporu sportu dětí s názvem „Sazka Olympijský 

víceboj“ z hlediska organizačního i z pohledu úspěšnosti. Získaná data slouží 

k analyzování možností a limitujících faktorů projektu, což vede k vytvoření doporučení 

na jeho zkvalitnění v dalších letech. 

Metody: 

Zvolený výzkum je kvalitativního rázu a využívá metody případové studie. Data se 

zjišťují pomocí rozhovorů a analýzy dokumentů, jenž vyústí do SWOT analýzy. 

Výsledky: 

Výsledky práce tvoří návrhy a doporučení na pořádání propagační akce pro zapojení 

dětí do sportu „Sazka Olympijský víceboj“. Na základě případové studie se zjistily silné 

a slabé stránky projektu a definovaly se příležitosti a hrozby. Formulovaná doporučení 

mohou sloužit pro realizaci projektu v dalších letech. 

Klíčová slova: 

účast ve sportu, děti, Český olympijský výbor, podpora sportu



 

Abstract 

 

Title: 

Possibilities and limits of events promoting children sport participation - case study of 

Sazka Olympic multiple event 

Objectives: 

The aim of the study work is to evaluate the organization and success rate of the project 

“Sazka Olympic multiple event”. The study analyses the possibilities and limits of the 

project, and provides recommendations how to improve the project in the following 

years.  

Methods: 

The study is a case study and uses mostly qualitative methods of research. Data 

collected from interviews and document analyses are then evaluated by the SWOT 

analysis.  

Results: 

The results of the study are proposals and recommendations for organization of “Sazka 

Olympic multiple event” which promotes children sport participation. The case study 

revealed both strengths and weaknesses of the project and defined its opportunities and 

threats. The recommendations may be used for the future realization of the project. 
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sport participation, children, Czech Olympic Committee, sport promotion 
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1 ÚVOD 

Sport a pohybová aktivita představuje nedílnou součást života mnoha lidí, ať už 

ve vrcholové nebo rekreační formě. V rámci zachování zdravého životního stylu by se 

sportu měly věnovat také děti a mládež, což bohužel v současné době není pravidlem. 

Svůj volný čas děti naplňují jinými zájmy a dochází ke zhoršování jejich fyzické 

kondice. Mnoho rodičů nevede své děti k pravidelnému pohybu a ani ve školách není 

podpora tělesné výchovy dostatečná, přestože sport dětem prospívá i v dalších oblastech 

než je zdravý životní styl. Učí se novým dovednostem, navazují přátelství a odnáší si do 

budoucího života mnoho zážitků. 

Stav v České republice popisuje dokument Podpora pohybové aktivity pro 

odbornou veřejnost vydaný Ministerstvem zdravotnictví České republiky (2009), kde je 

uváděn problém obezity a dalších onemocnění u dospělé i dětské populace. Pomoci 

změnit tuto situaci může právě pravidelná pohybová aktivita. Nutnost její podpory 

vychází ze současného stavu poznatků o důležitosti fyzické aktivity a aktuálního 

postavení české společnosti, kterou charakterizuje sedavý způsob života, nízká úroveň 

pohybové aktivity, vysoký výskyt obezity a neinfekčních nemocí (Kalman, Hamřík, 

Pavelka, 2009). Nastalou situaci si začínají uvědomovat orgány zabývající se sportem 

ve spoustě zemích Evropské unie a vytvářejí programy na podporu sportu, z nichž je 

značná část zaměřená na děti. 

Tato práce se věnuje programu, který byl vytvořen v České republice a jenž se 

snaží o propagaci sportu a fyzické aktivity v našem prostředí. Jedná se o první ročník 

projektu organizovaný Českým olympijským výborem s názvem Sazka Olympijský 

víceboj. Program se zaměřuje především na žáky základních škol a jeho hlavním cílem 

je dostat děti opět ke sportu. To však představuje velice složitý úkol, k jehož naplnění se 

musí brát v potaz mnoho aspektů. 

Důležitou roli má vždy příprava projektů, o kterou se stará organizační výbor. 

Organizátoři plní základní manažerské funkce, zaměřují se na propagaci a komunikaci 

daného programu. Uplatňuje se zde také sociální marketing se svými specifiky, jelikož 

projekty na podporu sportu se snaží zasáhnout co největší část populace. Připravované 

programy musí děti oslovit a motivovat je k účasti, ale hlavně chtějí dosáhnout většího 

procenta aktivně a pravidelně sportující mládeže. Je tedy třeba zkoumat účinnost 

a úspěšnost projektů, aby se zjistil jejich dopad na účast dětí ve sportu. 
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Práce se zaměří na hodnocení programu Sazka Olympijský víceboj z hlediska 

organizačního i z pohledu úspěšnosti. Jelikož projekt funguje teprve prvním rokem, je 

jeho kontrola velice významná, a proto byl vybrán pro prezentovanou případovou studii. 

U většiny propagačních akcí dochází každý rok ke změnám, vymýšlejí se efektivnější 

postupy a realizují nové nápady a náměty. Změny se s největší pravděpodobností 

mohou očekávat také u Sazka Olympijského víceboje. Mělo by dojít k upřesnění 

možností projektu a jeho limitujících okolností. Právě s tím může pomoci tato práce. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

2.1 Základní pojmy 

Pro potřeby této práce budou vymezeny některé základní pojmy, které se v textu 

užívají. Uvedené definice korespondují s charakterem práce a jsou v kontextu se 

stávajícími přístupy v praxi. 

2.1.1 Sport 

Přístup ke sportu se v průběhu času mění a rozdílnost ve vnímání tohoto pojmu 

existuje také v rámci jednotlivých států. V současné době převažují definice sportu, 

které vymezují jeho široké působení. Sport nezahrnuje pouze soutěže a výkony, ale do 

jeho oblasti spadá také zábava a navazování nových společenských kontaktů. 

V Bílé knize o sportu (2007, str. 7) je používána definice sportu, jak ji zavedla 

Rada Evropy, která tento pojem vnímá jako: „veškeré formy tělesné aktivity, které, 

provozovány příležitostně nebo organizovaně, usilují o vyjádření nebo vylepšení fyzické 

kondice a duševní pohody, utvoření společenských vztahů či dosažení výsledků 

v soutěžích na všech úrovních.“ V práci bude užíván pojem sport právě v tomto 

významu. 

2.1.2 Olympismus 

Dalším důležitým pojmem je olympismus, jelikož se objevuje přímo v názvu 

zkoumaného projektu. V základním dokumentu ústavního charakteru, který představuje 

Olympijská charta (2013, str. 9) vydaná Mezinárodním olympijským výborem (MOV), 

je olympismus popsán takto: „Olympismus je životní filozofií, povznášející a vyváženě 

spojující v jeden celek zdatnost těla, vůle a ducha.“  

Olympismus představuje systém myšlenek, principů, filosofií a vizí, které 

v základech formuloval Pierre de Coubertin. K vytvoření specifického životního stylu 

jsou využívány prvky sportu, kultury i výchovy, které dbají na sociální odpovědnost 

a respektování základních universálních etických principů. Sport pomáhá rozvoji lidstva 

a vytvoření mírové společnosti. Filosofie olympismu se tedy nevztahuje pouze na 

vrcholové sportovce, ale na každého. Jádro představuje ideál kalokagathie, což znamená 

jednotný rozvoj těla i duše (Dovalil, 2004). 
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Na základních principech olympismu je založeno olympijské hnutí, jenž 

představuje jedinečné uskupení s organizovanou a trvalou činností. Nejvyšším orgánem 

olympijského hnutí je MOV, který sdružuje organizace, sportovce a další osoby. Další 

dvě složky představují Mezinárodní sportovní federace a Národní olympijské výbory. 

Funguje na všech pěti kontinentech a jeho vyvrcholením je uspořádání olympijských 

her (Olympijská charta, 2013).  

2.1.3 Propagační akce 

Sazka Olympijský víceboj je akcí, která se snaží propagovat sport mnoha 

dostupnými kanály. To zahrnuje působení v několika oblastech, a proto následuje 

upřesnění pojmu. Propagace představuje aktivitu, která pomáhá utvářet a uspokojovat 

ekonomické i mimoekonomické zájmy zadavatele. Je to pojem velice širokého 

významu, jenž se většinou chápe jako aktivita komunikačního působení, ale má řadu 

definic. Cílem propagace je u určitého okruhu osob vyvolat rozhodnutí jednat v souladu 

se stanoveným záměrem. Pomáhá při vytváření postojů, názorů a zvyklostí, které vedou 

k dosažení žádoucí formy chování. 

Propagaci se připisuje podobný význam jako pojmu reklama. Postupně se však 

rozšířil význam reklamy, její cíle, metody i formy, a díky tomu rostl i význam pojmu 

propagace. Dnes je tento termín používán jako reklama rozšířená o mimoekonomickou 

oblast a za její základní funkce se považují informativní, formativní (výchovně-

vzdělávací, estetická, etická), aktivizační a zábavná. Propagace by měla dodržovat 

principy myšlenkové originality, pravdivosti a společenské užitečnosti (Jurášková, 

Horňák, 2012). 

Z ekonomického hlediska jsou pro propagační činnost k dispozici základní 

nástroje, které Vysekalová (2010) charakterizuje jako reklamu, podporu prodeje, práci 

s veřejností, přímý marketing, sponzoring, nová média a sociální sítě. Každý z těchto 

nástrojů má různé komunikační vlastnosti, které jsou vhodné pro odlišné propagační 

akce. Jiné rozdělení přináší Monzel (2009), a to na nadlinkovou komunikaci 

(propagační nástroje podporované médii) a podlinkovou komunikaci (propagační 

nástroje nepodporované médii). Do první uvedené patří televizní, rozhlasová a tištěná 

reklama a také reklama na internetu. Podlinková obsahuje přímý marketing, podporu 

prodeje a event marketing. Pro propagační akce se užívají kombinace několika nástrojů, 

aby bylo dosaženo požadovaného efektu. 
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2.2 Význam sportu pro děti 

Pokud sport není prováděn na profesionální úrovni, představuje jednu 

z možností, jak trávit volný čas. Přispívá ke zlepšení kvality života, má vliv na zdraví, 

tělesnou zdatnost a působí také na psychiku člověka. Dalším činitelem je společenský 

aspekt sportu. Sport však čelí řadě konkurenčních aktivit, které také mohou sloužit 

k naplnění volného času. Ne všechny jsou však pro člověka a zejména pro děti 

prospěšné. Nedostatečná fyzická aktivita v kombinaci s častým sledováním televize 

a hraním počítačových her mají jednoznačně negativní působení. V současnosti se 

setkáváme s poklesem fyzické zdatnosti u dětí, s nárůstem obezity a výskytem s tím 

souvisejících nemocí. Z těchto důvodů by sport měl být propagován a podporován, aby 

došlo k nárůstu aktivně žijících dětí a mládeže a zlepšení jejich fyzického stavu. Sport 

ovlivňuje také kvalitu života. Ta je posuzována značně subjektivně, jelikož každý má 

jiné potřeby a přání, které se snaží naplňovat. Právě podle jejich uspokojování svůj život 

hodnotí. I přes tento individuální pohled je sport jednou z možností, jak zkvalitnit svůj 

život (Slepičková, 2005). 

Sport slouží k prevenci sociálně patologických jevů a představuje vhodný 

prostředek integrace jedinců do společnosti. Má vliv na motivaci, rozvoj vědomostí 

a dovedností a napomáhá k výchově dětí a mládeže. Sport utužuje také vnímání 

občanství, kdy lidé jsou hrdí na sportovce ze své země a děti si z řad sportovců vybírají 

své vzory. V neposlední řadě není možné opomíjet ani hospodářský rozměr sportu 

(Slepičková, 2010). 

2.2.1 Životní styl 

Jeden z faktorů ovlivňující kvalitu života představuje životní styl. Zahrnuje 

normy, hodnoty a chování jedince, které jsou závislé na věku, pohlaví, kulturním 

a sociálním prostředí. Životní styl se utváří již od dětství a jednou z jeho složek je 

pohybová aktivita. Proto se přisuzuje důležitost vštěpování správných pohybových 

návyků u dětí, jelikož už tehdy se utváří základy životního stylu. Pohyb a sport přináší 

emocionální prožitky, vede ke zlepšení nálady, redukci stresu a napětí a získání 

sebedůvěry. To vše jsou pozitivní aspekty, které zvyšují spokojenost jedince 

(Rychtecký, 2006). O sportu však nelze mluvit jen kladně, jelikož na dětské sportovce 

může mít také negativní působení. Jedná se především o problém rané specializace, kdy 

jsou na děti kladeny fyzické i psychické nároky neúměrné věku. Sport se pro ně stává 
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prací a dosažení co nejlepšího výkonu představuje hlavní cíl. Za tímto stavem se 

skrývají nepřiměřené ambice rodičů nebo trenérů, ale pro děti by sport měl být 

především hrou a kvalitní náplní volného času (Dovalil, 2009). 

Participace dětí a mládeže na sportovních aktivitách závisí na mnoha aspektech. 

Ovlivňuje ji dostupnost sportovišť a sportovních oddílů, podpora rodinných příslušníků, 

kamarádů, názorových vůdců a životních vzorů. Významná je také vnímavost 

potenciálního dětského účastníka sportovních aktivit (Sekot, 2008). 

Vliv na utváření životního stylu, jenž zahrnuje všechny lidské aktivity, mají také 

vrozené předpoklady a vlastnosti člověka. Dále se do lidského jednání promítá vnitřní 

motivace a hodnotová orientace jedince. Vnější projevy životního stylu představují 

postoje, názory a chování, které však nemusí být po celý život stálé. K určitému 

způsobu chování může být člověk nucen vnějšími tlaky. Pokud přestanou působit, 

dochází i k velmi rychlé změně chování jedince. Další rozpor týkající se chování 

existuje v souvislosti s postoji a názory. Člověk se ne vždy řídí podle toho, co považuje 

za správné. Jeho postoje se tedy s vlastním chováním nemusí vždy slučovat 

(Slepičková, 2005). 

2.2.2 Zdraví 

Spokojenost každého člověka a tedy i dítěte závisí na jeho zdravotním stavu. 

Ačkoliv jde zdravotní péče neustále kupředu, spoustu nemocí se dokázalo vymínit 

a dříve nevyléčitelné problémy jsou dnes zdárně vyřešeny, existují nemoci, jenž se 

naopak šíří. Právě pravidelnému pohybu je přičítáno pozitivní zdravotní působení 

a udržování fyzické kondice. Tento aspekt vnímají až dospělé osoby, zejména vyššího 

středního věku. Jejich snaha začít sportovat reaguje na symptomy zhoršování fyzické 

kondice. Setkávají se s nadváhou, obtížemi při dýchání nebo bolestmi zad. Začínat 

s pravidelným sportem v dospělosti však není jednoduché. Pokud se nepodaří vytvořit 

pevnější vtah k pohybovým aktivitám v dětství, motivace se později tvoří velice obtížně 

(Slepičková, 2005; Sekot, 2008). 

Ačkoliv zdravé, krásné a fyzicky zdatné tělo je prostřednictvím médií neustále 

propagováno, skutečný růst fyzické aktivity většiny obyvatelstva s sebou nepřináší. 

V současné společnosti je rozšířený sedavý způsob života. Roste počet lidí trpících 

obezitou a zvyšuje se tedy i riziko nemocí. Sedavý způsob života je chápán jako 
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rizikové chování a na základě této myšlenky Sekot (2008, str. 59) uvádí tři hypotézy od 

autorů Vanreusela a Meulderse (2007): 

1. Sedavý způsob života je kulturně utvářený, podporovaný a odměňovaný. 

2. Vývoj sedavého způsobu života je výslednicí socializačního procesu 

praktikujícího fyzickou neaktivitu v dětství a dále rozvíjenou 

v dospělosti. 

3. Sedavý způsob života je podporován existencí sociálních nerovností. 

Tyto tři předpoklady reflektují současný stav, kdy lidé cestují převážně auty, 

pracují v kancelářích u počítačů a svůj volný čas nevěnují na sportování a na vymýšlení 

fyzických aktivit pro své potomky. Přitom pravidelná tělesná aktivita je považována za 

jeden z faktorů podporujících zdraví, pokud je prováděna v přiměřeném objemu, 

frekvenci a intenzitě. Extrémní zatěžování organismu může mít účinky opačné 

(Slepičková, 2005). 

2.2.3 Sport a socializace 

Pojem socializace je možné definovat jako: „komplexní proces, v jehož průběhu 

se člověk jako biologický tvor stává prostřednictvím sociální interakce a komunikace 

s druhými sociální bytostí schopnou chovat se jako člen určité skupiny či společnosti“ 

(Linhart, Petrusek, Vodáková, Maříková, 1996, str. 1012). Socializace člověka vybavuje 

schopností komunikovat, myslet, řešit problémy a přizpůsobovat se prostředí, ve kterém 

žije. Jedná se také o vytváření postojů a osvojování si sociálních rolí. Role představují 

chování, které se od jedince očekává v dané situaci v souladu se zaujímáním sociální 

pozice. Socializace není procesem jednosměrným, ale představuje sled interakcí. 

Jedinci, kteří ovlivňují druhé, jsou jimi zpětně socializování. Jedná se tedy o celoživotní 

proces (Sekot, 2006). 

Sport ovlivňuje člověka v řadě směrech. Má především významný vliv na 

utváření povahových rysů jedince, a to zejména v pozitivním duchu. Proto jsou děti 

povzbuzovány a motivovány do sportovní aktivity, budují se sportovní zařízení 

a sponzorují sportovní akce. Socializační účinky sportu se pak popisují v následujících 

hypotézách. 

Variabilita sportu nabízí různorodé zkušenosti, které se odráží v řadě 

socializačních procesů. Není však jednoduché určit charakterové rysy utvářené 
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primárně sportovní činností, jelikož lidé rozhodující se pro aktivní sportovní styl mají 

zpravidla odlišnou povahu od nesportujících. I praktické dopady sportovní činnosti na 

každodenní život se různí kvůli individuálnímu hodnocení aktivit jedinců. V průběhu 

života se význam sportu pro člověka mění v závislosti na získávání stále nových 

a nových zkušeností. Hodnoty jsou odvozovány z osobnostně prožívaných sociálních 

vztahů a na jejich utváření se podílí také sociální a kulturní kontext. Sport pomáhá 

jedincům formovat nové vztahy, využívat sportovní zkušenosti i v jiných oblastech 

života a poskytuje šanci být kompetentní, zodpovědný a uznávaný také mimo rámec 

sportu (Sekot, 2006). 

V rámci této problematiky je nutné rozlišovat, zda se jedná o socializaci do 

běžného společenského života pomocí sportovní činnosti, nebo o socializaci uvnitř 

sportu. V praxi se však tyto dvě roviny prolínají. Socializace sportem zahrnuje 

získávání motorických dovedností, utváření hodnotového systému, akceptaci sociálních 

norem a zvyšování sociální kompetence, což člověk může využít i v jiných oblastech 

života. Sport má potenciál vytvářet pozitivní i negativní efekty na rozvoj osobnosti. Je 

proto vhodné vytvářet podmínky, které podporují produkci pozitivních společenských 

efektů. Děti a mládež si mohou prostřednictvím sportovních her a soutěží osvojit řadu 

věcí. Respektují daná pravidla, navozují sociální vztahy, zkouší si různé sociální role 

a učí se sociálním dovednostem. Mladí hráči se dále učí svoje chování od trenérů, 

spoluhráčů a slavných sportovců. Tyto tendence ke změnám v projevů jedince jsou 

typické zejména v období puberty. Vliv sportu na socializaci samozřejmě roste se 

zvyšující se intenzitou sportování (Slepička, Hošek, Hátlová, 2009). 

Samotné přizpůsobování se prostředí sportu se popisuje jako socializace ve 

sportu. Význam na efekty socializace má typ účasti na sportu (rekreační nebo 

vrcholový), délka kariéry i věk, kdy člověk se sportováním začíná. Za tři základní prvky 

ovlivňující socializaci ve sportu se považují osobnost sportujícího jedince, druzí lidé 

vystupující jako socializační zprostředkovatelé a společenské situace. Adaptaci na 

sportovní prostředí se věnuje pozornost především u vrcholového sportu. Zde je vnímán 

jako významný mezník ukončení kariéry, kdy se jedinec musí přizpůsobit podmínkám 

běžného života. Tato fáze bývá u mnoha sportovců problematická. 

Značný vliv má prostředí sportu zejména na mládež. Mladá populace utužuje 

svou vnitřní disciplínu, odvahu, vytrvalost a odolnost vůči zátěži. Dále jim sport 

pomáhá získat komunikační dovednosti a lepší orientaci v rozhodovacích procesech. 
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Důraz na fair-play a respekt k soupeřům může zlepšit pohled na menšinové skupiny 

a handicapované, se kterými se mládež při sportování také setkává. Vliv sportu však 

nelze brát pouze pozitivně. Děti se setkávají i s negativními situacemi a zkušenostmi 

z prostředí soutěžního sportu. Pokud jsou někteří jedinci dlouhodobě neúspěšní, mohou 

si model neúspěšnosti přenést do běžného života, s čímž se poté těžko vyrovnávají. 

Sport tedy v rámci socializace přináší řadu pozitivních vlivů, ale nemohou být 

opomíjeny ani efekty negativní (Slepička, Hošek, Hátlová, 2009). 

2.2.4 Vliv na psychiku 

Sport přináší pozitivní vliv nejen na rozvoj fyzických schopností a dovedností, 

ale působí také na psychiku člověka. Tělesná aktivita může pomáhat vyrovnávat se 

s psychickým stresem, který zažívá především dospělá populace. Určité stresové situace 

se ale v dnešní době bohužel nevyhnou ani dětem. Jsou na ně kladeny vysoké nároky na 

dosahování školních výsledků, což některé děti nejsou schopné zvládnout. Dlouhodobé 

nenaplňování představ svých rodičů může dětem způsobovat psychické problémy. 

I v této situaci jim mohou pomoci úspěchy ve volnočasových aktivitách, například ve 

sportu. 

Pro děti není typické sportování za účelem získání lepší fyzické kondice nebo 

upevnění zdraví. Sport je baví a přináší jim pocit pohody. Dále zažívají vzrušení ze hry, 

soupeření s ostatními a mají radost ze zdokonalování svých dovedností. Právě tyto 

pocity se neslučují s psychickým napětím, a proto má sport pozitivní účinky na 

psychický stav dětí, pokud je prováděn ve vhodném rozsahu k věku dítěte. 

V životě člověka existují dvě funkce – rovnovážná a nerovnovážná. Rovnovážná 

zajišťuje stabilitu, která však musí být narušována, aby život nebyl jednotvárný 

a nudný. Nerovnovážná přináší změnu a vzrušení, což také přispívá k dobré pohodě 

jedince. Sportovní činnost ovlivňuje obě tyto funkce. Fyzické aktivity s jednoduchou 

pohybovou strukturou a cyklickým charakterem poskytují člověku rovnováhu 

a uklidnění. Jsou proto vhodné jako technika redukce stresu. Do této skupiny sportů se 

řadí například běh, jízda na kole nebo posilování. Naopak především sportovní hry 

navozují nerovnovážný účinek. Sportovec musí být koncentrován na hru, pozorovat své 

okolí a reagovat na nastalé situace. Konečná nálada závisí na výsledku sportovní hry, na 

vítězství nebo prohře. Sport a pohybová aktivita tedy představují účinný prostředek 
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k ovlivňování psychiky, který může pomoci překonávat stres a psychické problémy 

(Slepičková, 2005). 

2.3 Motivace dětí pro sport 

Motivace představuje psychologický důvod k chování jedince. Označuje 

pohnutky, které člověka vedou k dosažení cílů, přičemž některé cíle jsou 

upřednostňovány před jinými. Motivace tedy ovlivňuje vnitřní aktivaci organismu. 

Chování však není podmiňováno jedním motivem, ale jedná se o komplex vzájemně 

provázaných pohnutek. Ty tvoří vnitřní podmínky, které vzbuzují a udržují aktivitu 

člověka a určují, že se chová určitý způsobem. Základními motivačními činiteli jsou 

afekty nebo emoce (Homola, 1997). 

Děti, které chtějí začít sportovat, k tomu vede nějaký motiv. Potřebují důvod, 

proč pravidelně trávit svůj volný čas v tělocvičně, na hřišti nebo v bazénu, kde se věnují 

fyzickým aktivitám. Na děti má ve velké míře vliv rodina. Výhodou je, pokud sport 

provozují rodiče. V tomto případě se uplatňuje imitace a princip následovnictví, kdy 

dítě chce být jako jeho matka nebo otec. Další pozitivum představují výkonově 

orientování rodiče, kteří své potomky podporují, a sport patří vysoko v rámci rodinných 

hodnot. Význam má také role matky, jelikož právě ona vytváří emoční podporu pro 

malého sportovce. Vše záleží na celkovém způsobu výchovy (Slepička, 2014). 

Hodnocení vlivu rodičů na účast dětí ve sportu zkoumal také Paul Downward 

(2014) ve své studii prováděné ve Velké Británii. Výzkum zahrnoval data od 14 002 

dospělých respondentů a od 1116 dětí. Výsledky ukázaly, že existuje značný 

mezigenerační přenos chování, především z otců na syny. Významnější se ukázal postoj 

rodičů a podpora sportování, než jejich aktuální účast v pohybových aktivitách. Důležité 

prvky představuje povzbuzení a vedení svých dětí ke sportu a aktivnímu pohybu. 

Další působení představuje vliv vrstevníků. Jedinec potřebuje sdílet stejné 

názory, zájmy a realizovat společné cíle. Děti chtějí se svými vrstevníky sdílet pozitivní 

prožitky a zábavu a také od nich získávat kladnou odezvu (Slepička, 2014). 

2.3.1 Motivační struktura 

Motivační struktura prochází vývojem, který závisí na věku a výkonnosti 

sportovce. V průběhu sportovní kariéry se objevují čtyři stadia. S počátkem sportování 

je spojena generalizace motivační struktury, jenž se projevuje rozptýleností sportovních 
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zájmů. Mladý sportovec ještě není zaměřen na jednu činnost, často mění své sportovní 

zaměření a motivuje ho především potřeba pohybu. Pro toto stadium je typická 

spontánní pohybová aktivita a pozitivní prožitky. Následně se objevuje diferenciace 

motivační struktury, kdy se postoj ke sportu formuje na základě úspěchů a neúspěchů. 

V tomto druhém stadiu převládá potřeba seberealizace. Sportovec si tedy vybírá činnost, 

ve které je úspěšný, a věnuje se specializovanému tréninku. Třetím stadiem je 

stabilizace motivační struktury. Uplatňují se zde motivy soutěžní, sebeuplatnění 

a sociální odezvy. Jedinec chce dosahovat vysoké výkonnosti a zaměřuje se na osobní 

cíle, jako je vítězství, rekordy, sláva a finance. Do hry vstupují také cíle společenské 

(reprezentace, vystupování v médiích) a řada vedlejších cílů. Sportovec má již 

zkušenosti a zná své vlastní možnosti. Poslední vývojové stadium představuje involuce 

motivační struktury. Tato fáze se odehrává po vrcholu sportovní kariéry, kdy se opět 

prosazuje potřeba prožitku nad seberealizačními motivy. Pro sportovce není cílem 

dosahování maximálních výkonů, ale přesto může získávat kvalitní výsledky. Při 

závodech nevnímají nadměrnou odpovědnost, mají dostatek zkušeností a jsou vyrovnaní 

s úrovní vlastního výkonu (Slepička, Hošek, Hátlová, 2009). 

Dětí a začínajících sportovců se tedy týká první stadium, popsané jako 

generalizace motivační struktury. Děti se chtějí hýbat, mají radost ze hry, a proto by jim 

pohybová aktivita měla být umožněna. Podpora přirozené potřeby pohybu je v raném 

věku velice důležitá. 

Pro sportovce je významná výkonová motivace. Hlavní motiv představuje 

dosažení co nejlepšího výkonu. Motivačním vlivem je naděje na úspěch a zároveň 

strach z neúspěchu, což závisí na zkušenostech každého sportovce. Na základě těchto 

údajů se rozdělují jedinci do dvou kategorií (Nakonečný, 1996): 

 typ orientovaný na dosahování úspěchu, 

 typ orientovaný na vyhýbání se neúspěchu. 

Tyto dva druhy se rozlišují již od mladšího školního věku a projevují se 

v pracovní činnosti i ve sportu. Pro vrcholový sport jsou vhodní jedinci orientovaní na 

dosahování úspěchu, ale v rekreačním sportu a sportu dětí toto rozdělení nehraje 

významnější roli. Čím je úkol, kterého se člověk snaží dosáhnout, těžší, tím se úspěch 

jeví atraktivnějším. Naopak při plnění lehkého úkolu je obtížnější strávit neúspěch. Po 

neúspěchu dochází ke snížení sebevědomí a někdy i motivace. Jelikož motiv má 
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emocionální podstatu, tak se zakládá na zážitku. Po dosažení cíle se dostaví pocity 

štěstí, zadostiučinění a úlevy (Nakonečný, 1996). 

2.3.2 Vhodné motivační prostředí 

Vhodné motivační prostředí pro dětské sportovce je založeno na výskytu 

přiměřených požadavků, které dítě zbytečně nepřetěžují. Rodiče i vrstevníci dítě 

podporují, ale neměli by mít přemrštěná očekávání. Motivační prostředí také závisí na 

množství a intenzitě vnější motivace, jelikož možnost získání odměny nebo hrozba 

trestu má na dítě značný vliv. Důležité je poskytovat malým sportovcům možnosti 

ověřovat si vlastní schopnosti, aby získali pro své snažení adekvátní zpětnou vazbu. 

Pokud již dítě sportuje na výkonnostní úrovni, existují zde určité zásady. 

Trénink ani motivace nesmí být monotónní. Sport by měl být stále hrou a zábavou a ne 

se stát prací. Pro dítě je významné získání pozitivního dojmu ze srovnání s ostatními 

a převaha kladné sociální odezvy. Sportovec musí chápat, že vítězství a prohra jsou 

součástí hry (Slepička, 2014). 

2.4 Olympijská výchova 

K zajištění pokračování a rozšiřování olympijských myšlenek do následujících 

generací je třeba myslet na olympijskou výchovu především dětí a mládeže. Šíření 

olympijských poznatků, myšlenek a hodnot olympismu do vědomí a chování lidí 

podporuje ideje humanitního vzdělávání a lidskou seberealizaci. Takováto výchova by 

měla být součástí přípravy sportovců, jelikož podněcuje jejich motivaci a pomáhá 

vnímat správné principy a normy ve sportu. Olympijská výchova je však platná 

i v běžném životě mimo sportovní prostředí. Dlouhodobý cíl olympijského hnutí 

představuje snaha o vytváření lepšího světa. Tuto oblast by se měl snažit zaštítit také 

projekt Sazka Olympijský víceboj. 

Ideální výsledky olympijské výchovy se projevují jako zvnitřněná a zpevněná 

přesvědčení, postoje a hodnoty. Olympijské myšlenky ovlivňují rozhodování a chování 

mladého sportovce, utvářejí přístup k principům fair-play a tyto názory mají trvalý 

charakter. Principy olympismu však mohou být vnímány velmi rozdílně. Mládež si 

spojuje olympijské hry hlavně se soutěžemi, jednotlivými sporty a sportovci. Méně už 

uvádějí pojmy jako mír, fair-play nebo mezinárodní porozumění (Dovalil, 2004). 



21 

 

Samotná organizace a realizace olympijské výchovy musí být chápána jako 

komplexní proces, u kterého působí vzdělávací i výchovné efekty. Dochází také 

k vzájemnému ovlivňování mezi trenéry a jejich svěřenci nebo učiteli a žáky. Do 

výchovného působení vstupuje několik aspektů. Jedním z nich je kognitivní stránka, 

která představuje utváření poznatků o OH, olympijském hnutí, ideálech a hodnotách 

olympismu. Tyto poznatky se uvádějí ve vztahu k historickým i současným situacím. 

Utváření základního hodnotového systému dítěte má na starost především rodina, 

sportovní prostředí a sdělovací prostředky. Dále na děti působí škola, kterou navštěvuje, 

a její představitelé. 

Olympijská výchova se v České republice nevyučuje samostatně, ale její obsah 

by se mohl objevovat v rámci několika předmětů. Významná je především tělesná 

výchova, kde se žáci setkávají v praxi s principy soutěžení, učí se přijímat porážku 

a další. V současné době však informace o olympismu nejsou v jiných předmětech příliš 

zakotveny. To se ČOV snaží změnit a prosadit olympijskou výchovou do některých 

rámcových programů. 

Významná je praktická část olympijské výchovy, která vychází ze spojení sportu 

a olympismu. Aktivní účast ve sportu vede ke spolupráci různých sociálních 

a zdravotních skupin mládeže a ovlivňuje rozvoj sociálních vztahů a přátelství. Má vliv 

na utváření postojů, dovedností a návyků prostřednictvím aktivní účasti ve sportu. 

Pozitivně působí také olympijské soutěže, besedy s významnými sportovci, olympijská 

literatura a filmy. 

Další oblastí, kterou nelze opomenout, je problematika dopingu. Využívání 

nedovolených látek na podporu výkonu zůstává v současném světě stále aktuálním 

tématem, a proto musí být dostatečně informováni již mladí sportovci. Antidopingová 

prevence spočívá v seznámení se s riziky užívání podpůrných látek a jejich klasifikací. 

Každý sportovec by měl vědět, že doping je nemorální a neslučitelný s principy sportu 

a olympismu (Dovalil, 2004). 

2.4.1 Výchova ve sportu 

S praktickou složkou souvisí výchova ve sportu, do níž v první řadě patří 

seznámení se s pravidly, normami a způsoby chování vhodných pro danou disciplínu. 

Cílem je přizpůsobení se biologickým a sociálním nárokům sportovního života, což 
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nezahrnuje pouze dosažení co nejlepšího výkonu. Tréninkové působení má tedy širší 

rozhled a patří do něho (Dovalil, 2004, str. 207): 

 utváření a regulace postojů ke všem jevům sportovního života, 

 ovlivňování interpersonálních vztahů, 

 všestranné působení na vlastnosti osobnosti sportovce, 

 utváření potřebných návyků. 

Tyto faktory jsou důležité především u tréninku dětí a mládeže, pro které má 

význam také pozitivní socializační působení sportu. Učí se sociálním dovednostem, 

toleranci, seznamují se s emocemi a přizpůsobují se týmovým cílům. Výchovu ve 

sportu má na starosti především trenér, který by si tuto roli měl uvědomovat. Na své 

svěřence uplatňuje záměrně volená opatření, jenž ovlivňují jejich osobnost. Působení by 

mělo být promyšlené s dlouhodobou perspektivou. 

V současné době je někdy i u sportu dětí a mládeže hlavním a jediným cílem 

dosahovaný výkon, což není správné. Sport působí na osobnost jedince a ovlivňuje jeho 

rozvoj. Některé projevy osobnosti se přenášejí i do jiných oblastí života, což 

představuje další důvod, proč nastolit správnou výchovu ve sportu, která není v rozporu 

s morálkou. Sport klade důraz na životosprávu, dodržování režimu dne a překonávání 

těžkostí ve vlastní sportovní činnosti. Dále se týká sociální sféry. Trvalé působení 

sportu by mělo být především na tyto vlastnosti (Dovalil, 2004, str. 213): 

 sebeuvědomování, 

 sebecit, sebehodnocení, 

 sebeovládání, 

 zodpovědnost, 

 cílevědomost a houževnatost, 

 sebevědomí a odvaha, 

 čestné soutěžení (Fair play) 

 odolnost při neúspěchu. 
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2.5 Podpora pohybové aktivity 

V posledních sto letech došlo ke značné změně životního stylu, která je 

charakterizována nižší úrovní pohybové aktivity, nadměrným energetický příjmem 

a zvýšením užívání tabákových výrobků. Pohybová aktivita je nezbytná pro zdraví 

člověka, ale má vliv také na ekonomiku státu. To si spousty zemí uvědomuje. 

V důsledku této situace se v dnešní době stále častěji objevuje termín „podpora 

pohybové aktivity“. V dokumentu Podpora pohybové aktivity pro odbornou veřejnost 

zpracovaném Ministerstvem zdravotnictví České republiky (2009) je uváděno schéma, 

které tento termín definuje. Schéma bylo vytvořeno na základě poznatků 

z mezinárodního fóra (Strategic Inter-Governmental forum on Physical Activity and 

Health), které proběhlo v roce 2004. 

Schéma 1: Struktura pohybové aktivity dle SIGPAH (2004) 

 

Zdroj: Kalman, Hamřík, Pavelka, 2009 

Podpora pohybové aktivity může zahrnovat mnoho činností. Jedná se o edukaci 

společnosti o jejím významu a přínosech, kdy se vytvářejí motivační akce pro odbornou 

i laickou veřejnost. Další aktivitu představuje zvyšování dostupnosti venkovních 

a vnitřních sportovišť jako jsou parky, cyklostezky, hřiště či sportovní haly. Vytvářejí se 

informační a marketingové programy s cílem zvyšování motivace obyvatel k aktivnímu 

životnímu stylu a dbá se na spolupráci a koordinaci jednotlivých aktivit zabývajících se 

tímto tématem. 

Za důležité se považuje vliv pohybové aktivity na zdraví člověka. Civilizační 

onemocnění (cévní mozková příhoda, hypertenze, diabetes mellitus 2. typu a další) jsou 

podle Světové zdravotnické organizace (2002) příčinou 60% všech úmrtí ve světě 
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a právě pravidelná fyzická aktivita společně s přiměřeným příjmem energie představuje 

preventivní prostředek v boji s výše uvedenými nemocemi. Z hlediska preventivního 

působení přináší pravidelný pohyb následující výhody. Stimuluje produkci endorfinů 

v mozku, což pomáhá k lepší náladě, pocitům uvolnění a štěstí. Harmonizuje nervový 

a endokrinní systém, kdy se člověk cítí klidnější, vyrovnanější a odolnější vůči stresu. 

Má vliv také na uvolnění svalového napětí, zvyšuje pružnost a pevnost kloubů 

a podporuje krevní oběh. Pravidelná pohybová aktivita snižuje klidovou hodnotu 

srdeční frekvence a normalizuje krevní tlak. Preventivně působí proti úbytku vápníku 

z kostí a ovlivňuje metabolismus tuků. Z dalších výhod je možné zmínit zpomalování 

procesu stárnutí, předcházení chronickému únavovému syndromu nebo stimulace 

hlubokého břišního dýchání. Aby bylo působení dostatečné, je podstatná frekvence 

pohybové aktivity, délka trvání a intenzita s jakou je vykonávána. Při nízké úrovni 

fyzické aktivity dochází pouze k nevýznamným zdravotním efektům (Kalman, Hamřík, 

Pavelka, 2009). 

Podpora pohybové aktivity se tedy stává tématem veřejné politiky. Dané téma 

však nelze řešit samostatně, jelikož jednotlivé problémy jsou provázané a tvoří tzv. 

„trsy problémů“. Úroveň pohybové aktivity ovlivňuje zdravotnický a sociální systém, 

dotýká se také dopravního systému nebo oblasti životního prostředí. Najít správné 

řešení tak není jednoduché a politici musí uvažovat ve všech souvislostech. 

Rozhodování o řešení tohoto problému probíhá na několika úrovních – nadnárodní, 

národní, regionální a komunální. Na všech úrovních by mělo rozhodování probíhat 

ve vzájemné spolupráci, aby došlo k vyřešení problému a ke zlepšení veřejné situace. 

Pro české prostředí vypracovali Kalman, Hamřík a Pavelka (2009) strukturaci 

problému nízké úrovně pohybové aktivity. Jedná se o zmapovaní pole a výsledkem by 

měla být jasná povaha a komplexnost dané oblasti. Autoři rozdělili problém do tzv. sad, 

které jsou ve vzájemném vztahu a ovlivňují se. Jedná se o sadu důkazů, aktérů, cílových 

skupin, nástrojů a prostředí a sadu klíčových činností. Vše zobrazuje následující 

schéma. 
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Schéma 2: Strukturace podpory pohybové aktivity 

 

Zdroj: Kalman, Hamřík, Pavelka, 2009 

Vytvořit veřejnou politiku, která by komplexně řešila tento problém, vyžaduje 

spolupráci mnoha aktérů. Český olympijský výbor svůj projekt zaměřuje především na 

cílovou skupinu děti a mládež a aplikuje podporu pohybové aktivity ve školách. 

Na problém nedostatku pohybu se zaměřuje také Evropská komise, která vydala 

Doporučení Rady o podpoře zdraví upevňující fyzické aktivity ve všech odvětvích 

(health-enhancing physical aktivity = HEPA). Na základě zjištění přínosů fyzické 

aktivity a konzultací se zúčastněnými stranami byla vydána doporučení, jelikož HEPA 
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spadá do záležitostí především jednotlivých členských států. Ty by měly usilovat 

o zařazení účinné politiky s meziodvětvovým přístupem a přijmout vnitrostátní strategii 

pro podporu HEPA. Doporučení se týkají monitorování úrovně fyzické aktivity 

a výměny informací a osvědčených postupů mezi dalšími členskými státy a komisí. 

Komise by měla členským státům napomáhat a shromažďovat údaje k vypracování 

evropských statistik (Proposal for a Council Recommendation on promoting health-

enhancing physical activity across sectors, 2013). 

Evropská unie dále vypracovala akční plán pro boj s dětskou obezitou (EU 

Action Plan on Childhood Obesity 2014 – 2020), jehož hlavním cílem je zastavit růst 

počtu dětí a mládeže s nadváhou a obezitou. Na tomto plánu by měly spolupracovat 

všechny členské země a nutná je také kooperaci mezi jednotlivými politickými sektory. 

Celý program se zaměřuje na tyto základní oblasti: 

 podpora zdravého začátku života, 

 snaha o zdravější prostředí v mateřských a základních školách, 

 vytvoření ze zdravější volby tu jednodušší, 

 omezení reklamy zaměřené na děti, 

 podpora fyzické aktivity, 

 monitorování a hodnocení, 

 intenzivnější výzkumná činnost. 

Jedním z bodů je tedy i podpora pohybu od nejútlejšího věku, kdy by rodinám 

mělo být umožněno trávit svůj den co nejaktivněji. Pohyb se má stát součástí běžného 

dne, ne jen figurovat ve víkendovém programu. Tato oblast zahrnuje například výstavbu 

cyklostezek a dětských hřišť. Do propagace sportu se mají zapojit rodiny, místní 

komunity a školy (EU Action Plan on Childhood Obesity 2014 – 2020, 2014). 

2.6 Význam pohybových aktivit v ČR 

Význam pohybových aktivit pro českou populaci se stal předmětem řady studií. 

Výzkumníci prováděli především dotazníková šetření, kterými zjišťovali postoj 

veřejnosti ke sportu, zdravému životnímu stylu nebo dostupnost tělovýchovných 

zařízení. 
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Jansa (2014) ve své publikaci zmiňuje několik významných výzkumů. V rámci 

projektu MŠMT zrealizovali sledování sportu z pohledu obyvatel ČR Slepička 

a Slepičková (2002). Výzkum byl pojat v celospolečenském kontextu a přinesl 

informace o ekonomických a materiálních podmínkách provozování sportu, názorech 

a postojích české populace na jeho roli ve společnosti, zjišťoval zájem o nové sporty 

a jiné. V roce 2000 uskutečnili další významné šetření Jansa, Kocourek, Votruba 

a Dašková. Sledovaný soubor se skládal z 1655 dospělých osob, z toho bylo 803 mužů 

(48, 5 %) a 852 žen (51, 5 %). Od těchto respondentů se údaje získávaly pomocí 

dotazníku SFSPA (Sociální funkce sportu a pohybových aktivit). První část dotazníku 

směřovala do oblastí dodržování denního režimu, prožívání stresových situací, kouření, 

požívání alkoholu a jiné. Druhá část byla zaměřena na otázky týkající se pohybových 

a sportovních aktivit, využívání tělovýchovných zařízení nebo účast v soutěžích. Třetí 

oblast zjišťovala identifikační údaje. 

Výzkumy se po několika letech opakují, aby bylo možné dokumentovat vývoj 

české populace. Získaná data jsou důležitá pro vytváření efektivní koncepce podpory 

sportu a pravidelné fyzické aktivity, aby mohly být programy správně zacíleny. Pro tuto 

práci má význam především výzkum zabývající se pohybovou aktivitou mládeže, který 

je uveden v následující kapitole. 

2.6.1 Význam pohybových aktivit u mládeže 

Další výzkum, který se již týkal přímo dětí a mládeže v České republice, 

zrealizoval Rychtecký (2006). Sledování navazovalo na evropský projekt COMPASS, 

kdy byla využita stejná metodika sbírání údajů v deseti zemích Evropy. Projekt byl 

iniciován v roce 1995 za účelem zlepšení kvality a srovnatelnosti statistických dat 

o účasti ve sportu. Jednotlivé cíle a úkoly pro český výzkumný tým představovaly 

následující body (Rychtecký, 2006): 

1. monitorování aktuální účasti české mládeže (10 – 19 let) ve sportu 

a pohybové aktivitě, 

2. komparace s evropskými přehledy i s dříve provedenými národními 

studiemi, 

3. identifikace a vyhodnocení trendů změn ve frekvenci účasti mládeže ve 

sportu a v pohybových aktivitách, 

4. hodnocení změn ve sportovních zájmech, 
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5. zhodnocení pohybové výkonnosti mládeže, 

6. koncepce návrhu na pravidelné sledování účasti mládeže ve sportu 

a pohybových aktivitách. 

Hlavní metodu představoval sociologický dotazník COMPASS II, který byl 

předložen vybraným respondentům. Dále probíhalo měření somatických dat (výška, 

hmotnost, BMI, podkožní tuk) a prováděny motorické testy. Ty se skládaly z disciplín 

skok daleký z místa, leh – sed za 60 s, člunkový běh, opakované shyby (chlapci od 15 

let) a výdrž ve shybu (dívky od 15 let). Celkový počet respondentů dosáhl 4201 osob, 

z čehož bylo 2223 chlapců a 1978 dívek ve věku 9 – 19 let. V dotazníku měli za úkol 

z předloženého spektra aktivit vybrat ty, které ve volném čase pravidelně provádějí, 

a dále zhodnotit jejich význam na škále od 1 (velmi významné) do 4 (nevýznamné). 

Výzkum identifikoval relativně významné postavení sportu a pohybových činností 

a dokumentoval jejich relativně vysokou oblibu i hladinu subjektivního významu. 

Projekt COMPASS klasifikuje účast ve sportovních aktivitách do sedmi 

základních kategorií. Toto rozdělení zahrnuje tři obecná kritéria, a to frekvenci zapojení, 

organizovanost a účast v soutěžích v ročním přehledu. Vzhledem k podmínkám českého 

sportovního prostředí byla klasifikace rozšířena na devět kategorií (Rychtecký, 2006): 

1. soutěživá, organizovaná, intenzivní, 

2. intenzivní, soutěživá a/nebo organizovaná, 

3. intenzivní, 

4. pravidelná soutěživá a/nebo organizovaná, 

5. pravidelná rekreační, 

6. nepravidelná, 

7. příležitostná aktivita, 

8. jiné, ne-sportovní pohybové aktivity, 

9. žádné sportovní ani pohybové aktivity. 

Výsledky studie ukázaly pokles počtu respondentů sportujících více než 120x 

ročně oproti výzkumu v roce 2000. Jedná se zejména o neorganizované formy sportu, 

kde je největší pokles registrován zejména u dívek. Organizovaný a soutěžní sport 

naopak zaznamenal nárůst a mládež se také více angažuje v rekreačních činnostech. 
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Pozitivem je pokles počtu neaktivních jedinců oproti roku 2000, jak u chlapců i u dívek. 

Výzkum prezentuje větší angažovanost chlapců v intenzivnějších a organizovaných 

formách sportovních a pohybových aktivit. U dívek převládají spíše neorganizované 

formy s nižší intenzitou i frekvencí zapojení. 

Dále byla provedena komparace získaných výsledků s dalšími pěti zeměmi 

Evropské unie. Co se týče účasti v soutěživé, organizované a intenzivní sportovní 

aktivitě, tak zde výrazně převyšuje ostatní státy švédská mládež. Nejhůře ve výsledcích 

dopadla Itálie, kde značný počet respondentů neprovádí žádné sportovní aktivity. Účast 

českých respondentů je celkem příznivá. Mládež má zájem o intenzivní formy 

neorganizované sportovní činnosti, což svědčí o tom, že organizovaná forma jim dosud 

nenabídla lepší podmínky. V České republice však stále existuje skupina respondentů 

zcela nezapojených do sportu. 

Program COMPASS se zaměřuje také na druhy sportů a pohybových aktivit, 

které mládež provádí. Výsledky potvrzují výsadní postavení fotbalu u chlapců. 

V kategorii „soutěživá, organizovaná, intenzivní“ ho uvedlo 50, 6 % respondentů ve 

věku 9 – 19 let. Fotbal následoval v posledních letech stále populárnější florbal (14, 9 

%), dále cyklistika a horská kola (10, 5 %), basketbal (7, 9 %) a atletika (7, 8 %). 

U dívek ve stejné kategorii výrazně nepřevažuje jeden sport. Na prvním místě skončila 

cyklistika a horská kola (14, 6 %), na dalších dvou příčkách byly uvedeny aerobik 

a volejbal (oboje 13, 1 %). Na následujících místech se u dívek objevilo plavání 

a atletika. 

Jak již bylo uvedeno výše, kromě sociologického dotazníku se provádělo 

testování fyzické výkonnosti měřením několika disciplín. Pro respondenty ve věku 9 – 

15 let se jednalo o skok daleký z místa, leh – sed za 60 s, vytrvalostní člunkový běh 

a člunkový běh 4x 10 m. Mládež ve věku 15 – 19 let plnila také 4 disciplíny, ale 

poslední byla nahrazena opakovanými shyby pro chlapce a výdrží ve shybu v podání 

dívek.  

Získané výsledky byly porovnány s publikovaným manuálem. Trendy jsou 

takové, že v dynamické vytrvalostně silové schopnosti (leh – sed) a statické 

vytrvalostně silové schopnosti (výdrž ve shybu) zkoumaná mládež vykazovala 

v některých věkových kategoriích mírně nadprůměrné výsledky. V ostatních 
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testovaných oblastech získaná data na průměrné hodnoty nedosahují. Obdobný trend 

registrují také další země (Rychtecký, 2006). 

K růstu počtu dětí a mládeže věnujících se sportu je třeba pohybové aktivity 

propagovat. Kromě podpory ze strany rodičů a vrstevníků má nemenší význam také role 

soukromých subjektů zabývajících se sportem a koncepce podpory ze strany státu. Při 

přípravě programů je nutné dbát na dané zásady prezentované níže. Využití sociálního 

marketingu a příprava propagačních akcí budou popsány v následujících kapitolách. 

2.7 Sociální marketing 

Programy, které se zaměřují na ovlivnění názorů velkého množství populace, se 

nemohou řídit pouze pravidly klasického marketingu. Do této oblasti spadá také projekt 

Sazka Olympijský víceboj, a proto se zde prezentuje marketing sociální. Myšlenku 

sociálního marketingu poprvé představili Kotler a Levy v roce 1969 ve svém článku 

„Broadening the Concept of Marketing“. Myšlenka byla dále rozvíjena a na toto téma 

probíhala diskuze, která vyústila v mnoho definic. Sociální marketing je považován za 

vytváření, implementaci a kontrolu programů, které ovlivňují společenská témata. 

I v této oblasti je významné plánování, cenová politika, komunikace, distribuce 

a marketingový výzkum. V sociálním marketingu se tedy aplikují obecné principy 

a techniky marketingu k dosažení vlivu na chování cílové skupiny. Účelem je přinést 

prospěch celé společnosti. 

Sociální marketing se zaměřuje na čtyři základní oblasti: propagace zdraví, 

prevence zranění, ochrana životního prostředí a na sociální sounáležitost. Podporu 

fyzické aktivity a sportování je možné zařadit pod propagaci zdraví. Do této oblasti dále 

spadá snižování počtu nakažených virem HIV, boj proti kouření, dětské obezitě, 

chronickým onemocněním a podpora správných stravovacích návyků (Cheng, Kotler, 

Lee, 2009). 

Před tvorbou samotného programu je třeba učinit následující kroky. Nejprve se 

definuje problém, cíl a zaměření, které vyjasní účel programu a stanoví předpokládaný 

užitek. Tento krok je také nezbytný pro efektivní využití zdrojů. Úspěšnou kampaň by 

mělo provázet vytvoření situační analýzy o organizaci, která se chystá program vytvořit. 

Často se využívá SWOT analýza, pomocí níž se definují silné a slabé stránky 

organizace i příležitosti a hrozby vyplývající z vnějšího prostředí. Do analýzy se 
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zařazuje také popis současných programů, které mají související nebo podobné efekty 

(Cheng, Kotler, Lee, 2009). 

Plán kampaně z oblasti sociálního marketingu popisuje French (2010) v několika 

charakteristikách. Program probíhá vždy podle předem dané šablony, která obsahuje 

jasně stanovené a měřitelné cíle. Plán je podporován ze strany politiků, tvůrců programu 

i výkonných manažerů. Nechybí přímé vyjádření cílové skupiny a její evidence. 

Důležitý bod představuje realizace pilotního programu, která pomůže vymezit 

připravovanou kampaň samotného programu. Plán obsahuje konkrétní důvody pro 

spuštění programu, popisuje jeho financování, využití dalších zdrojů a věnuje se 

spolupráci s partnery a zájmovými skupinami. Je nutné vymezit koordinaci na 

mezinárodní, národní i regionální oblasti a určit, jak budou dělána rozhodnutí a jak bude 

probíhat organizace a delegování pravomocí. V přípravě programu se nesmí 

zapomenout také na popis možných kritických situací a bariér, které mohou v průběhu 

realizace projektu nastat. V poslední řadě je třeba naplánovat systém hodnocení, školení 

pracovníků a poskytování pravidelné zpětné vazby. Hodnocení má význam pro měření 

krátkodobých i dlouhodobých cílů programu (French, 2010). 

2.8 Příprava propagačních akcí 

Pro realizaci úspěšné propagační akce je třeba využít principy marketingu, jak 

již bylo uvedeno v předchozí kapitole. Jedná se o systematické postupy a dodržování 

posloupnosti jednotlivých manažerských funkcí, které mají své využití i v projektovém 

managementu. Američtí autoři Koontz a Weihrich vytvořili jednu z nejpoužívanějších 

klasifikací, ve které dělí manažerské funkce na (Vodáček, Vodáčková, 2009): 

 plánování, 

 organizování, 

 výběr a rozmístění spolupracovníků, 

 vedení lidí, 

 kontrolu. 

Mimo tyto sekvenční manažerské funkce existují ještě paralelní, jenž se skládají 

z analyzování řešených problémů, rozhodování a implementace. Paralelní funkce 

prostupují všemi fázemi přípravy (Vodáček, Vodáčková, 2009). 



32 

 

Další aktivity, které provázejí realizaci určitého projektu nebo politiky, popisují 

Veselý a Nekola (2007). Nejdříve se jedná o deskripci a monitoring, kdy je třeba 

provést sběr dat a informací o určité oblasti. Druhý bod představuje explanace. Tento 

pojem zahrnuje tvorbu teorií a modelů o příčinách a důsledcích sociálních jevů, které 

jsou předmětem připravovaného programu. Dále se pokračuje komparací, v níž dochází 

k porovnávání stavů mezi jednotlivými subjekty (země, regiony, obce atd.), a následuje 

evaluace, kdy jsou vyhodnocovány cíle předchozích politik či programů. Nyní již 

mohou vedoucí pracovníci tvořit doporučení a poskytovat rady, jak postupovat při 

řešení určitého konkrétního problému. Po zohlednění legislativních parametrů je možné 

přejít k tvorbě strategií, plánů a vytváření konkrétních dokumentů. 

Pomocí čtyř disciplín popisuje projektový management De Ceuster (2010). 

Jedná se o plánování, organizování, kontrolu a řízení. Ačkoliv toto rozdělení působí 

jednoduše, nemá manažer projektu snadnou úlohu. Musí komunikovat s vrcholným 

i středním managementem a s jeho týmem. Řeší vzniklé konflikty, krize a koordinuje 

aktivity napříč mnoha úrovněmi. Samotný proces projektového managementu dělí na 

pět po sobě následujících kroků, kdy se nejprve uvede a definuje problém, následuje 

plánování a uskutečnění samotného projektu. Poté do procesu vstupuje kontrola 

a konečnou fází je uzavření (De Ceuster, 2010). 

V následujících podkapitolách bude pro přehlednost dodržována nejpoužívanější 

klasifikace manažerských funkcí, jejíž body jsou vyjmenovány výše. 

2.8.1 Plánování 

I projektu Sazka Olympijský víceboj musel předcházet propracovaný plán, podle 

kterého probíhala realizace. Plánování představuje podstatné východisko úspěšné, nejen 

podnikatelské činnosti. Základem je stanovení cílů a předpokládaných postupů jejich 

dosažení. Cíle se definují obecné i dílčí, jenž mají zajistit lepší stav v budoucnosti, 

a cesta k jejich dosažení by měla být co nejefektivnější. Právě časový horizont, 

popřípadě členění na dílčí časové úseky, představuje významný bod plánu. Také se 

stanovuje požadovaná úroveň dosažených cílů. Forma samotného plánu může být 

různorodá. Jedná se o formální dokument, soubor počítačově uchovávaných údajů, 

záměr v hlavě vedoucího pracovníka, ústní domluva členů pracovního týmu a další. 

Kvalita plánu závisí samozřejmě na lidech, kteří jej tvoří. Vliv mají tvůrčí schopnosti 
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jednotlivců a jejich motivace. Význam představují také zdrojové možnosti (Vodáček, 

Vodáčková, 2009; Veselý, Nekola, 2007). 

Pro ilustraci postupu plánování se užívá rozdělení na tři typy plánů (Vodáček, 

Vodáčková, 2009): 

 strategické plány, 

 taktické plány, 

 operativní plány. 

První uvedené jsou komplexní plány sestavované na vrcholové úrovni. Zasahují 

do delšího časového horizontu, který může být dále členěn do dílčích intervalů. 

Rozkladem strategického plánu vzniká soustava plánů taktických. Ty zahrnují 

jednotlivé funkcionální oblasti a obvykle se připravují na střední úrovni organizační 

hierarchie. Také jejich časový horizont je kratší. Operativní plány jsou dílčí taktické 

plány, které se sestavují na nejnižší úrovni. Vyjadřují vykonávání jednotlivých činností 

nebo jejich skupin a stanovují kroky na nejbližší období. 

Jednotlivé organizační úrovně spolu musí spolupracovat. Vedoucí pracovníci na 

vyšších úrovních by měli zodpovídat za vytváření a plnění plánu jimi řízených útvarů, 

aby nedocházelo k nesouladu zájmů. Plánování má mnoho různých forem a užívaných 

metod. Za výsledek tohoto procesu se považují návrhy konkrétních programů 

k realizaci. Dobře prováděný strategický plán se zaměřuje na budoucnost, komplexnost, 

orientuje se na veřejný zájem a dbá na demokratická rozhodnutí. Tento konkrétní 

dokument umožňuje kontrolu jeho dosahování (Vodáček, Vodáčková, 2009; Veselý, 

Nekola, 2007). 

2.8.2 Organizování 

Druhou sekvenční manažerskou funkcí je organizování. V rámci této fáze je 

třeba vymezit a hospodárně zajistit plánované činnosti, které slouží k plnění cílů 

a dalších potřeb organizační jednotky. Využívají se tři základní prvky - dělba práce, 

koordinace potřebných činností a vymezení pravomocí a zodpovědnosti lidí 

zúčastněných v organizovaných procesech. 

Tvořené organizační struktury podléhají několika požadavkům. Vodáček 

a Vodáčková (2009) uvádějí rozdělení Ernesta Daleho, který požadavky shrnul do pěti 

bodů označovaných jako OSCAR: 
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 O – objectives (cíle) – zajištění cílů organizačního celku i jednotlivých 

strukturálních jednotek, 

 S – specialization (specializace) – ekonomicky účelné sdružení stejných 

nebo podobných činností, 

 C – coordination (koordinace) – sladění činností, správná návaznost 

v prostoru a čase 

 A – authority (pravomoc) – určení rozhodovacího prostoru, 

 R – responsibility (zodpovědnost) – povinnosti dílčích strukturálních 

jednotek. 

Formální organizační struktury vyjadřují, jak je proces dělby práce uspořádán. 

Mají za úkol zajistit dosažení společných cílů diferencovaných organizačních jednotek. 

Společně s formálními organizačními strukturami existují i tzv. neformální organizační 

struktury, které se vytvářejí spontánně na základě sdílených zájmů skupin lidí. Tyto 

vztahy ovlivňují spokojenost pracovníků s podmínkami v zaměstnání, jejich chování, 

motivaci k práci a tvořivost. Proto není vhodné jejich význam podcenit (Vodáček, 

Vodáčková, 2009). 

2.8.3 Výběr a rozmístění spolupracovníků 

Základem úspěšného projektu jsou vhodně vybraní spolupracovníci, 

v optimálním počtu, s odpovídající profesní úrovní, motivací a loajalitou. Nejprve se 

stanoví, jaká je potřeba zaměstnanců, popřípadě nutnost externí spolupráce. Realizační 

fáze spočívá v zabezpečení náboru a posléze výběru spolupracovníků. Snazší a obecně 

považován za efektivnější je interní výběr. V některých případech se však podnikatelský 

záměr neobejde bez externího náboru spolupracovníků, který většinou probíhá formou 

přijímacího řízení. Právě konkrétní projekt určuje, zda je potřeba školit stávající 

zaměstnance, najmout nové, nebo ukončit smlouvu s pracovníky, kteří se nedokáží 

rekvalifikovat. 

Časté řešení používané při realizaci projektů je spojeno s najímáním nezávislých 

konzultantů a expertů, jenž mají specifické schopnosti a dovednosti pro potřebnou práci. 

Výhodu pro organizaci přináší možnost najmout tyto experty na kratší i delší období, 

které záleží na tom, na jaký časový úsek jejich služby vedoucí pracovník potřebuje. 
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Součástí personální práce je hodnocení spolupracovníků. Hodnocení pomáhá 

rozvíjet kariérní dráhu, motivuje a přispívá k spravedlivému odměňování. Slouží také 

pro jmenování do vyšších funkcí, změnu pracovního zařazení, zvyšování kvalifikace 

nebo ukončení pracovního poměru. Hodnocení mohou provádět interní odborové 

útvary, které jsou tvořeny specialisty z oblasti personální práce, vedoucí pracovníci 

organizace nebo externí specialisté (Vodáček. Vodáčková, 2009; De Ceuster, 2010). 

2.8.4 Vedení lidí 

I sebelepší pracovníci musí být správně vedeni, aby mohli efektivně využívat 

svůj potenciál a dosahovat požadovaných výsledků v rámci realizace projektu. Vodáček 

a Vodáčková (2009) definují vedení lidí jako: „vytváření, a pak i účelné a účinné 

využívání schopnosti, dovednosti a umění manažerů vést, usměrňovat, stimulovat 

a motivovat své spolupracovníky ke kvalitnímu, aktivnímu, popř. tvůrčímu plnění cílů 

jejich práce.“ 

Manažer tedy musí zvolit vhodný typ vedení a dávat pracovníkům jasné 

instrukce, aby docházelo k dodržování stanovených plánů. Pokud jsou pracovníci 

správně vedeni, je pro ně jednodušší plnit úkoly a vytvářet tak kvalitní projekt. 

2.8.5 Kontrola 

Poslední sekvenční funkci představuje kontrola. Jejím úkolem je včasné nalezení 

odchylek mezi plánem a samotnou realizací., ale týká se i dalších sekvenčních funkcí, 

jako je organizování, výběr a rozmístění spolupracovníků a vedení lidí. Zjištěné 

odchylky mohou být pozitivní (dosažení lepších výsledků, než předpokládá plán), tak 

i negativní (narušení norem, pravidel). Podle jiného kritéria se odchylky dělí na 

významné a nevýznamné, přičemž hranici významnosti je vhodné stanovit předem. 

Kontrola má mít jasně stanovené cíle, záměry a postupy, aby se stala účelnou 

a účinnou. Mezi základní doporučení patří hospodárnost kontrolních procesů a zároveň 

kvalita kontroly. Důležité je také správné načasování, zvolení jednoduchých postupů 

a při kontrolování jednotlivců dodržovat etické postupy. Po provedené kontrole 

a případných zjištěných nedostatcích následuje fáze navrhování reálných 

a hospodárných nápravných opatření. Bez významu není ani včasné projednání a přijetí 

závěrů (Vodáček, Vodáčková, 2009). 

Pro posouzení celého programu se využívá evaluace, neboli zhodnocení, jejímž 

hlavním úkolem je poskytování spolehlivých a užitečných informací. Ty mohou vést 



36 

 

k významnému zefektivnění projektu. Výsledky evaluace využívají organizace 

realizující propagační akce, tak i jiné zainteresované skupiny. Podle cíle, kterého má být 

dosaženo, se rozlišují dva základní typy evaluace – formativní a souhrnná. Formativní 

hodnocení se zaměřuje na zkoumání fungování programu, kvalitu implementace 

a organizační kontext. Dále je možné ji dělit na (Veselý, Nekola, 2007): 

 analýzu potřeb, 

 analýzu proveditelnosti evaluace, 

 evaluaci implementace, 

 hodnocení procesu. 

Souhrnná evaluace poskytuje celkové posouzení efektů programu a člení se na: 

 evaluaci výsledků, 

 hodnocení účinku, 

 ekonomické hodnocení, 

 metaanalýzu. 

Ačkoliv může být provádění evaluace značně nákladné, dokáže eliminovat 

ztráty, které by vzešly špatným fungováním programu. Výsledkem hodnocení je 

vypracovaná evaluační zpráva. 

2.9 Význam propagačních akcí 

Programy na podporu sportu dětí a mládeže jsou předmětem diskuze ve většině 

vyspělých zemí světa. Význam propagačních akcí fyzických aktivit se stal aktuálním 

také v USA a právě z tohoto prostředí bude v práci využit konkrétní příklad. Severní 

Amerika se potýká s nárůstem obezity, kdy se za posledních 30 let zvýšil počet 

obézních lidí téměř třikrát. Proto zde existuje snaha implementovat nejrůznější 

programy na propagaci zdravé stravy a fyzické aktivity, a to především u školních dětí. 

Právě ty jsou ve věku, kdy dochází k formování názorů. 

Konkrétní akce, o které pojednává ve své studii Newland, Dixon a Green (2013), 

se zaměřuje na poskytování netradičních sportovních aktivit v rámci mimoškolních 

programů. Cíle této propagační akce jsou následující: zvýšit počet dětí účastnících se 

mimoškolních programů, založit nadaci pro volnočasové fyzické aktivity, zlepšit znalost 
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dětí o zdraví a pohybu, vytvořit pozitivní stanovisko k tělesným aktivitám a nabízet 

zábavné trávení volného času. Připravené lekce probíhaly mimo školní výuku a byly 

vedeny placenými instruktory. Roli instruktorů plnili vysokoškolští studenti zabývající 

se sportem a výukou dětí, kteří prošli školením organizátorů. Dále byl určen supervizor 

z řad zaměstnanců příslušné školy. Jeho úkol představovalo dohlížení na bezpečnost 

dětí a zajištění prostoru pro realizování lekcí. Specialitou těchto sportovních hodin byly 

krátké lekce, na kterých probíhala diskuze o zdraví a výživě. Trvaly většinou kolem 5 

minut a odehrávaly se během přestávky na občerstvení. Sportovní náplní byly 

především hry a sporty, které organizátoři modifikovali do zábavnější formy. 

Na hodnocení významu a úspěšnosti programu byla vypracována studie založená 

na dvou metodách výzkumu. Jednalo se o polostrukturované rozhovory s instruktory 

a účastnické pozorování. Výzkumníci vybrali instruktory ze sedmi škol, kteří se 

zúčastnili rozhovoru osobně nebo odpovídali na otázky prostřednictvím emailu. 

Rozhovor měl přinést informace o zájmu dětí o daný program, efektivitě připravených 

lekcí a poskytované podpoře instruktorům od centrálního vedení. Na základě provedení 

tohoto výzkumu a získání zpětné vazby od instruktorů bylo možné program zhodnotit 

a poskytnout doporučení pro organizátory. Jednotlivé návrhy na změny se týkaly 

výukových lekcí během her, utváření uvolněné atmosféry, plánů hodin pro instruktory, 

školení a získávání pravidelné zpětné vazby (Newland, Dixon, Green, 2013). 

Po zavedení jakéhokoliv programu by se vždy mělo provádět jeho hodnocení, 

které pomůže odhalit nedostatky a zjistit připomínky od poskytovatelů nebo od 

samotných účastníků programu. Základem je zvolení vhodné metody výzkumu, jenž 

dokáže přinést relevantní informace pro vytvoření správných závěrů. Na předložená 

doporučení je třeba reagovat a program v daných oblastech upravit či aktualizovat, aby 

co nejlépe plnil stanovené cíle. 

2.9.1 Hodnocení implementace programů 

Jak již bylo zmíněno výše, hodnocení představuje poslední fázi cyklu tvorby 

a realizace veřejných politik nebo programů. Ukazuje, jak se podařilo naplnit 

předpokládané cíle, tedy jaká byla vnější efektivita. Hodnotí se vynaložené zdroje ve 

srovnání s dosaženými cíli, což představuje vnitřní efektivitu. Dále se berou v potaz 

problémy, které se v průběhu realizace vyskytly. Hodnocení může probíhat před 

samotným zaváděním programu (ex ante), a to například určuje, jaká z připravovaných 
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alternativ se jeví jako nejlepší nebo zda bude navrhovaný program skutečně přínosný. 

V průběhu právě implementovaného veřejného programu se hodnocení nazývá in 

medias res, které pomáhá reagovat na nastalé situace. Po skončení daného programu se 

akce hodnotí ex post (Potůček, 2012). Hodnocení programu SOV v této práci bylo 

prováděno v jeho průběhu a následně po skončení jeho prvního ročníku. 

Existuje několik metod, které lze pro hodnocení použít. První skupina metod 

využívá srovnávání, což se objevuje velice často. Do této skupiny patří benchmarking 

představující srovnání zkoumaného projektu s nejlepším příkladem. Založené je na 

systematickém měření a porovnávání vybraných ukazatelů. Různé hodnoty získané 

srovnáváním podněcují otázky, které vedou ke zjištění příčin těchto rozdílů. Dalším 

typem je soustava indikátorů, jenž umožňuje stanovení pořadí mezi srovnávanými 

objekty, a to podle souhrnného indexu lidského rozvoje, kvality života, 

konkurenceschopnosti, indexu dobrého vládnutí a další. Třetí možnost využívající 

srovnávání je multicílová analýza neboli multikriteriální hodnocení variant (Potůček, 

2012; Benchmarking, 2013). 

Druhou skupinu metod hodnocení tvoří analýza nákladů a užitků a její odnože 

jako analýza efektivnosti nákladů a výsledková analýza. Třetí možnost zahrnují 

speciální přístupy, kam patří procesní analýza a metoda kontingentního hodnocení 

dopadů veřejných politik. Procesní analýza zevrubně zjišťuje, jak, kým, v jakém 

prostředí a s jakými efekty se daný program realizoval. Je to analýza toku práce 

v organizacích, která pomáhá pochopit, řídit a zlepšit jejich procesy. Představuje 

výchozí bod pro další optimalizaci nebo změnu postupů při realizaci programů. 

Konkrétní forma analýzy se vždy odvíjí od dané situace a není tedy možné stanovit 

universální metodiku. Druhý speciální přístup popisuje preference jednotlivých občanů, 

na které potenciálně efekty daného veřejně politického programu působí (Potůček, 

2012; Analýza procesů, 2013). Pro hodnocení projektu SOV by mohly být použity 

speciální přístupy, které analyzují daný programu z mnoha hledisek a popisují jeho 

efekty na cílovou skupinu. 

2.10 Podpora sportu v zahraničí 

Podpora sportu je aktuálním tématem ve většině zemích Evropské unie. 

V následujících podkapitolách budou uvedeny příklady úspěšně fungujících politik 

zaměřených na podporu sportu mládeže, které se realizují ve Velké Británii a Dánsku. 
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Tyto země jsou uvedeny, jelikož ČOV disponoval informacemi právě o jejich 

programech a čerpal z nich náměty pro vlastní projekt. 

2.10.1 Velká Británie 

Před olympijskými hrami, které se konaly v Londýně v roce 2012, se Velká 

Británie zaměřila na podporu sportu ve školách. Školní sport je základem pro vytvoření 

aktivních návyků, a proto se považuje za velmi důležitou oblast. Priority britské školní 

sportovní politiky tvoří následující oblasti: 

 podpora fyzické aktivity jako takové, ne jen soutěžního sportu, 

 školení učitelů tělesné výchovy, 

 provádění inspekcí ve školách, 

 určení stálých a jasných programů. 

Tato politika probíhala v období 2002 – 2010. Jejím hlavním cílem do roku 2006 

bylo zvýšit počet dětí, které se věnují sportu alespoň 2 hodiny týdně na 75%. Důraz se 

kladl na propojení škol a sportovních klubů prostřednictvím PESSCL (Physical 

Education, School Sport and Clubs Link). Pokračovala snaha o zvýšení intenzity 

sportovních aktivit u dětí. Do roku 2008 věnovaly sportu 5 hodin týdně. 

Dva roky před OH v Londýně se sportovní politika zaměřila na soutěžní sport 

a jeho monitorování. Vytvořeny byl také Školní hry, kdy jednotlivé školy soutěžily proti 

sobě v různých disciplínách. Podporovaly se noví specialisté na výuku tělesné výchovy 

už na základních školách. Školní sportovní politiku ve Velké Británii lze shrnout do 

následujících priorit: 

 dbát na kvalitní výuku a vyučující, 

 mít dobré vybavení ve školách, 

 poskytnout dětem kvalitní zážitky, 

 využívat roli sportu při rekreaci, 

 vybudovat nová sportoviště, 

 klást důraz na plavání, 

 získávat data a vést evidenci. 
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Do budoucna tedy chtějí pokračovat v kvalitní tělesné výchově na školách 

a propojení mezi školními a mimoškolními aktivitami. Důležité je provádění výzkumu 

a monitorování sportující mládeže, aby mohly být další programy správně zacíleny. 

Další možnost představuje zavedení tzv. testovacích dní (Allen, 2014). 

Tato školní sportovní politika byla popsána organizací Sport and Recreation 

Alliance, která sdružuje 320 britských sportovních uskupení. Zastupuje jejich zájmy, 

sdílí mezi nimi získané znalosti a propaguje jejich projekty a aktivity. Snaží se tedy 

o větší účast populace v pravidelných pohybových aktivitách a pokračuje v podpoře 

sportu na školách. Každé dítě by se během hodin tělesné výchovy mělo seznámit se 

základními dovednostmi a dostat možnost vyzkoušet nejrůznější aktivity (Sport and 

Recreation Alliance, 2013). 

Podpora sportu dětí a mládeže ve Velké Británii je vhodnou inspirací i pro české 

prostředí. Český olympijský výbor se prostřednictvím Sazka Olympijského víceboje 

snaží získat co největší množství dat o fyzické úrovni českých dětí. Funguje také 

propojení se sportovními kluby, jelikož žákům poskytují doporučení a kontakty na 

vhodné oddíly. Do jednotlivých škol projekt přináší i nové vybavení. 

2.10.2 Dánsko 

Změnit úroveň fyzické zdatnosti dětí a mládeže se rozhodlo také Dánsko. Na 

základních školách měli žáci dvě hodiny tělesné výchovy týdně, které se vyznačovaly 

nízkou kvalitou výuky. Naopak vysoké bylo procento absencí na těchto hodinách. 

Nový program, který byl vytvořen, zahrnoval 45 minut sportu a fyzické aktivity 

každý den. Dále se zaměřil na spolupráci mezi dánskými školami a sportovními kluby 

a na vytvoření speciálních sportovních tříd. Zařazeny byly také závěrečné sportovní 

zkoušky v 8. a 9. třídách. Pro úspěšnost tohoto programu bylo třeba dodržovat 

následující body: 

 jasně stanovit politiku a její cíle, 

 vycházet z vědeckých znalostí a dostupných dat, 

 stanovit si správné načasování, 

 využít přesnou lobbingovou strategii.  

Tvůrci dánské školní sportovní politiky jednotlivé oblasti konkretizují do 

přesných postupů. Chtějí integrovat tělesnou aktivitu do běžné výuky a využívat trenéry 
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ze sportovních klubů. Další bod představuje vytvoření prostoru pro sportovní talenty, 

aby mohly dosahovat svých cílů. Sport také pomůže k zapojení menšin do školního 

prostředí. Co se týče lobbingu, tak za cílové skupiny označují ministra školství, další 

ministerské představitele a národní sportovní federace. Prioritu představují také 

působení na veřejné mínění a využití médií. Průběh aplikování veřejné politiky je 

rozdělován do třech fází, a to uvědomění si problému, vyjednávání a zavedení. 

V první fázi je třeba působit na veřejnost i na politiky prostřednictvím médií, 

pořádáním konferencí a upozorňovat na daný problém ministry. V rámci druhé fáze se 

jedná s důležitými osobami z různých oblastí. Představitelům sportovních federací 

a ministrům se prezentují výsledky provedených analýz. Fáze zavedení dané politiky 

obsahuje dohody s městy, školami, školení učitelů, neustálou komunikaci a další. 

Zavedení školní sportovní politiky by v Dánsku mělo vést k tomu, že sport představuje 

základní kámen výuky. Všechny děti se bude věnovat sportu a fyzickým aktivitám 

každý den a budou si uvědomovat, že sport jim pomůže v schopnosti učit se a cítit se 

dobře (Magelund, 1999). 

Tento program byl v Dánsku schválen a Mikkel Nortoft Magelund, dánský 

konzultant pro sport, ho představil na 17. fóru Evropských nevládních sportovních 

organizací (ENGSO) v roce 2014, které se zaměřilo na tělesnou výchovu a aktivity ve 

školách. O programu informuje také dánské Ministerstvo školství v dokumentu 

představující změny na základních školách. Žáci se tedy věnují fyzické aktivitě každý 

den po 45 minut. Může se jednat o ranní běh, míčové hry, sportování ve spolupráci 

s místními asociacemi nebo sportovními kluby. Využít pohybové aktivity je možné také 

v rámci jiných předmětů (17th ENGSO Forum Discusses Physical Education and 

Activities in Schools, 2013; The Danish Ministry of Education, 2014). 

Dánská školní sportovní politika představuje dobrý příklad, jak lze zajistit dětem 

pohybové aktivity každý den. I tento návod může pomoci ve snaze o větší zapojení dětí 

do sportu v České republice. 
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3 CÍLE A ÚKOLY 

3.1 Cíle 

Tato práce má dva hlavní cíle: 

1. Popsat propagační akci na podporu sportu dětí nazvanou „Sazka Olympijský 

víceboj“ s ohledem na nastudované literární prameny. 

2. Zhodnotit projekt z hlediska organizačního i úspěšnosti a vypracovat návrhy 

na jeho zlepšení.  

3.2 Úkoly 

Jednotlivé úkoly diplomové práce, které vedou ke splnění hlavních cílů, jsou 

následující: 

1. Analyzovat průběh zkoumaného projektu podle dostupných pramenů. 

2. Posoudit názory účastníků a organizátorů projektu. 

3. Posoudit názory organizátorů jiných projektů s podobnými cíli. 

4. Na základě rozhovorů vyhodnotit možnosti a limity projektu. 

5. Připravit návrhy a doporučení na zkvalitnění projektu Sazka Olympijský 

víceboj v dalších letech.  
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4 METODOLOGICKÁ ČÁST 

V této části budou popsány metody výzkumu, které vedou k získání potřebných 

dat. Zvoleny byly kvalitativní metody. 

4.1 Případová studie 

Jedním ze základních přístupů v kvalitativnímu výzkumu je případová studie. 

Zaměřuje se na podrobný popis jednoho nebo několika málo případů s cílem 

shromáždění velkého množství dat. Výzkumník se snaží o zachycení složitosti případu 

a o popis vztahů v jejich celistvosti. Zkoumaný případ se zařazuje do širších souvislostí 

a je možné ho porovnávat s jinými případy. Hendl (2008) rozlišuje pět typů 

případových studií a výzkum v této práci spadá do páté kategorie – zkoumání programů, 

událostí, rolí a vztahů, jelikož se jedná o sledování konkrétního programu na podporu 

sportu dětí. 

Průběh případové studie se skládá z kroků, které jsou ve vzájemné interakci. 

Jedná se o určení výzkumné otázky, kdy výzkumník specifikuje účel studie. Následuje 

výběr případu, určení metod sběru a analýzy dat. Samotný sběr dat se provádí 

systematicky a pomocí mnoha zdrojů. Získaná data se analyzují a interpretují. Na závěr 

je třeba připravit komplexní zprávu o daném případu. Otázkou případové studie je to, 

jak a do jaké míry mohou být poznatky získané studiem jednoho případu označeny za 

všeobecně platné. Tato metoda slouží tedy především k získání podrobných poznatků 

o jednom případu, které mohou pomoci i k pochopení případů jiných. V této práci byly 

pro získání dat využity metody hloubkového rozhovoru a analýzy dokumentů týkajících 

se zkoumaného programu (Hendl, 2008; Fiala, Schubert, 2000). 

4.2 Hloubkový rozhovor 

Rozhovor je metodou kvalitativního výzkumu, která se hojně využívá. Provádí 

je většinou jediná osoba. Konkrétní rozhovory se liší především mírou standardizace, 

podle níž se rozlišuje volný rozhovor, polostrukturovaný a strukturovaný rozhovor 

(Reichel, 2009). 

Volný, neboli nestrukturovaný rozhovor, poskytuje nejvyšší stupeň volnosti při 

dotazování. Otázky nejsou předem určeny a vznikají až v průběhu přirozené 
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komunikace. To klade značné nároky na schopnosti tazatele a obtížné je také 

vyhodnocování. V polostrukturovaném rozhovoru je připraven soubor otázek nebo 

témat, ale nemusí být dodržováno jejich pořadí. Tazatel otázky v průběhu modifikuje 

a pokládá doplňující dotazy. Výhodu představuje určitá volnost pro vytvoření 

přirozenějšího kontaktu s respondentem a na druhé straně formalizace, která umožňuje 

utřídění získaných údajů. Třetím typem je strukturovaný rozhovor, v němž mají předem 

určené otázky přesně dané pořadí. I jejich formulace zůstává stejná. Formalizace brání 

přirozené komunikační atmosféře a získání rozšiřujících údajů. Data se však snáze 

vyhodnocují. Pro tuto práci byl zvolen pro svou vhodnost typ polostrukturovaného 

rozhovoru (Reichel, 2009). 

Pro potřeby práce se využily dva typy polostrukturovaných rozhovorů. První 

z nich byl určen pro garanty projektu (příloha č. 1) a zjišťoval jejich názory na 

organizaci projektu, spokojenost a získané zkušenosti díky účasti v něm. Na otázky 

v druhém typu rozhovoru (příloha č. 2) odpovídali organizátoři zkoumaného projektu 

a organizátoři jiných projektů s podobným zaměřením. Tématy rozhovoru se staly 

samotná podstata projektu, organizační stránka i účinnost. 

4.2.1 Výzkumný soubor 

Na realizaci hloubkového rozhovoru se podílelo několik skupin respondentů. 

První skupinu tvořili garanti projektu Sazka Olympijský víceboj z pražských základních 

škol. Dalšími respondenty byli členové organizačního týmu zkoumaného projektu a ve 

třetí skupině rozhovory probíhaly s představiteli jiných propagačních akcí sportu pro 

děti. 

Organizace výzkumu se uskutečnila vždy osobně na smluveném místě s daným 

respondentem. Rozhovor probíhal podle předem připravených otázek i podle dotazů 

vzniklých v průběhu a byl nahráván na diktafon nebo rovnou zapisován. Zaznamenané 

odpovědi na diktafonu se poté přepisovaly do archů k tomu určených a jeden hloubkový 

rozhovor trval v průměru 30 minut. Získaná data se následně analyzovala 

a porovnávala. 

4.3 Analýza dokumentů 

V širším pojetí představuje analýza dokumentů zkoumání jakéhokoliv materiálu, 

který je zdrojem informací relevantních cílům studie. Výzkum se zabývá již existujícími 
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materiály nebo dokumenty, které jsou podrobeny intenzivnímu rozboru. Jednotlivé 

varianty výzkumů je možné rozlišit podle zdrojů dat, s nimiž se pracuje. V této práci se 

jedná o analýzu písemných dokumentů. Zde se výzkumník zabývá listinnými materiály 

či jinými dokumenty, kde je obsah zachycen písmem. Dále se využily výstupy 

masových médií, za které se považují noviny, časopisy, televizní a rozhlasové 

programy. Výzkumu byla podrobena také virtuální data, jenž se nacházejí na internetu. 

(Miovský, 2006; Hendl, 2008). 

Práce s dokumenty je specifická vždy podle druhu určitého dokumentu. 

Neexistuje tedy jednotný návod na provádění jejich analýzy. Základ však představuje 

schopnost porozumění a interpretace.  Je možné provádět vnější analýzu, která zkoumá 

kontext vzniku a další souvislosti, nebo vnitřní analýzu. Ta se zabývá konkrétními 

prvky daného dokumentu. Celý postup zahrnuje pojem obsahová analýza. Výhodou 

analýzy dokumentů je to, že lze zkoumat i dokumenty vzniklé v minulosti. Jedná se také 

o metodu finančně šetrnou (Reichel, 2009). 

Pro účely této práce se analyzovaly materiály, které popisují průběh Sazka 

Olympijského víceboje, a dokumenty sloužící organizátorům projektu. 

4.4 SWOT analýza 

SWOT analýza vznikla v polovině 20. století a je jednou z nejčastěji užívaných 

postupů při tvorbě jakékoliv strategie. Představuje metodu, která slouží k posouzení 

silných a slabých stránek a definování příležitostí a ohrožení. Název SWOT analýza 

tedy vyjadřuje: 

 S – Strenghts (silné stránky) 

 W – Weaknesses (slabé stránky) 

 O – Opportunities (příležitosti) 

 T – Threats (hrozby). 

Cílem organizace by mělo být omezení slabých stránek, podporovat své silní 

stránky, správně využívat příležitosti a snažit se předvídat případné hrozby. Dodržování 

takového návodu vede k dosažení konkurenční výhody nad ostatními (Veselý, Nekola, 

2007; Kozel, 2006). 
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K vnitřní situaci organizace se vztahuje definování silných a slabých stránek, 

kde se vyhodnocuje to, jak zkoumaný subjekt využívá své zdroje a plní cíle. Naopak 

příležitosti a hrozby vyplývají z vnějšího prostředí, jenž organizaci obklopuje a působí 

na ni prostřednictvím různých vlivů. Jednotlivé faktory se sepíší do čtyř kvadrantů 

a dále se určí důležitost a pravděpodobnost výskytu jednotlivých položek (Kozel, 2006). 

SWOT analýza Sazka Olympijského víceboje využije získaná data z analýzy 

dostupných dokumentů a z provedených rozhovorů s organizátory i účastníky projektu. 

Poskytne závěrečné a přehledné zhodnocení silných a slabých stránek projektu 

a definuje příležitosti a možné hrozby. Z těchto zjištění budou vycházet návrhy 

a doporučení na zlepšení projektu v nadcházejících letech. 
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5 VÝSLEDKY 

5.1 Sazka Olympijský víceboj 

Český olympijský výbor (ČOV) se dlouhodobě snaží o podporu sportu 

a zdravého životního stylu v rámci kampaně Česko sportuje. Do této oblasti spadá 

i projekt Sazka Olympijský víceboj (SOV), který je zaměřen na děti ze základních škol 

a z příslušných ročníků víceletých gymnázií. Cílem není dosahování co nejlepších 

výkonů, ale zapojení co největšího množství dětí do plnění disciplín během hodin 

tělesné výchovy. 

Pilotní ročník se uskutečnil ještě pod názvem Olympijský víceboj v průběhu 

dubna a května 2014 a zahrnul 91 083 dětí ze 400 škol. Žáci si zkoušeli jednotlivé 

disciplíny a učitelé zaznamenávali jejich výsledky, což přineslo také zajímavá 

statistická data pro ČOV. Porovnání s průměrnými statistikami z let 1997 – 2007 od 

profesora Václava Bunce z Laboratoře sportovní motoriky Fakulty tělesné výchovy 

a sportu (FTVS) ukázalo výrazné zhoršení ve většině kategorií. Motivace dětí k pohybu 

není v dnešní době jednoduchá, a proto se věnují stále méně sportovním aktivitám. 

Projekt Olympijský víceboj se tuto situaci snaží změnit a jeho druhý ročník se rozběhl 

hned na podzim, aby ho učitelé mohli zařadit do plánů na celý školní rok (Olympijský 

víceboj pomůže zastavit výkonnostní propad školáků: Premiérový ročník jich rozhýbal 

91 083, 2014).  

Větší rozsah projektu reflektuje získání nového partnera a s tím spojená změna 

názvu na Sazka Olympijský víceboj. Základem je osm disciplín, které mají za úkol 

testovat fyzické schopnosti dětí (rychlost, sílu, ohebnost, vytrvalost, hbitost, rovnováhu, 

silovou vytrvalost a výbušnost). Plnění probíhá minimálně jednou v každém pololetí 

školního roku 2014/2015 a týká se tedy těchto úkolů (Propozice, 2014): 

 Ohebnost: Hluboký předklon 

 Hbitost: T-běh  

 Silová vytrvalost: Zkrácené sedy-lehy  

 Rovnováha: Postoj čápa  



48 

 

 Rychlost: Sprint 60 m  

 Běžecká vytrvalost: Běh na 500 m (1. stupeň) / běh na 1 000 m (2. 

stupeň)  

 Výbušnost: Skok z místa (1. stupeň) / trojskok snožmo z místa (2. 

stupeň)  

 Síla: Hod basketbalovým míčem 

Testová baterie disciplín vychází z metody vyvinuté v Kanadě pro Olympijské 

hry ve Vancouveru 2010. Využívá ji společnost SportAnalytik, s níž ČOV spolupracuje, 

a proto jsou tyto disciplíny zařazeny do projektu SOV. Informace o jednotlivých 

disciplínách a průběhu projektu se nacházejí na webových stránkách, kde je možné si 

stáhnout také podrobnější Propozice a Manuál disciplín. Všechny disciplíny se 

vysvětlují také pomocí názorných videí, na nichž jednotlivé úkoly předvádí ambasadoři 

projektu. Dle mého názoru jsou všechny tyto dokumenty přehledné a uživatel z nich 

získá jasné a přesné informace. Velmi dobrou úroveň mají také webové stránky, které 

jsou kvalitně graficky zpracované a uživatelsky jednoduché. 

Žáci mohou během prvního i druhého pololetí získat sportovní analýzu ze svých 

výsledků, na základě které jim bude doporučen vhodný sport a uvedeny návrhy, kde se 

mu mohou věnovat. Analýza se provádí i pro celou třídu jako shrnutí výsledků ze všech 

osmi disciplín provedené všemi žáky. Učitelé mohou svou třídu porovnat s vrstevníky 

v celé České republice a uplatnit v hodinách tělesné výchovy tréninková doporučení. 

Pozornosti neujdou ani jedinci, kteří výrazně vybočují z průměru. Vyhodnocování 

probíhá pomocí metody SportAnalytik, která vychází právě z kanadského systému. 

Program pomocí jednoduchých testů rozpoznává fyzické předpoklady, které poté 

porovnává s nároky jednotlivých sportů (Jak to funguje, 2015) 

Dále Sazka Olympijský víceboj představuje spojení s projektem Odznak 

Všestrannosti Olympijských Vítězů (OVOV), do kterého se mohou školy také 

zaregistrovat kdykoliv během školního roku a plnit dané úkoly. Disciplín je celkem 12, 

z nichž se 4 shodují. Seznam disciplín OVOV je uveden v příloze č. 3. Vybraní žáci 

mají možnost se účastnit soutěžních klání jako jednotlivci i jako třída v okresních 

kolech. Některé školy postoupí do kol krajských a ty nejlepší čeká republikové finále. 

Zároveň každý může získat odznak, jehož stupeň je závislý na počtu získaných bodů 

v deseti disciplínách. Bodovací tabulky jsou vytvořeny pro všechny věkové kategorie 
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(od 7 do 100 let), takže každý si své výkony může zapisovat do záznamové knížky tzv. 

„Óvéčko“. Zde jsou popsány i jednoduché instrukce k daným disciplínám (Odznak 

Všestrannosti Olympijských vítězů, 2011; Odznak Všestrannosti Olympijských Vítězů: 

Informace o projektu, 2013). 

Registrované školy do SOV si volí garanta projektu, což je většinou učitel 

tělesné výchovy, který se stará o povinnosti spojené s projektem. Garant zajišťuje plnění 

disciplín co největším počtem žáků a snaží se je motivovat a podporovat. Výsledky 

zaznamenává do online systému a dohlíží na dodržování pravidel. Právě s ním také 

komunikují organizátoři projektu. 

Pro nejaktivnější školy a žáky čekají samozřejmě také odměny a bonusy. První 

výhoda je spojena hned s registrací, kdy prvních 500 přihlášených škol získává 

sportovní sety v hodnotě 5 000 korun. Dalším lákadlem je návštěva Olympijské hlídky, 

které se dočkají nejaktivnější školy v každém kraji. Jeden z ambasadorů projektu přijede 

za vybranými žáky a připraví pro ně hodinový program spojený s besedou 

a sportovními soutěžemi. Děti se tak mají možnost setkat se známými sportovci a zkusit 

si s nimi zatrénovat. V letošním roce se ambasadory SOV stali Ondřej Bank, Vavřinec 

Hradílek, Kristýna Kolocová, Markéta Sluková, Miroslava Knapková, Tomáš Verner, 

Denisa Rosolová, Martina Sáblíková, Jiří Prskavec a Veronika Vítková (Propozice, 

2014; Sazka Olympijský víceboj, 2014). 

Celkové hodnocení a rozdávání odměn proběhlo v červnu 2015. Jelikož nejde 

o výkony, vítězi se stávají školy, které zapojí nejvyšší procento svých studentů. Podle 

celkového počtu žáků jsou školy rozděleny do pěti kategorií (do 100 žáků, 101−200 

žáků, 201−300 žáků, 301−450 žáků a 451 a více žáků). Procenta se přepočítají na body 

a škola tedy může získat maximálně sto bodů za každé pololetí. Navíc existuje možnost 

splnit dvě doplňkové disciplíny a za každou z nich si připsat na svůj účet až deset bodů. 

O jejich hodnocení rozhoduje soutěžní komise. 

Vyhrává škola, která získá za celý rok nejvíce bodů. Připraveny jsou odměny 

pro první tři v každé kategorii v podobě sportovního vybavení v hodnotách 50 000, 

30 000 a 20 000 Kč. Dále školy získají certifikát podle jejich aktivity – zlatý za 200 až 

220 bodů, stříbrný pro účastníky se 150 až 199 body, bronzový za získání 100 – 149 

bodů a děkovný za 50 až 99 bodů. Certifikát dostane také garant projektu a žáci si 
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mohou stáhnout osobní diplom za splněné disciplíny (Propozice, Sazka Olympijský 

víceboj, 2014). 

5.1.1 Průběh v prvním pololetí 

Do prvního pololetí Sazka Olympijského víceboje se celkem zapojilo 1 024 škol 

a 282 623 žáků, kteří plnili disciplíny během hodin tělesné výchovy. 74 000 dětí splnilo 

nejméně 6 disciplín a organizátoři rozdali 51 000 sportovních vysvědčení. Proběhlo 29 

Olympijských hlídek, které potěšily 7 000 žáků (Sazka Olympijský víceboj: I. pololetí 

2014/2015, 2015). 

Na začátku organizátoři rozdělovali sportovní sety SOV pro nejrychleji 

přihlášené školy, jenž obsahovaly sportovní náčiní, sportovní knížky pro žáky 1. – 3. 

tříd, oblečení pro garanta, váhu, metr a další. Tato odměna za registraci směřovala vždy 

do 35 nejrychlejších škol v každém kraji a poté do dalších 10 nejrychleji přihlášených 

škol. Celkem se tedy sportovních setů na přelomu října a listopadu dočkalo 500 škol, 

jak již bylo uvedeno výše. Jejich seznam byl uveden na webových stránkách Sazka 

Olympijského víceboje. 

Zápolení o získání Olympijské hlídky skončilo 31. 10. 2014, kdy proběhlo 

vyhodnocení nejaktivnějších škol. V každém kraji zvítězila škola s největším počtem 

zapojených žáků bez ohledu na kategorii a dále 3 školy s největším počtem zapojených 

žáků ve své kategorii bez ohledu na to, v jakém kraji se nachází. Ambasadoři se vydali 

na cesty po celé České republice hned v pondělí 10. listopadu a své návštěvy ukončili 

v prosinci (Sazka Olympijský víceboj, 2014). 

Výsledky plnění disciplín 

Také výsledky z jednotlivých disciplín je možné si prohlédnout na webových 

stránkách SOV. Statistiky ukazují průměrné dosažené výsledky v jednotlivých 

ročnících, takže je možné jednoduše porovnávat, v jakých disciplínách se žáci s věkem 

zlepšují a v jakých naopak. Školy mohou porovnávat své výsledky s kteroukoliv jinou 

školou a zajímavé je také srovnání mezi jednotlivými kraji. Všechny statistiky mají 

přehledné, grafické zpracování. 

Na dosažených výsledcích jsou založeny sportovní vysvědčení žáka a třídy. To 

je připraveno pro školáky, které splnili všech osm disciplín a jejich výsledky garanti 

projektu zadali do administračního systému do konce roku 2014. Učitelé tříd, v nichž se 

plnění disciplín zúčastnilo více jak polovina žáků, také získají sportovní vysvědčení. 
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Jejich rozesílání do škol bylo naplánováno od 19. 1. 2015.  Žáci získají přehled o svých 

výkonech a také porovnání s ostatními vrstevníky v jednotlivých disciplínách. Dále jim 

budou doporučeny cviky, které rozvíjejí jejich slabší stránky, a navrženy vhodné sporty 

na míru pro každé dítě. Učitelé ze sportovního vysvědčení získají souhrnné informace 

o dosažených výsledcích jejich třídy, srovnání s ostatními vrstevníky v České republice 

a upozornění na jednotlivce, kteří výrazně vybočují z průměru třídy (Sazka Olympijský 

víceboj, 2014). 

Doplňkový úkol 

Pro školy organizátoři vypsali také první doplňkový úkol s názvem Férové 

sportovní chování je mi vlastní i v každodenních životních situacích. Tento úkol 

spočíval v motivování žáků k dobročinné aktivitě spojené s pohybem. Jako příklad byla 

uváděna pomoc s podzimním nebo zimním úklidem v okolí školy, ale vše záleželo 

především na fantazii přihlášených škol. Z průběhu plnění doplňkového úkolu žáci 

vytvářeli reportáž pomocí fotek a obrázků. Výstup musel být odeslán do 31. 12. 2014. 

Počet získaných bodů záležel na konkrétním nápadu školáků, jak často pomáhali ve 

svém okolí a kolik dětí se zapojilo. Maximální počet získaných bodů byl stanoven na 10 

a rozhodovaly tedy dvě kritéria: 

1. Kreativita nápadu na pomoc ve vašem okolí a jeho realizace. 

2. Kreativita zpracování reportáže o pomoci. 

Do plnění doplňkového úkolu se zapojilo 60 škol. Hodnocení jejich projektů 

měla na starost pětičlenná porota v čele s Martinem Doktorem. Body v ní dále udělovali 

ambasador projektu Vavřinec Hradílek, zástupci Sazky, Asociace školních sportovních 

klubů a týmu Sazka olympijského víceboje. Porotu nakonec nejvíce zaujaly nápady, 

které vzešly od žáků ze ZŠ Petra Bezruče v Třinci a ze ZŠ Desná. V první uvedené 

škole žáci uspořádali sportovní odpoledne pro děti s handicapem na ZŠ Speciální. 

Připraveny byly úkoly, odměny a vlastnoručně vyrobené medaile a diplomy. Žáci 

v Desné se věnovali několika aktivitám. Jednalo se o pomoc seniorům, útulku pro 

zvířata a vystupování v domě pro zdravotně postižené. Obě školy svoje aktivity 

zaznamenaly v psané a obrazové reportáži doplněné fotkami (Doplňkový úkol hodnotí 

i Hradílek, Verner a Doktor, 2015; Doplňkový úkol splnilo šedesát škol, porotu nejvíc 

zaujaly nápady z Třince a Desné, 2015). 
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5.1.2 Výzkum ze získaných dat 

Během prvního pololetí, kdy probíhal projekt SOV, se získalo mnoho dat 

o fyzické výkonosti dětí v České republice. Všech osm disciplín testujících základní 

pohybové schopnosti splnilo 50 404 dětí ve věku 5 – 16 let, které tak tvořily výzkumný 

soubor. Jejich výsledky kromě společnosti SportAnalytik zkoumal také doc. PaedDr. 

Tomáš Perič, Ph.D., jenž se zabývá sportem dětí. Pro porovnání jednotlivých disciplín 

byla použita metoda T-bodů. Umožňuje zpracovávat výsledky měřené v různých 

jednotkách. 

Výzkum ukázal, že děti na vesnicích a malých městech mají horší výsledky než 

děti z velkých měst. To podpořila také analýza BMI, kdy kraje s nejslabšími výsledky 

dopadly nejhůře i v poměru tělesné hmotnosti vůči výšce. Problémem je, že děti na 

vesnicích nemají k dispozici takový výběr sportovních aktivit nebo musí za sportem 

dojíždět. Oproti tomu ve velkých městech je dostupných aktivit více a rodiče častěji 

organizují svým dětem volný čas. 

Podle analýzy dopadly nejlépe děti z Libereckého kraje a nejméně zdatné se 

jevily děti z Plzeňského kraje. V rámci krajů se porovnávaly také věkové kategorie. 

Ukázalo se, že děti ve věku 6 – 9 let mají výsledky podobné. Rozdíly rostou až později, 

kdy mládež v nejlepším kraji získala téměř dvojnásobek bodů než stejně staří jedinci 

v kraji nejslabším. Docent Perič zkoumal také rozdíly mezi chlapci a děvčaty. Dívky 

dopadly lépe v disciplínách testujících flexibilitu a rovnováhu a chlapci dominovali 

v ostatních pohybových schopnostech. Toto zjištění není překvapivé. Pouze 

u zkrácených sedů-lehů jsou v mladším věku lepší dívky a až na druhém stupni se 

začínají v této disciplíně prosazovat chlapci. Rozdělení jednotlivých krajů podle 

získaných bodů je názorně zobrazeno na následujícím schématu (Děti v ČR a sport: 

Zdatnější jsou školáci ve velkých městech, 2015). 
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Schéma 3: Pořadí krajů 

 

Zdroj: Děti v ČR a sport: Zdatnější jsou školáci ve velkých městech, 2015 

5.1.3 Novinky pro druhé pololetí 

Pro druhé pololetí organizátoři SOV připravili několik novinek. První se týká 

změny Olympijské hlídky na Trénink s olympionikem, který bude opět připraven pro 

nejaktivnější školy. Na získání návštěvy sportovce měly školy čas do 17. 4. 2015, kdy 

byla stanovena uzávěrka pro zadávání výsledků. O tři dny později byl zveřejněn seznam 

škol, které Trénink s olympionikem zažijí. Trénink s olympionikem se liší tím, že pro 

žáky se připravuje 5 stanovišť, na kterých soutěží děti v týmech. Ambasador účastnící 

se tréninku si nachystá své stanoviště, jenž je blízké jeho sportu. Tento nový koncept 

myslí také na zapojení trenérů z klubů v okolí škol, kteří jsou zváni na tréninky. Na 

starost dostanou další disciplíny na stanovištích (Sazka Olympijský víceboj: I. pololetí 

2014/2015, 2015). 

Druhá úprava se týká jedné z disciplín, a to takzvaného T-běhu. Běh pozadu 

v jeho poslední části nahrazuje cval stranou. Garanti samozřejmě najdou podrobný 

návod v manuálu disciplín. V druhém pololetí již také nemusí zadávat do 

administrativního systému informace týkající se váhy a výšky. Tato data se stala 

nepovinným údajem (Novinka pro druhé pololetí: Trénink se sportovcem, 2015). 

Další soutěže a doplňkové úkoly 

Pro účastníky SOV se chystaly také další soutěže, do kterých se mohli přihlásit. 

Organizátoři ve spolupráce s Českou asociací stolního tenisu připravili kampaň 

s názvem „Jeden za všechny, všichni za stůl“. Školy mají za úkol natočit nejvýše 

minutové video, kde žáci předvádí, jak je možné hrát stolní tenis i bez pingpongového 
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stolu a pálek. Hotová videa měli možnost zasílat do 2. března prostřednictvím webu 

www.vsichnizastul.cz. Specifikem této soutěže je to, že o výhercích rozhoduje veřejnost 

pomocí hlasování. 56 pingpongových stolů si mezi sebe rozdělily školy, které získaly 

nejvíce hlasů. Druhou odměnou může být návštěva nejlepších stolních tenistů s dalšími 

olympioniky. Ti předváděli pingpongovou show v každém kraji, což je nová motivace 

pro žáky, kteří se chtějí setkat se slavnými sportovci (Jeden za všechny, všichni za stůl!, 

2015). 

Připravený je i nový doplňkový úkol, jenž má tentokrát taneční charakter. Jedná 

se o přípravu choreografie na písničku Adama Mišíka, který jí složil a nazpíval pro 

Sazka Olympijský víceboj. Na písníčku „Tak pojď!“ tedy žáci vymýšleli jednoduché 

choreografie, tančili, vše natočili a odeslali do konce května organizátorům k posouzení. 

V rámci doplňkového úkolu bylo možné vyhrát také lístky na koncert Adama Mišíka. 

Tato výhra se losovala z celkem 51 zapojených škol dne 8. června. Poté porotci videa 

posoudili a udělili bonusové body třem školám (Sazka Olympijský víceboj: I. pololetí 

2014/2015, 2015; Sazka Olympijský víceboj, 2014). 

Kromě spolupráce s Českou asociací stolního tenisu se dalším parterem stala 

Česká baseballová asociace s projektem Baseball do škol. Celá soutěž nesla název „Hraj 

baseball. Odběhni T-běh a vyhraj baseballový set a show na tvé škole.“, do níž se 

zapojilo 112 škol. Podmínky soutěže představovaly zapsané výsledky T-běhu nejméně 

u 90% žáků, zároveň odpovědět na otázku: „Jakou rychlost (v km/h) má nejrychlejší 

nadhoz Pavla Budského?“ a nakonec zaslat svůj pokřik pro baseballový tým. O vítězích 

50 baseballových sad rozhodovaly nejpřesnější odpovědi na otázku a 14 škol 

s nejoriginálnějšími pokřiky získaly baseballovou show, které se rozběhnou na podzim 

(Baseball do škol, 2015). 

Vysvědčení 

Určité změny se objevily také na sportovních vysvědčení, které žáci dostali na 

konci školního roku. Čekala je podrobnější analýza sportovních předpokladů a srovnání 

s předchozím pololetím. Dále získali svůj vlastní kód, který slouží k vygenerování 

vhodných sportovních klubů na portálu Sport v okolí. Na vysvědčení byla věnovaná 

část pro inspiraci dětí ambasadory projektu, jenž nesla název: Hvězda, ke které máš 

nejblíž?. Školy, které stačily zadat výsledky svých žáků do systému do konce května, 

získají vysvědčení v tištěné podobě. Pro ty, co odešlou výsledky ještě v první polovině 
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června, jsou vysvědčení připravena v elektronické podobě. Školy i garanti zároveň 

obdrží certifikát za účast v projektu SOV a medaile ve formě samolepky, na které je 

uvedeno, kolik procent jejich žáků se zapojilo. 

Hlavní cíle v druhém pololetí zahrnovaly zapojení většího procenta dětí na již 

aktivních školách a pomoci garantům s realizací projektu. Dále pokračovala spolupráce 

se svazy na doplnění databáze klubů na Sportu v okolí, aby mohly být jednotlivé kluby 

žákům doporučovány. SOV se chtěl zaměřit také na větší zapojení ambasadorů projektu 

a využití výzkumu docenta Periče, který byl realizován na základě získaných dat 

v prvním pololetí (Sazka Olympijský víceboj: I. pololetí 2014/2015, 2015). 

5.1.4 Výsledky prvního ročníku SOV 

18. června došlo na webových stránkách SOV ke zveřejnění výsledků z prvního 

ročníku tohoto projektu. U jednotlivých škol se sečetly body za počet aktivních žáků, 

přidaly se bonusy za doplňkové úkoly a mohlo dojít k vyhlášení nejlepších. Výherci si 

mezi sebe podle předem daného klíče rozdělí ceny v podobě sportovního vybavení 

v celkové hodnotě 500 000 Kč. 

V každé velikostní kategorii čekala odměna pro tři školy, takže výhru získalo 15 

nejaktivnějších škol. Slavnostní předání cen poté proběhlo 25. června v sídle Českého 

olympijského výboru (Sazka Olympijský víceboj, 2014). 

5.1.5 Partneři 

Hlavním partnerem pro projekt Sazka Olympijský víceboj se stala společnost 

Sazka, která se dlouhodobě věnuje podpoře sportu. Veškeré informace o této spolupráci 

jsou k dispozici na webových stránkách Sazka Svět, kde se prezentují realizované akce 

v rámci tohoto projektu. 

Sazka Olympijský víceboj také podporují Ministerstvo školství mládeže 

a tělovýchovy, Asociace školních sportovních klubů a Český klub olympioniků. 

Z dalších firem se na projektu podílejí Přerost a Švorc auto, Čtyřlístek, Alpine Pro 

a Intersport a mediálními partnery se staly deník MF Dnes, iDnes.cz, Česká televize, 

Český rozhlas a Radiožurnál (Sazka Olympijský víceboj, 2014). 

5.1.6 Komunikace 

Kromě komunikace projektu na vlastních webových stránkách se SOV objevil 

v řadě dalších médií. Na základě mediálního partnerství s Českou televizí se vysílala 
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každý týden reportáž v pořadu Olympijský magazín, kde byly prezentovány informace 

z jednotlivých škol, novinky v pravidlech, rozhovory s ambasadory i garanty projektu. 

SOV se stal součástí Olympijského magazínu od 8. 10. 2014 do 20. 5. 2015 celkem 33x 

a každá reportáž trvala cca 2 minuty. Toto byl jeden z hlavních kanálů, pro podání 

pravidelných informací o projektu veřejnosti. 

Propagace probíhala také díky hlavnímu partnerovi projektu Sazce, kdy se 

zařazovaly reportáže o SOV do vysílání mimořádných losování sportky. V těchto 

vysíláních vystupovali především zástupci ČOV, organizačního týmu SOV a sportovci 

zapojení do projektu. SOV se objevil v mimořádném losování od 12. 9. 2014 do 27. 5. 

2015 celkem 18x, kde se představili například Jiří Kejval, Martin Koukal, Vavřinec 

Hradílek, Tomáš Verner, Jarmila Kratochvílová nebo František Kaberle. 

Informace o SOV se dále zařadily do vysílání Českého rozhlasu, a to 60x 

v průběhu prvního pololetí. Hostem byl například Martin Doktor, který mluvil 

o problematice sportu dětí u nás. Reportáže se díky partnerství objevily v MF DNES 

a na internetovém portálu iDNES.cz. Zájem o SOV měla také regionální média. Za 

první pololetí se reportáže o aktivitách projektu vysílaly 5x v regionálních televizích. 

SOV nechyběl ani v učitelských médiích, kde za prvních pět měsíců projektu figuroval 

také 5x. Propagace prostřednictvím sociálních sítí zahrnovala zejména facebookové 

stránky Česko sportuje a YouTube kanál czecholympic (Sazka Olympijský víceboj: I. 

pololetí 2014/2015, 2015; Sazka Olympijský víceboj, 2014). 

5.2 Hodnocení SOV z pohledu garantů 

Hodnocení Sazka Olympijského víceboje bylo prováděno na základě 

hloubkových rozhovorů s účastníky projektu z pražských škol. Kontakty na jednotlivé 

školy, které s výzkumem souhlasily, poskytl Český olympijský výbor. Jednalo se 

o deset garantů. Ti se následně oslovovali emailem s prosbou o poskytnutí rozhovoru 

ohledně projektu a kladná odpověď přišla od pěti z nich. Se všemi byl domluven čas 

a místo schůzky a rozhovory tak mohly proběhnout. 

Výzkumný soubor tedy tvořili garanti z těchto pražských škol: ZŠ Petřiny, 

Gymnázium Elišky Krásnohorské, ZŠ Ke Kateřinkám, ZŠ Bratří Jandusů a ZŠ praktická 

a speciální. Všichni tito garanti se vyjádřili ke stejným tématům v rámci jejich účasti ve 
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zkoumaném projektu. Podle rozdílných oblastí bylo hodnocení rozděleno do několika 

kategorií. Jedná se o: 

 prvotní propagace projektu, motivace pro školy se přihlásit; 

 instrukce, komunikace a organizace v průběhu projektu; 

 zapojení žáků, jejich reakce a motivace; 

 sportovní analýza, vysvědčení a doporučení sportů pro žáky; 

 účast v doplňkových disciplínách a dalších projektech; 

 připomínky a nápady na změny. 

Základní údaje o zkoumaných školách byly zjišťovány z výsledků uvedených na 

webových stránkách Sazka Olympijského víceboje. ZŠ Petřiny se s počtem přibližně 

462 žáků řadí do 5. kategorie. Do plnění úkolů se zapojilo 39% žáků, což představuje 

180 dětí. Garantem projektu se stal pan učitel Petr Brychta, s kterým byl veden 

rozhovor. V Gymnáziu Elišky Krásnohorské se projektu účastnili studenti nižšího 

stupně gymnázia, jenž věkem odpovídají žákům 5. – 9. třídy základní školy. Své 

výsledky mělo zaznamenáno 85% z nich, tedy 104 žáků ze 124. Škola patří podle počtu 

žáků do 2. kategorie a projekt zaštiťuje pan Martin Procházka. Mezi velké pražské školy 

v 5. kategorii patří i ZŠ Ke Kateřinkám. 55% aktivně zapojených žáku odpovídá 381 

z celkového počtu 693. Rozhovor byl veden s paní Renatou Maratovou. ZŠ Bratří 

Jandusů dokázala do projektu zapojit všech 579 žáků, což jí řadí mezi stoprocentní 

školy v 5. kategorii. Plnění disciplín zde má na starost pan Tomáš Michal. Poslední 

zkoumanou školou se stala ZŠ praktická a speciální, kterou navštěvuje 78 dětí. 

Výsledky byly změřeny u 76%, což představuje 59 aktivně zapojených žáků. Garantkou 

je paní Daniela Drtinová. Ke speciální škole bylo ze strany ČOV přistupováno stejně 

jako k ostatním účastníkům. 

Všechny školy kromě gymnázia Elišky Krásnohorské získaly sportovní sety pro 

500 nejrychleji přihlášených a sportovní vybavení i další věci z tohoto využívají. Vážení 

a měření dětí zorganizovali dotazovaní garanti ve škole většinou o velké přestávce. 

Komplikace zaznamenala pouze garantka ze speciální ZŠ, kde se některé děti vážit 

odmítaly. Nakonec však vše proběhlo v pořádku. 
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5.2.1 Prvotní propagace projektu 

Český olympijský výbor seznámil školy s projektem Sazka Olympijský víceboj 

pomocí pozvánky prostřednictvím emailu. Tuto variantu uvedlo 4 z 5 garantů. Jediná 

škola, která pozvánku neobdržela, byla ZŠ praktická a speciální, jelikož původně školy 

pro děti s handicapem nebyly oslovovány. O projektu se paní ředitelka této školy 

dozvěděla z televizního spotu a na základě toho se společně s tělocvikáři rozhodli 

přihlásit. Následně však ČOV oznámil, že se do projektu mohou zapojit právě také děti 

s handicapem. Tato informace byla zveřejněna na webových stránkách 24. 10. 2014. 

Důvody pro zapojení se do projektu byly různé. Dvě ze zkoumaných škol se již 

přihlásily do pilotního projektu Olympijského víceboje, jedna škola se účastnila 

programu pro školy při Olympijském parku v rámci Zimních olympijských her v Soči 

a tyto zkušenosti přispěly k přihlášení se do SOV. Dalšími uvedenými kritérii byly 

vidina velkého projektu, který by měl časem určovat směr testování fyzické zdatnosti 

pro celou Českou republiku, získání relevantních výsledků a možnost setkání se 

s olympioniky. 

5.2.2 Instrukce, komunikace a organizace 

K úspěšnému průběhu projektu bylo třeba vypracovat jasná pravidla, kvalitní 

instrukce k jednotlivým disciplínám a k zadávání výsledků. V této oblasti žádný 

z garantů neměl problém. Všichni si vystačili s informacemi na webových stránkách 

a v podrobném manuálu disciplín. Garanti uvedli, že instrukce byly jasné, přesné 

a chválili také instruktážní videa s olympioniky. Pokud bylo potřeba něco dořešit nebo 

ujasnit, probíhala komunikace prostřednictvím emailu a na případné dotazy dorazila 

odpověď. Jeden garant uvedl, že informací bylo dostatek a potěšily ho také děkovné 

emaily od ČOV, které zasílali zúčastněným školám. Celkově lze říci, že s organizací 

převládala spokojenost. 

Co se týče času, který byl potřeba k plnění a měření disciplín, tak se odpovědi 

u jednotlivých garantů lišily. Záleželo na pojetí učitelů tělocviku. V jedné škole si 

vyhradili vždy jednu disciplínu na část hodiny tělesné výchovy a ve zbylém čase se 

věnovali něčemu jinému. Jinde plnili i více disciplín v jedné hodině. Nejrychleji vše 

zvládli v ZŠ Petřiny, kde garant uvedl, že na čistě nové disciplíny ze Sazka 

Olympijského víceboje jim stačili jen dvě hodiny. Zbylé úkoly plní v rámci OVOVu 

a běžecké disciplíny mají na programu běžně v rámci atletiky. Děti jsou na účasti 
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v projektech zvyklé a úkoly si měří samy. Na Gymnáziu Elišky Krásnohorské pojali 

plnění běžeckých disciplín jako atletické závody, které museli uspořádat na jiné škole, 

protože sami nemají atletickou dráhu. To se projevilo nižší účastí, jelikož některé děti 

závody měly ve svém volnu. Dva garanti uvedli problém s měřením disciplín u více 

početných tříd. Plnění bylo zdlouhavé a některé děti to poté nebavilo. 

V rozhovorech bylo také zjišťováno, jak učitelé informovali rodiče, že se jejich 

děti zapojí do projektu SOV. Rodiče měli většinou možnost se o tom dozvědět na 

třídních schůzkách nebo prostřednictvím školních webových stránek. S připomínkami 

ze strany rodičů se příliš nesetkali. Jeden z respondentů by rád vytvořil projektové 

stránky o Sazka Olympijském víceboji, kde by byly pohromadě všechny užitečné 

informace pro rodiče. Dále plánují také zorganizovat projektový den ve 2. pololetí, kde 

by děti plnily disciplíny.  

5.2.3 Zapojení žáků 

Vzhledem k tomu, že se disciplíny plní v rámci tělesné výchovy, téměř se 

nevyskytlo odmítnutí účasti ze strany dětí. Nesplnění některých disciplín bylo pouze ze 

zdravotních důvodů. Většina škol a dětí je zvyklá na zapojení se do různých projektů, 

takže účast v SOV pro ně neznamenala nikterak výjimečnou situaci. V odpovědích se 

objevilo, že děti projekt nepřijaly s euforickým nadšením, ale ani s odmítnutím. Dva 

garanti program prezentovali ve třídách, informovali žáky o možnosti získat osobní 

sportovní analýzu a nabídku sportovišť, která jsou pro ně vhodná. Tyto možnosti 

některé děti zaujaly. Specifická situace je ve speciální ZŠ, kde dětem učitelé podali 

polopatické vysvětlení a projektu se věnovali i v rámci jiných předmětů. Děti například 

vyhledávaly informace o ambasadorech projektu na hodině počítačů. Přesto ne všechny 

děti tomu zcela rozumí, ale do plnění disciplín se zapojují. 

Dále se zjišťovalo, zda žáky motivuje získání Olympijské hlídky. Pouze 

garantka projektu ze speciální ZŠ uvedla, že touto možností žáky motivovala. Rádi by 

ČOV požádali o návštěvu některého z olympioniků, jelikož jsou jediná speciální škola 

v Praze, která se do projektu zapojila. Podle uvedených pravidel nejsou schopni 

Olympijskou hlídku získat, jelikož ne všechny děti mohou disciplíny plnit. V další škole 

byla žákům představena možnost získat sportovní sety a finanční dotaci na nákup 

nového náčiní a nářadí. Dále tento garant uvedl, že setkání s olympioniky již není pro 

děti tak atraktivní, jelikož jsou v Praze zvyklé na kontakt se slavnými osobnostmi. Jiný 
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garant uvedl, že žáky motivoval možností získat sportovní vysvědčení, vlastní analýzu 

sportovních výkonů a doporučení sportů. 

Další tři školy žáky o Olympijské hlídce příliš neinformovali proto, že neviděli 

jako reálné všechny studenty v tak krátké době otestovat. Jedná se o dvě základní školy 

z 5. kategorie podle počtu dětí, takže je pro ně měření velice organizačně náročné. 

Poslední školu představuje gymnázium, které se do projektu přihlásilo až na konci října, 

a tak by účastníci nedokázali stihnout všechny disciplíny do stanoveného data. 

5.2.4 Sportovní analýza 

Další oblast, na kterou byl rozhovor zaměřen, představovala reakce dětí na 

sportovní vysvědčení, kde měly vyhodnocené výsledky z jednotlivých disciplín 

a doporučení vhodných sportů. Dva rozhovory se uskutečnily ještě před předáním 

sportovních vysvědčeních, takže na tuto otázku nemohli garanti odpovědět. Uvedli 

však, že jsou zvědavi na reakci žáků a že se těší na porovnání výsledků jednotlivých 

tříd. V dalších třech školách, kde rozhovor proběhl až po předání vysvědčení, převládala 

pozitivní odezva. Dětem se vysvědčení líbilo a o své výsledky se zajímaly. Jeden garant 

uvedl, že na doporučení sportů se ptali také rodiče. 

Zpovídaní garanti se zatím nesetkali s žáky, kteří by na základě doporučení 

začali dělat nějaký sport. Paní učitelka ze speciální ZŠ odpověděla, že jejich žáci se do 

běžných sportovních klubů nedokáží začlenit. Brání jim v tom jejich postižení nebo 

špatná finanční a sociální situace. 

5.2.5 Doplňkové disciplíny 

Co se týče doplňkové disciplíny pro první pololetí (Férové sportovní chování je 

mi vlastní i v každodenních životních situacích), tak se do ní žádná z vybraných škol 

nezapojila. Důvodem byl především nedostatek času a účast ve spoustě dalších projektů. 

Někteří garanti o této možnosti ani nevěděli. 

Další projektem, který se nyní stal součástí SOV, je již dlouholetý Odznak 

Všestrannosti Olympijských Vítězů. Čtyři školy uvedly, že se tohoto projektu účastní 

nebo se v minulých letech účastnily. Dvě školy v letošním roce využívají propojení 

těchto dvou projektů a shodné disciplíny měří jen jednou. Dokonce dvě respondentky 

navrhly, aby došlo ještě k těsnějšímu propojení a výsledky se mohly zadávat jen do 

jednoho systému. Názor jedné z nich je, že projektu by to prospělo. U SOV oceňuje 

především sběr velkého množství dat a využití pro výzkum a u projektu OVOV soutěžní 
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formu, což představuje značný zážitek pro děti. Má také zkušenosti s dětmi, které díky 

tomuto projektu nadchla atletika a začaly se jí věnovat. 

ČOV připravil pro garanty z vybraného vzorku škol seminář, kde se hodnotilo 

první pololetí Sazka Olympijského víceboje a kde se mohli k projektu vyjádřit. 

Hodnocení probíhalo v sídle ČOV a jedna z dotazovaných respondentek se této akce 

účastnila. Uvedla, že akce byla hezky zorganizovaná a ocenila zájem o názor garantů. 

Další z respondentů také dostal na tuto akci pozvání, ale po jeho kladné odpovědi už 

byla všechna místa zaplněná. 

V průběhu prvního pololetí přibyla možnost zapojit se do projektu Všichni za 

stůl. Z těchto pěti vybraných škol se soutěže o pingpongové stoly účastnily dvě – ZŠ Ke 

Kateřinkám a ZŠ Bratří Jandusů. Druhá jmenovaná dokonce se svým videem uspěla 

a získala dva stoly na ping-pong. 

5.2.6 Připomínky 

Jak již bylo uvedeno výše, jeden z nápadů představuje propojení zadávání 

výsledků v rámci Sazka olympijského víceboje a projektu OVOV. Další uvedené 

návrhy jsou následující. 

Do projektu by mohla být zařazeno více míčových disciplín, například dribling 

nebo střelba na koš. Nyní jsou veškeré disciplíny zaměřené individuálně, takže pro 

zpestření by děti mohly plnit i nějakou kolektivní hru, u které by nešlo o hodnocení 

výkonů jednotlivců. Jiný garant uvedl další možnost motivace pro děti. Jeho škola měla 

zkušenost s návštěvou Olympijského parku na Letné, z níž byly děti nadšené. Uvítal by 

šanci získat vstupenky na podobnou akci, pokud se plánuje konat během OH v Riu de 

Janeiru. V této možnosti vidí pro děti velké lákadlo. Dalším druhem odměny by pro 

účastníky projektu mohly být pamětní medaile. Během rozhovory se objevil také nápad 

na zařazení vědomostního kvízu se sportovní nebo olympijskou tématikou, kde by 

mohly vyniknout i nepohybově nadané děti. 

Další garant uvedl návrh, který se týkal návštěv ambasadorů. Nápad vychází 

z toho, že pro školy s více žáky je těžké splnit všechny disciplíny v tak krátkém 

časovém úseku, aby mohly vyhrát návštěvu sportovců. Ambasadoři by mohli postupně 

za několik let přijet do všech škol, které se projektu pravidelně účastní. 

Jeden z garantů měl připomínku, která se týkala informování rodičů. Pokud chce 

ČOV po učitelích, aby předali zprávy týkající se projektu rodičům, měl by k tomu dát 
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výzvu nejlépe před termíny třídních schůzek. Ty se konají v podobných termínech 

u většiny škol. Při včasnější výzvě by pak mohli s rodiči lépe komunikovat. Poslední 

výtka se týkala návodu k měření disciplín. V manuálu chybělo, v jakých jednotkách se 

budou výsledky zapisovat a jak přesně měřit čas, zda na desetiny nebo setiny. Toto se 

u všech disciplín nezdálo předem zřejmé a k tabulce na zaznamenávání disciplín se 

garant dostal až po zaregistrování žáka. 

Jiné zásadní připomínky se neobjevily a většina garantů uvedla spokojenost 

s organizací. Vhledem k tomu, že se jedná o první ročník, považují akci za velice 

organizačně zdařilou. 

Všichni garanti odpověděli kladně na otázku týkající se pokračování účasti 

v projektu v 2. pololetí. Tři učitelé určitě plánují zapojit se také v příštím ročníku a další 

dva ještě nejsou úplně rozhodnutí, ale zřejmě se zúčastní také. Jeden z nich uvedl, že se 

musí dohodnout ve více lidech a lépe se domluvit s dalšími učiteli tělesné výchovy, aby 

organizace plnění disciplín probíhala bez problémů. 

5.3 Hodnocení SOV z pohledu organizátorů 

Při hodnocení Sazka Olympijského víceboje samozřejmě nebylo možné 

vynechat názory samotných organizátorů projektu. V rámci rozhovoru se zjišťovalo, jak 

projekt vznikal, jaká byla očekávání před spuštěním a zda se naplnila. Otázky se 

zaměřily také na realizační tým, propagaci a budoucí plány projektu. 

1) Štěpán Janáček – projektový manažer 

Projektovým manažerem SOV se stal v únoru 2015 na základě dlouholetých 

zkušeností s pořádáním projektů na základních školách v rámci Odznaku Všestrannosti 

Olympijských Vítězů. Nebyl tedy u úplných počátků projektu, ale přesto vysvětlil, jak 

k vytvoření tohoto programu došlo. SOV vznikl jako reakce na stále se snižující počet 

sportujících dětí v České republice. Také testování v pilotním projektu Olympijského 

víceboje ukázalo nepříznivý stav fyzické zdatnosti mládeže. 

Vytvoření projektu bylo zadáno marketingové agentuře Geometry Global, která 

vymyslela koncept projektu tak, aby bylo dosaženo požadovaného počtu zapojených 

škol. Očekávání se naplnilo, jelikož v I. pololetí se do projektu registrovalo 1 024 škol, 

v nichž 74 000 dětí splnilo nejméně 6 disciplín. V II. pololetí se počet zvedl na 1 385 

zapojených škol a alespoň 6 disciplín absolvovalo 101 000 žáků. Výsledky ve všech 8 
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disciplínách mělo 86 661 dětí. Vzhledem k tomu, že přihlášených dětí do projektu bylo 

kolem 111 000, tak pouze malá část nezískala sportovní vysvědčení s analýzou svých 

výkonů. K tomu žáci museli splnit právě 6 nebo více disciplín. Dosah projektu v prvním 

ročníku tedy předčil očekávání. 

Štěpán Janáček dále vysvětloval, jak se snaží cílové skupiny zaujmout, aby se do 

SOV zapojily. V první fázi se jednalo o materiál, na který školy slyší, jelikož vybavení 

tělocvičen není vždy dostačující. Připraveny byly sportovní sety pro prvních 500 

přihlášených škol, což splnilo svůj účel. Ředitelé na tuto výzvu reagovali rychle a do 

projektu se registrovali. Objevil se problém ve zneužití tohoto systému, kdy se některé 

školy přihlásily, získaly sportovní vybavení, ale disciplíny pak se svými žáky neplnily. 

Další motivační prvky v průběhu projektu však již nebyly zadarmo. Jedná se 

o olympioniky, kteří se stali ambasadory a navštěvovali nejaktivnější školy v rámci 

Olympijských hlídek nebo Tréninků s olympionikem. Výhody z bonusového programu 

mohou čerpat také garanti. Do systému mají svůj přístup, kde najdou doporučení, rady 

a tipy na organizaci SOV na školách od ostatních garantů nebo od ČOV. Mohou získat 

lístky na významné sportovní akce (HME v atletice, ME ve fotbale do 21 let) a jsou 

zváni na diskuse. Motivaci představuje také spolupráce se svazy, které školám poskytují 

další vybavení. V prvním ročníku se jednalo především o pingpongové stoly v rámci 

spolupráce se Svazem stolního tenisu. Do následujících let se připravuje další 

partnerství mezi SOV a sportovními svazy. 

Otázky směřovaly dále na organizační tým. Ten je tvořen zástupci ČOV, 

představiteli agentury Geometry Global a zástupci společnosti Sazka, kteří se scházejí 

jednou týdně. Na chodu se podílí také firma eSports.cz, jenž má na starosti webové 

stránky, a firma SportAnalytik tvořící analýzy a vysvědčení. 

Zásadním tématem je zjišťování účinnosti programu, tedy zda opravdu děti díky 

SOV začnou více sportovat. Tento výzkum je v plánu po skončení prvního ročníku 

a jeho detaily se ještě řeší. Na konci II. pololetí dostanou žáci se svým sportovním 

vysvědčením osobní kód, a pokud ho zadají do webové databáze Sport v okolí, zobrazí 

se jim doporučené kluby, kde mohou začít sportovat. Vše záleží na spolupráci mezi 

kluby a SOV. Trenéři by dostali seznam žáků, kterým byl doporučen jejich klub. Ti by 

poté informovali, zda k nim některé z těchto dětí přišly a zapojily se do trénování. 

Možností je také sledovat, kdo se podíval na webové stránky doporučeného klubu. 

Přesný systém organizátoři ještě promýšlí, ale zjišťování účinnosti jistě proběhne. 
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Na otázku, co patří mezi nejdůležitější prvky úspěšné propagační akce sportu 

pro děti, Štěpán Janáček odpověděl, že motivace. Děti potřebují mít cíl a musí vědět, co 

za své úsilí získají. V případě SOV je to materiální vybavení, které děti využívají 

v hodinách tělesné výchovy, a sportovní vysvědčení. Budoucí plány projektu zahrnují 

větší propojení SOV a OVOV. Tyto programy si nemají konkurovat, ale naopak 

spolupracovat a navazovat jeden na druhého. Plánuje se také pomoc pro učitele na 1. 

stupni základní školy, kteří na testování svých žáků nemají dostatek času. 

2) Veronika Veselá – členka organizačního týmu 

Důležitou součástí II. pololetí SOV byly Tréninky s olympioniky, které v období 

od 7. května do 8. června proběhly na 29 školách. V některých případech se konaly 

i dvě akce v jeden den a na všech se organizačně podílela Veronika Veselá a vysvětlila 

jejich průběh a úspěšnost. Tyto akce nahradily Olympijské hlídky, které měly spíše 

formu besedy, a sportovně na nich zapojilo jen několik žáků. Oproti tomu Trénink 

s olympionikem zahrnuje 5 disciplín, do jejichž plnění se zapojí všechny přítomné děti. 

Akce se účastní jeden současný olympionik, jeden bývalý úspěšný sportovec a školy si 

zvou trenéry z místních klubů. Každý pak má na starost jednu disciplínu. Případně se 

o zbylé disciplíny starají učitelé. Děti se rozdělí do pěti družstev, kde počet jejich členů 

záleží na velikosti školy. Maximum je však 14 žáků v jednom družstvu. Skupiny se pak 

střídají na stanovištích po 15 minutách. 

Realizační tým starající se o tyto akce se skládá z pěti organizátorů. Kromě 

Veroniky Veselé to jsou dva produkční pracovníci z agentury Geometry Global, 

moderátor a maskot ze Čtyřlístku. Někdy je potřeba improvizovat a program uzpůsobit, 

pokud ve školách například není dostatečné vybavení na připravené disciplíny. 

Organizátoři přijedou na místo zhruba hodinu a půl před odstartování Tréninku 

s olympionikem a začínají vše chystat. Školy mají dopředu seznam věcí, které je 

potřeba připravit, aby realizace programu proběhla bez problémů. Připraví se jednotlivá 

stanoviště, dětské týmy dostanou rozlišovací barevné dresy a učitelé jim připevní 

jmenovky. 

Sportovci většinou přijíždí společně s realizačním týmem, ale někdy do škol 

cestují po vlastní ose. Kdo se akcí účastnil, záleželo především na časových možnostech 

samotných sportovců. Ne vždy se podařilo sehnat olympionika z řad ambasadorů kvůli 

jejich vytíženosti. Podle názory Veroniky Veselé právě přítomní sportovci měli velký 
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vliv na reakci dětí i učitelů. Pokud se na akcích objevily pro děti známé tváře, tak 

probíhalo focení a autogramiády a všichni byli nadšení. Méně známí nebo již starší 

sportovci takové ovace nevyvolali. Velký úspěch u menších dětí vždy sklidil maskot ze 

Čtyřlístku. Na všech akcích se prezentuje hlavní partner Sazka prostřednictvím bannerů 

a vlajek. 

Zpětná vazba od účastníků není systematicky zjišťována, ale někteří učitelé 

organizátorům píší sami. Většinou posílají pochvalu a poděkování za uspořádání celé 

akce. Tréninky s olympioniky měly od dětí i učitelů pozitivní ohlas. Otázkou však je, 

zda nevybírat školy jiným způsobem, protože aby získaly výhru v podobě této akce, 

musí otestovat všechny žáky ve velice krátkém časovém období. Není však možné 

zkontrolovat, zda data byla skutečně poctivě naměřena. Také existují školy, kam 

olympionici zavítali již třikrát – v pilotním projektu, na podzim s Olympijskou hlídkou 

a na jaře v rámci Tréninku s olympionikem. Organizátoři si tuto situaci uvědomují 

a přemýšlí o nových možnostech. 

Co se týče akcí v příštím ročníku, tak se SOV nechce vrátit k besedám v rámci 

Olympijských hlídek v I. pololetí, ale zvažuje změny. S jarními Tréninky s olympioniky 

opět počítají. Za důležité považuje Veronika Veselá, že děti získají nějakou odměnu. 

Dále dokáží ocenit, že za nimi přijede známý sportovec a je pořádána velká akce pouze 

pro ně. Toho si váží především malé školy v menších městech. Vhodné je i zapojení 

soutěžního faktoru, který během roku při plnění disciplín v hodinách chybí. Na 

Tréninku s olympionikem mezi sebou družstva soutěží a na konci je vyhlášeno 

„šikovnější družstvo“, které dostane odměnu navíc. 

5.4 Hodnocení dalších projektů na podporu sportu dětí 

Pro lepší pochopení problematiky podpory sportu dětí v České republice byly 

provedeny rozhovory s představiteli dalších projektů. Také na základě jejich názorů 

a zkušeností se zakládají následná doporučení na pořádání osvětových akcí zaměřených 

na sportování dětí. Mezi vybrané projekty v této diplomové práci patří Odznak 

Všestrannosti Olympijských Vítězů, který několik let fungoval samostatně, ale nyní 

patří pod Sazka Olympijský víceboj. Dále se jedná o projekt Sportuj s námi, který má na 

starost Česká unie sportu, a Sporťáček, což je náborový festival sportu pro děti. 
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Jednotlivé otázky zjišťovaly vznik těchto projektů, jejich cíle a dosah. Další 

témata tvořila organizace, propagace, účinnost, budoucí plány programů a jiné oblasti, 

které vyplynuly v průběhu rozhovoru. 

1) Petr Marinčič – OVOV 

Odznak Všestrannosti Olympijských Vítězů představuje projekt, jenž se koná již 

6. rokem. Za realizací stojí nápad Roberta Změlíka v roce 2010, který si uvědomil, že 

jeho děti jsou na tom fyzicky hůře, než byl on v jejich letech. Chtěl proto, aby se začaly 

více hýbat. Společně s Romanem Šebrlem a Jaroslavem Koukalem ustanovili 12 

disciplín zaměřených na všestrannost, vytvořili bodovací tabulky a založili tak OVOV. 

Hlavním cílem je zapojit co nejvíce škol a dětí do tohoto projektu a snažit se, aby děti 

opět ve větší míře sportovaly. Důležité je zaměření na všestranný rozvoj. 

V roce 2014 se do projektu OVOV zapojilo 9 000 dětí ze škol v celé České 

republice. Motivaci pro ně představuje zisk odznaků různých stupňů podle počtu 

získaných bodů a princip soutěžního modelu. Úspěšné školy postupují jednotlivými 

koly a ty nejlepší soutěží v republikovém finále. 

V únoru 2014 došlo k propojení OVOV a SOV, takže nyní projekt spadá pod 

Český olympijský výbor. To přineslo řadu změn a s některými nejsou zástupci OVOV 

spokojeni. Organizační tým v současnosti tvoří 6 lidí, který se stará o realizaci všech 

soutěžních kol. S propagací projektu dříve pomáhaly regionální deníky, ale po spojení 

se SOV už to není možné, jelikož ČOV má jiné mediální partnery. Samostatné webové 

stránky se také nyní příliš neaktualizují, takže propagace projektu probíhá v rámci 

komunikace SOV. 

Účinnost programu se dříve systematicky nezjišťovala, ale v roce 2014 byl 

spuštěn sociologický výzkum, který měří dopad OVOV na děti. Tento výzkum probíhá 

na zapojených i nezapojených školách a v letošním roce by měl přinést výsledky. Už 

nyní však lze říci, že se děti zlepšují. Petr Marinčič tak usuzuje podle odznaků, o které 

školy na základě výsledků svých žáků žádají. Za důležité body pro úspěšnou propagační 

akci sportu pro děti považuje rodiče, které v plnění úkolů musí dítě podpořit. Stejnou 

roli by měli hrát také učitelé a poslední prvek představují vzory. OVOV spolupracuje se 

140 olympioniky, kteří jezdí na krajská kola a povzbuzují žáky v plnění disciplín. 

Motivací do sportování je soutěžní model, jenž děti táhne dopředu. 
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Do budoucna chce OVOV pokračovat v zapojování dalších škol, ale ne 

direktivně. Každý se musí sám rozhodnout, zda do plnění disciplín se svými žáky půjde. 

Od vstupu pod ČOV se věnují pouze soutěžním okresním a krajským kolům. Dříve 

pořádali také halový pětiboj a besedy s olympioniky. Další vývoj OVOV není úplně 

jasný, jelikož už nefungují jako samostatný subjekt. 

2) Leona Srbová – Festival Sporťáček 

Leona Srbová pracuje jako projektová manažerka festivalu Sporťáček, který je 

největším náborovým sportovním festivalem pro děti v České republice. Tento projekt 

funguje od roku 2011. První tři roky probíhal pouze v Praze a v roce 2014 se rozšířil do 

dalších měst – do Plzně a Ostravy. Letošní ročník se koná již v pěti městech, a to 

v Praze, Plzni, Zlíně, Českých Budějovicích a Brně. Za nápadem na pořádání těchto 

festivalů stojí Jakub Makalouš, který koncept projektu vymyslel. 

Hlavním cílem Sporťáčka je inspirovat děti i jejich rodiče. Na jednom místě se 

jim nabízí pestrý vzorek sportů, z nichž mohou vybírat, a sport má dobré šance stát se 

trvalou zálibou. Pro rodiče, kteří se nepohybují ve sportovním prostředí, se Sporťáček 

stává místem, kde jsou možnosti pohromadě a hledání toho pravého sportu může být 

jednodušší. Pokud dítě objeví něco, co ho bude bavit a inspirovat na jeho další cestě, 

pak se tyto festivaly nepořádají zbytečně, tvrdí Leona Srbová. 

V minulém ročníku se na akci prezentovalo přes 200 sportovních oddílů a tři 

pořádané festivaly navštívilo téměř 15 000 lidí. V každém městě se vždy zvou všechny 

školy a záleží již na přístupu ředitelů, jestli se vstupenky dostanou do těch správných 

rukou. Dále je třeba přesvědčit rodiče, aby své děti na Sporťáčka vzali. Organizátoři 

musí také zaujmout účastníky, tedy sportovní kluby a svazy, aby se na akci chtěly 

prezentovat. Nabízí jim prostor, kde mohou propagovat svůj sport a zároveň získat nové 

zájemce do svého klubu. 

Základ organizačního týmu v současné době tvoří 4 lidé, ale s blížící se akcí se 

počet postupně rozrůstá a hledají se pomocníci. Propagace probíhá na vlastních 

webových i facebookových stránkách a dále prostřednictvím webových stránek partnerů 

projektu. Informace o Sporťáčku se organizátoři snaží prosadit také na internetové 

portály měst, kde se akce koná a do místních médií. Před festivaly je vždy umístěna 

reklama v daných městech ve formě billboardů, plakátů a letáků. Sporťáček je 



68 

 

neziskovou organizací, která svou činnost financuje především z grantů, dotací 

a příspěvků od sponzorů a partnerů. 

Úspěšnost akce je podle Leony Srbové závislá na návštěvnících a nešlo by to ani 

bez prezentujících klubů. Základ tedy tkví v zajištění zajímavých klubů s lákavou 

prezentací a možnostmi si danou věc vyzkoušet a poté správným způsobem pozvat 

rodiče, jelikož oni rozhodují, kam ve volném čase s dětmi půjdou. Na akci se 

organizátoři snaží mít známé sportovce a olympioniky, kteří jsou pro děti vzorem. Do 

budoucna chce Sporťáček pokračovat ve své snaze pomoci dětem s výběrem toho 

pravého sportu a rozšiřovat se stále do dalších měst, aby mělo co nejvíce rodin tuto 

možnost. 

3) David Opatrný, Tomáš Maurer – ČUS 

Česká unie sportu (ČUS) realizuje projekt Sportuj s námi, o jehož organizaci se 

starají David Opatrný a Tomáš Maurer. Tento projekt v nové podobě funguje od roku 

2013, ale ČUS (dříve ČSTV) se věnovala podpoře sportu řadu let. Od roku 1995 

fungoval projekt, který poskytoval finanční pomoc sportovních akcím pro všechny. 

Těm se rozdělovaly finance z MŠMT, o nichž rozhodovala okresní sdružení. Nebyla 

stanovena jasná kritéria, a tak prostředky získala téměř každá akce, která o podporu 

požádala. V roce 2000 se podpořené akce vyšplhaly na rekordní počet 1600 akcí 

s 238 000 účastníky. Bylo třeba vytvořit nový koncept projektu, aby finance získávaly 

opravdu kvalitní projekty a podpora ze strany ČUS se stala prestižnější záležitostí. 

Sportuj s námi má za hlavní cíl zapojit širokou veřejnost do sportování, 

zasáhnout co největší území a co nejširší spektrum sportovních odvětví. Nesnaží se 

podporovat vrcholový ani závodní sport. Dílčím cílem projektu je také zlepšit povědomí 

o ČUS jako o organizaci, která pomáhá sportu pro všechny. Motivací pro organizace 

přihlásit svůj projekt do Sportuj s námi představuje finanční příspěvek. Finance 

poskytuje ČOV z prostředků získaných z odvodů z loterií a dále se na zajištění akcí 

podílejí komerční partneři. Generálním partnerem projektu jsou České dráhy. 

Při obrození projektu v roce 2013 získalo podporu 160 akcí a odezva od 

veřejnosti i partnerů dopadla nad očekávání. V následujícím roce se mohlo vše 

realizovat naplno. Do kritérií pro žadatele patří zaměření na děti, kdy nejméně 50% 

účastníků musí být mladší 18 let. Další podmínky jsou minimálně 100 účastníků na 

akci, kategorie otevřené pro veřejnost a organizátorem musí být spolek, který patří pod 
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ČUS. Pokud organizátor akce splňuje všechny podmínky, může vyplnit online formulář 

na webových stránkách a tím se zařadí do výběrového řízení na přidělení finanční 

podpory. Po skončení akce musí doložit náklady, fotodokumentaci a sepsat hodnotící 

zprávu. Vybraných 100 účastníků se stává brandovou akcí ČUS, takže komunikuje 

jejich logo a získává prostor pro prezentaci v regionálních denících. V ročníku 

2014/2015 se do projektu Sportuj s námi přihlásilo kolem 900 projektů a 500 z nich 

získalo finanční podporu. Důraz se tedy klade na kvalitu akce. 

Současný organizační tým tvoří dva zaměstnanci ČUS a agentura, která 

zprostředkovává komunikaci projektu. Propagace se zaměřuje především na komunikaci 

jednotlivých akcí, v rámci čehož se propaguje také značka Sportuj s námi. Informace 

získává veřejnost z webových a facebookových stránek projektu a z tištěných médií 

prostřednictvím regionálních deníků. Do propagace se zapojují také partneři projektu, 

což jsou sportovci Eva Samková a Jaroslav Kulhavý a herec Jakub Kohák. 

Do dalších let chtějí organizátoři pokračovat v započatém projektu, ale vše 

záleží na jednání s partnery. Není v plánu zvyšovat počet podporovaných akcí, ale je 

snaha o vyšší příspěvky pro účastníky projektu. Připravují se také další novinky, jako je 

aplikace na vyhledávání podporovaných akcí. Sportuj s námi funguje v rámci programu 

Česko sportuje a podílí se na projektu Sport v okolí. Do této databáze dodává kontaktní 

informace o sportovních klubech a tělovýchovných jednotách. 

5.5 SWOT analýza projektu SOV 

Na základě analýzy dokumentů o projektu Sazka Olympijský víceboj 

a hodnocení této akce organizátory a účastníky je vytvořena SWOT analýza. U každého 

bodu je uvedena krátká charakteristika. 

1) Silné stránky 

 Uznávaná značka ČOV – projekt realizuje organizace s dlouhodobou 

historií, která je veřejnosti známá a má značný vliv na český sport; pro 

účastníky to může představovat známku kvality projektu. 

 Silný partner projektu Sazka – pro každý velký projekt jsou základem 

finanční prostředky a SOV má tuto oblast zajištěnou díky silnému 

partnerovi; využívány jsou také komunikační kanály Sazky. 
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 Možnost využití spolupráce s olympioniky – jednou ze složek ČOV je 

Český klub olympioniků, kde se sdružují bývalí olympionici; ČOV dokáže 

snáze sehnat současné i bývalé slavné sportovce než je tomu u jiných 

organizací. 

 Mediální pokrytí a zvládnutá propagace – díky partnerství s Českou 

televizí, mediální skupinou Mafra a Českým rozhlasem byla zajištěna 

dostatečná mediální propagace; komunikace projektu probíhala také 

v rámci vlastních kanálů. 

 Umožnění propagace dalším sportům – SOV spolupracoval se 

sportovními svazy, které pomocí projektu propagovaly svůj sport; na 

druhou stranu SOV získal další náplň programu pro účastníky. 

 Získání velkého množství dat o fyzické aktivitě dětí a mládeže – 

spolupráce se specialisty ze SportAnalytik a odborníky z FTVS umožňuje 

tato data zpracovávat. 

2) Slabé stránky 

 Není možná kontrola plnění disciplín – účastníci plní disciplíny ve 

školách a organizátoři tak nemohou kontrolovat, jakým způsobem bylo 

výsledků dosaženo. 

 Chybí soutěžní forma – v projektu nezáleží na dosaženém výkonu; 

některé děti to nemusí motivovat, jelikož nejsou za dosažený výkon 

odměňovány. 

 Organizační zátěž pro učitele – projekt je pro garanty projektu časově 

i organizačně náročný; musí spolupracovat s dalšími učiteli tělesné 

výchovy. 

 Na všechny vítězné školy se nesehnali známí olympionici – pro současné 

děti bývalí olympionici a méně známí sportovci nejsou vzorem, protože je 

neznají; jejich návštěvy tak nepřinesly dostatečné zaujetí. 

 Neakční disciplíny s časově náročným měřením – plnění a měření 

disciplín musí ve většině případů probíhat po jednom, takže ostatní žáci 

v hodinách déle čekají. 
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3) Příležitosti 

 Rozšíření do dalších škol – existují školy, které se do projektu nezapojily 

a je možné je zaujmout v dalších letech. 

 Zaujetí většího procenta žáků – na přihlášených školách se snažit, aby 

více žáků plnilo disciplíny; například možnost získat ceny za 70%, 80%, 

90% zapojených žáků. 

 Další spolupráce se svazy a kluby – umožnit dalším svazům vstoupit do 

projektu, jelikož se jedná o oboustranně výhodnou spolupráci; děti se 

s daným sportem seznámí a může je zaujmout. 

 Spolupráce s projektem OVOV – možnost propojit více projekty SOV 

a OVOV a snažit se, aby se školy zapojovaly do obou; vytvořit jednotnou 

komunikaci a zadávání výsledků. 

 Spolupráce s velkými sportovními akcemi – motivovat účastníky 

možností získat vstupenky na velké sportovní akce. 

 Využití dat z hodnocení projektu – po prvním ročníku SOV zjistit 

účinnost projektu a získané výsledky využít k úpravě konceptu, aby byl 

projekt efektivnější v dosahování svých cílů. 

4) Hrozby 

 Ztráta partnerů – projekt závisí na financích a mediální komunikaci 

a ztráta některého z významných partnerů by představovala velký 

problém; muselo by dojít k jednání s novými subjekty nebo k omezení 

projektu. 

 Zjištění neúčinnosti programu – pokud by se projekt ukázal jako 

neúčinný, organizátoři by připravovali změny nebo přepracovávali 

koncept programu; hrozilo by odvrácení partnerů a účastníků od 

projektu. 

 Neochota dětí znovu plnit disciplíny – pokud disciplíny zůstanou stejné, 

nemusí je děti chtít znovu plnit; opakované testování je nebude bavit a do 

projektu se nezapojí. 
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 Nepřihlášení škol do projektu, které nezískaly ceny – ubývání zapojených 

škol kvůli ztrátě motivace; organizátoři musí připravovat nové výzvy, aby 

k tomu nedocházelo. 

 Neochota klubů spolupracovat – pro zjišťování účinnosti organizátoři 

potřebují spolupráci jednotlivých sportovních klubů; pokud se nezapojí, 

hrozí nemožnost zjištění účinnosti projektu SOV. 
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6 NÁVRHY NA ZLEPŠENÍ 

Tato část práce obsahuje nápady a doporučení na průběh projektu SOV v dalších 

letech. Prezentované návrhy jsou výsledkem analýzy zkoumaného programu, která 

vychází především ze studia dostupných dokumentů a z rozhovorů s účastníky 

a organizátory projektu. K dalším nápadů přispěly také zkušenosti organizátorů jiných 

akcí na podporu sportu dětí. Pro doporučení je základem připravená SWOT analýza, 

v níž jsou získaná data shrnuta. 

První oblast doporučení pojednává o samotném obsahu projektu SOV a další se 

týká organizační stránky. Následují návrhy na zlepšení v oblasti měření účinnosti 

projektu. 

Náplň projektu 

Jedním z návrhů je zařazení nových disciplín, aby plnění nebylo pro žáky po 

celou dobu docházky na základní školu stejné. Důležité je však i získávání dat o fyzické 

aktivitě mládeže, kde se jeví stejné disciplíny jako velice vhodné, jelikož se mohou 

porovnávat výsledky v průběhu několika let. Na základě těchto podmínek je navrženo: 

 základ tvoří osm daných disciplín, 

 každý rok organizátoři zařadí jednu novou disciplínu místo jedné ze 

stávajících osmi, 

 pro všechny žáky je skladba disciplín stejná, 

 v následujícím roce se pro všechny účastníky vyřazená disciplína vrátí, 

 jiná základní disciplína je nahrazena novým úkolem. 

Každý rok tedy žáci plní sedm základních disciplín a osmá z daných úkolů chybí 

pouze jeden rok. Tím je zajištěna kontinuita naměřených výsledků a nevznikne 

významná mezera pro porovnávání dat. Navíc se každý rok žáci seznámí s jednou 

novou disciplínou, která bude rozvíjet jejich pohybové schopnosti. Může se jednat 

například o základní techniky z míčových her, akrobatické cviky (kotoul, hvězda), 

skoky přes švihadlo nebo skok do výšky. Tyto nové disciplíny se nezařazují do 

dlouhodobých statistik, jelikož je žáci plní pouze v jednom roce. 
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V prvním ročníku byla vypsána odměna pro prvních 500 nejrychleji 

přihlášených. Zde to splnilo účel, jelikož projekt byl nový a potřeboval nalákat školy 

k přihlášení. Samotná registrace však nezaručovala aktivní účast v projektu a objevily se 

školy, které se přihlásily a získaly sportovní set, ale do plnění disciplín se nezapojily. 

V dalším roce bude vhodné tomuto využití zamezit. Stále může fungovat odměna za 

včasnou registraci, která ale bude na školu doručena až po odeslání výsledků z jedné 

disciplíny u například 30% žáků. 

Další doporučení se týká propojení SOV s projektem OVOV. Jelikož OVOV 

funguje úspěšně již od roku 2010 a školy se do něj opět hlásí, je vhodné v tomto 

projektu pokračovat. Pokud se má stát OVOV nástavbou jako soutěžní forma pro 

pohybově zdatnější jedince ze škol přihlášených do SOV, měla by se pozornost 

soustředit na oba projekty. Doporučení jsou následující: 

 propojení systému zadávání výsledků (u vybraných žáků se výsledky ve 

shodných disciplínách automaticky zapíší do obou projektů), 

 informování veřejnosti o projektu OVOV pomocí článků na webových 

stránkách, 

 možnost využívání mediálních partnerů i pro prezentaci projektu OVOV, 

 poskytnutí výhod pro učitele, které mají na starost oba projekty na 

školách (další sportovní vybavení, lístky na sportovní akce, účast na 

školeních). 

Účast olympioniků v projektu představuje pro účastníky jednu z motivací, 

a proto je vhodné s nimi spolupracovat i nadále. Vzhledem k tomu, že větší zapojení 

dětí přinášely Tréninky s olympionikem v druhém pololetí, bude lepší se nevracet ke 

konceptu Olympijských hlídek v podzimní části projektu. Jedna z možností je zařadit 

Tréninky s olympionikem i do prvního pololetí, nebo připravit nový model odměny pro 

úspěšné školy. V této práci je navržen model, který by mohl nahradit Olympijské hlídky 

v prvním pololetí projektu. Představen je v následujících bodech takto: 

 název „Den her se sportovci“, 

 úkolem je připravit pohybové hry, ve kterých budou soutěžit děti 

v družstvech a mohou se účastnit všichni najednou, 
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 nachystané jsou hry s olympijskou tématikou, při nichž se žáci budou 

moci dozvědět významné informace z olympijské historie nebo 

o českých sportovcích, 

 děti se rozdělí do několika družstev (podle počtu účastníků) 

o maximálním počtu 15 žáků, 

 připravené hry mohou probíhat ve vnitřních i venkovních prostorách, 

 účelem je dát dětem návod, jak mohou trávit svůj volný čas a působit na 

ně prostřednictvím olympijské výchovy, 

 příklad hry: Žáci mají za úkol sestavit zprávu, která je rozdělená na 

několik částí. Ty jsou rozmístěny po hracím poli (venkovní hřiště nebo 

tělocvična). Děti z každého družstva vybíhají formou štafety a hledají 

části zprávy. Herní prostor mohou překonávat různými způsoby, který se 

určí na začátku každého kola (pokud se dítě vydává do pole podruhé, 

čeká ho jiný způsob). Tím může být běh vzad, skoky snožmo, cvaly 

stranou a další.  Text si zapamatují a běží zpátky na své stanoviště, kde 

ho zapíší. Kdo první sestaví celou zprávu ve správném pořadí, vyhrává. 

Text má olympijskou tématiku. 

 další úkol navazuje na informace získané ve složené zprávě: Žáci složí 

text týkající se olympijského vítězství Jiřího Rašky ve skocích na lyžích. 

Jejich úkolem je připravit scénku, která dokumentuje tento okamžik. Vše 

záleží na jejich fantazii. Následně mohou zkoušet cviky, které spadají do 

přípravy skokanů na lyžích pod vedením trenéra či sportovce z daného 

odvětví. 

V prvním ročníku byla započata spolupráce se sportovními svazy, a to s Českou 

asociací stolního tenisu a s Českou baseballovou asociací. Na tuto formu partnerství 

může projekt SOV úspěšně navázat v dalších letech. Umožní tak svazům představit svůj 

sport dětem a spolupráci využije k připravení dalších soutěží pro účastníky projektu. 

Svazy mohou získat nové zájemce o sport, jelikož se s nimi žáci ve školách seznámí, 

vyzkouší si je a mohou vyhrát příslušné sportovní vybavení. Doporučení představují 

tyto body: 
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 každé pololetí domluvit spolupráci s jedním nebo více sportovními 

svazy, 

 vybírat spíše méně známé sporty, 

 připravit vždy soutěž ve spojení s daným sportem, 

 pro výherce připravit potřebné sportovní vybavení, návštěvu sportovních 

hvězd nebo lístky na sportovní akce, 

 poskytnout dětem informace o klubech v jejich okolí, kde se mohou 

sportu věnovat. 

Organizační stránka 

Podle principů sociálního marketingu by samotné realizace programu mělo 

předcházet definování problému a stanovení cílů. To bylo při přípravě projektu SOV 

dodrženo a požadované informace se předložily agentuře Geometry Global, která 

koncept programu připravila. Projekt podporují také politici, jelikož jedním z partnerů 

je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Další podmínku v rámci sociálního 

marketingu tvoří realizace pilotního projektu, což bylo při přípravě SOV také splněno. 

Pilotní projekt cílovou skupinu zaujal, a proto bylo rozhodnuto o jeho pokračování. Děti 

se zapojily do plnění disciplín v hodinách tělesné výchovy, ale zda díky tomuto projektu 

začaly sportovat i ve svém volném čase, nemohli organizátoři z pilotního projektu 

zjistit. Účinnost projektu a získaný užitek tedy nemá jasné výsledky. 

Organizace projektu probíhá v součinnosti již zmiňované agentury, organizátorů 

z ČOV a zástupců Sazky. Organizační tým se skládá ze specialistů z různých sfér, 

a proto by této model mohl úspěšně pokračovat i v dalších letech. Na spolupráci 

s firmou eSports.cz, která má na starost webové stránky projektu, je také vhodné 

navázat. Webové stránky jsou přehledné, jasné a uživatelsky jednoduché. Účast 

společnosti SportAnalytik na projektu SOV je samozřejmě také nadále doporučena, 

protože příprava sportovních analýz pro žáky je jedním ze základních prvků celého 

programu. V rámci příprav by nemělo být opomenuto ani definováních možných 

krizových situací a bariér a s tím související vytvoření krizového plánu. V případě SOV 

se jedná především o situaci při ztrátě hlavního partnera. Musí být stanoveno, jakým 

způsobem a za jakých podmínek jednat o novém partnerství, aby mohl projekt zdárně 

pokračovat. 
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Co se týče propagační stránky projektu, tak tato oblast byla zvládnuta výborně. 

Využívaly se kanály nadlinkové komunikace, a to televizní, rozhlasová, tištěná reklama 

i komunikace prostřednictvím internetu. Oslavovaly se také přímo cílové skupiny. 

Kampaň byla vedena úspěšně před začátkem projektu, jelikož počet přihlášených škol 

dopadl nad očekávání. Velký potenciál představuje využití ambasadorů projektu 

a dalších olympioniků k propagaci projektu díky zájmu veřejnosti o ně. Vše záleží na 

iniciativě a aktivitě samotných sportovců, ale mohou být požádáni o spolupráci v rámci: 

 propagace projektu na vlastních stránkách na sociálních sítích, 

 natáčení videí ze svých sportovních aktivit a jejich zveřejnění na 

sociálních sítích SOV, 

 poskytnutí fotografií ze sportovních začátků v dětství. 

Organizátoři dále mohou rozesílat na účastnící se školy pozvánky na závody 

a akce, kde budou ambasadoři projektu k vidění. 

Pro některé garanty není jednoduché zrealizovat měření disciplín u všech žáků. 

V některých případech se setkávají s neochotou spolupráce dalších učitelů nebo nemají 

na disciplíny vhodné podmínky. Problém nastává také u velkých škol, kde je plnění 

časově náročné. Organizátoři do následujícího ročníku přemýšlí o zavedení určité 

pomoci právě pro garanty, které může vypadat takto: 

 vypracování návrhu na projektový den SOV, v rámci něhož by žáci plnili 

jednotlivé disciplíny, 

 plánovaný časový harmonogram a potřebné personální zajištění se liší 

podle kategorie, do které škola spadá, 

 školy mohou o návrh požádat a efektivně si podle něho zorganizovat 

měření disciplín, 

 pro školy v páté kategorii, jenž se rozhodnou projektový den uspořádat, 

bude připraven instruktor, který jim může pomoci. 

Účinnost 

Základem úspěšnosti projektu je motivovat školy k přihlášení a žáky k plnění 

disciplín. Školy mají několik motivů, proč se do SOV zapojit. Mohou získat sportovní 

vybavení, další finanční prostředky, soutěžit o návštěvu olympioniků a využívat výhody 
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pro garanty. Existuje však mnoho účastníků, které na zmiňované ceny nedosáhnou. Do 

dalších let mohou ztratit motivaci k registraci, protože „nemají šanci vyhrát“. Pro 

eliminaci tohoto jevu může sloužit: 

 každé pololetí připravit soutěž se sportovními svazy, aby školy měly 

nové výzvy, 

 za splnění doplňkového úkolu vybrané školy navštíví televizní štáb 

a natočí u nich reportáž do Olympijského magazínu, 

 získání speciálního certifikátu pro školy, kde se v dalším pololetí zlepšilo 

např. 50% žáků v šesti disciplínách. 

Důležité je také motivovat žáky, aby chtěli plnit jednotlivé disciplíny. Úkoly je 

musí především bavit a měly by na ně klást přiměřené nároky. Děti musí dostávat 

zpětnou vazbu, což je plněno prostřednictvím sportovního vysvědčení, kde mají 

analyzované své výsledky a na jejich základě doporučené sporty. Pro větší motivaci do 

plnění disciplín v dalších letech je navrženo: 

 žáci mohou získat medaili, jejíž hodnota bude uvedena na sportovním 

vysvědčení na konci školního roku, 

 získá ji žák, který plnil disciplíny již v předešlém roce, a nyní došlo ke 

zlepšení, 

 bronzová medaile – zlepšení v 3 – 4 disciplínách, 

 stříbrná medaile – zlepšení v 5 – 6 disciplínách, 

 zlatá medaile – zlepšení v 7 – 8 disciplínách (8 pouze v případě, že 

nebude zařazen žádný nový úkol oproti předchozímu ročníku). 

Jeden z cílů tedy představuje zapojení dětí do plnění úkolů testujících základní 

pohybové dovednosti a dosažení jejich zlepšení. Hlavním účelem však je, aby více dětí 

začalo aktivně a pravidelně sportovat v klubech a oddílech. Právě vhodná sportoviště 

byla dětem doporučena prostřednictvím osobních kódů na vysvědčeních a portálu Sport 

v okolí. Pro zjištění účinnosti musí organizátoři SOV spolupracovat s kluby. 

Doporučení jsou následující: 

 na kontaktní osobu pro daný klub uvedený v portálu Sport v okolí odeslat 

mail s prosbou o spolupráci, 
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 součástí mailu je elektronický formulář v jednoduché formě, 

 formulář obsahuje seznam dětí, kterým byl doporučen daný klub, 

 pokud některé z dětí začne v klubu sportovat, kontaktní osoba ho označí 

ve formuláři, 

 každý záznam je automaticky odeslán organizátorům SOV, 

 kluby musí být ke spolupráci motivovány například hmotnými 

odměnami, 

 odměnou mohou být vstupenky na různé sportovní akce, poskytnutí slevy 

u partnerů projektu SOV (Alpine Pro, InterSport) a další. 

Na základě těchto údajů může být posouzeno, zda projekt opravdu přivedl nové 

děti k pravidelnému sportování. 
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7 ZÁVĚR 

Tato práce se zabývala projektem Sazka Olympijský víceboj, jehož cílem je 

podpora sportu dětí v České republice. Jedná se o nový projekt realizovaný Českým 

olympijským výborem, který ho vytvořil na základě snižujícího se počtu aktivně 

sportujících dětí a nárůstu obezity. Sport přináší především pozitivní aspekty do života 

lidí a hlavně dětí, takže jeho podpora je aktuálním tématem nejen v našem prostředí, ale 

také ve spoustě dalších zemí.  

Jelikož ve školním roce 2014/2015 proběhl teprve první ročník tohoto projektu, 

je velice důležité jeho komplexní hodnocení pro budoucí průběh v následujících 

ročnících. Zpětná vazba umožní připravit doporučení na změny a vylepšení akce do 

dalších let, aby se projekt stal co nejúspěšnější a pomohl dětem k pravidelné fyzické 

aktivitě. Právě takový cíl byl stanoven v prezentované práci. 

Cílů bylo dosaženo na základě analýzy dostupných dokumentů a rozhovorů 

s organizátory a účastníky projektu a dále pomocí rozhovorů s představiteli jiných 

projektů na podporu sportu dětí. Všechny získané informace sloužily k pochopení 

a následnému hodnocení této propagační akce. Umožnily sestavit SWOT analýzu, která 

jednotlivá data shrnula do silných a slabých stránek projektu a definovala příležitosti 

a hrozby. 

Jeden z výsledků práce představují doporučení na zlepšení projektu. Návrhy se 

zabývají obsahovou a organizační stránkou SOV, která byla vhledem k prvnímu ročníku 

akce velice dobře zvládnutá. Tento názor prezentovali respondenti z řad účastníků 

a také samotní organizátoři. Převládala spokojenost, jelikož počet registrovaných škol 

do projektu a počet dětí plnících disciplíny předčil očekávání. Otázkou však zůstává 

oblast účinnosti projektu, tedy zda se děti opravdu začnou pravidelně hýbat ve 

sportovních klubech a oddílech. 

Měření účinnosti takovýchto projektů není jednoduché a vyžaduje především 

spolupráci několika subjektů. Organizátoři SOV mají realizaci hodnocení účinnosti 

v plánu, ale zda bude úspěšná a přinese relevantní výsledky, se ukáže teprve časem. Už 

nyní je však možné říci, že projekt přinesl velké množství dat o pohybové zdatnosti 

české mládeže a s těmito údaji se dá nadále pracovat. Získaná data mohou sloužit jako 
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odrazový můstek pro realizaci dalších projektů nebo přípravu nových disciplín 

v programu SOV, které budou cílit právě na slabé stránky v pohybové úrovni dětí. 

Nemělo by však být zapomínáno na podporu samotných sportovních klubů 

a oddílů, jelikož to budou ony, které se budou o nově příchozí sportovce starat. Ne 

každý klub má podmínky pro přijetí dalších členů. Nestačí jim prostorové kapacity, 

potřebné vybavení a mnohdy chybí kvalitní personální zajištění. Je tedy třeba zajistit, 

aby děti měly kde se sportu pravidelně věnovat, a to v dostačujících podmínkách. Dle 

mého názoru právě oblast podpory sportovních klubů není v našem prostředí zatím 

optimálně řešena. 

Pokračování projektu SOV v následujícím ročníku představuje určitě správnou 

volbu. Vše samozřejmě záleží na tom, jak dopadne hodnocení jeho úspěšnosti a podle 

toho budou připravované případné změny. Organizátoři však již avizují druhý ročník 

projektu, který se rozběhne hned v září 2015. Doporučení a návrhy uvedené v této práci 

mohou pomoci k zamyšlení se nad novými možnostmi. Pokud bude program dále 

pokračovat, mělo by probíhat jeho pravidelné hodnocení, aby docházelo k nárůstu 

kvality.
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

ČOV – Český olympijský výbor 

ČUS – Česká unie sportu 

ENGSO – Evropské nevládní sportovní organizace 

FTVS – Fakulta tělesné výchovy a sportu 

HEPA - Health-enhancing physical aktivity 

MOV – Mezinárodní olympijský výbor 

MŠMT – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

OH – olympijské hry 

OVOV – Odznak Všestrannosti Olympijských vítězů 

PESSCL – Physical Education, School Sport and Clubs Link  

SOV – Sazka Olympijský víceboj 
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SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha č. 1: Polostrukturovaný rozhovor pro garanty projektu 

1. Jak jste se dozvěděli o Sazka Olympijském víceboji? 

2. Proč jste se rozhodli přihlásit? 

3. Dostali jste přesné instrukce? 

4. Jak s vámi komunikuje ČOV? 

5. Jste spokojen s organizací? (komunikace, instrukce, zaznamenávání výsledků) 

6. Jak reagovaly děti na projekt Sazka Olympijský víceboj? 

7. Kolik hodin TV bylo třeba na splnění všech disciplín u jedné třídy? 

8. Máte děti, které se odmítly zapojit do plnění disciplín? 

9. Motivuje je získání Olympijské hlídky? 

10. Mají zájem o sportovní vysvědčení? (děti / rodiče) 

11. Setkal jste se s žáky, kteří na základě doporučení od ČOV začali dělat nějaký 

sport? 

12. Zapojili jste se do plnění doplňkových disciplín? 

13. Je vaše škola zapojena do projektu OVOV? 

14. Máte v plánu pokračovat v programu v 2. pololetí? V dalším ročníku? 

15. Chtěl byste něco na SOV změnit? (nové disciplíny / jiné hodnocení) 
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Příloha č. 2: Rozhovor pro organizátory projektů 

1. Od kdy projekt funguje? 

2. Jak vznikl nápad na realizaci tohoto projektu? 

3. Co je jeho hlavním cílem? 

4. Jaká byla očekávání před spuštěním projektu? 

5. Jaký je dosah projektu? / Kolik se v současné době zapojuje škol/dětí? 

6. Čím se snažíte účastníky zaujmout? 

7. Jak velký je současný organizační tým? 

8. Jak je projekt propagován? / Jaké komunikační prostředky využíváte? 

9. Jsou plněny hlavní cíle? / Zjišťujete si účinnost programu? 

10. Co je podle Vás nejdůležitější pro úspěšnou propagační akci sportu pro děti? 

11. Jaké jsou budoucí plány projektu? 
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Příloha č. 3: Seznam disciplín OVOV 

1. Sprint 60 m 

2. Skok daleký z rozběhu 

3. Hod 2kg medicinbalem obouruč přes hlavu vzad 

4. Shyby na šikmé lavičce po dobu 2 minut 

5. Skákání přes švihadlo po dobu 2 minut 

6. Trojskok snožmo z místa 

7. Kliky po dobu 2 minut 

8. Leh-sedy 

9. Hod míčkem 150g 

10. a) Běh na 1 000 m 

10. b) Dribling s basketbalovým míčem po dobu 2 minut 

10. c) Plavání po dobu 2 minut 


