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1. ÚVOD 

Téma managementu sportovní akce jsem si vybral, protože jsem s firmou, která Coca-. 
cola Školský pohár spolupořádá, spolupracoval. Aktivně jsem se podílel na přípravl"·i 

realizaci celého fotbalového turnaje. Snažil jsem se zvolit téma, ke kterému mám nejblíže a 

ještě hlouběji proniknout do problematiky (zamyslet se nad pořádáním sportovních akcí, jak 

po stránce organizační, tak po stránce sportovní). Náplní práce všestranného organizátora by 

mělo být nejen akci zorganizovat, ale i danému sportu porozumět a řešit i různé kritické 

situace, které se mohou při pořádání tak náročné akci vyskytnout. Zachovat při tom chladnou 

hlavu a využít svých zkušeností pro přijetí nejvhodnějšího řešení. 

V současné době je velmi populární pořádat sportovní akce s tím, že do jména akce je 

zapojeno jméno společnosti, která hradí veškeré náklady. Velké firmy si najímají marke

tingové agentury, které zabezpečí bezproblémový průběh turnaje a zajistí sportovní akci 

odpovídající propagaci. Následně tak dochází k potřebné medializaci turnaje (Nike Cup, 

McDonald' s Cup atd.) -tedy věc -kvůli níž se fmny těchto akcí vůbec účastní. Záměrem je 

nejen zviditelnit se v médiích, ale také přispět k smysluplným aktivitám mládeže- rozvinout 

pozitivní vztah školáků ke sportu a k soutěživosti v duchu fair play. 

Mezi jiné formy propagace patří např. fotbalová Gambrinus liga nebo hokejová 0 2 extraliga, 

kde se firma pokouší pouze za složenou finanční částku propagovat název a image firmy, ev. 

vyráběné produkty, a ještě více se zapsat do povědomí veřejnosti. 

Všechny masové fotbalové akce podporují nejen aktivní trávení volného času, ale také 

zdravý životní styl a motivaci ke stále lepším sportovním výkonům. Cílem společnosti 

Coca-cola v tomto projektu je naopak podpořit školy v jejich snaze zajistit žákům 

plnohodnotný program pro volný čas včetně aktivního pohybu. 

Coca-cola Školský pohár se koná pod záštitou ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a 

Českomoravského fotbalového svazu. Turnaj je určen pro žáky a žákyně II. stupně základních 

škol a prvních až čtvrtých ročníků víceletých gymnázií. Mohou se přihlásit všechna školní 

družstva s výjimkou škol se sportovními třídami zaměřenými na fotbal. · .. ) 

Společnost se snaží o zvýraznění své pozice na trhu, o výchovu dalších zákazníků a 

může sloužit jako případ pro firmy, které tuto formu propagace zatím nevyužili a nepracují 

cílevědomě s potencionální skupinou mladých zákazníků. 
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2. CÍLE A ÚKOLY PRÁCE 

Cílem této diplomové práce je vypracování projektu Coca-cola Školský pohár na léta 

2009-2011, který bude použitelný i pro aplikaci v praxi. Záměrem bude orientace n~ 
• , r . 

manažerské a marketingové činnosti sportovních akcí. Následné závěry a doporučení budou 

použity pro manažerský tým této akce a její marketingové využití. 

Projekt bude vypracován pomocí následujících úkolů: 

1) zpracování teoretických východisek pro management sportovních akcí, 

2) vytvoření struktury managementu sportovní akce, 

3) zpracování teoretických východisek pro marketing sportovních akcí, 

4) vytvoření struktury marketingu sportovní akce, 

5) analýza dostupných materiálů z dokumentů Coca-cola Školského poháru za léta 

2001-2007, 

6) zpracování projektu Coca-cola Školského poháru na léta 2009-2011, 

7) zpracování inovací a doporučení pro manažerský tým sportovní akce. 
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3. TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

3.1 Marketing 

Stále častěji se v běžném životě setkáváme s poJmem marketing v souvislosti 

s různými skutečnostmi, například jako součást označení pracovní pozice (např. marketing 

specialist, vedoucí marketingového oddělení atd.). 

Současný marketing představuje dynamický, integrovaný komplex funkcí, který 

umožňuje efektivně řešit problémy spojené s podnikáním na rozvinutém trhu. Podstatu 

marketingu se pokoušejí více či méně zdařile vystihnout desítky různých definic. Pro ilustraci 

uvádím některé z nich. 

Původní defmice terminologické komise Americké marketingové asociace definuje 

marketing jako "realizaci obchodních aktivit, které usměrňují pohyb zboží a služeb od 

výrobce ke spotřebiteli nebo uživateli". Tuto definici staršího data však již nemůžeme použít 

v souvislosti s moderním pojetí marketingu. Marketingový proces začíná již před zahájením 

výroby a také nekončí prodejem- následuje péče o zákazníka (servis, záruky apod.). 

Britský marketingový ústav uvádí, že "marketing je funkce řízení, spočívající 

v organizování a usměrňování všech obchodních aktivit, které se týkají odhadu kupní síly 

zákazníků a její konverze na efektivní poptávku po specifických výrobcích nebo službách, a 

v dovedení výrobků či služeb ke konečnému spotřebiteli nebo uživateli a tak, aby byl dosažen 

cílový zisk nebo jiné podnikem stanovené cíle". 

Existují také definice, které marketing vysvětlují jako "dodávání životní úrovně společnosti". 

Jednotlivé definice marketingu prezentují určitá pojetí jednotlivých autorů, a většinou 

se snaží pokud možno stručně vyjádřit, že: 

~ marketing je integrovaný proces činností, zaměřený na trh, nejde o fragmentovaný 

soubor několika činností, ale jde o proces, který je výsledkem koordinované interakce 

mnoha aktivit, 

~ marketingový proces začíná odhadem potřeb spotřebitelů a vytvářením představy o 

produktech nezbytných kjejich uspokojení, a končí plným uspokojením potřeb 

spotřebitelů, ke kterému může dojít i delší dobu po prodeji, .. , .. 
•' . . 
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)> je vyjádřením společenského uznání výrobní a obchodní činnosti každého podnikatele 

a cílem marketingu je stály prodej se ziskem, podnikání může být úspěšné jen tehdy, 

když jsou zákazníci spokojeni a opakují své nákupy, 

)> v základech marketingu je směna hodnot. (17, s. 7-8) 

Marketing se jednoznačně liší od pojmu prodej zboží. Zatímco prodej se pouze snaží 

přimět zákazníka ke koupi zboží, které již podnik vyrobil, marketing se zasadí o to, aby bylo 

vyrobeno zboží, které zákazník bude potřebovat, a zároveň zajistí zákazníkovi "poprodejní 

servis", aby si spotřebitel toto zboží pořídil znovu a znovu. Philip KOTLER (1998) ve své 

knize "Marketing Management" cituje Petera Druckera, významného teoretika managamentu, 

který říká: "Lze předpokládat, že i v budoucnu bude existovat určitá potřeba prodeje. Cílem 

marketingu je však učinit prodej nadbytečným. Jeho cílem je poznat zákazníka a jeho potřeby 

tak dokonale, aby se výrobky pro něj určené prodávaly samy. Ideální marketing musí 

dosáhnout toho, aby zákazník byl plně připraven koupit si daný výrobek. Pak již stačí, aby byl 

tento výrobek k dispozici." (14, s. 24) 

Některé defmice spojují marketing se všemi aktivitami, které vedou ke směnným 

vztahům. Se směnou je spojován nejen prodej a nákup zboží, ale také všechny činnosti, které 

směnný proces usnadňují, podporují nebo nějakým způsobem ovlivňují. Příkladem je definice 

Americké marketingové asociace, která říká: "Marketing (management) je proces plánování a 

implementace koncepcí, cen, propagace a distribuce idejí, zboží a služeb pro vytváření směn, 

které uspokojí cíle jednotlivců a organizací." (17, s. 8) 

., '• 

Pro úplné upřesnění a pochopení pojmu marketing uvádím ještě tři různé definice: · ·;! 

KOTLER (1998): "Marketing je společensky řídící proces, kterým jednotlivci a skup:iriy 

získávají, co potřebují a požadují, prostřednictvím tvorby, nabídky a směny hodnotných 

výrobků s ostatními." (14, s. 23) 

HORÁKOVÁ (1992): "Marketing je procesem plánování a naplňování koncepce oceňování 

propagace a distribuce myšlenek výrobků a služeb, který směřuje k uskutečnění vzájemné 

výměny uspokojující potřeby jedinců a organizací." (ll, s. ll) 

COOPER, LANE (1999): "Marketing je obvykle chápán jako vytváření, propagování a 

poskytování zboží a služeb spotřebitelům a podnikům. Ve skutečnosti se marketingoví 

pracovníci zabývají deseti entitami: zbožím, zkušenostmi, událostmi, osobami, místy, 

vlastnictvím, organizacemi, informacemi a idejemi." (2, s. 20) 

-ll - .· .. 



3.2 Marketing sportu 

Marketing býval doménou soukromé sféry a právních subjektů, které se orientují na 

z-vyšování zisku. V souvislosti s rozšiřováním resp. prohlubováním marketingových znalostí 

však v dnešní době nachází marketing uplatnění rovněž ve sportu, oboru který je zaměřen 

nejen na výkonnostní ukazatele, ale zohledňuje i stránku neziskovou. (5, s. 23) 

V literatuře jsou vyzdvihovány dva odlišné aspekty sportovního marketingu. Široce 

rozšířené je hledisko, že sportovní marketing rovná se angažovanosti jednotlivých podniků ve 

sportu. V tomto pojetí je však na sport nahlíženo pouze jako na "dopravní prostředek" pro 

reklamu, kdy se v rámci komunikační politiky prostřednictvím sportu a se sportem propagují 

individuální služby nebo specifické výrobky. (5, s. 27) 

Toto pojetí sportovního marketingu je ale příliš úzké. Pro sportovní organizace je důležitější 

druhý aspekt, a to naplnění základní myšlenky moderního marketingu a využití moderních 

ekonomických marketingových postupů. (16, s. 9) 

Definici sportovního marketingu, která v sobě zahrnuje oba zmiňované aspekty, 

uvádějí například MULLIN, HARDY, SUTTON (2000): 

"Sportovní marketing se skládá ze všech aktivit, které byly navrženy pro uspokojování potřeb 

a přání zákazníků ve sportovním odvětví prostřednictvím procesové výměny (zboží a služeb). 

Sportovní marketing vyvinul dvě hlavní části: marketing sportovních produktů a služeb přímo 

pro spotřebitele sportu a marketing ostatních spotřebních a průmyslových produktů nebo 

služeb prostřednictvím využívání sportovní propagace." (16, s. 9) . ;,, 

Je tedy důležité rozlišovat mezi sportovním marketingem a marketingem se sportem. 

Marketing se sportem se zabývá využíváním práv na sportovní výkony třetích osob, zatímco 

sportovní marketing zahrnuje všechny aktivity, které slouží k uspokojování potřeb a služeb 

spotřebitelů. Z toho úhlu pohledu se sport vztahuje na všechny produkty, resp. služby, které se 

produkují speciálně pro užívání aktivními sportovci nebo sportovně nadšené diváky. (9, s. 8) 
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3.3 Postavení sportovního marketingu ve všeobecném marketingu 

Ve sportovním marketingu se přejímá větší část všeobecného ekonomického 

marketingového konceptu. Proto někteří z kritiků nutnost vyčlenit sportovní marketing do 

samostatné vědecké disciplíny zpochybňují. Podle jejich vyjádření lze jen těžko relevantně 

rozlišovat mezi všeobecnými marketingovými tezemi a příslušnými specifikami sportovního 

marketingu. Předpokládá se, že by mělo stačit "přenést" všeobecně platné znalosti 

z marketingu na produkt "sport". (5, s. 28) 

Jiní představitelé mají odlišný názor jako např. HEINEMANN (2001): "Kdo chce být 

úspěšný ve sportovním odvětví, musí se vyznat ve specifických podmínkách a zvyklostech 

stávajících sportovních struktur. Jen ten, kdo získal dostatečné znalosti o celém sportovním 

odvětví, bude moci přenést příslušené marketingové strategie do této oblasti." (8, s. 17) 

Ve skutečnosti by měl úspěšný sportovní "marketér" mít obě vlastnosti. Znalosti 

studia všeobecného ekonomického marketingu tvoří základ pro úspěšné jednání ve 

sportovním odvětví. Ale kdo nezná speciální, často také tradiční struktury a cílové představy 

ve sportu, tomu všeobecné znalosti nepomohou. 

3.4 Marketing sportovní akce 

Nejprve je nutné přesně vymezit termíny sportovní akce a sportovní událost. Dle 

HEINEMANNA (1995) je sportovní událost definována jako "místně a časově ohraničená a 

bezprostředně související sportovní soutěž", která se koná zpravidla v jednom dni a lze na: 'ni 

nahlížet jako na menší, samostatnoujednotku.(7, s. 177) 

Jako příklady je možné jmenovat tenisové utkání, fotbalový zápas, boxerský zápas nebo jednu 

etapu cyklistického závodu. Sportovní akce naproti tomu spojuje "více sportovních událostí 

do jedné uzavřené, místně a časově ohraničené sportovní jednotky, za kterou obvykle 

zodpovídá z ekonomického a organizačního hlediska organizátor sportovní akce". (7, s. 177) 

Sportovní akce se koná většinou celý den nebo několik dní po sobě následujících. 

Příklady jsou např. olympijské hry, mistrovství světa ve fotbale, celá cyklistická Tour de 

France nebo kompletní tenisový turnaj. 
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BANNER (1992) tuto defmici pro účely sportu doplnil o existenci veřejného zájmu, 

ze kterého vyplývá i zájem u diváků a s tím související poptávka médií a sponzorů. (1, s. 32) 

Mezi odbytové trhy sportovních akcí řadíme: 

~ trh se vstupenkami 

~ trh s televizními právy 

~ trh s reklamními právy 

~ trh s licenčními právy 

Marketing sportovních akcí se zaměřujeme na diváka jako na cílovou skupinu, snaží 

se ho motivovat, aby se sportovní akce zúčastnil. Kvalitní komunikační strategie přesvědčuje 

diváka k návštěvě sportovní akce. 

Úspěšné faktory sportovní akce: 

~ infrastruktura sportovní akce 

~ nabídka doprovodných programů 

~ kvalitní výkony sportovců 

~ osvědčený personál 

~ výkonné schopnosti pořadatele 

~ tradice (3, s. 294) 

3.5 Management 

VODÁČEK, VODÁČKOVÁ (1994) chápou management jako řízení, které je jedno 

z nejdůležitějších lidských činností. Od doby, kdy lidé začali vytvářet skupiny, aby dosáhli 

cílů, kterých nemohli dosáhnout jako jednotlivci, se stalo řízení nezbytné pro zabezpečení 

koordinace individuálních úsilí. Jak společnost začala stále více spoléhat na skupinové úsilí a 

mnoho organizovaných skupin se neustále zvětšovalo, vzrůstal význam manažerů. 

(20, s. 16) 
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Tato defmice vystihuje podstatu vzniku manažerské profese- řídit a organizovat jednotlivce 

pro zvýšení efektivity práce. 

Management je proces tvorby a udržování prostředí, ve kterém jednotlivci pracůji' 

společně ve skupinách a účinně dosahují vybraných cílů. Tato základní definice vyjadfuj'e· 

rozšíření o: 

)> Jak manažeři uskutečňují funkce řízení, a to plánování, organizování, personalistiku, 

vedení a kontrolování. 

)> Jak je management aplikován v různých druzích organizací. 

)> Jak je management aplikován manažery na různých řídících úrovních. 

)> Že cíl všech manažerů je stejný- vytvářet přebytek (zisk). 

)> Že řízení je spojeno s produktivitou, to zahrnuje též efektivnost a účinnost. (20, s. 16) 

Podle KOONTZE, WEIHRICHA (1993) anglickému pojmu management terminologicky 

odpovídá české slovo "řízení". V současné literatuře lze snadno najít desítky vysvětlení 

definic pojmu "management". Názorovou rozmanitost pojmu "management" můžeme 

charakterizovat slovy klasika této disciplíny P. F. Druckera z jeho publikace "Managemenfi:· 

Task, Resposibilities, Practices", která přestože vyšla již v roce 1973, je nadále považována·za 

klíčovou učebnici. Uvádí : "Výklad pojmu management je zvláště nesnadný. Především jde o 

pojem specificky americký a je obtížně ho výstižně přeložit do ostatních jazyků, dokonce i do 

britské angličtiny. Označuje nejen funkci, ale také lidi, kteří ji vykonávají. Označuje nejen 

sociální postavení a jeho stupeň, ale také odbornou disciplínu a obor studia". V dalším 

výkladu P. F. Drucker dodává: " ... managementje funkcí, disciplínou, návodem, který je třeba 

zvládnout, a manažeři jsou profesionálové, kteří tuto disciplínu realizují, vykonávají funkce a 

z nich vyplývající povinnosti". (13, s. 15) 

3.6 Sportovní management, sportovní manažer a jeho činnost 

ČÁSLA VOV Á (2000) popisuje, že "pojem sportovní management ev. managemťiit 

sportu lze chápat jako způsob uceleného řízení tělovýchovných a sportovních svazů, spolků, 

klubů, tělovýchovných jednot, družstev, které alespoň zčásti akceptují podnikatelsky 

orientované chování (např. fitness a další)." (4, s. ll) 
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V dnešní době se sportovní svět proměnil v obrovský a nekonečný kolotoč peněz -

fmanční spirála se roztáčí neuvěřitelnou rychlostí. To samozřejmě ovlivňuje výkony všech 

sportovců, kteří se v tomto světě pohybují. Jejich život může výrazně usnadnit schopný 

manažer, který by se je měl snažit od tohoto světa uchránit, resp. aby byl sportovec finanční 

stránkou sportovního světa co nejméně zasažen. 

LEDNICKÝ (2000) uvádí, že "manažer Je především profese a její nositel Je 

zodpovědný za dosahování cílů svěřené mu organizační jednotky s využitím kolektivu 

spolupracovníků a poskytnutých zdrojů, včetně tvůrčí účasti na stanovení cílů a jejich 

zajištění." (15, s. 7) 

Role manažera představuje soubor mnoha složitých úloh, funkcí a povinností. Obr. 1 

popisuje přehled manažerských rolí, členěný podle kritérií znalostí, dovedností, přístupů 

k práci a hodnot, a znázorňuje jak jsou manažerské role náročné. 
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Obr. I - Role manažera 
ROLE ZNALOSTI DOVEDNOSTI POSTOJ HODNOTY 

Analytik Přehled o Sběr a analýza infonnaci, Ochota zkoumat Správná analýza 
~tatistických odhad trendu na áklad~ informace. pocit užitečná pro 
metodách, základy relevantních dat uspokojeni z práce s daty, rm·hodování 
ekonomie. logiky. grafy, empirickými t'td<\ii 
psychologie, 
sociologie a vlastního 
oboru 

Plánoval! Pl:inovucí principy. Převedení cílů do Přáni projektovat minulo~! Plán jako smčr 
plánovací techniky a plánovucich programů. a 8oučasnost aktivity. aplikace cíl ti 
postupy předvídáni rnozností do budoucnosti, přani do konkrétního užiti 

pravděpodobnosti výslcdktt, transponovat tilozofii 
vývoj plánu v podmínkách do praxe 
omezených zdrojt1. 
zpracováni velkých čísel 
v realitč mzvoje společnosti 
(rculizaceplánu) 

ReaUzátor Rozeznat jaké Iniciovat zmčn)l. podnčcovm Práni samostatného Rídici vztahy. 
změn mo7nosti nastávaj í ve lidí ke ;~měnám. analýta převzetí odpovědnosti. systémové, 

~polečnosti. potřeby 1 kompll~xniho přáni koopl'rov:lt a sdílet organitačni ~u 
organúaci. ve hledisku řešeni pottcb řc~cni s ostatními, vést je hodnoty. spolupráce 
skupině UJ. /av:.idční podniku ke t.mcmi.m s n:řcjnosti 
a prosa/ování /nlěn v konkurenčním 

_prostředí 

Nositel zdrojť.i Agenda okruhit, Ro/misťovani a V)'tvářcni Spolupracovat s panncry Spolupráce 
informací o tdmjích sitč nositelů ;rdrojů v dí!>tríhuci a na trhu. s ostatními subjrkty 

racionální chovaní 
z hlediska nákladovosti 

Komunlkaěnf Principů a procesů Naslouchat, jasnč hovořit Ochota sdilet nárory a Potřeba širokého 
partner komunikace, .. profc~ním jazykem", pocity s o~tatnilnt, porot.umění 

n\'livňování a vstoupit do komunikačních důvěryhodnost (ochota 
přesvědčováni lidí, síti dtivěfovat l 
tvorba kanálů 
komunikace 

Vychovatel Pnncipú učeni a Vedeni lidi v práci. Ochotu učit a ptckonávat Pr.ícc nuskýtú 
vzdCiá'dní. identifikovat potfcby lidi obtíže vzděláním pfilcžitosti k učení. 
vyuč~wackh metod a vzdělávat se. ukazovat na kultivace osobnosti 
po~tupú. metod přikladt!ch, co je potřebné. pracovníků 
.. u~cní prací" vytváření přiznivcho klimatu 

pro podnikové vzděhiváni 

~ešitel Postupu tcšen i Sběr u analýza dat, tvorba Problémy je třeba Hledání viny 
problémó problémit, hl~dání a variant ro;,rhodnv:iní, nachúz.::t a překonat ncpmnáhá řešeni 

identitikace .-ohlcdncni vliv(t, piisubicích problémů. nctauJatý, 
problémů. tt:chnické na řesení pmblému problémove 
analýzy a ohodnocení orientovaný ptístup, 
variant rešcni vše co sméřujc 

k optimálnímu rc~cni 
je prospčiiné 

Pomocník Psychologie a Vytvářet k(irna otcvřl:nosti a Přáni otcvtcný.:h wtahCt Zdravc klima řešící 
druhS·ch sociologie podpory melt lidnu konflikty a 

stimulující k 
výkonnosti 

Koordinátor Systémů a procesů. Zn:izomčni u implt•mcntuce Systémnvy pří~tup k řítt:ní ('úst musí tvořit 
va:rcb části a celku, nových systcmú a procesů, s celkem jeden 
zásad komunikace, efektivní jl•dnání wdcni organi~mu~ 

sdčlování informaci a jednotlivcu. skupin a 
stan ovcn i priorit stanovení citů 

Tvůrce t~·mu Te-chniky v}·stavby a Vytvářeni týmu P!·áni vvtvořit efektivní Respektování 
•·ývoje týmu 1. individualit a skupin tým lidi. vz~Jenmť ~e lidského potcnci:ilu 

podporujících 
Výkonný Plánováni. Jaké dostupné L.droje mají Systematičnost v prki, Zdroje musí být 
vedoucí organizace, kontrola. být efektivné vyulity nadšení pro n(lVČ cesty, vyulity pro naplnění 

prax~ i teorie \' tídicim pnlCC~U /.pusoby a mt•tudy citu 
managcrm:ntu, vedeni managementu 

l_j:lersonálu 

Zdroj: ČÁSLAVOV Á (2000, s. 12) 
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ČÁSLA VOV Á (2000) ve své knize Management sportu odpovídá na již tolikrát 

položenou otázku, kdo je sportovní manažer: 

~ manažer na úrovni vedení sportovní činnosti (vedoucí sportovních družstev 

i jednotlivců ve vyšších soutěžích, specialisté, vyškolení pro sportovní akce- příprava 

mistrovství světa, Evropy, příprava OH, příprava Gymnaestrády apod., sportovní 

specialisté pro uplatnění sportu ve volném čase lidí, v pracovním procesu, mezi 

zdravotně handicapovanými lidmi atd.) 

~ manažer na úrovni řízení určitého sportovního spolku, resp. organizace, členové 

výkonných výborů sportovních a tělovýchovných svazů, sekretáři svazů, vedoucí 

sportovních středisek řízených armádou a policií apod. 

~ manažer v podnikatelském sektoru výroby sportovního zboží či provozování 

placených tělovýchovných služeb, vedoucí fitness, vedoucí výroby sportovního nářadí 

a náčiní, pracovníci reklamních a marketingových agentur pro TV apod. ( 4, s. 15) 

Po shrnutí veškerých manažerských rolí je zřejmé, že každý manažer má postupem 

času tendenci ke specializaci. Pro efektivní manažerskou práci je nezbytně nutné, aby 

vrcholový manažer co nejhlouběji pronikl do problematiky, kterou se zabývá. Nicméně každý 

schopný manažer byl se měl znát základní manažerské činnosti, která uvádím v Obr. 2. 
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Obr. 2- Činnosti manažera ve spot·tu 
ZAKLADNI ČINNOSTI PŘÍKLADY APLIKACE ZAKLJ.I)NICH SPECIFICKÉ1'1NNOSTI 
MANAŽERA Č~INNOSTÍ MANAŽJo:RA NA Č'IN.SOSTI 

SPORTOV!\'ÍHO MANAŽEIU 
, 1. Plánování Strategický plán roz\ Ojl:! přísl. organizace Spon;mrská činnost v TYS 

(např. SK) 

DINthodohý. střcdnčdobý a akt. program 

Strategický postup manažera při plánLwání 
akcí a podniku TYS 

2. Organizační~ postupy Postupy vyhodnocováni výsledkú Sportovní rt>klama 

'' ~metody Uplatnění metody CPM při organizování a 
;,":abezpečeni tréninkových cyklu (např. OH. 
MS. ME. atd.) 

.f ~ tet'hniky Využití výpočetní techniky pii vrchol. ~port. 
soutěžích 

Portfolio metoda vyhochwco\':iní činnosti 
sport. klubu 

3.Vytváření Zdokonalnv:iní organizační struktury Transfer hráčů a tn:nérl't 
organizačních struktur TYS tR ( napr. sport. svazů) 

Zdokonahminí l)rganizační stmktury sport. 
klubů (protesion:ilnk·h i amatérských) 

Zkvalitilování organizační struktury 
placených TVS služeb ----··-----

4. Výběr, rozmisťování a Výběr a rm~mist\wání lidi pi'i práci ve Znalost uspořádání a fungování 
vedení lidí spolcích TYS (profcs .. dobrovol. ) a jejich umem vrcholných mezinárodních 

motivace organizací TYS (MOV, 
Mezinárodní sportovní federace) 

V}·běr a rozmisťovaní lidi v placených TYS 
službách ( např. zařízení typu ht~alth a 
fit11ess) 

S. Kontrola Ukazatele finanční kontroly TVS organizací Zabezpečení norem a náležitostí 
;. při uzavíráni smluv (ad 3) 

v tuzemsku i v xahraniči 
6. Marketing Marketing v oblasti placených TYS služeb Problematika ochrany zdraví, 

pojištěni a soc. zabezpečeni 
Marketing v podnicích vyrábějících TVS (z hlt!diska přisl. fyzických a 

zboží právnických osob) 

Marketingm a koncc:pct sport. klubu 
7.Financ:e Přehled o aktuálních ekonomických trendech Kontakty a spolupráce se 

a opatřcnkh ve státní a podnikatt:lské sféře zájmovými a odbornými 
organizacemi sportovců, trcnéňt, 

Rdlt:xe v hospodaření spolkíi a organi:tací učitelli TYS apod. 

TYS. zvl. Jl'i ich zák!~~kh _článků 
8.Právo Rd1exe daňových, živnostenských a dalších 

zákonů du podmínek organizaci TYS Pozn. : (lspt!~ná realizace 
základních činností manažera 

Zákony o TVS, stanovy a další normy stát. a v TVS je podmíněna průběžnými 

spoL orcanizací TVS manažerskými funkcemi v pozici 

9. Komunikace Ve vedení lidi v org. TYS (komunikace analytick~·ch, rozhodovacích a 

nadřízený- podrízcný) implementačních činností včetně 

komunikace. 

Vyjt:dnávání sponznrsk)'ch kontaktů 

Zdroj: ČÁSLAVOV Á (2000, s. 16) 
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3. 7 Struktura manažerské činnosti pro sportovní akci 

3.7.1 Plánování a strategické plánování 

Plánování je dle autorů KOONTZE a WEIHRICHA (1993) "východiskem pro 

všechny manažerské funkce. Plánování zahrnuje výběr poslání a cílů a volbu činností pro 

jejich dosažení. Plánování staví mosty mezi tím, kde jsme, a tím, kam chceme jít. Vytváří 

podmínky pro to, aby se realizovali určité záležitosti, které by se třeba za jiných okolností 

neuskutečnily." (13, s. 118) 

Lze tedy říci, že plánování: 

~ přispívá k dosažení záměrů a cílů, 

~ je prioritní mezi mateřskými úlohami, 

~ vztahuje se na veškeré aktivity (schopnost prolínání plánů), 

~ umožňuje efektivní provádění činností. 

Plánování je jedním z podstatných východisek úspěšné podnikatelské činnosti. Při této 

činnosti probíhá v jeden časový okamžik velké množství či celá množina plánovacích 

procesů, při kterých vznikají plány různých dílčích organizačních jednotek s činností. 

Strategickým plánováním se zabývá vrcholový management podniku. (1 O, s. 13) 

O tom, do jaké míry je určitý plán strategický, rozhoduje: 

~ předmět plánu, 

~ plánovací postupy, 

~ časový horizont. 

Autoři shrnují velkou důležitost procesu plánování do pojmu "strategické plánování", 

kdy "neúplná znalost i dynamika změn podmínek zanášejí do procesu plánování neurčitost a 

rizika přecenění či podcenění reálných možností". Proto i po přijetí a v procesu jeho realizace 

je nutné včas zajišťovat nové podstatné plánovací informace a na tomto základě provádět 

účelné změny." (19, s. 67-69) 
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Při sestavování plánu bychom se měli zaměřit především na: 

1) jednoznačné formulace z hlediska obsahové náplně 

2) na vymezení oblasti, na kterou se chceme zaměřit 

3) na stanovení časového horizontu realizace 

4) na stanovení způsobu dosažení 

Pro dokreslení problematiky plánování uvádím v obr. 3 schéma strategického plánu. 

Obrázek 3 - Strategický plán 

[ Současná situace --] 

l 
Budoucí prostředí 

l r------'-·----· 
Součn:mé možnosti 

l 
Možné směry 

l 

Zdroj: ČÁSLAVOVÁ (2000, s. 24) 

Fotografl(' ~ 
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3.7.2 Strategický postup pro realizaci sportovní akce 

Jde o jednoduchý standardizovaný soubor navazujících 10 etap, podle něhož se může 

orientovat každý organizátor tělovýchovných a sportovních akcí, aniž by předem individuálně 

nebo kolektivně takovýto postup možná pracně vymýšlel. 

1. etapa - Současná situace 

Přehled současného stavu umožní organizátorovi rozhodnout o cíli akce a cestě, která k němu 

vede, i o volbě prostředků a nástrojů kjeho uskutečnění. V případě, že cíl je pevně předem 

zadán, odhalí tato etapa, zda je v silách organizátora tuto akci uskutečnit. 

Kontrolní otázka: Jak jsme na tom? 

2. etapa - Budoucí prostředí 

Je třeba mít jasnou představu o tom, jaká rizika akce skrývá. Předvídatelná rizika by měl 

organizátor snížit na minimum a eventuelně počítat s časovými a hmotnými rezervami. Při 

řešení nepředvídatelných rizik by měl dokázat svoji pružnost a invenci. 1 ·:.: 

Kontrolní otázka: Co lze předpokládat? 

3. etapa- Naše současné možnosti 

Předmětem této fáze postupu je reálné zhodnocení svých možností a nedostatků. Jen tak lze 

predestinovat stupeň úspěšnosti. 

Kontrolní otázka: Kam až jsme schopni postoupit? 

4. etapa - Možné směry 

Záleží-li vymezení cílů na organizátorovi, může určit i několik cílů, o nichž se posléze 

rozhodne, zda budou všechny vzhledem k předchozím etapám předmětem realizace a nebo se 

z nich stanoví výběr, který je adekvátní současným možnostem. Pozor - různé cíle však 

mohou vyžadovat i různé směry jejich dosažení, někdy i naprosto protichůdné. . 'i: 

Kontrolní otázka: Kam bychom mohli jít? 

5. etapa- Naše cíle 

Představuje stanovení cílů na základě předchozí etapy, jejich strukturu, hierarchizaci či 

optimalizaci. 

Kontrolní otázka: Kam chceme dospět? 
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6. etapa - Možné přístupové cesty 

V některých situacích existuje více způsobů, jak dosáhnout vytčeného cíle. Dříve, než 

uskutečníme akci, musíme zvážit ze všech hledisek všechny strategické varianty. 

Kontrolní otázka: Jak tam můžeme dojít? 

7. etapa- Zvolená cesta strategie 

Zhodnocení účinků a důsledků různých možných strategií umožní zvolit tu, která je celkově 

nejvýhodnější. 

Kontrolní otázka: Co budeme dělat? 

8. etapa - Program akce 

Každý organizátor zvolí-li cíle i strategii jejich realizace, se může zabývat detaily plánu 

činnosti z hlediska co nejlepšího výsledku. Rozdělit role jednotlivých účastníků, stanovit plán 

akcí, časové rozpisy a termíny včetně způsobu kontroly. 

Kontrolní otázka: Jak to provedeme? 

9. etapa- Rozpočet 

V návaznosti na předchozí etapu je nutné stanovit rozpočet výdajů a příjmů celé akce. Strana 

příjmů musí vyjadřovat typy finančních zdrojů, jejich výši (např. poplatky účastníků, vstupné, 

dotace, dary od soukromých osob, dary od firem apod.). Strana výdajů musí účelově podle 

všech činností sportovní akce vyjadřovat druhy výdajů a jejich výši. 

Kontrolní otázka: Co budeme potřebovat? 

10. etapa- Přehled a kontrola 

Aby nedocházelo k nežádoucím a často nákladným omylům a zpožděním celé akce, je třeba 

kontrolovat celý průběh akce a ve vhodný okamžik učinit příslušný zásah, který by eliminoval 

výkyvy. 

Kontrolní otázka: Co z toho vyplývá pro realizaci? 

Prezentovaný strategický postup je koncipován jako všeobsáhlé desatero etap. Jeho 

nespornou předností je však kontinuální charakter a návaznost jednotlivých postupných 

kroků. Pokud se snad bude zdát některým organizátorům příliš složitý a zdlouhavý, nic jim 

nebrání k tomu, aby provedli své vlastní úpravy. 
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Vždyť pro manažérskou práci je příznačné uplatňování osobních zkušeností, pružnosti 

a individuálních přístupů. Uvedený přehled otevírá široké možnosti k dalším případným 

inovacím. (4, s. 39--40) 

3.7.3 Logistika a logistika sportovních akcí 

Logistiku můžeme definovat jako proces plánování, realizace a řízení efektivního;t 

výkonného toku a skladování zboží, služeb a souvisejících informací z místa vzniku do místa 

potřeby, jehož cílem je uspokojit požadavky zákazníků. (2, s. 85) 

Marketing sportovních akcí má velmi úzkou návaznost na logistické plánování 

sportovních akcí. Podívejme se, jaké úkoly, resp. otázky pro plánování podle GRAHAMA, 

NEIROTTIHO A GOLDBLATTA (2001) hrají roli. 

~ Jaký je účel sportovní akce- získání peněz, vytvoření pozornosti médií, marketing 

produktu, zábava zákazníků? 

~ Jak velká je akce- počet účastníků, diváků, medií, VIP? 

~ Jaký je rozpočet akce? 

~ Bude se akce konat uvnitř sportovního zařízením, venku nebo obojím způsobem? 

~ Na kolika místech se bude akce konat a jak daleko jsou tato místa od sebe? 

~ Jsou nezbytná místa mimo sportoviště? Pokud ano, jak budou vybírána? 1. 

~ Jaké jsou požadavky na zařízení a splňují tato zařízení požadavky organizací pro .:ií 

Postižené spoluobčany a zdravotní standardy? 

~ Je potřeba postavit nebo vybudovat některá zařízení? 

~ Kolik časuje potřeba pro uspořádání a demontování sportovní akce? 

~ Bude servírováno jídlo a nápoje- pokud ano, jaké povolení je potřeba? 

~ Jaké jídlo je vhodné servírovat? 

~ Bude jídlo a nápoje poskytováno zdarma nebo za předplacené stravenky nebo se bude 

platit hotově na místě? 

~ Kolik hostů zaručuje účast? 

~ Bude zajištěna nějaká zábava- jestli ano, jaká? 

~ Jsou naplánovány ceremoniály? 

~ Bude pro příjezd a odjezd sportovců, diváků a médií použita soukromá nebo veřejná 

doprava (typ dopravy, trasa, specifické potřeby)? 

~ Jak budou zaměstnanci přijíždět a odjíždět na svá určená místa? 
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)> Jaké je požadované ubytování pro sportovce, média, VIP a diváky? 

)> Je zajištěn dostatek ubytování pro případné nepředvídatelné události? 

)> Jaké jsou hygienické předpisy ? 

)> Budou diváci platit vstupné nebo budou mít vstup zdarma nebo bude uplatněn obojí 

způsob? 

)> Jaké je vhodná výše vstupného nebo registračních poplatků? 

)> Jak budou vstupenky prodávány a distribuovány? 

)> Jaké je uspořádání sedadel- stadionu, hlediště nebo kombinace plánů sedadel? 

)> Kolik zaměstnanců a dobrovolníků si akce vyžaduje? (Upozornění: Zkušenosti 

manažerů sportovních akcí říkají, že 20% dobrovolníků nestačí) 

)> Jaké dodatečné školení bude potřeba pro zaměstnance a dobrovolníky? 

)> Je potřeba objednat speciální vybavení pro zaměstnance a dobrovolníky? 

)> Jak bude distribuováno jednotné oblečení? 

)> Kolik skladovacích prostor je potřeba (na vybavení, zboží)? 

)> Má sportovní akce nějaké riskantní faktory (např. pyrotechnickou show) a je publikum 

vždy zahrnuto do představení? 

)> Je nezbytné vyřídit pojištění? 

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

)> Je potřeba posílit bezpečnost (např. při velmi teplém počasí)? 

)> Jak bude koncipována propagace? Jedná se o každoroční akci nebo o akci, která se 

většinou více neopakuje nebo která je akcí historického milníku? 

)> Bude na akci prodáváno zboží? 

)> Budete potřebovat sponzora, který vám pomůže s financováním či prodejem vaší 

akce? 

)> Jsou problémy s konfliktem zájmů sponzorů? 

)> Jsou požadovány ceny jako odměna? Kdy a kde budou prezentovány? Jaký druh cen 

je potřeba objednat? 

)> Budou sportovní akce vysílány televizí? 

)> Jaké akce budou před a po vašem hlavním programu? Máte nějaké pomocné 

programy před akcí, v průběhu akce i po ní? 

Pokud si jednoznačně odpovíte na tyto otázky, budete mít lepší představu o logistických 

a provozních požadavcích a můžete začít vytvářet organizační strukturu sportovní akce. 

(6, s. 43) 
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3.7.4 Organizování a organizační struktury 

Problematika organizování a vytváření organizačních struktur patří k základním 

činnostem moderního managementu. Obsáhle se jí věnuje velké množství autorů zabývajících 

se problematikou managementu. 

Američtí autoři KOONTZ, WEIHRICH (1993) chápou organizování jako: 

)> identifikaci a klasifikaci požadovaných činností, 

)> seskupování činností potřebných k dosažení cílů, 

)> přiřazení manažéra ke skupině činností s pravomocí (zmocněním) potřebnou k dozoru 

nad nimi, 

)> zabezpečení horizontální a vertikální koordinace (např. ředitelství společnosti, divize, 

oddělení) v organizační struktuře. (13, s. 235) 

Proces organizování chápou v návaznosti na ostatní manažérské činnosti, na začlenění 

do kontextu managementu organizace. V celku to znamená, že organizování musí na jedné 

straně brát v úvahu cíle podniku, eventuelně dílčí cíle a plány. Na straně druhé musí 

organizování a organizační struktury vytvořit prostředí pro účelné obsazování pracovních 

úseků pracovními silami a pracovní činnost, prostor pro vedení pracovníků a následné jejich 

kontrolování. Pro samotný vývoj organizační struktury je nezbytné vzít v úvahu 

ekonomické, technologické, sociální etické předpoklady. Logika organizování 

v podnikovém prostředí má podle uvedených autorů 6 kroků: 

1. Stanovení cílů podniku. 

2. Formulování podpůrných cílů, taktik a plánů. 

3. Identifikaci a klasifikaci činností, potřebných k jejich dosažení. 

4. Seskupování těchto činností z hlediska disponibilních lidských a materiálních 

zdrojů tak, aby je bylo možné co nejlépe za daných okolností vykonávat. 

5. Delegování potřebných pravomocí pro vedoucí skupin k provádění daných 

činností. 

6. Horizontální a vertikální provázání těchto skupin pomocí vztahů podřízenosti 

a nadřízenosti. ( 4, s. 42-43) 
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Obr. 4 -Proces organizování 

Cíle podniku 

I Plánování 

Podpůrné cíle, taktiky a plány 

------ -t -------
Identifikace a klasifikace 

požadovaných činností 

I 
Seskupování činností 

z hlediska zdrojů a situací 

I Organizování 

Delegování pravomocí 

I 
Horizontální a vertikální 

koordinace pravomocí 
a informačních vztahů 

----- --t -------
Personalistika 

J 
Vedení Ostatní funkce 

I 
Kontrolování 

Zdroj: ČÁSLA VOV Á (2000, s. 43) 

-27-



Organizování jako jedna z manažerských funkcí není funkcí osamocenou, neboť na 

úspěšném organizování se podílí kooperace hned několika činností, neboť jak uvádějí 

VODÁČEK a VODÁČKOVÁ (1994), tak "obsahová náplň organizování je v managementu 

obvykla založena na zvládnutí řetězce návazných dílčích procesů." (20, s. 105) 

Mezi tyto dílčí procesy patří: 

);> Stanovení a uspořádání činností nezbytných pro fungování řízeného celku. 

);> Stanovení a zajištění racionální dělby práce s pomocí výhod specializace i profesí 

a kvalifikační úrovně lidí. 

);> Seskupení (sdružení) dříve vymezených činností, aby sladěním uceleného řízení 

a hospodárného provádění bylo dosaženo stanovených dílčích cílů (potřeb, úkolů). 

);> Stanovení a přiřazení (delegace) rolí (úloh) lidí společně se stanovením pravomocí 

a zodpovědností zejména vedoucích pracovníků tak, aby bylo zabezpečeno plnění 

sdružených činností. '; ·: 

);> Koordinace lidí, zdrojů a prováděných činností v prostoru a čase tak, aby realizace 

plánovaných cílů (potřeb, úkolů, záměrů) byla co nejhospodárnější. (20, s. 105) 

Stanovení a naplnění dílčích procesů organizování je základem kvalitní organizace. 

ČÁSLA VOV Á (2000) ve své knize zmiňuje, že "výsledkem procesu organizování 

jsou organizační struktury." (4, s. 44) Vyjadřují ve své podstatě formu sdružování činností lidí 

pro zabezpečování úkolů organizování. Autorka dále poukazuje na to, že se dnes organizační 

struktury obvykle definují pomocí systémového přístupu, kdy prvky systému tvoří 

organizační jednotky (oddělení, odbory, další útvary) a vztahy mezi těmito prvky představují 

informační vazby. 

3.7.5 SWOT analýza sportovní akce 

V organizaci sportovní akce se dá velmi dobře využít analýza SWOT, která je už 

zpracována na podmínky sportovní akce v zahraniční literatuře. Podle autorů GRAHAMA, 

NEROTTIHO A GOLDBLATTA (2001) SWOT analýza rozebírá silné a slabé stránky 

sportovní akce, příležitosti a hrozby. Analýza silných a slabých stránek posuzuje interní 

zdroje, které máme k dispozici pro plánování sportovní akce. Příležitosti a hrozby nám 

poskytují důležitě informace pro odhad externích faktorů a situací, jako jsou např. politické 
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problémy, které mohou přímo či nepřímo ovlivnit vytvoření našeho plánu .. Při vytváření 

SWOT analýzy musí být podrobně dostupné všechny detaily sportovní akce včetně rozpočtu, 

zaměstnanců, dobrovolných pracovníků, data a místa konání sportovní akce, cílového publika 

a velikosti společnosti, ve které se bude sportovní akce pořádat.Uvedení autoři však již 

uvádějí, na co by se konkrétně jednotlivé části měly zaměřit. 

Autoři ve své knize ukazují několik příkladů dílčích komponentů SWOT analýzy, které by 

měly být hodnoceny u sportovní akce: 

1. Silné stránky 

Mezi silné stránky by obvykle měly patřit tyto parametry: 

~ Finanční plánování- rozpočetnictví, účetnictví, management 

~ Personální management -výběr členů, školení, dohled, motivace zaměstnanců a 

dobrovolníků . ·· 

~ Bezpečnost, ochrana, rizikový management- vstupy, sportoviště, diváci, sportovci, 

zaměstnanci 

~ Hospitality - design pozvánek a jejich produkce, komfort a pohodlí, spolupráce 

logistiky, hostitelské aktivity 

~ Občerstvení a nápoje -vyjednání, kvantita, kvalita, smlouvy a ceny 

~ Prodej a marketing- perspektivy, prodej, zakončení, služby 

~ Dokumentace - korespondence, propagační kopie, interní zápisy, bulletiny, obchodní 

publikované články, mediální využití, návaznosti 

~ Řídící schopnosti managementu akce - přesvědčování, motivace, schopnost 

poslouchat, dovednost řešení problémů 

~ Jiné dovednosti nebo silné stránky 

Konkrétní parametry v analýze silných stránek se posuzují jako silné, průměrné nebo slabé. 

2. Slabé stránky 

Slabé stránky podle zkušeností autorů obvykle tvoří následující parametry: 

~ Neshoda mezi zaměstnanci event. dobrovolníky 

~ Osobní konflikty mezi zaměstnanci event. dobrovolníky 

~ Nedostatek zkušeností zaměstnanců event. dobrovolníků 

~ Krátký nedostatečný čas pro plánování 

~ Objevování nepředvídaných problémů 
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};> Nedostatky sportovního zařízení 

};> Jiné slabé stránky 

Parametry v analýze slabých stránek se posuzují jako kritické, regulované nebo 

eliminované. 

3. Příležitosti 

Příležitosti obvykle zahrnují následující analyzované parametry: 

};> Historické aktivity- stoleté, dvousetleté apod 

};> Budoucí partneři a dobrovolníci 

};> Budoucí sponzoři 

};> Jiné hlavní priority sportovní akce 

};> Turistické aktivity v oblasti sportovní akce 

};> Přátelská společnost v oblasti businessu 

};> Přátelské vládní organizace 

};> Jiné příležitosti 

Každá příležitost je pro svou hodnotu posuzována jako předpokládaná, zlepšená nebo 

žádající kontrolu. 

4. Hrozby 

U hrozeb jde obvykle podle autorů o následující parametry: 

};> Politický neklid 

};> Ekonomická recese 

};> Negativní účinek prostředí 

};> Protesty lobující skupiny 

};> Násilí 

};> Kriminalita 

};> Neshody nebo stávky 

};> Vyšší moc, vůle 

};> Počasí nebo jiné nekontrolovatelné vlivy 

};> Jiné hrozby 

Parametry i v analýze hrozeb posuzujeme jako vážné, dále kontrolované nebo žádající 

reference. 

(6, s. 72-74) 
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4. METODOLOGICKÁ VÝCHODISKA 

4.1 Popisná analýza 

Velká část výzkumných projektů je uskutečňována metodou popisného výzkumu. 

Účelem tohoto výzkumu je poskytnout přesnou informaci o konkrétních aspektech 

zkoumaného prostředí. 

Popisná analýza je metodou studia a analýzy určitého sdělení systematickým, 

objektivním a kvantitativním způsobem. Umožňuje popis sekundárních dat, např. firemní 

zprávy, výzkumné zprávy, nejrůznější interní dokumenty, stejně jako články v odborných 

časopisech, ročenkách a nejrůznějších slovních vyjádření. 

Popisná analýza mi zajistí získání všech podkladů pro hodnocení stávající situace 

v projektu, na jejichž základě lze později vypracovat návrh projektu Coca-cola Školský pohár 

na léta 2009-2011 s inovacemi a doporučeními pro manažerský tým této akce. 

Postup popisné analýzy: 
'': 
I , •I 

1) Vytyčení cíle 

2) Vyhledávání obsahových jednotek - vytyčení určitého problému, který vzhledem 

k cíli bude sledován 

3) Určení souboru materiálu 

4) Čtení 

5) Systematické sledování 

6) Vyjádření výsledků, názorů, tvorba přehledů, tabulek, grafů 

7) Rozbor a hodnocení (12, s. 40) 
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4.2 Hloubkové interview s odborníkem 

Metoda interview je charakterizována především přímou sociální interakcí. Navázání 

osobního kontaktu usnadňuje hlouběji proniknout do postojů a motivů respondentů. Je to 

metoda velice pružná, neboť se dá přizpůsobit zvláštnostem různých situací, slouží 

k hlubšímu objasnění kontextu odpovědí. Zároveň lze při této metodě zachytit neJen 

sledovaná fakta, ale i vnější reakce dotazovaného a podle nich interview usměrňovat. 

Osobní dotazování, rozhovor či z anglického jazyka převzaté interview je založeno na 

přímé komunikaci s dotazovanými tváří v tvář. Patří mezi nejpoužívanější dotazovací 

techniku. Interview se dělí na strukturované (standardizované) a nestrukturované 

(nestandardizované). (12, s. 64) 

);> Strukturované interview- probíhá podle otázek, jejichž znění i pořadí jsou předem 

přesně určeny a připraveny. Jeho výsledky jsou snáze zpracovatelné, hloubka 

zjištěných informací se tím však zmenšuje. Této formy interview se užívá nejvíce, 

pokud je zapotřebí zjistit určité tendence zkoumaných jevů. Dělí se na plošné a 

hloubkové. 

);> Hloubkové interview -jedná se o rozhovor předem připravený a týkající se pouze 

jednoho problému, který se podrobně analyzuje. Provádí se zpravidla v závěru 

výzkumu, kdy jsme v dané problematice dostatečně orientováni, máme dostatek 

materiálů a snažíme se do dané problematiky proniknout. '. 

);> Nestrukturované interview - probíhá pružněji. Tazatel si připraví základní otázky, 

které bude klást, jejich obsah, pořadí a formulace ale závisí přímo na něm. 

Nedostatkem tohoto postupu je větší obtížnost zpracování získaných informací. Tato 

forma se často používá, jestliže se tazatel poprvé seznamuje s problémem. 

Tam, kde se již orientuje v existujících vztazích a chce studovat určitou stránku 

problému, lze využít strukturovaného interview. Za nejoptimálnější se ale považuje 

polostrukturované (polostandardizované) interview. 
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Podle počtu osob, které se interview účastní rozlišujeme interview individuální 

(výzkumný pracovník pracuje pouze s jednou osobou) a interview skupinové (výzkumný 

pracovník pracuje současně s více osobami). 

Hloubkové interview s odborníkem jsem využil k získání poznatků od odborníků 

z pořádající agentury. Zaměřil jsem se především na organizaci a marketingové zabezpečení 

akce. 

4.3 SWOT analýza 

SWOT analýza je typ strategické analýzy, která hodnotí silné (Strenghts), slabé 

(Weaknesses) stránky společnosti, hrozby (Threats) a příležitosti (Opportunities) spojené 

s podnikatelským záměrem, projektem, strategii nebo i restrukturalizací procesů. Díky ní 

dokážeme komplexně vyhodnotit fungování firmy, nalézt problémy nebo nové možnosti 

růstu. Je součástí strategického (dlouhodobého) plánování společnosti. 

s Strenghts Silné stránky 

w Weaknesses Slabé stránky 

o Opportunities Příležitosti 

T Threats Hrozby 

SWOT analýza byla vyvinuta Albertem Humphreym ze Stanfordovy univerzity. 

V šedesátých letech vedl výzkumný projekt, při němž byla využita data od 500 nejvýznam

nějších amerických společností. 

KOTLER (1998) definuje SWOT analýzu jako "komplexní hodnocení silných a slabých 

stránek firmy spolu s hodnocením příležitostí a hrozeb." (14, s. 90) 

Podle ŠULEŘE (1995) úspěšné strategické plánování vyžaduje, aby management měl 

odpovídající a kompletní znalost okolního prostředí a interních možností organizace. Tato 

znalost musí předcházet výběru strategie managementem. Jednou z technik poznání 

organizačního prostředí a vnitřních možností podniku, která prakticky zahrnuje postupy všech 

technik strategické analýzy, je analýza SWOT." (18, s. 35) 
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Analýza SWOT je pro tvůrce strategických plánů užitečná v mnoha směrech: 

);>- Poskytuje manažerům logický rámec pro hodnocení současné a budoucí pozice jejich 

orgamzace. 

);>- Z tohoto hodnocení mohou manažeři usoudit na strategické alternativy, které by 

mohly být v jejich situaci ty nejvhodnější. 

);>- Může být prováděna periodicky, aby manažery informovala o tom, které interní nebo 

externí oblasti nabyly nebo naopak ztratily na významu vzhledem k podnikovým 

činnostem. 

);>- Vede ke zlepšení výkonnosti organizace 

Analýza silných a slabých stránek se zaměřuje především na interní prostředí 

organizace, na vnitřní faktory podnikání. Příkladem vnitřních faktorů podnikání je výkonnost 

a motivace pracovníků, efektivita procesů, logistické systémy apod. Silné a slabé stránky jsou 

obvykle měřeny interním hodnotícím procesem nebo benchmarkingem (srovnávání 

s konkurencí). Silné a slabé stránky podniku jsou ty faktory, které vytvářejí nebo naopak 

snižují hodnotu firmy (aktiva, dovednosti, podnikové zdroje atd.). 

Naproti tomu hodnocení příležitostí a ohrožení se zaměřuje na externí prostředí 

firmy, které podnik nemůže tak dobře kontrolovat. Přestože podnik nemůže externí faktory 

kontrolovat, může je alespoň identifikovat pomocí například vhodné analýzy konkurence, 

demografických, ekonomických, politických, technických, sociálních, legislativních 

a kulturních faktorů působících v okolí podniku.V běžné praxi tvoří SWOT analýzu soubor 

potřebných externích a interních analýz podniku. Mezi externí faktory firmy se řadí například 

devizový kurz, změna úrokových sazeb v ekonomice, fáze hospodářského cyklu a další. · ~; 

Dále musí proběhnout jasné rozhodnutí managementu, jak s výsledky analýzy naloží a 

co bude realizovat. V rámci SWOT analýzy je vhodné hledat vzájemné synergie mezi silnými 

a slabými stránkami, příležitostmi a hrozbami. Tyto synergie pak v zápětí mohou být použity 

pro stanovení strategie a rozvoje firmy. 
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SWOT analýzu je možné využít jako silný nástroj pro stanovení a optimalizaci 

strategie společnosti, projektu nebo zlepšování stávajícího stavu či procesů. Při tomto přístupu 

je možné se rozhodovat pro kterou strategii se management rozhodne. 

N abízí se tyto možnosti: 

• MAX-MAX strategie- maximalizací silných stránek- maximalizovat příležitosti 

• MIN-MAX strategie- minimalizací slabých stránek- maximalizovat příležitosti 

• MAX-MIN strategie- maximalizací silných stránek- minimalizovat hrozby 

• MIN-MIN strategie- minimalizací slabých stránek- minimalizovat hrozby 

Pro ucelení přehledu uvádím nejznámější oblasti používání SWOT analýzy: 

• marketing 

• management 

• procesní řízení 

• projektové řízení 

• systém kvality 

SWOT analýzu, která je aplikovaná do podmínek pořádání sportovní akce, Jsem 

charakterizoval již v kapitole 3.7.5 SWOT analýza sportovní akce. 
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5. ANALYTICKÁ ČÁST 

5.1 Analýza projektu do roku 2007 

5.1.1 Historie, základní informace a charakteristika projektu 

Fotbalový turnaj Coca-Cola Školský pohár je organizován na území ČR od roku 2001 

(tzn. že se celkem konalo již ?.ročníků). Turnaj je určen pro žáky a žákyně II. stupně 

základních škol a prvních až čtvrtých ročníků víceletých gymnázií. Mohou se do něj přihlásit 

všechna školní družstva s výjimkou škol se sportovními třídami zaměřenými na fotbal. 

Jednotlivé týmy procházejí tříkolovým systémem turnaje. O celkovém vítězi rozhoduje 

finálové utkání, které je součástí závěrečné fáze - národního fmálového turnaje, jehož se 

zúčastní 16 nejlepších družstev. 

Cenou pro vítěze celého turnaje obvykle bývá akce spojená s vrcholovým fotbalem 

(zájezd na fotbalové Mistrovství Evropy, Mistrovství Světa, pobyt ve fotbalové akademii 

v Brazílii atd.). V roce 2007 se poprvé konal souboj o nadnárodního vítěze Coca-cola 

Školského poháru mezi nejlepším týmem z České republiky a ze Slovenska. 

Coca-cola Školský pohár 2007 byl výjimečný nejen hlavní cenou, cestou vítězného týmu do 

Rio de Janeira, ale i účastí mladých fotbalistů na letních fotbalových školách hvězdných 

osobností Petra Čecha a Pavla Nedvěda, jejichž jména a především přítomnost na hřišti je pro 

mladé hráče nezapomenutelným zážitkem. Někteří účastníci turnaje, za všechny Tomáš Necid 

nebo Lukáš Hejda, dnes oblékají dres mládežnických reprezentačních výběrů ČR, což 

dokazuje, že turnaj také významně napomáhá při vyhledávání nových talentů. 

Coca-cola Školský pohár patří svou organizační strukturou k nejsložitějším a zároveň 

k nejzajímavějším projektům v mládežnickém sportu. Mezi doprovodné akce každoročně 

patří seminář pro pedagogy-trenéry s odborníky (v posledním roce se jednalo o trenéra 

reprezentace ČR do 21 let Vítězslava Lavičku a trenéra mládežnických výběrů Jakuba 

Dovalila). Program semináře zahrnoval ohlédnutí za posledním ročníkem celorepublikové 

soutěže, která je určena věkové kategorii žáků 12 až 16 let. Vítězslav Lavička se v besedě 

dokonce s pedagogy podělil o zážitky z nejvýznamnějších okamžiků svojí trenérské kariéry. 
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Mezi další doprovodné akce patří od roku 2005 také soutěž o nejlepší Coca-cola Dance tým. 

Jedná se o soutěž dívčích tanečních týmů ve věku do 15-ti let. Jedná se o zpopularizování 

Coca-cola Školského poháru i mezi dívčí populací. Hlavní cenou pro vítězný tým je návštěva. 

tanečního studia v Londýně nebo týdenní taneční soustředění v Itálii. Tohoto projektu s.e 

účastní každoročně v průměru 1 00 škol. 

Coca-Cola Školský pohár je největší, nejvýznamnější a nejúspěšnější sportovní projekt 

na II.stupni ZŠ a víceletých gymnázií v České republice. Vždyť se ho průměrně účastní 1.200 

různých škol, což znamená kolem 20.000 žáků, přičemž prvního ročníku se účastnilo dokonce 

1.850 škol. 

5.1.2 Podpora Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

Coca-cola Školský pohár se koná od roku 2001 s podporou ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy, které převzalo oficiální záštitu nad turnajem, což dokládá podepsaná 

listina náměstkem ministerstva Ing. Ivem Kaderkou. (viz Příloha 2) 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy svou záštitou dává najevo, že podporuje 

sportovní aktivity ve formě této sportovní akce. V praxi to znamená, že žáci základních škol 

jsou bez problému uvolňováni z výuky na veškerá fotbalová klání, kde reprezentují svojí 

školu- samozřejmě od základních kol počínaje, třídenním finálovým turnajem konče. 

5.1.3 Herní systém 

Jednotlivé týmy procházejí tříkolovým systémem turnaje. O celkovém vítězi rozhoduje 

fmálové utkání, které je součástí závěrečné fáze -třídenního národního finálového turnaje, 

jehož se zúčastňuje 16 nejlepších družstev. 

1. kolo: 

2. kolo: 

3. kolo: 

kvalifikační turnaje- 3-4členná skupina- vítěz 

3 kolový K. O. systém- pavouk- vítězové dál 

turnaj o postup do fmále 

Národní finálový turnaj (16 týmů), z něhož se rekrutuje vítěz. 
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Obecný časový harmonogram organizace Coca-cola Školského poháru 

prosinec- únor ........ zajištění účastníků turnaje 

březen- květen ........ vlastní turnaj 

červen ....................... finálový turnaj 

září.. ...... ....... ............. seminář pro trenéry 

5.1.4 Organizace finálového turnaje 2007 

Základní informace 

Závěrečná fáze - finálový turnaj se uskutečnil pro 16 nejlepších družstev v červnu 

roku 2007. V rámci třídenního pobytu absolvovali všichni účastníci sportovní a doprovodný 

program. Sportovní část byla zaměřena především na zápasy ve skupinách a zápasy 

o umístění. Doprovodný program pak doplnil tuto sportovní část o zajímavé soutěže, setkání s 

profesionálními fotbalisty a další atrakce. 

Propozice finálového turnaje 

Do finále postoupilo 16 vítězů z jednotlivých regionálních oblastí. Družstva byla 

rozdělena do 4 skupin. Každý z účastníků turnaje tak odehrál ve skupině 3 utkání systémem 

"každý s každým". Vítězové jednotlivých skupin nastoupili proti sobě v semifinále 

(vyřazovacím způsobem) a následně ve finále. Družstva umístěná ve skupině na druhém až 

čtvrtém místě odehrála utkání o konečné pořadí obdobným způsobem jako vítězové. Na 

účastníky finálového turnaje čekaly atraktivní ceny a na vítěze pak nezapomenutelné zážitky 

ze zahraničního zájezdu za hvězdami evropského fotbalu. V případě nepříznivého počasí si 

organizátor vyhradil právo na změnu. 

Doprovodný program 

Součástí doprovodného programu bylo oficiální zahájení turnaje spojené s 

rozlosováním družstev do jednotlivých skupin, dovednostní fotbalové a jiné soutěže, 

autogramiáda prvoligových fotbalistů a další zajímavý program. 
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Časový harmonogram finálového turnaje, Praha - Strahov 

6. června 2007- 19:00- 19:30 hod.- slavnostní zahájení, losování do skupin 

7. června 2007- 9:00- 17:00 hod.- utkání ve skupinách 

8. června 2007- 14:30- 15:30 hod.- fmálové utkání 

Utkání o absolutního vítěze 

termín: 19. a 21. června 2007 - Bratislava, Brno 

Tréninkový kemp v Brazílii (hlavní cena) 

termín: 20. - 30. července 2007 

5.1.5 Organizátor akce 

Organizátorem turnaje je společnost Coca-Cola Beverages Česká republika, spol. sr. o. 

Coca-Cola Beverages Česká republika je v rámci tzv. systému Coca-Cola společnost, 

která zajišťuje výrobu, distribuci a prodej nejznámějších značkových nealkoholických nápojů 

na světě. Prodává miliony lahví týdně a je vedoucí společností na dynamickém trhu v oblasti 

sycených nealkoholických nápojů. Za svůj úspěch vděčí kvalitním značkám a především 

kvalitním lidem. 

Označení společností, které jsou oficiálními organizátory Coca-cola Školského poháru 

v České republice a na Slovensku: 

1) Coca-Cola Beverages Česká republika spol. s.r.o., se sídlem Praha 9, Českobrodská 1329, 

PSČ 198 21, IČO 41189698, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 

v Praze- oddíl C., vložka 3595 

2) COCA-COLA BEVERAGES SLOV AKIA, s.r.o. se sídlem Bratislava 36, Tuhovská 1, 

PSČ 831 07, IČO 31340628, zapsaná registru společností Ob vodného s údu Bratislava 1, časť 

s.r.o., vložka č. 4201/B 

Pověření zástupci společnosti Coca-Cola Beverages Česká republika, Ministerstva školstvi, 

mládeže a tělovýchovy a Českomoravského fotbalového svazu vždy ustanoví organizační 

výbor turnaje, který bude řídit a rozhodovat o všech otázkách turnaje. 
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Vlastní management sportovní akce má pod patronátem společnost McCann-Erickson 

Praha, která se stará o marketingové zabezpečení celé sportovní akce. Agentura McCann

Erickson se spolupodílí na pořádání Coca-Cola Školského poháru již od roku 2001. 

Označení společnosti: 

McCann-Erickson Praha, spol. s .r.o. 

Riegrovy sady 28 

Praha 2 

120 00 

IČO: 17046041 

DIČ: CZ 17046041 

Jedná se především o celkovou organizaci akce, pod kterou spadá: 

};> komunikace s pedagogy zaregistrovaných škol- forma komunikace: 

• email 

• dopis (přihlášky), 

•.. •,t" 

• infolinka, která je v provozu již od roku 2001, kde se zástupci škol dozví 

potřebné informace 

• řeší vzniklé problémy a potíže - neodehraný zápas kvůli špatnému počasí, 

zaregistrování, rozlosování, výsledky 

};> komunikace s dodavateli 

};> zajištění servisu pro odehrání tříkolového systému turnaje (hrací plochy, rozhod9~~ 

zdravotníci) 

};> losování po sobě jdoucích jednotlivých kvalifikačních turnajů 

};> organizace samotného finálového turnaje 

• zajištění ubytování a stravování pro účastníky finálového turnaje 

• zajištění vybavení pro jednotlivé týmy (dresy atd.) 

• personální zajištění organizačního týmu turnaje 

• přidělení zástupce každému týmu, který zajišťuje veškerý servis 

• zajištění prostor pro odehrání finálového turnaje (hrací plochy, šatny) 

• organizace a zajištění rozhodčích, zdravotníků 

• časový harmonogram turnaje 

• pravidla turnaje 

• zajištění poroty pro hodnocení Coca-cola Dance týmů 

-40-



• zajištění patrona turnaje (známý fotbalový hráč) 

• doprovodný program pro účastníky 

• zajištění cen a diplomů pro vítězné týmy 

• organizace úvodního a závěrečného ceremoniálu 

• vedení, zapisování a vyhlašování výsledků 

• mediální propagace turnaje (mediální partneři) 

• zajištění propagace a medializace partnerů 

5.1.6 Realizační tým ·'· 

Obr. 5 - Realizační tým 

COCA-COLA TEAM 

I 
DOZOR PROJEKTU 

I 

I I I I 
Projektový Zástupce 

Projektový manažer specialista projektového Projektový specialista 

pro fotbal manažera pro Dance team 

I 

I ČESKÁ 

I sekce 

-i Výkonný 

pracovník 

y Technický 

pracovník 

J SLOVENSKÁ 

I sekce 

y Výkonný 

pracovník 

-1 Technický 

pracovník 

Zdroj: prezentace McCann-Erickson Praha, spol. s .r.o. 
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Z výše uvedeného obr. 5 vyplývá, že realizační tým zajišťuje nejen český Coca-cola 

Školský pohár, ale také Coca-cola Školský pohár na Slovensku a doprovodný program Coca

cola Dance team pro dívky. Důležitá je sekce technického pracovníka, který pečuje o 

Infolinku, kam denně volají pedagogové zastupující přihlášené školy a oznamují výsledky 

odehraných zápasů kvalifikačních turnajů, dotazují se na další rozlosovaní turnaje, podávají 

různé protesty a řeší nejasné záležitosti. Technický pracovník má též na starost tvorbu hracího 

systému od kvalifikačního turnaje až po finálový. Důležité je regionální losování jednotlivých 

týmů, které postoupí do další fáze kvalifikačního turnaje. 

Samozřejmostí je organizační zajištění jednotlivých kvalifikačních kol - zabezpečení 

termínu, hrací plochy, rozhodčího, zdravotní služby atd. pro hladký průběh kvalifikačních 

zápasů. 

5.1.7 Ocenění projektu "Nejlepší Grassroots akce roku 2007" . 

Celorepublikový žákovský projekt Coca-Cola Školský pohár byl na začátku ledna 

roku 2008 na fotbalovém galavečeru ČMFS oceněn jako "Nejlepší Grassroots akce roku 

2007". (viz Příloha 1) 

"Nejlepší Grassroots akce" je jednou z vyhlašovaných kategorií, do které patří všechny 

masové fotbalové akce podporující nejen aktivní trávení volného času, ale také zdravý životní 

styl a motivaci ke stále lepším sportovním výkonům. 

Uvádím citaci rozhovoru s manažerkou této sportovní akce za Coca-cola Česká 

republika, Kateřinou Pospíšilovou, po udělení prestižního ocenění "Nejlepší Grassroots akce 

roku 2007": 

"Získané ocenění má pro společnost Coca-Cola mimořádnou hodnotu. Soutěže se během její 

sedmileté historie postupně zúčastnilo více než 150 000 žáků a její průběh přinesl mnoho 

významných okamžiků. Patří k nim republiková a v posledních dvou letech také česko

slovenská finále nejlepších týmů, spoluúčast hvězdných fotbalových osobností včetně Petra 

Čecha, Jana Kollera a Vladimíra Šmicera, vítězný tým ročníku 2006 v roli vlajkonošů na 

utkání Česko - Itálie na MS v Německu, nebo cesta loňských vítězů do Rio de Janeira na 

fotbalový kemp pod vedením Carlose Alberta Parreiry," řekla Kateřina Pospíšilová, vedoucí 

projektu ze společnosti Coca-Cola Česká republika při převzetí ceny z rukou Josefa Klimenta, 

švýcarského zástupce UEFA. 
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"Nenahraditelná je spolupráce s pedagogy a trenéry, bez jejíchž nadšení by turnaj nemohl 

existovat. Velmi si vážíme také skutečnosti, že právě Coca-Cola Školský pohár bude mezi 

nejlepšími projekty všech členských států UEFA reprezentovat Českou republiku," dodala K. 

Pospíšilová. 

5.1.8 Struktura nákladů Coca-cola Školského poháru 

Vzhledem k utajenému rozpočtu celé akce nemohu pracovat přímo s čísly, proto jsem 

se rozhodl pouze pro stručný přehled jednotlivých položek, které jsou součástí nákladů: 

);> provozní náklady agentury 

);> platy organizačního výboru 

);> náhrada cestovních nákladů pro členy organizačního týmu 

);> výroba webových stránek 

);> inzeráty v regionálním tisku 

);> poplatky za SMS soutěž 

);> zajištění zdravotnické služby po celou dobu konání akce 

);> platy rozhodčích po celou dobu konání akce 

);> náhrada cestovních nákladů do dějiště regionálních kvalifikačních kol 

);> zajištění dopravy účastníků do dějiště finálového turnaje 

);> zajištění brigádníků, dobrovolníků pro finálový turnaj 

);> finanční pokrytí doprovodných akcí během turnaje 

);> zajištění dopravy během konání turnaje 

);> zajištění ubytování+ stravy pro účastníky finálového turnaje 

);> doprava, ubytování v souvislosti s hlavní cenou (např. zájezd do Brazílie) 
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5.2 Hloubkové interview s odborníky 

Hloubkové interview s Tomášem Klečkou, představitelem agentury McCann-Erickson, 

kde zastává pozici "Projektový specialista pro fotbal". 

1) Jak jste celkově spokojen s projektem Coca-Cola Školský pohár, který se koná již od 

roku 2001? 

"0 spokojenosti s projektem nejlépe vypovídá fakt, že klient se opět rozhodl projekt 

realizovat i v letošním roce. Pozitivním rysem je i skutečnost, že počet přihlášených škol je 

letos opět větší než vloni." 

2) Jak hodnotíte poslední 7. ročník Coca-Cola Školského poháru 2007? 

"Loňský ročník nabídl několik novinek, především mezinárodní finále mezi českým a 

slovenským vítězem a pochopitelně nelze nezmínit nepřekonatelnou cenu pro vítěze - zájezd 

do brazilského Rio de Janeiro do fotbalové akademie trenéra mistrů světa Carlose Alberta 

Parreiry. Celkově je možno považovat turnaj za velmi zdařilou akci." 

3) V jakém roce jste se rozhodli pro rozšíření Coca-Cola Školského poháru na Slovensko 

a proč? Z jakého důvodu jste od loňského roku přistoupili k nadnárodnímu finále mezi 

vítězem z České republiky a ze Slovenska? 

"Rozhodnutí padlo v roce 2004 a letos se uskuteční již čtvrtý ročník. Vzhledem ke 

skutečnosti, že tehdy se v ČR konal již 4. ročník a turnaj byl interně vyhodnocen v Coca-Cola 

za úspěšný, rozhodlo se vedení tento projekt rozšířit i na Slovensko. A loňské česko

slovenské finále bylo jednou z důležitých inovací, které rozhodně přispěly k celkové úrovni 

turnaje a k jeho dobré propagaci v médiích." 

. --~ } 

4) V jakém roce jste se rozhodli připojit k projektu Coca-Cola Školský pohár akci pro 

dívky Coca-Cola Dance team a proč? 

"V roce 2005 a důvod byl jednoduchý. Nabídnout i druhé polovině třídy ve školách zábavu a 

aktivní pohyb!" 

-44-



5) V posledních letech jste se rozhodli Coca-cola Školský pohár vždy zaštítit známým 

českým fotbalistou. O které fotbalisty se jednalo a proč jste se pro tento krok rozhodli? 

Jak se získávají takto známí hráči na Coca-cola Školský pohár? 

"Na počátku projektu byl patronem turnaje Antonín Panenka. Jeho úkolem bylo přispět 

k zajištění serióznosti nového projektu především v očích učitelů, kteří jeho osobu dobře 

znali. V průběhu projektu jsme pak využívali tváří našich reprezentantů hrajících v zahraničí, 

které vítězové jednotlivých ročníků navštěvovali v jejich klubech (Tomáš Galásek, Tomáš 

Rosický, Jan Koller, Petr Čech, Marek Mintál). V posledním roce jsme se rozhodli pro 

spojení s talentovaným hráčem Slavie Tomášem Necidem, který dvakrát do turnaje osobně 

zasáhnu! a patřil k jeho nejlepším střelcům." 

6) Podařilo se v poslední době nalézt mezi tolika hráči mladého fotbalistu, který se 

dokázal prosadit ve známém českém klubu nebo v zahraničí? 

"Nejblíže k přestupu do mezinárodního fotbalu má právě Necid, ale v turnaji se objevili i 

další hráči, kteří se prosazují v mládežnických reprezentačních výběrech. Namátkou Lukáš 

Hejda nebo Ondřej Murín." :1 '. 

~·: ·.: 

7) Projekt Coca-cola Školský pohár pravidelně zaštit'uje Ministerstvo školství, mládeže 

a tělovýchovy a současně spolupracujete s ČMFS. Co se konkrétně skrývá pod touto 

podporou? 

"Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nám vlastně umožňuje, aby se turnaj 

uskutečnil v rámci vyučování, tedy ve všedních dnech a ČMFS nám zase dodává rozhodčí, 

bez kterých bychom se neobešli." 

8) Co pokládáte za nejobtížnější činnost při organizaci Coca-cola Školského poháru? 

"Při tak velkém počtu odehraných zápasů je nejtěžší zabezpečit objektivitu rozhodování a 

také zajištění hracích ploch." 
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9) Za dobu, co Coca-cola Školský pohár spolupořádáte, setkal jste s nějakým vážnějším 

problémem, co se marketingového zabezpečení akce týče? 

"Z hlediska marketingu je největší problém, když nám někdo vyhrožuje, že se cítí jakkoliv 

poškozen a že to předá tisku. Někdo prostě ani na této mládežnické úrovni neunese porážku 

na hřišti a hledá důvody jinde." 

10) Dokázali jste vybudovat tradici v pořádání Coca-cola Školského poháru, uvažujete 

ještě o nějakých inovací či dokonce rozšíření projektu za hranice České republiky a 

Slovenska? 

"Obdobné turnaje jsou plně v kompetenci jednotlivých manažerů společnosti Coca-Cola 

v daných zemích a my jim nemůže říkat, co mají dělat. Jedno je ale jisté, turnaj v ČR má 

velký rozměr a nikdo v Evropě se mu nevyrovná." 

ll) Co očekáváte od letošního již 8. ročníku Coca-Cola Školského poháru 2008, 

připravujete nějaké nové zpestření pro účastníky finálového turnaje? 

..... 
"Očekáváme, že finálový přenos odvysílá některá televize přímým přenosem nebo alespoň ze 

záznamu. To bude pro dvojici finalistů a všechny účastníky opravdu motivace a zpestření." 

12) V jaké pozici byste rád viděl Coca-Cola Školský pohár v roce 2013? 

"Jako celoevropský projekt, ale je to asi zatím nereálné." 
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Interview s Hanou Mádlovou, představitelkou agentury McCann-Erickson, kde zastává 

pozici "Projektový manažer". 

1) Jak jste celkově spokojena s projektem Coca-Cola Školský pohár, který se koná již od 

roku 2001? 

"S vývojem projektu Coca-cola Školský pohár jsem velmi spokojena, za svou existenci se 

optimalizoval hrací systém, ustálila se pravidla, zmodernizovala se komunikace mezi 

organizátorem a soutěžícími, neustále se zvyšuje motivace hráčů díky atraktivnějším výhrám, 

zkrátka, každý ročník s sebou nese inovace." 

2) Jak hodnotíte poslední 7. ročník Coca-Cola Školského poháru 2007? 

"7. ročník Coca-cola Školského poháru byl ročník nabitý emocemi, protože se hrálo o 10 

denní zájezd do tréninkového centra Brazilské fotbalové akademie v Riu de Janeiru. Přes 

všechnu zainteresovanost se podařilo zorganizovat turnaj, ve kterém hráči hráli nejvíce fair 

než kdykoliv předtím." 

3) V jakém roce jste se rozhodli pro rozšíření Coca-Cola Školského poháru na Slovensko 

a proč? Z jakého důvodu jste od loňského roku přistoupili k nadnárodnímu finále mezi 

vítězem z České republiky a ze Slovenska? 

"K rozšíření došlo v roce 2004 a důvod"!l bylo několik. Jedním z nich byl fakt, že Coca-cola 

Školský pohár se stal úspěšným sportovním projektem v Čechách a ze strany trenérů byl 

slyšet veskrze pozitivní ohlas. Dalším důvodem bylo bezesporu i to, že společnost Coca-Cola, 

která celý projekt 100 % financuje, potřebovala posílit své marketingové aktivity i na 

Slovensku. 

Inovace v podobě nadnárodního fmále mezi Českou republikou a Slovenskem vznikla na 

základě řešení možnosti účastnit se letního tábora v tréninkovém centru BF A. Na tento zájezd 

mohl jet pouze jeden tým a tak z toho vzniklo zajímavé oživení ve formě nadnárodního finále. 

Nicméně poražený byl také velmi dobře odměněn. Získal poukaz na týdenní pobyt 

v tréninkovém centru Pavla Nedvěda." 

... ~ .. 
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4) V jakém roce jste se rozhodli připojit k projektu Coca-Cola Školský pohár akci pro 

dívky Coca-Cola Dance team a proč? 

"Coca-Cola Dance team se otevřel v roce 2005. Jeho úkolem bylo dát šanci zasportovat si i 

dívkám, jelikož je fotbal považován více za mužský sport než ženský." 

5) V posledních letech jste se rozhodli Coca-cola Školský pohár vždy zaštítit známým 

českým fotbalistou. O které fotbalisty se jednalo a proč jste se pro tento krok rozhodli? 

Jak se získávají takto známí hráči na Coca-cola Školský pohár? 

"Není to záležitost pouze posledních let. V prvopočátcích stáli u projektu osobnosti jmen jako 

Antonín Panenka, který se účastnil finálových turnajů .. V současné době je to Tomáš Necid. 

Toto partnerství je ale ojedinělé i tím, že sám Tomáš byl jedním z hráčů, kteří v Coca-cola 

Školském poháru bojovali o titul." 

6) Podařilo se v poslední době nalézt mezi tolika hráči mladého fotbalistu, který se 

dokázal prosadit ve známém českém klubu nebo v zahraničí? 

"Ano, je to právě zmiňovaný Tomáš Necid." 

7) Projekt Coca-cola Školský pohár pravidelně zaštit'uje Ministerstvo školství, mládeže 

a tělovýchovy a současně spolupracujete s ČMFS. Co se konkrétně skrývá pod touto 

podporou? 

"Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dává svou záštitou najevo, že podporuje 

podobné aktivity. ČMFS pak přímo pomáhá svými řadovými členy dohlížet na profesionalitu 

a fair-play v cestě za vítězstvím." 

8) Co pokládáte za nejobtížnější činnost při organizaci Coca-cola Školského poháru? 

"Každá část organizace je specifická, nicméně komunikace s trenéry a koordinace tisíce 

turnajů v základní části celé akce je bezesporu nejkomplikovanější část." 
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9) Za dobu, co Coca-cola Školský pohár spolupořádáte, setkala jste s nějakým vážnějším 

problémem, co se marketingového zabezpečení akce týče? 

"Problémem vždy bývá počasí, to se nedá ovlivnit a má to samozřejmě vliv na celý projekt. 

Ať už v začátcích každého ročníku, kdy mnohdy bojujeme se sněhem, poté záplavami až 

po finále, kdy bývají neúnosná vedra, a kdy musíme zabezpečovat intenzivní pitný režim, aby 

hráči na hrací ploše nezkolabovali. Všem ostatním problémům se dá předejít, a to se nám také 

d ..,, " an. 

10) Dokázali jste vybudovat tradici v pořádání Coca-cola Školského poháru, uvažujete 

ještě o nějakých inovací či dokonce rozšíření projektu za hranice České republiky a 

Slovenska? 

"Inovace jsou vždy potřeba, v současné době se snažíme nabídnout zábavu i těm žákům, kteří 

se turnajů přímo neúčastní, a to v podobě interaktivity na webových stránkách projektu nebo i 

v podobě možnosti aktivní účasti velkého finále na Strahově a na Interu v Bratislavě. 

O expanzi do jiných zemí se neuvažuje, protože Coca-cola Školský pohár běží v mnoha 

jiných evropských i mimoevropských zemích a organizaci mají vždy na starosti lokální 

pobočky společnosti Coca-Cola a jejich partneři . " 

ll) Co očekáváte od letošního již 8. ročníku Coca-Cola Školského poháru 2008, 

připravujete nějaké nové zpestření pro účastníky finálového turnaje? 

"Očekáváme opět hojnou účast, hodně sportu a také zábavy. Jak jsem již předestřela, rádi 

bychom nabídli zajímavý program pro školy v rámci velkého finále na Strahově a na Interu 

Bratislava." 

12) V jaké pozici byste ráda viděla Coca-Cola Školský pohár v roce 2013? 

"Nejsem asi ten správný vizionář, ale přála bych si, aby i za několik let to byl projekt, který 

přináší mladým lidem radost ze života a možnost sportovního vyžití." 
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6. SYNTETICKÁ ČÁST 

v 

6.1 SWOT analýza Coca-cola Skolského poháru 

V této části bych rád pomocí SWOT analýzy analyzoval organizaci Coca-cola 

Školského poháru jako celku a zaměřil se na jeho silné, slabé stránky a ve vazbě na vnější 

prostředí na případné příležitosti a hrozby. 

6.1.1 Silné stránky Coca-cola Školského poháru 

Silné stránky: Možnosti rozvinutí silných stránek: 

Finanční zabezpečení akce -výdaje celé akce hradí společnost Coca-cola 

- nalézt další partnery pro rozvoj doprovodných akcf 

- dle zkušeností z předchozích let přesněji sestavit 
strategický finanční plán 

Organizační výbor -zachovat stejné obsazení organizačního výboru 

- udržet špičkové a zkušené odborníky 

-školit a zaučovat a dále rozvíjet ostatní 
spolupracovníky, aby v budoucnu mohli členy 
organizačního výboru bez potíží v případě 
potřeby nahradit 

- zajistit větší motivaci pro dobrovolníky 

- přesně a jasně vymezit pravomoci a odpovědnosti 

Přesné vymezeni pravomoci 
jednotlivých členů organizačního výboru, 
tak aby nedocházelo ke zdvojování nebo 
naopak k rezervám při neplněni činností 

- řídit prostředníky, kteří mají na starost jednotlivé 
účastnické školy a specifikace jejich pravomocí 

Manažer akce 
- udržet osvědčeného a zaškoleného 

manažera akce 

- pracovat na zaškoleni možného zástupce 

Patron akce 
- rozšírit základnu známých fotbalových osobností, 

které by zaštítili sportovn f akci 

-prostřednictvím známé sportovní osobnosti rozšířit 
portfolia obchodních a mediálních partnerů 

Logo akce (viz příloha 1 O) - zachovat a propagovat současné logo 

Webové stránky akce (viz příloha 11) - nový design stránek 

- doplr"lovat průběžné výsledky základních kol 

Zajištěni medializace akce -zdokonalit současnou osvědčenou mediální politiku 

-zdokonalit mediální prezentaci finálového turnaje 
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Misto konání finálového turnaje 
-zachovat hlavni město jako místo konáni 

celorepublikového finále 

-podporovat spolupráci s fotbalovým klubem 
Sparty Praha, která každoročně propůjčuje svůj 
areál ke konáni finálového turnaje 

Počet účastnických škol - rozšiřit základnu účastnických škol 

- nabidnout účastníků akce ještě kvalitnější služby, 
aby jejich každoroční přihlášení se stalo 
automatismem 

- pořádat pravidelné semináře i pro pedagogy 
zastupujici školy, které se neúčastni finálového 
turnaje 

Tradice akce 
-podporovat povědomi o existenci Coca-cola 

Školského poháru 

-dostat do povědomi pravidelné pořádáni seminářů 
pro pedagogy zastupující školy, které se 
neúčastni finálového turnaje 

Silnou stránkou je především finanční zabezpečení celé akce. Vzhledem k úspěšnosti 

projektu společnost Coca-cola neváhá každý rok investovat značné prostředky do této 

sportovní akce. Cílem by mělo být kvalitní organizací akce přimět společnost Coca-cola 

k dalšímu navýšení rozpočtu pro každý další rok, popř. nalézt další partnery, kteří by se 

podíleli na zajištění většího množství doprovodných programů. Ty by následně přilákali ještě 

více školních žáků k účasti na projektu Coca-cola Školský pohár. Také by bylo možno 

přistoupit k lepšímu materiálnímu vybavení jednotlivých účastníků finálového turnaje (čepice, 

teplákové soupravy pro volný čas označené logem Coca-cola Školského poháru atd.). 

Další silnou stránkou je kvalitní a osvědčené obsazení organizačního výboru 

s ustálenou strukturou (viz kapitola Realizační tým). Profesionální realizační tým, který svými 

kontakty a zkušenostmi každoročně dokáže dotáhnout Coca-cola Školský pohár do úspěšného 

konce nejen v České republice ale i na Slovensku, je kombinován skupinou brigádníků či 

dobrovolníků, jimž realizační tým stanoví přesné instrukce a řídí je. Pro udržení schopných 

členů realizačního týmu je nutné stanovovat kvalitní benefity za úspěšně zvládnutý projekt. 

Výhodou je do týmu dobrovolníků každý rok získávat osvědčené pracovníky, z kterých se 

postupem času může rekrutovat i plnohodnotný člen realizačního týmu. Důležitou součástí je 

také vhodná motivace dobrovolníků, aby odvedli co nejkvalitnější práci. 
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Bez přesného vymezení pravomocí jednotlivých členů organizačního výboru se 

neobejde žádná úspěšná sportovní akce. Pravomoci musí být jednoznačně stanoveny, aby 

nedocházelo ke zdvojování nebo naopak k neplnění plného rozsahu činností- každý člen ~Y. 

měl přesně vědět, co spadá do jeho kompetence a za co je odpovědný. Organizační výbC?r 

vybírá a řídí prostředníky, kteří jsou tzv. "spojkami" mezi pedagogy účastnických škol 

finálového turnaje a organizačním výborem. Snahou je vyhnout se situaci, aby zástupci škol 

se sebemenším problémem obraceli přímo na členy realizačního týmu, jejichž primárním 

úkolem je celkové zajištění celé akce. 

Osvědčený manažer akce každoročně jedná se stejnými partnery (se zástupci 

společnosti Coca-cola, se zástupci Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy, se zástupci 

ČMFS, se zástupci mediálních partnerů, s patronem celé akce atd.) a svými schopnostmi 

výrazně přispívá k bezproblémovému chodu a organizaci celé akce. Proto je důležité vyvíjet 

maximální snahu osvědčeného manažera akce udržet a dále motivovat, aby se podílel na 

organizaci akce i v dalších letech. Nemělo by se zapomínat na výchovu a průběžného 

zaškolování možného nástupce, který by byl schopen a připraven v případě jakýchkoliy 

problémů hlavního manažera akce plnohodnotně zastoupit, v krajním v případě nahradit. ; ,, 

.·i 

Výběrem známého patrona akce lze přilákat nejen větší počet účastníků a rozsáhlejší 

zájem medií o sportovní akci, ale především další obchodní partnery, kteří by se rádi na chodu 

úspěšné a populární akce podíleli. Samozřejmou výhodou zajistit jako patrona například člena 

reprezentačního fotbalového týmu nebo minimálně známého ligové hráče, ke kterému by 

mohli žáci vzhlížet a obdivovat jej. 

Logo akce (viz příloha 1 O) je používáno již od vzniku Coca-cola Školského poháru a 

neodmyslitelně patří na veškeré propagační materiály. Cílem by mělo být logo ještě více 

dostat do povědomí veřejnosti. 

Důležitým komunikačním kanálem jsou webové stránky akce (viz příloha ll). Na 

základě srovnání s některými příbuznými akcemi (McDonald' s Cup) lze uvažovat i o novém 

designu webových stránek. Inovací by bylo průběžné umisťování výsledků z kvalifikačních 

kol, aby ostatní účastnické školy měly přehled na koho narazí v další fázi turnaje. 
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Zajištění kvalitnější medializace akce by se mělo stát každoročním automatismem, 

aby se Coca-cola Školský pohár dostal do povědomí co nejširšímu spektru veřejnosti. 

Především vetší zaměření na finálovou fázi turnaje by mohlo vést k rostoucí propagaci 

samotné akce. 

·• . 

Jako místo konání finálového turnaje byl zvolen tréninkový areál AC SPART.{\ 

PRAHA v hlavním městě. Z hlediska lokace a zázemí se jedná o nejlepší možné řešenL 

Finálového turnaje se účastní 16 nejlepších škol z celé republiky a protože tréninkové centrum 

nabízí sedm velkých travnatých ploch, kde není problém zároveň odehrát více zápasů ve 

stejný čas, což se řadí mezi nejdůležitější faktory při pořádání turnaje s tak velkým počtem 

účastníků, je místo konání zvoleno dokonale. 

Pro zvýšení počtu účastnických škol Coca-cola Školského poháru je nutné nabídnout 

školám ještě kvalitnější služby, aby se přihlašovali pravidelně každým rokem. Jednou 

z možností je nabídka seminářů pro pedagogy nejen pro zástupce týmů, které se účastní 

finálového turnaje, ale i pro zástupce týmů, které se s turnajem rozloučí již v regionálních 

kvalifikačních kolech. Pokud se rozroste základna účastníků, zvýší se i propagace celé akce . 

. ' 

Coca-cola Školský pohár se koná od roku 2001 a tak o tradici v tomto případě neize 

pochybovat. O neustálé podporování povědomí široké veřejnosti o samotné existenci akce se 

snaží komunikační strategie, která je podrobně popsána v kapitole 7.3. 

·..: '·.~ 
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6.1.2 Slabé stránky Coca-cola Školského poháru 

Slabé stránky: Eliminace slabých stránek: 

Medializace akce 
-zajistit TV prenos finálového utkáni, sestrih 
nejzajímavějších momentů turnaje 

- nalézt hlavniho mediálniho partnera 

-zajistit pravidelné zpravodajstvi z průběhu akce 
(kvalifikačnich kol) v regionálnim tisku .. , -· 

Nepredvídatelné problémy 
- pripravit krizový plánu pro situace, 

které mohou nastat 

Plánováni akce -plánováni akce s dostatečným predstihem 

-zanést do plánu odpovidajlci časové rezervy 

Dobrovolnici 
-zajistit větší počet dobrovolníků z rad ostatních 
žáků účastnických škol 

-zabezpečit větší motivaci pro dobrovolniky 

Rozhodčí 
-zajistit kvalitnější a zkušenější 

rozhodcovský sbor pro finálový turnaj 

Ubytování 
-zajistit ubytování v blízkosti místa konáni 
finálového turnaje 

Diváci 
- kvalitnější propagací akce nalákat vice diváků 

(nejen z rad rodičů a zástupců účastnických škol) 

- zajistit, aby se Coca-cola $kolský pohár stal 
marketingovým produktem 

Ke zlepšení medializace akce by přispělo zajištění televizního přenosu finálového 

utkání mezi nejlepším českým a slovenským týmem, které se mezi sebou utkají o hlavní cenu, 

případně sestřih nejzajímavějších okamžiků z finálového turnaje. Nalezení hlavní mediálního 

partnera, který by pravidelně informoval o výsledcích z regionálních kol, by se stalo 

nespornou výhodou oproti konkurenčním sportovním akcím podobného rázu. 

Pro minimalizaci nepředvídatelným problémů je samozřejmostí sestavení krizového 

plánu, který se bude zabývat např. situací, kdy dodavatel nesplní termín dodání zboží. Proto je 

nutné do plánování akce zahrnout příslušné časové rezervy, aby se těmto problémům včas 

předcházelo. Nutností je sestavit plán akce s dostatečným časovým odstupem před zahájením 

celé akce. 
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Zajištění většího počtu dobrovolníků ušetří především náklady spojené s najímáním 

ostatních pracovních sil. Největší počet dobrovolníků vzejde z okruhu spolužáků samotných 

hráčů účastnických škol, proto by bylo vhodné se na tuto skupinu zaměřit co nejvíce. Pro 

zajištění dobrovolníků se musí stanovit odpovídající motivace, aby se na akci aktivně podíleli. 

Mezi vhodné motivační prvky patří poskytnutí reklamních předmětů s logem Coca-cola 

Školského poháru, účast na autogramiádě patrona akce, ubytování a strava během finálového 

turnaje zdarma atd. 

Nedostatkem každé podobné akce jsou nesprávné výroky rozhodcovského sboru. 

Snahou organizačního výboru musí být získání co nejkvalitnějších rozhodčích, aby se tyto 

problémy minimalizovali. Je pravidlem, že každý rok se některý z týmů cítí poškozen a 

z vlastní zkušenosti bohužel musím potvrdit, že častokrát oprávněně. 

Ubytování během finálového turnaje je příliš vzdáleno od místa konání samotného 

turnaje. Proto k zajištění většího komfortu pro jednotlivé účastníky by měl být dohledáno 

ubytovací zařízení ve vetší blízkosti konaní finálového turnaje- tzn. v okolí Strahova. 

Mezi diváky nejčastěji narazíte na rodiče žáků, kteří se finálového turnaje účastní. 

Nechybí však ani fotbaloví skauti pozorující talentované mladé hráče. Cílem by mělo být 

pokusit se o rozšíření divácké základny, tzn. oslovit i diváky, kteří nejsou přímo na turnaji 

zainteresování z různých důvodů, a nalákat je k návštěvě kvalitního finálového turnaje. 

Cestou je vytvořit z Coca-cola Školského poháru marketingový produkt. · -

-55-



6.1.3 Příležitosti Coca-cola Školského poháru 

Příležitosti: Zdroje a úsilí potřebné k využití příležitostí: 

Povýšení Coca-cola Školského poháru 
-zajištění většího finančního rozpočtu na akci 

nad ostatní obdobné sportovní akce 

-zkvalitnění doprovodného programu 
(vystoupení známé zpěváka/zpěvačky) 

-zajištění většího počtu hlavních cen 
pro vítězné týmy 

-zajištění kvalitnější mediální propagace akce 

Získání většího počtu obchodních 
partnerů v souvislosti s budoucí -rozšíření poskytovaných služeb 
dominancí mezi obdobnými od stávajících obchodních partnerů 
sportovními akcemi 

-oslovení silných obchodních partnerů 

Patroni akce -zajištění většího počtu známějších patronů akce 

- oslovení nejznámějších fotbalistů 
reprezentačního týmu 

Kladný vztah s MŠMT - kvalitnější podpora ze strany státu 
-poskytnutí finančních prostředků 

Kladný vztah s CMFS 
-zajištění kvalitnějšího a zkušenějšího 

rozhodcovského sboru finálového turnaje 

- propůjčení prostor pro semináře pro pedagogy 

Kladný vztah s AC SPARTA PRAHA - snížení ceny za pronájem areálu, kde se 
koná finálový turnaj 

- poskytnutí fotbalistů AC SPARTA jako patronů akce 

Vzhledem ke každoročnímu úspěšnému ročníku Coca-cola Školského pohárů by mělo 

být snahou organizátorů dosáhnout zvýšení finančního rozpočtu na akci a díky větším 

možnostem (zkvalitnění doprovodného programu, zajištění většího počtu hlavních cen, 

kvalitnější propagace - inzerce, radiospoty atd.) povýšit Coca-cola Školský pohár nad 

ostatní obdobné akce mezi které se řadí především McDonalď s Cup. McDonalď s Cup má 

v současné chvíli propracovanější komunikační strategii a více regionálních mediálních 

partnerů (Deník, Sport, e-fotbal.cz). Bez kvalitnější propagace tuto příležitost využít nelze. 

V případě dominance mezi obdobnými sportovními akcemi je povinností získat větší 

počet obchodních partnerů v podílení se na zajištění akce zvláště v mediální oblasti. 

Nabídnutí výroby a propagace banneru mediálního partnera na finálovém turnaje výměnou za 

uveřejnění inzerátu či spotu je tou nejvhodnější variantou. Dále se snažit prohloubit 
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spolupráci s dodavatelem sportovního vybavení (hrací míče, dresy) v souvislosti s rozšířením 

dodaného sortimentu (např. teplákové soupravy pro volný čas). I přesto lze nalákat další 

strategické partnery, kteří se uplatňují v odlišné oblasti- provozovatelé multikin atd. 

Zajištění většího počtu a známějších patronů akce by přispělo opět ke zkvalitnění 

propagace samotné akce. V hledáčku by neměli chybět nejznámější fotbalisté 

z reprezentačního týmu. 

Využít kvalitnější podporu ze strany ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

by vedlo k možnému získání grantů ze strany státu na akci. Stávající podpora ve formě 

umožnění účasti žáků na turnaji v době školní výuky je dle mého názoru nedostatečná a 

potenciál pro prohloubení propojení mezi Coca-cola Školským pohárem a ministerstvem 

školství, mládeže a tělovýchovy jistě existuje. 

Kladný vztah s ČMFS lze zohlednit při jednání o nasazení kvalitních a zkušených 

fotbalových arbitrů, aby se minimalizovali problémy s poškozením jednotlivých týmů ze 

strany rozhodčích. Nasnadě je také propůjčení prostor pro semináře s pedagogy v areálu 

ČMFS, kde školitelé a pedagogové nalezou odpovídající zázemí. 

Dojednat s klubem AC SPARTA PRAHA snížení ceny za pronájem tréninkového 

areálu pro finálový turnaj by se mělo stát jednou z priorit organizačního výboru Coca-cola 

Školského poháru. Vzhledem k pravidelnému konání akce ujistit zástupce klubu, že příjem za 

pronájem bude každoroční a měli by také v ceně zohlednit propagaci vlastního tréninkového 

areálu. Pro prohloubení spolupráce lze požádat o získání fotbalového zástupce, který by se 

stal jedním z patronů celé akce. . t ; 
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6.1.4 Hrozby Coca-cola Školského poháru 

Hrozby: Možnosti jejich eliminace: 

Počasi během celé akce - neovlivnitelné, snažit se vybrat letni termin 

-konáni základnich kol akce v pozdějšfch měsicich 

Hospodářská situace v zemi - prosperujici ekonomika 

Kriminalita, násilí 
-varováni pfed největšimi nebezpečimi, které 
čihaji na účastniky finálového turnaje (kapsáři) 

Celorepublikové stávky 
-v připadě stávky státnich zaměstnanců 

(napr. železničářů) zajistit soukromého dopravce 

- kvalitnim marketingem a managementem sportovni 
Odstoupeni hlavniho partnera akce akce partnera přesvědčit o pozitivnich dopadech 

na ekonomickou prosperitu jeho společnosti 

Konkurence obdobných sportovnich akci 
- diky kvalitni organizaci a marketingovému 
zabezpečeni akce předčit konkurenci 

Nezájem pedagogů 
- aktivni kampani vyjmenovat kladné důsledky, 

které přinese účast škol na sportovni akci 

Zraněni zúčastněných hráčů 
-důkladná prezentace kampaně za dodržováni 

chováni fair-play 

-věcné ceny pro neslušnějši mužstvo akce 

-zajištěni zdravotnické služby 

Selháni dodavatele - pracovat s osvědčenými dodavateli 

- kalkulovat s úměrnou časovou rezervou 

Počasí během celé akce ovlivnit nelze. Zachování terminu konání akce Garo, léto) je 

tou nejvhodnější variantou vzhledem k tomu, že školní rok končí v červnu a následně všem 

žákům začínají prázdniny. Finálový turnaj je každoročně naplánován na začátek června -

jedná se o nejpozdější možný termín. 

Hospodářství a prosperita ekonomiky jako celku ovlivňuje finálním způsobem 

nejen každého z nás, ale i dění kolem nás, sportovní oblasti nevyjímaje. I proto si myslím, že 

pořádaní takto rozsáhlé sportovní akce vyžaduje zdravě prosperující ekonomiku s úspěšnými 

společnostmi, které se mohou podílet na rozvoji sportu a s ním související podporu 

sportovních akcí. 

Varování před kriminalitou a násilím je jedinou formou, jak minimalizovat situace, 

na které mohou účastníci při konání finálové turnaje v hlavním městě narazit. Největší 

hrozbou jsou v každém případě "vyhlášení" kapsáři. 
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Celorepublikovým stávkám taktéž nelze předejít, natož zabránit. V případě stávky 

státních dopravců (železničáři) je povinností organizátorů zajistit postiženým týmům náhradní 

autobusovou dopravu, kterou zajistí soukromý dopravce. 

Odstoupení hlavního partnera akce by znamenal pro takto rozsáhlou sportovní akci 

zánik, jelikož společnost Coca-cola hradí celý rozpočet na akci. Proto je povinností kvalitním 

marketingem a managementem sportovní akce partnera přesvědčit o pozitivních dopadech 

na ekonomickou prosperitu jeho společnosti. 

Na základě maximalizace silných stránek, minimalizace slabých stránek a využití 

nabízených příležitostí uváděných výše lze předčít obdobné konkurenční projekty. 

Samozřejmostí je bezchybný průběh, kvalitní organizace a odpovídající marketingové 

zajištění akce. 

' 
Kvalitním průběhem akce se zabrání nezájmu pedagogů, kteří budou naopak :Se 

., 

samotnou akcí natolik spojeni, že akci doporučí i kolegům z ostatních školních zařízení 

v regwnu. 

Mezi velké hrozby se řadí zranění zúčastněných hráčů. Organizační výbor musí 

zajistit profesionální zdravotnickou službu, která bude k dispozici po celou dobu v místě 

konání turnaje. Měl by být kladen větší důraz na propagaci kampaně fair play za dodržování 

pravidel a fair play chování. Mezi vhodné inovace patří udělení ceny pro neslušnější mužstvo 

a apelace na pedagogy, aby své svěřence vedli k dodržování fair-play. 

Selhání dodavatele lze odvrátit spoluprací s osvědčenými dodavateli. Organizátoři by 

vždy měly kalkulovat s dostatečnou časovou rezervou, aby problémům s dodavateli co nejvíce 

předešli. 

·· -:: 

' , . 
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6.2. Výsledky z hloubkových interview s odborníky 

Z hloubkových interview vyplývá spokojenost obou odborníků s organizací akce .. 

Poukazují na fakt, že společnost Coca-cola neváhá každoročně financovat Coca-cola Školský 

pohár, který zaštiťuje svým jménem. 

Úspěšnost akce je prokázána i tím, že se od roku 2004 Coca-cola Školský pohár 

rozšířil i na Slovensko, a od roku 2005 se k fotbalu přiřadila i soutěž pro dívky Coca-cola 

Dance team, která se stala nedílnou součástí celého projektu. V porotě usedají známé a 

prestižní osobnosti z taneční branže, které také moderují u dívek velmi oblíbený "workshop" 

věnovaný moderním tanečním trendům. 

Důraz kladou i na získání známého fotbalového patrona akce (naposledy Tomáš 

Necid), který se v minulosti Coca-cola Školského poháru dokonce sám účastnil. Prvním 

významným patron projetu byl Antonín Panenka. 

Také nastartování vrcholové kariéry fotbalisty není na Coca-cola Školském poháru 

nemožné. Důkazem je již zmiňovaný Tomáš Necid, který v současné době obléká dies 

prvoligových fotbalistů Jablonce, kam byl zapůjčen na hostování zjednoho 

z nejpopulárnějších českých klubů SK Slavie Praha. Další hráči se prosazují v mládežnických 

reprezentačních výběrech, namátkou Lukáš Hejda nebo Ondřej Murín. 

Každý ročník se snaží doplnit různými inovacemi, aby obohatili doprovodný program 

celé akce a přilákali tak ještě více účastníků, diváků a mediálního zájmu. Nejnovější inovací 

je velmi zdařilé loňské česko-slovenské finále o hlavní cenu (v minulém roce zájezd do 

tréninkového centra Brazilské fotbalové akademie v Rio de Janeiru), které bylo zdůrazňováno 

jako nejdůležitější bod loňského ročníku a zároveň v podobných sportovních projektech 

nemá obdoby. Poraženému finalistovi garantují také velmi prestižní odměnu (v minulém roce 

poukaz na týdenní pobyt v tréninkovém centru Pavla Nedvěda). 

Mezi nejobtížnější činnosti odborníci řadí nepřetržitou komunikaci s trenéry · ;··'a 

koordinaci obrovského počtu turnajů v základní části celé akce, kde nejsložitější části·je 

zajištění hracích ploch a rozhodčích. Připouštějí také obtížné zajištění objektivity rozhodování 

v jednotlivých zápasech. 
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Od letošního již 8.ročníku Coca-cola Školského poháru očekávají opět hojnou účast, 

hodně sportu a také zábavy, která na podobné akci jistě nesmí chybět. Největší podíl práce 

jistě zabere organizace velkých finálových turnajů v Praze na Strahově a v Bratislavě v areálu 

Internu Bratislava. Mimořádnou motivací a zpestřením pro všechny účastníky by mělo být 

zajištění televizního přímého přenosu česko-slovenského finále. V současné chvíli probíhají 

jednání s kanálem ČT4 Sport. .· .( 

O expanze do jiných zemí se zatím neuvažuje, protože Coca-cola Školský pohár běži 

v mnoha jiných evropských a mimo evropských zemích. Nicméně by stálo za úvahu 

zorganizování celoevropského finále. 
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7. INOVACE PROJEKTU COCA-COLA ŠKOLSKÝ POHÁR NA LÉTA 

2009-2011 

7.1 Návrh inovací k projektu 

Na základě získaných poznatků při charakteristice projektu a při rozhovoru 

s odborníky předkládám návrhy inovací, které by se dali v budoucnu využít. 

Představované návrhy inovací: 

1) Cena Fair play 

Cílem je podporovat "džentlmenské" chování hráčů a trenérů, snížení celkového počtu 

zranění během celé akce. Hráči a pedagogové si musí uvědomit, že je to jenom sport a hraje 

se pro radost. Pedagogové by měli své hráče především vychovávat a nejenom se snažit 

dosáhnout vítězství jakýmkoliv způsobem. 

Inovací bude udělení dvou cen: 

a) Fair play moment turnaje 

b) Nejdisciplinovanější mužstvo finálového turnaje 

2) Internetová a SMS soutěž 

Vědomostní soutěž o sportovním světě a o výrobcích Coca-cola bude vypsána pro 

všechny účastníky turnaje a také pro jejich spolužáky (nesmí být starší patnácti let) za účelem 

získání hlavní ceny, což bude právo připojit se k vítěznému mužstvu po turnaji a zúčastnit se 

sportovního zájezdu, který vítězný tým vyhraje. Navíc soutěž přinese větší podvědomí 

veřejnosti o Coca-cola Školském poháru a možnost pro spolužáky fotbalových hráčů se také 

sportovní akce v jisté míře zúčastnit. 

3) Originální náramek Coca-cola Školského poháru 

Cílem je pozitivně motivovat žáky základních a středních škol a víceletých gymnázií 

ke konzumaci nápojů z portfolia výrobků značky Coca-cola. Samozřejmě platí věková hranice 

pro účast na soutěži (do 15-ti let). 
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Možná struktura doplňkové akce: 

a) za tři zaslané etikety žák získá originální červený náramek Coca-cola Školský pohár 

b) soutěžící, který zašle nejvíce etiket, vyhraje hlavní cenu- účast na sportovním zájezdu 

s vítězným týmem 

c) charitativní prvek- za každého, kdo zašle tři etikety, Coca-cola zašle (daruje) 10,-Kč 

na charitu (Nadace Terezy Maxové, Člověk v tísni, Liga proti rakovině, Světluška) 

4) Výroba více propagačních předmětů s logem Coca-cola Školský pohár 

Pro rozšíření propagace lze vyrábět více propagačních předmětů. (školní sešity, tužky, 

píšťalky, batohy, tašky, sportovní oblečení - dresy, čepice, trička, teplákové soupravy pro 

volný čas) 

5) Rozšíření seminářů pro pedagogy 

Uskutečnit semináře pro pedagogy zastupující školy, které se neúčastní finálového 

turnaje, aby mohli lépe vést své svěřence ve sportovním tréninku. 

Navrhovaná témata k seminářům: 

a) vychovatelská činnost 

b) psychologický přístup ke svým svěřencům 

c) chování fair play k soupeřům a k rozhodčím 

d) úvod do trenérské práce 
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7.2 Návrh na zdokonalení manažerských činností 

Praxe kombinuje jednotlivé manažerské činnosti, přesto jsem se pokusil na základě 

studia teoretických východisek rozdělit jednotlivé manažerské činnosti a doplnit příslušné 

inovace. 

1) Plánování a strategické plánování 

Základem strategického plánu budou přesně strukturované činnosti v časových 

úsecích. Plán bude připraven s dostatečnou časovou rezervou předem a s možnými časovými 

odchylkami v timingu. Nezbytně nutné je mít připraven plán pro krizové situace (špatné 

počasí~ zajištění náhradního hřiště). 

Základem strategického plánu je analýza interních faktorů: 

~ fUnkcesportovníakce 

- definice fUnkce sportovní akce 

~ personální zabezpečení sportovní akce 

-ustanovení realizačního týmu (kap. 5.1.6) 

~ účastnické týmy sportovní akce 

-registrace škol 

~ místo konání sportovní akce 

- určení místa konání základních regionálních kol 

- rezervace tréninkového centra AC Sparta Praha pro finálový turnaj 

~ určování cen 

-zajištění hlavní ceny (vstupenky na Mistrovství Světa, Mistrovství Evropy) 

~ propagace 

-stanovení a zajištění kvalitní propagační strategie 

~ komunikace 

-stanovení a zajištění kvalitní komunikační strategie (kap. 7.3) 

~ finance 

- zajištěny společností Coca-cola 

- kontrola čerpání rozpočtu akce 
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2) Strategický postup pro realizaci sportovní akce 

V silách organizátora je tuto akci uskutečnit. Nesmí ale opomenout minimalizovat 

rizika, která mohou nastat. Nejdůležitějším úkolem bude využití možnosti povýšit Coca-cola 

Školský pohár nad obdobné sportovní akce. Toho lze dosáhnout kvalitní a připravenou 

marketingovou strategii, díky které vzroste propagace celé akce. 

Cílem bude rozšíření sportovní akce do podvědomí široké veřejnosti, což dosáhneme 

pouze kvalitním stanovení komunikační strategie (viz kap. 7.3). 

Důležité bude stanovení časového plánu akce s minimálními odchylkami, kde budeme počítat 

s dostatečnou časovou rezervou pro náhradní termíny, aby se vše v případě nepřízně počasí 

stihlo odehrát do nejbližšího pokračování kvalifikačního turnaje. 

Nutností bude průběžná kontrola celé akce, aby nedocházelo k vychýlení od 

stanoveného timingu a také bude povinností průběžně kontrolovat finanční částky odčerpané 

z rozpočtu, aby nedošlo k jeho překročení. 

3) Organizování a organizační struktury 

Základem je kvalitní stanovení organizačních struktur především u organizačního 

výboru a přesná definice funkcí, pravomocí a odpovědnosti jednotlivých členů organizačního 

výboru. 

V dosavadním průběhu se plně osvědčila funkční struktura organizačního výboru a 

tudíž nepovažuji za nutné vymýšlet další změny a odkazuji na obr. 5 v kapitole 5.1.7. 

Rezervy lze vidět pouze v pracovním nasazení jednotlivých pracovníků. K úzkým místům 

v organizaci akce patří řízení a kontrola slovenské sekce, kde vzhledem k územní oddělenosti 

se snižuje účinnost operativního řízení a kontroly. 

K bezproblémovému průběhu celé akce jistě přispěje důkladné zaškolení brigádníků, 

popř. dobrovolníků. Nezbytné bude bezchybně dobrovolníky instruovat a řídit v jejich 

činnostech. 
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7.3 Komunikační strategie 
;··· 
·,•': 

Největší cílová skupina je mládež ve věku 13-15 let - aktivní účastníci Coca-cola 

Školského poháru a jejich spolužáci. Mladá generace je budoucím spotřebitelem produktů 

Coca-cola. Existují i ostatní cílové skupiny- pedagogové, rodiče účastníků turnaje. 

Kritériem úspěšnosti komunikační strategie bude, zda v této cílové skupině vroste 

prodej produktů Coca-cola. 

1) Cíl 

Cílem komunikační strategie je vyšší uplatnění produktů firmy Coca-cola na spotřebním trhu 

a také zajištění většího počtu účastnických škol na samotné akci. 

2) Cílové skupiny 

V našem případě se zaměřujeme nejen na školní mládež, ale také na pedagogy a širokou 

veřejnost. 

A} mládež 13- 15 let 

B) dospělí nad 35 let 

C) rodina (pojí tyto dvě skupiny) 

o Geografické a demografické znaky cílových skupin 

A) mládež 13- 15 let z celé České republiky bez rozdílu pohlaví, regionu či velikosti 

místa bydliště 

B) dospělí 35 let a více z celé České republiky bez rozdílu pohlaví, regionu či velikosti . 

místa bydliště 
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o Znaky z hlediska nákupního chování 

Komunikační strategie je nutno zaměřit neJen na dosavadní zákazníky, kteří pří 

nákupu nápojů preferují produkty firmy Coca-cola, ale především na občasné zákazníky a na 

osoby, jež dosud tyto produkty z nějakých důvodů opomíjeli. 

Nákupní zvyklosti domácností se odvíjí od rodinných rozhodnutí. Snahou je vytvořit 

nebo ovlivnit nákupní zvyklosti domácností, ve kterých se setkávají zkoumané cílové 

skupiny. Nejprve musíme získat odpovědi na tyto otázky: 

a) Má rodina vůbec zájem produkty Coca-cola zakoupit? 

b) Jaké množství má zájem rodina zakoupit? 

c) Jaké nákupní středisko rodina navštěvuje? 

Rodina hraje velmi důležitou roli. Je prokázáno, že děti mají vliv na rodiče, jaké výrobky 

zakoupí a zároveň i rodiče ovlivňují děti, jaké výrobky budou zakoupeny. 

·i·i 

o Typologie na základě postojů k značce : •: 

Mládež od 13 do 15 let můžeme charakterizovat jako osoby, které jednají pod tlakem 

okolí. Je pro ně důležité, že ve vztahu k jiným osobám, na nichž jim záleží, jsou používáním 

produktů značky Coca-cola "in". Mají při nákupu výrobku této značky lepší pocit. 

Naopak dospělí nad 35 let můžeme popsat jako osoby jednající ze zvyku, bez dalšího 

zdůvodnění jde o posilování vědomí, že jejich rozhodnutí dávat předost značce Coca-cola je 

správné. Výběr těchto produktů preferují proto, že nápoje této značky prostřednictvím 

reklamy v mediích jsou obecně známé. Očekávají charakteristickou chuť nápoje, jsou zvyklí i 

na obal či stálé umístění produktu v prodejně. Pro osoby, jež jsou motivované vnitřními 

faktory nebo parametry produktu, je změna značky dána především reklamou, obalem, vlastní 

potřebou změny, zvědavostí nebo různými typy soutěží s možností výhry. 

Vztah spotřebitelů ke značce prochází vývojem a budování image značky je dlouhodobá 

záležitost. Proto je nutné se jí zabývat průběžně. 
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Z marketingového pohledu je důležité, že: 

~ potencionální zákazník musí o značce vědět, 

~ je nutné vytvořit loajalitu ke značce Coca-cola, 

~ se spotřebitel musí se značkou identifikovat (např. pít Coca-colu na Vánoce), .· 

~ spotřebitel akceptuje hodnoty, které značka reprezentuje (dobrý vztah 

k mladému zákazníkovi prostřednictvím podpory sportů). 

o Psychografická analýza a její využití 

Mládež mezi 13 - 15 lety lze identifikovat jako spotřebitele řízení zvnějšku. Jejich 

hlavním záměrem je, aby si ostatní lidé, na nichž jim záleží, nic špatného nemysleli. Jde o 

příslušníky určitých sociálních skupin, kolektivů apod. 

Naopak dospělí nad 35 let řadíme ke spotřebitelům, kteří jsou orientovaní na své 

vnitřní potřeby a přání. Tito lidé se neřídí příkladem ostatních, ale produkty firmy Coca-cola 

kupují na základě svého vlastního rozhodnutí, které je motivováno osobní potřebou. Jedná se 

o zákazníky demonstrující příslušnost k určité sociální skupině podporující konzervativní, 

spotřební a okolím ovlivňovaný styl života. 

U mládeže lze formovat postoje a motivy mnohem lépe než u dospělých. U člověka, 

který produkty Coca-cola nevyhledává, existuje mnohem vetší šance přesvědčit k zakoupení 

produktů Coca-cola školáka než dospělého nad 35 let. 

Pracovat s cílovou skupinou na základě psychografických kriterií je poměrně složité. 

Psychologickou typologii je nutné dát do souvislosti určitých znaků člověka Geho osobnosti, 

temperamentu, charakteru, způsobu chování, ale i životních hodnot apod.). Z hlediska 

osobnosti člověka se při příjímání či odmítání reklamních argumentů projevuje jedinečnost 

osobnosti. Člověk si vybírá to, čeho si všimne, čemu věnuje z nějakých důvodů pozornost, 

reaguje na sdělení, se kterým se identifikuje. Na druhé straně odmítá to, co je mu 

nesrozumitelné, co neodpovídá jeho postojům a potřebám. Důležitá je také hodnotová 

orientace člověka, jeho aspirační úroveň a cíle, které si stanovuje. Nelze opomenout ani 

motivační strukturu osobnosti a charakteristiku poznávacích procesů, které vytvářejí tendenci 

k určitému způsobu spotřebnímu a nákupnímu chování. 
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o Způsob komunikace s cílovou skupinou 

Příprava komunikační kampaně vychází z marketingové analýzy, která musí 

obsahovat údaje o trhu, zákazních a v neposlední řadě i o konkurenci. Komunikační mix je 

nezbytnou součástí marketingového mixu a stanovené cíle komunikační kampaně musejí 

odpovídat stanovené marketingové strategii. Při přípravě kampaně je nutné vytypovat jasné 
' i ;' : 

cíle, vypracovat rozpočet, definovat cílovou skupinu, formulovat, co má být obsahem sdělení, 

vybrat vhodná media a také stanovit jakým způsobem se bude provádět kontrola výsledků 

kampaně. Důležitou součástí přípravy kampaně je mediální plán a výběr příslušných medií ve 

vazbě na cílové skupiny i celkovou komunikační strategii. Základem úspěšné komunikace je 

správné definování cílové skupiny, a to na podkladě geografických, demografických, psycho

grafických znaků, jak bylo popsáno výše. 

Nelze opomenout ani vztah k značce Coca-cola. Pro účinnou komunikaci je také 

důležité, aby reklamní sdělení odpovídalo poznávacím schopnostem cílové skupiny 

(děti a mládež), aby stimulovalo pozornost, bylo racionálně a emocionálně přijato 

a aby motivovalo k žádoucímu jednání - pravidelnému nákupu produktů značky Coca-cola. 

Při komunikaci s mládeží je potřeba volit slangová slova, která mládež používá. 

Nejvíce se účastníci turnaje setkají s kampaní Coca-cola během finálového turnaje, proto-j~ 

vhodné se zaměřit právě na tuto akci a vhodným způsobem komunikace získat další 
~ ..... ! 

potencionální zákazníky - např. rozdávat účastníkům turnaje stanovený počet produktů 

Coca-cola zdarma ... 

3) Volba medií 

Tisková média (noviny, časopisy) 

výhodou je možnost zasažení specifických cílových skupin a rychlost inzerce 

nevýhodou je přeplněnost inzercí a cenové znevýhodnění nepravidelných inzerentů 

Televize 

výhodou je působení na více smyslů a masový dosah 

nevýhodou jsou vysoké náklady a možnost přepínání kanálů 

Rozhlas 

výhodou je vysoká segmentace a cenová dostupnost ·::·\ 

nevýhodou je roztříštěnost posluchačů a vnímání rádia jako "média v pozadí" ,, 
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Venkovní reklama (vývěsné tabule, billboardy) 

výhodou je pestrost forem a efektivita 

nevýhodou je omezené množství informací a delší doba realizace 

Internet 

výhodou je rychlost a dostupnost 

nevýhodou je množství informací a technická omezení 

Aplikace na Coca-cola Školský pohár: 

Využití regionálních médií (např. tisk- Deník, rozhlas- Radio Vysočina, regionální 

televizní zpravodajství), kde se budou uveřejňovat průběžné výsledky z kvalifikačních kol. 

Samozřejmě nejvýhodnější formou je aktualizace webové stránky Coca-cola Školského 

poháru. 

Využití centrálních médií (tisk - Sport, rozhlas - Evropa 2, televize - sportovní 

zpravodajství a ČT 4 - přenos finálového utkání) k reklamě a zpravodajství z finálového 

turnaje a z česko-slovenského finále. Zařadit sem upoutávky na místo a termín konání 

finálového turnaje. 

4) Návrhy sdělení pro jednotlivá media 

Inzerát do tisku- využití loga Coca-cola Školského poháru s pozvánkou na finálový turnaj 

"Přijd'te se podívat, kdo získá vysněnou cestu do fotbalové akademie v Brazílii ... " 

. ·: 

Radiospot- zaměřit se opět na pozvánku k finálovému turnaji nebo na česko-slovenské finále 

"Rozhodující finálové klání Coca-cola Školského poháru mezi vítězem české části a 

nejlepším týmem ze Slovenska se koná 21. 6. 2009 na Andrově stadionu v Olomouci. 

Přijd'te podpořit českého vítěze Coca-cola Školského poháru." 

Venkovní bannery- kolem hřiště vždy nainstalovat bannery s logem Coca-cola 

"Coca-cola= RADOST ZE ŽIVOTA" 

Internet - veškeré materiály komunikovat s logem Coca-cola Školského poháru 

"Coca-cola Školský pohár 2009" 
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5) Rozpočet komunikace 

Netroufám si odhadovat rozpočet určený na komunikaci s cílovou skupinou, pouze se 

pokusím definovat komponenty, která bychom neměli zapomenout do struktury zahrnout: 

- výroby a servis webových stránek 

-placenou reklama v regionálním tisku (informační články, inzeráty, upoutávky) 

- tiskové konference 

- radiové spoty 

- televizní přenos finálového utkání 
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8. ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ PRO MANAŽERSKÝ TÝM 

8.1 Celkové naplnění cíle diplomové práce 

Cílem mé diplomové práce bylo na základě analýzy vypracovat inovace 

k projektu Coca-cola Školského poháru na léta 2009-2011, které budou použitelné pro 

aplikaci v praxi. Věřím, že zdokonalení v oblasti marketingových a manažerských 

činností v budoucnu nalezne své opodstatnění a manažerský tým je bude moci využít. 

Z tohoto důvodu jsem přesvědčen, že cíl mé diplomové práce byl splněn. 

SWOT analýza vykázala kompletní přehled všech silných stránek, nedostatků, 

příležitostí a hrozeb. Existuje zde množství položek, které lze zdokonalit, přesto si 

dovolím poznamenat, že Coca-cola Školský pohár patří mezi obdobnými akcemi 

k nejúspěšnějším projektům v České republice, což také dokazuje ocenění "Nejlepší 

Grassroots akce roku 2007". 

: .... 
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8.2 Doporučení pro manažerský tým 

Manažerskému týmu doporučuji zařadit výše zmiňované inovace (kapitola 7.1) 

do projektu Coca-cola Školského poháru. Věřím že tyto inovace dokáží přilákat ještě více 

účastníku akce a také zvětší mediální zájem o tuto akci. 

Na základě podrobně vypracované SWOT analýzy, která shrnovala silné, slabé stránky, 

příležitosti a hrozby, doporučuji: 

• zdokonalit vyhodnocené silné stránky- kapitola 6.1.1 

• minimalizovat vymezené slabé stránky projektu- kapitola 6.1.2 

• využít nastíněné příležitosti - kapitola 6.1.3 

• eliminovat možné hrozby projektu- kapitola 6.1.4 

Nakonec uvádím závěry a doporučení manažerskému týkající se: 

1) Personálního zajištění 

Doporučuji zachovat vhodně nastolenou a prověřenou strukturu realizačního týmu 

(kap. 5.1.6), přesněji stanovit kompetence jednotlivých členů organizačního týmu a 

zvýšit motivaci pro dobrovolníky, kteří se na projektu také budou podílet. 

Předpokladem je kvalitní organizace a vedení tzv. "prostředníků" a dobrovolníků. 

2) Rozpočtu akce 

Zkvalitněním organizace a mediální propagace akce doporučuji pobídnout společnost 

Coca-cola k navýšení stávajícího rozpočtu, aby se otevřel prostor pro zajištění ještě 

zajímavějšího doprovodného programu, který by přilákal další potencionální účastníky 

a diváky k této sportovní akci. 

3) Mediálního zajištění 

Mediální zajištění musí být dokonale připravené, naplánované, s přesným časovým 

harmonogramem, který zajišťuje intenzitu informovanosti směřující k vyvrcholení této 

sportovní akce - fmále mezi českým a slovenským týmem. Je nezbytné nastavit 

dokonalé vztahy s médii a zajistit jim přístup k co nejširším informacím o sportovní 

akci. Doporučuji se této oblasti co nejvíce věnovat, její úspěšnost je předpoklad 

k zaručené spokojenosti obchodních partnerů 
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4) Místa konání akce 

Doporučuji zachovat místo konání finálového turnaje, tj. tréninkový areál AC Sparta 

Praha v hlavním městě na Strahově, z hlediska umístění i z hlediska nabízeného 

zázemí. 

5) Termínu konání akce 

Doporučuji nepřistoupit ke změně termínu konání této celé sportovní akce. 

Kvalifikační kola se konají v jarních měsících, což je vzhledem k termínu konání 

finálového turnaje (začátek června) nezbytné, protože školní rok končí posledním 

červnovým dnem. Samozřejmě posunutí termínu akce do letních měsíců by bylo 

z meteorologických podmínek výhodnější, ale všichni školáci mají v těchto dnech 

prázdniny. 

6) Věkové hranice žáků, omezení fotbalových tříd 

Vymezenou věkovou hranici pro účast v turnaji (15 let) považuji za vhodnou. 

Výhodou je, že nedochází ke zvýhodňování týmů, které by mohli nasadit do utkaru 

starší a vyspělejší hráče. Zákaz účasti školám s fotbalovou specializací umožňuje 

zvítězit v turnaji téměř kterémukoliv účastníkovi, což je pro všechny školy velkou 

motivací. 

7) Komunikace s partnery akce 

Doporučuji využít navrhované komunikační strategie a propracovat ji prostřednictvím 

manažerského týmu do konkrétních detailů. 
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Příloha 3 

1) Jak jste celkově spokojen s projektem Coca-cola Školský pohár, který se koná již od 
roku 2001? 

2) Jak hodnotíte poslední 7. ročník Coca-cola Školského poháru 2007? 

3) V jakém roce jste se rozhodli pro rozšíření Coca-cola Školského poháru na Slovensko 
a proč? Z jakého důvodu jste od loňského roku přistoupili k nadnárodnímu fmále mezi 
vítězem z České republiky a Slovenska? 

4) V jakém roce jste se rozhodli připojit k projektu Coca-cola Školský pohár akci pro 
dívky Coca-cola Dance team a proč? 

5) V posledních letech jste se rozhodli Coca-cola Školský pohár vždy zaštítit známým 
českým fotbalistou. O které fotbalisty se jednalo a proč jste se pro tento krok rozhodli? 
Jak se získávají takto známí hráči na Coca-cola Školský pohár? 

6) Podařilo se v poslední době najít mezi tolika hráči mladého fotbalistu, který se 
dokázal prosadit ve známém českém klubu nebo v zahraničí? 

7) Projekt Coca-cola Školský pohár pravidelně zaštit'uje Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy a současně spolupracujete s ČMFS. Co se konkrétně skrývá pod touto 
podporou? 

8) Co pokládáte za nejobtížnější činnost při organizaci Coca-cola Školského poháru? 

9) Za dobu, co Coca-cola Školský pohár spolupořádáte, setkal jste s nějakým 
problémem, co se marketingového zabezpečení akce týče? 

10) Dokázali jste vybudovat tradici v pořádání Coca-cola Školského poháru, uvažujete 
ještě o nějakých inovací či dokonce rozšíření projektu za hranice Ceské republiky a 
Slovenska? 

ll) Co očekáváte od letošního již 8. ročníku Coca-cola Školského poháru 2008, 
připravujete nějaké nové zpestření pro účastníky finálového turnaje? 

12) V jaké pozici byste rád viděl Coca-cola Školský pohár v roce 2013? 
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Příloha 4 

Návod pro organizaci turnajů a práci se Zápisem o utkáni 

Turnaje 
V příloze tohoto dopisu jste obdrželi formulář ,.1. Kolo- Rozlosování", který určuje vzájemné soupeře 

v jedné skupině a zároveň pořadí jednotlivých utkání. 
Vždy první shora uvedené družstvo z dané čtveřice- .Pořadatel" má povinnost zajistit vhodnou hrací 

plochu pro všechna utkání a určit termín a místo konání a přesný začátek prvního zápasu dle rozlosováni. 
Zároveň musí tyto informace oznámit všem zbývajícím soupeřům ve skupině a to nejméně 3 pracovní dny 
předem. 

Družstva hrají v kvalifikační skupině systémem každý s každým. Začátek prvního utkání stanoví 
pořadatel. Další utkání začínají ihned po skončení toho předchozího (výjimku tvoří utkáni k němuž nastupuje 
družstvo, které právě ukončilo své utkání a v takovém případě je stanovena přestávka 20 min.). 

Pravidla pro určení konečného umístění a vítěze turnaje naleznete v Pravidlech turnaje. Vítěz každé 
skupiny postoupí do dalšího kola turnaje. Po té mu budou poskytnuty nové informace o dalším průběhu turnaje. 

Výsledky a kontakty na všechny účastníky turnaje 
Aktuální výsledky jednotlivých utkání najdete na internetové adrese www.coca-colapohar.cz. Na těchto 

stránkách bude také k dispozici adresář všech účastníků turnaje, sloužící k vyhledávání údajů o Vašem soupeři, 
abyste jej mohli kontaktovat a domluvit všechny potřebné náležitosti. Kontaktní informace o soupeřích naleznete 
taktéž ve formuláři "1. Kolo- Rozlosování" 

V případě, že máte problémy s připojením k internetu, prosím, volejte na naši informační linku 222 009 
900 ve všedních dnech v době od 8.00 do 15.00 hod., kde Vám rádi poskytneme informace. 

Termínová listina 
Pro jednotlivá kola turnaje je stanovena oficiální termínová listina, která je závazná pro odehrání všech 

utkání. Termíny jednotlivých kol turnaje jsou uvedeny na webových stránkách. Utkání každého daného kola se 
tedy musí odehrát v jednom ze dnů uvedených v termínové listině. V praxi to znamená, že první z každé 
vylosované čtveřice "Pořadatel" je povinen nahlásit soupeřům přesný datum, místo a začátek utkání, a to 
minimálně 3 pracovní dny před dnem konání turnaje. Soupeři jsou povinni akceptovat zvolený termín a dostavit 
se k utkání. 

V případě, že se prvnímu z dané čtveřice nepodaří najít hrací plochu, může požádat o spolupráci 
soupeře a utkání odehrát na jím vybraném místě. V takovém případě přecházejí všechny povinnosti na druhé 
družstvo. Pokud ani jedno z družstev není schopno zajistit hrací plochu ve stanoveném termínu, může 
organizační výbor turnaje na požádání utkání přesunout na vhodnější termín, pokud to průběh turnaje dovolí. 

Zápisy o utkání 
Zápisy o utkání vyplňují v průběhu jednotlivých utkání vždy jeho rozhodčí a oba vedoucí družstev. 

Vítězné družstvo je pak povinno řádně vyplněné zápisy všech utkání turnaje odeslat poštou organizátorům 
turnaje. 

Při vyplňování zápisu postupujte následujícím způsobem: 
Rozhodčí vyplní před utkáním svá jména, názvy obou škol, datum a místo konání utkání, hrací kolo -1., 2, 
respektive 3. kolo. Poté předají zápis vedoucím družstev, kteří doplní seznam hráčů a potvrdí správnost údajů 
podpisem. Během utkání potom jeden z rozhodčích doplňuje u jmen hráčů čas střídání, obdržení žluté, popř. 
červené karty a dále dopisuje údaje o vstřelených gólech. Navíc do kolonky .průběh utkání" může zaznamenat 
zvláštní události jako důvod vyloučení, zranění nebo jiné. Po skončení utkání dopíše rozhodčí konečný a 
poločasový výsledek, správnost údajů stvrdí svým podpisem a předá zápis Pořadateli turnaje, který je po 
odehrání všech utkání přenechá vítěznému družstvu, které je odešle poštou. 
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Návod pro organizaci Kvalifikačních utkání a práci se Zápisem o utkáni 

Kvalifikační utkáni 
V příloze tohoto dopisu jste obdrželi formulář "Kvalifikační utkáni- Rozlosování", který určuje 

vzájemné soupeře v kvalifikačním utkání. 
Vždy první shora uvedené družstvo z dané dvojice- ,.Pořadatel" má povinnost zajistit vhodnou hrací 

plochu pro utkáni a určit přesný termín, místo a začátek zápasu. Zároveň musí tyto informace oznámit soupeři a 
to nejméně 3 pracovní dny předem. 

Hrací doba je stanovena na 2x 30 minut, s přestávkou v poločase 15 minut. Skončí-li utkáni v řádné 
hrací době nerozhodně, rozhodnou o jeho vítězi pokutové kopy (každé družstvo má 5 pokusů) . Vítěz utkáni 
postoupí do dalšího kola tumaje. Po té mu budou poskytnuty nové informace o dalším průběhu tumaje. 

Výsledky a kontakty na všechny účastníky turnaje 
Aktuální výsledky jednotlivých utkání najdete na internetové adrese www.coca-colapohar.cz. Na těchto 

stránkách bude také k dispozici adresář všech účastníků tumaje, sloužící k vyhledávání údajů o Vašem soupeři, 
abyste jej mohli kontaktovat a domluvit všechny potřebné náležitosti. Kontaktní informace o soupeři naleznete 
taktéž ve formuláři "Kvalifikační utkáni- Rozlosování" 

V případě, že máte problémy s připojením k internetu, prosím, volejte na naši informační linku 222 009 
900 ve všedních dnech v době od 8.00 do 15.00 hod., kde Vám rádi poskytneme informace. 

Termínová listina 
Pro jednotlivá kola tumaje je stanovena oficiální termínová listina, která je závazná pro odehrání všech 

utkání. Termíny jednotlivých kol tumaje jsou uvedeny na webových stránkách. Utkání každého daného kola se 
tedy musí odehrát v jednom ze dnů uvedených v termínové listině. V praxi to znamená, že první z každé 
vylosované dvojice .Pořadatel" je povinen nahlásit soupeři přesný datum, místo a začátek utkání, a to minimálně 
3 pracovní dny před dnem konání tumaje. Soupeř je povinen akceptovat zvolený termín a dostavit se k utkáni. 

V případě, že se prvnímu z dané dvojice nepodaří najít hrací plochu, může požádat o spolupráci 
soupeře a utkání odehrát na jím vybraném místě. V takovém případě přecházejí všechny povinnosti na druhé 
družstvo. Pokud ani jedno z družstev není schopno zajistit hrací plochu ve stanoveném termínu, může 
organizační výbor tumaje na požádání utkání přesunout na vhodnější termín, pokud to průběh tu maje dovolí. 

Zápisy o utkání 
Zápisy o utkání vyplňují v průběhu jednotlivých utkání vždy jeho rozhodčí a oba vedoucí družstev. 

Vítězné družstvo je pak povinno řádně vyplněný Zápis o utkání odeslat faxem organizátorům tumaje. 

Při vyplňování zápisu postupujte následujícím způsobem: 
Rozhodčí vyplní před utkáním svá jména, názvy obou škol, datum a místo konání utkání, hrací kolo- KÚ. Poté 
předají zápis vedoucím družstev, kteří doplní seznam hráčů a potvrdí správnost údajů podpisem. Během utkání · 
potom jeden z rozhodčích doplňuje u jmen hráčů čas střídání, obdržení žluté, popř. červené karty a dále dopisuje 
údaje o vstřelených gólech. Navíc do kolonky "průběh utkání" může zaznamenat zvláštní události jako důvod 
vyloučení, zranění nebo jiné. Po skončení utkání dopíše rozhodčí konečný a poločasový výsledek, správnost 
údajů stvrdí svým podpisem a předá zápis vítěznému družstvu, které je odešle faxem organizátorům turnaje na 
číslo 222 009 167. 

- 83-
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Příloha 7 

PRAVIDLA TURNAJE 

SYSTÉM TURNAJE 

Všechna utkání turnaje se hrají podle Pravidel fotbalu, Soutěžního řádu a ostatních platných 
předpisů Českomoravského fotbalového svazu (ČMFS), nejsou-li v těchto propozicích 
upraveny jinak se zřetelem na zvláštnosti této pohárové soutěže. Organizátor, resp. 
organizační výbor turnaje, je oprávněn rozhodovat o všech otázkách týkajících se turnaje. 
Přihlášená družstva budou rozlosována do 256 skupin podle regionálního hlediska. Pokud 
počet přihlášených družstev přesáhne počet 1024, utkají se vylosované dvojice 
v kvalifikačním utkáni o postup do hlavní fáze turnaje, která se skládá ze tří kol. V každé 
vylosované skupině budou 4 družstva. Každé družstvo odehraje ve své skupině 3 utkání. Za 
vítězství obdrží 3 body, za remízu 1 bod a za prohru O. O konečném pořadí ve skupině 
rozhoduje počet získaných bodů ze všech odehraných utkání. Vítěz každé skupiny postupuje 
do dalšího kola turnaje. 

Při rovnosti bodů mezi účastníky o pořadí ve skupině rozhoduje: 
a) při shodě dvou družstev 

• vzájemný zápas 
• brankový rozdíl ze všech utkání 
• větší počet vstřelených branek ze všech utkání 
• kopy ze značky PK 

b) při shodě tří a více družstev 

• tabulka ze vzájemných zápasů z toho* body,* brankový rozdíl 
• brankový rozdíl ze všech utkání 
• větší počet vstřelených branek ze všech utkání 
• kopy ze značky PK 

Všech 16 vítězů 3. kola turnaje si zajistí postup do celorepublikového finálového turnaje. 

VĚKOVÁ KATEGORIE 

Turnaje CCŠP se mohou zúčastnit všichni žáci druhého stupně ZŠ a dále žáci prvních až 
čtvrtých ročníků víceletých gymnázií narození mezi 30. červnem 1990 a 25. březnem 1995. 

PŘIHLÁŠKA DO TURNAJE A SOUPISKA HRÁČŮ 

Přihláška do turnaje je umístěna na těchto internetových stránkách. Podmínkou zařazení 
družstva do turnaje je úplné vyplnění a odeslání přihlášky nejpozději do 25. března 2007. 
Součástí přihlášky je jmenný seznam obsahující maximálně 16 žáků školy, kteří se za dané 
družstvo zúčastní turnaje, jméno vedoucího družstva a prohlášení ředitele o správnosti 
jednotlivých údajů uvedených v přihlášce. Seznam hráčů může být v opodstatněných 
případech (zranění apod.) doplněn o další žáky dané školy, v takovém případě však musí 
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vedoucí družstva zaslat organizátorovi neprodleně novou soupisku hráčů. N a požádání 
organizátora je vedoucí družstva povinen doložit, že na soupisku nově zařazený hráč je žákem 
dané školy. 

TERMÍNY A ZAČÁTKY UTKÁNÍ 

Turnaj se uskuteční v měsících březnu až červnu 2007. Přesné termíny jednotlivých kol jsou 
uvedeny na těchto internetových stránkách. 

ZAŘAZENÍ DRUŽSTEV DO TURNAJE 

Rozdělení družstev do dvojic respektive skupin bude provedeno na základě regionálního 
hlediska. Rozdělení a následné rozlosování provede organizátor. 

DALŠÍ INFORMACE 

Přesné informace o rozlosování utkání jednotlivých družstev, finálovém turnaji a ostatní vám 
budou rozeslány s potvrzením vaší účasti v turnaji nejpozději do 26. března 2007. Další 
informace o pravidlech či podmínkách účasti získáte na telefonní lince 222 009 900 mezi 
8 a 15 hodinou v pracovních dnech. 

POJIŠTĚNÍ A ODPOVĚDNOST 

Organizátor turnaje, společnost Coca-Cola Beverages Česká republika, spol. sr. o., 
a konkrétní pořadatelé jednotlivých utkání, neodpovídají za jakákoli osobní zranění, ke 
kterým dojde v rámci turnaje nebo v souvislosti s ním, zranění způsobená hráči nebo 
vedoucími družstev třetím osobám, škody nebo krádeže na osobním vlastnictví členů družstva 
a jejich doprovodů, například vybavení, osobní věci či peníze, ani za chyby, nehody nebo 
nedopatření způsobené kýmkoli a komukoli. Organizátor sjednal pro hráče úrazové 
a odpovědnostní pojištění, a to po dobu jejich účasti v turnaji. Více informací získáte na horké 
lince 222 009 900 mezi 8 a 15 hodinou v pracovních dnech. 

POČET HRÁČŮ A STŘÍDÁNÍ 

Každé družstvo tvoří maximálně 16 hráčů zapsaných do "Zápisu o utkání" a zároveň 
uvedených v přihlášce do turnaje. Do utkání nastupuje vždy 1 brankář a 10 hráčů v poli. 
V každém utkání je možno střídat až 5 hráčů. Hráč, který byl vystřídán, již nemůže ve stejném 
utkání nastoupit znovu. 

VEDOUCÍ DRUŽSTVA 

Vedoucí družstva musí být osoba starší 18 let, která je odpovědná za chování a vystupování 
všech členů družstva na hřišti i mimo ně během celého turnaje CCŠP. 

HRACÍ DOBA 

V utkáních v rámci turnaje v 1. - 3. kole je stanovena na 2x 25 minut, s přestávkou v poločase 
10 minut. Ve vyřazovacích kvalifikačních utkáních je stanovena na 2x 30 minut, s přestávkou 
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v poločase 15 minut. Skončí-li vyřazovací kvalifikační utkáni v řádné hrací době nerozhodně, 
rozhodnou o jeho vítězi pokutové kopy (každé družstvo má 5 pokusů). 

ROZHODČÍ 

Všechna utkání rozhodují nejméně dva rozhodčí Geden hlavní, jeden nebo dva asistenti) z řad 
učitelů, trenérů nebo jiných osob schválených vždy oběma družstvy. Utkání v rámci 1. kola 
turnaje nebo kvalifikačních vyřazovacích utkání rozhoduje jako hlavní rozhodčí vždy osoba, 
která není nijak spojena se školami, které nastupují do utkání. v případě, že se družstva 
nedohodnou na rozhodčích před zápasem, budou obě vyřazena z turnaje. Utkání v rámci 2. 
kola, 3. kola a fmálového turnaje rozhodují licencovaní rozhodčí Českomoravského 
fotbalového svazu, které deleguje pořadatel turnaje. 

HRACÍ PLOCHA 

Travnaté nebo škvárové hřiště o rozměrech uvedených v Pravidlech fotbalu. Pořadatelem 
kvalifikačních turnajů je škola, která závazně v přihlášce do turnaje zažádá o možnost 
pořádání turnaje. Povinností pořadatele je zajistit hrací plochu pro odehrání max. 6 utkání, 
rozhodčí (po dohodě se soupeři) a zdravotní službu k danému utkání. 

POŘADATEL A MÍSTO UTKÁNÍ 

Pořadatelem vyřazovacích utkání je vždy družstvo uvedené v hracím plánu na prvním místě z 
každé vylosované dvojice a jeho povinností je zajistit hrací plochu, rozhodčí (po dohodě se 
soupeřem) a zdravotní službu k danému utkání. Pořadatelem turnajů 1.- 3. kola je škola, 
která bude vylosována jako první v pořadí v každé čtveřici. Pokud tato škola z objektivních 
důvodů odmítne, právo na pořádání turnaje má druhá v pořadí, resp. třetí nebo čtvrtá. 
Povinností pořadatele je zajistit hrací plochu pro odehrání 6 utkání a zdravotní službu k 
danému utkání. 

FOTBALOVÉ VYBA VENÍ 

Hráči jednotlivých družstev jsou povinni k utkáním nastoupit v dresu (tričku) shodné barvy 
pro celé družstvo, označeném číslem, trenýrkách a štulpnách. Družstva se před každým 
jednotlivým zápasem dohodnou na barvě dresů, v případě shodné barvy je družstvo uvedené 
v hracím plánu na prvním místě povinno zajistit si odlišnou barvu dresů. Brankář se musí 
odlišovat barvou dresu od vlastních hráčů i hráčů soupeře. Dále doporučujeme používat 
holenní chrániče a všichni hráči musí používat standardní fotbalovou obuv ("kopačky"). 
Všechna utkání turnaje se hrají s běžným fotbalovým míčem, který zajistí pořádající družstvo. 

HLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ UTKÁNÍ 

Vítězná družstva jsou povinna zaslat řádně vyplněný "Zápis o utkání"(podepsaný rozhodčím 
a vedoucími obou družstev) do 2 hodin po skončení utkání organizátorům turnaje na faxové 
číslo 222 009 167 (společnost Momentum ČR). 
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TRESTY A PROVINĚNÍ 

V případě, že hráč obdrží během utkání červenou kartu a je vyloučen, musí rozhodčí 
zaznamenat tuto skutečnost v zápisu o utkání. Každý takový hráč nesmí nastoupit k 
následujícímu utkání svého družstva. Výsledek utkání bude rozhodnut kontumačně ve 
prospěch soupeře v následujících případech: 

1. Opozdí-li se družstvo k utkání o více než 30 minut. Výsledek bude v takovém případě 
stanoven na 0:3. 
2. Reprezentuje-li družstvo hráč, který není žákem dané školy nebo není uveden v přihlášce 
do turnaje, resp. není uveden v doplněné soupisce. Výsledek bude v takovém případě 
stanoven na 0:3. 

PROTESTY 

Rozhodnutí rozhodčího ve věci posuzování utkání jsou konečná a zavazující, v tomto ohledu 
tedy nebudou přijímány žádné protesty. Všechny ostatní protesty musí být předloženy 
organizačnímu výboru vedoucím družstva nejpozději do 5 hodin po ukončení utkání 
písemnou formou- faxem na číslo 222 009 167 nebo e-mailem na adresu ccsp@mccann.cz 
(společnost Momentum ČR). Rozhodnutí organizačního výboru bude učiněno do 48 hodin od 
přijetí protestu a je konečné a zavazující. 

HOSPODÁŘSKÉ NÁLEŽITOSTI 

Družstva se účastní turnaje na vlastní náklady. 

ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE UHRADÍ NÁSLEDUJÍCÍ: 

1. Hostujícím družstvům od 1. kola (včetně) příspěvek na dopravu ve výši 200 Kč na utkání, 
který bude proplacen proti doloženému daňovému dokladu zaslanému na adresu Coca-Cola 
Školský pohár, Riegrovy sady 28, 120 00 Praha 2. 
2. Pořadatelům turnajů v 1. - 3. kole příspěvek na zabezpečení hrací plochy a na zabezpečení 
zdravotníka ve výši 1000 Kč na turnaj a v případech vyžadujících lékařské ošetření příspěvek 
max. 1000 Kč na účelně vynaložené náklady proti doloženému daňovému dokladu 
(organizátor si vyhrazuje právo posoudit oprávněnost výše uvedených nákladů). 
3. Pořadatelům vyřazovacích kvalifikačních utkání příspěvek na zabezpečení zdravotníka ve 
výši 150 Kč a v případech vyžadujících lékařské ošetření příspěvek max. 1000 Kč na účelně 
vynaložené náklady proti doloženému daňovému dokladu (organizátor si vyhrazuje právo 
posoudit oprávněnost výše uvedených nákladů). 
4. Organizátor zajistí na své náklady přepravu, ubytování a stravu všem hráčům finálového 
turnaje a jejich doprovodu (max. 2 osoby) po celou dobu trvání finálového turnaje. Přesné 
informace o finálovém turnaji budou školám zaslány nejméně 7 dní před jeho konáním. 
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Příloha 8 

TERMÍNY 

KV ALIFIKAČNÍ UTKÁNÍ 

Vyřazovací systém: 4. 4.- 13. 4. 

l.KOLO 

Utkání ve skupinách: 16. 4.- 27. 4. 

2.KOLO 

Utkání ve skupinách: 9. 5.- 18. 5. 

3. KOLO - SEMIFINÁLOVÉ TURNAJE 

Utkání ve skupinách: 21. 5. - 1. 6. 

FINÁLOVÝ TURNAJ 

Utkání ve skupinách a vyřazovací systém: 
6.- 8. 6. 
Tréninkové centrum AC Sparta Praha 
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Příloha 9 

FINÁLOVÝ TURNAJ 2007 

INFORMACE 

Závěrečná fáze- fmálový turnaj se uskuteční pro 16 nejlepších družstev v červnu roku 2007. 
V rámci třídenního pobytu absolvují všichni účastníci sportovní a doprovodný program. 
Sportovní část bude zaměřena především na zápasy ve skupinách a zápasy o umístění. 
Doprovodný program pak doplní tuto sportovní část o zajímavé soutěže, setkání s 
profesionálními fotbalisty a další atrakce. 

PROPOZICE FINÁLOVÉHO TURNAJE 

Do finále postoupí 16 vítězů z jednotlivých regionálních oblastí. Družstva budou rozdělena do 
4 skupin. Každý z účastníků turnaje tak odehraje ve skupině 3 utkání systémem "každý s 
každým". Vítězové jednotlivých skupin nastoupí proti sobě v semifinále (vyřazovacím 
způsobem) a následně ve finále. Družstva umístěná ve skupině na druhém až čtvrtém místě 
odehrají utkání o konečné pořadí obdobným způsobem jako vítězové. Na účastníky 
finálového turnaje čekají atraktivní ceny a na vítěze pak nezapomenutelné zážitky ze 
zahraničního zájezdu za hvězdami evropského fotbalu. V případě nepříznivého počasí si 
organizátor vyhrazuje právo na změnu. 

DOPROVODNÝPROGRAM 

Součástí doprovodného programu bude oficiální zahájení turnaje spojené s rozlosováním 
družstev do jednotlivých skupin, dovednostní fotbalové a jiné soutěže, autogramiáda 
prvoligových fotbalistů a další zajímavý program. 
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Příloha 10 

LOGO COCA-COLA ŠKOLSKÉHO POHÁRU 



Příloha ll 

INTERNETOVÝ SERVER COCA-COLA ŠKOLSKÉHO POHÁRU 

http://www .coca-colapohar .cz/ 
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