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, 
1 Uvod 

V dnešním konzumním světe plném informací a moderních technologií získávají 

činnosti marketingu a public relations (dále jen PR) stále více na důležitosti. Pro 

organizace je stále potřebnější ovlivňovat názory lidí a jejich smýšlení o nich. 

Organizace se ze všech sil snaží vybudovat si v očích veřejnosti dobrou image a pověst 

a tím nepřímo posilovat plnění svých cílů. Tyto činnosti můžeme plně pozorovat u 

velkých národních i mezinárodních organizací, které by se bez vztahů s veřejností, jak 

se česky public relations také překládají, už dnes vůbec neobešli a jejich management se 

jim velice pečlivě věnuje. 

Činnosti v oblasti PR však již dávno nejsou výhradou velkých organizací. Jejich 

důležitost si uvědomují už i malé a střední podniky, které stále častěji vytvářejí pracovní 

pozice PR manažerů, nebo využívají služeb PR agentur a snaží se vytvořit příznivé 

image své organizace. Neméně důležité jsou vztahy s veřejností také pro neziskové 

organizace všech druhů. Pro organizace působící v oblasti charity, pomoci potřebným, 

kultury či sportu jsou však vztahy s veřejností téměř Životně důležité. Důvod bychom 

mohli hledat ve skutečnosti, že jsou většinou plně závislé na příspěvcích a darech od 

soukromých osob, jiných organizací či státu. 

V prostředí neziskových organizací, konkrétně občanských sdružení, se pohybuji už 

dlouho díky tanečnímu sportu, který se stal součástí mého života. Vztah k tanečnímu 

sportu ze strany veřejnosti a médií se dlouhá léta udržoval velice chladný. V poslední 

době však můžeme zaznamenat jisté zlepšení. Taneční sport patří spíše mezi sporty na 

okraji zájmu médií a není mu věnována taková pozornost, jakou by si jistě tento 

nádherný sport zasloužil. To je také důvod, proč jsem si taneční sport vybral pro téma 

své diplomové práce. Konkrétně jsem se zaměřil na aktivity, které by měl Český svaz 

tanečního sportu (dále jen ČSTS) vyvíjet a jak by měl komunikovat s veřejností, ať už 

odbornou nebo laickou. ČSTS navazuje kontakty s veřejností velice sporadicky a spíše 

nárazově a krátkodobě. Dlouhodobá koncepce public relations zde bohužel neexistuje. 

Touto cestou bych rád pomohl ČSTS ve vytvoření dlouhodobé koncepce public 

relations, a napomohl tak k rozvoji a popularizaci tanečního sportu vůbec. 
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2 Cíle 

Cílem této práce je vytvoření dlouhodobé koncepce public relations ČSTS, která by 

napomohla nejenom komunikaci v rámci ČSTS, ale také komunikaci se zástupci médií a 

širokou veřejností. Tento cíl bude naplněn následujícími dílčími úkoly: 

• Charakteristikou činnosti ČSTS 

Představení ČSTS a tanečního sportu jako sportovního odvětví. Vymezení 

činnosti ČSTS a jeho hlavních cílů. 

• Posouzením současného stavu komunikace s cílovými skupinami ČSTS 

Rozbor současné komunikace ČSTS a ukázání výhod a nevýhod současného 

stavu. 

• Návrhem nového komunikačního mixu, s důrazem na oblast PR, který bude 

navržen vzhledem k: 

• Analýze cílových skupin 

• Volbě vhodných médií k jejich oslovení 

• Přípravě a prezentaci sdělení ČSTS 

V závěru zhodnotím možnosti realizace jednotlivých bodů projektu s ohledem na 

časový harmonogram a finanční plán ČSTS pro další léta. 
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3 Teoretická východiska 

3.1 Podstata marketingu 

Vymezit přesně podstatu marketingu je dost obtížné, ale obecně by se dalo říci, že 

je to snaha nalézt rovnováhu mezi zájmy zákazníka a podnikatelského subjektu. 

Když chceme definovat marketing, nabízí se nám celá řada definic od různých 

autorů. Můžeme například použít definici J. Boučkové (2003) a marketing popsat jako 

proces, v němž jednotlivci a skupiny získávají prostřednictvím tvorby a směny 

produktů a hodnot to, co požadují1
• Podstatou tohoto procesu je poznání, předvídání, 

stimulování a v konečné fázi uspokojení potřeb zákazníka tak, aby byly naplněny i cíle 

orgamzace. 

Jiná definice podle I. Horákové (1992) naopak říká, že 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. Jde o to, aby se produkt dostal k zákazníkům, kteří 

ho chtějí a to ve správný čas a na správném místě a za správné ceny s přispěním 

přiměřené propagace. 2 

Marketing definoval ve své knize také Philip Kotler (2001) a to buď jako marketing 

sociální nebo marketing manažerský. 

Marketing je sociální proces, při kterém jednotlivci a skupiny získávají to, co 

si přejí a co potřebují, prostřednictvím tvorby, nabídky a směny hodnotných 

produktů a služeb s ostatními. 3 

Marketing (management) je proces plánování a implementace koncepcí, cen, 

propagace a distribuce idejí, zboží a služeb pro vytváření směn, které uspokojují 

cíle jednotlivců a organizací. 4 

Jak můžeme vidět, existuje mnoho definic marketingu. Mezi některými z nich 

můžeme vidět obrovské rozdíly. I přes všechny rozdílnosti má však většina z nich 

následující společné prvky: 

2 

4 

BOUČKOVÁ, Jana. Marketing. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2003. strana 3 
HORÁKOVÁ, Iveta. Marketing v současné světové praxi. Praha : Grada Publishing, 1992. 
KOTLER, Philip. Marketing Management. Praha : Grada Pub1ishing, 2001 . strana 24 
KOTLER, Philip. Marketing Management. Praha : Grada Publishing, 2001 . strana 25 
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• jde o integrovaný komplexní proces činností, nejen soubor dílčích činností 

• vychází z pochopení problémů zákazníků a nabízí jejich řešení 

• marketing jako proces začíná odhadem potřeb a vytvořením představy o 

produktech, které by je mohly uspokojit, a končí jejich plným uspokojením 

• spokojenost zákazníka se promítá do prodeje se ziskem 

• marketing je vždy spojen se směnou na trhu 

Pro lepší pochopení podstaty marketingu a jeho součástí je také nezbytné vysvětlit 

další pojmy, které s tímto tématem úzce souvisí: 

Potřeba je vyjádřením objektivního stavu, kdy je pociťován nedostatek. Potřeby 

můžeme rozdělit na vrozené a naučené, materiální a nemateriální, ekonomické a 

neekonomické a konečné a výrobní. 

Požadavek je pociťovaná subjektivní potřeba formovaná například osobní 

zkušeností, kulturou či osobnostními rysy jedince. 

Na první pohled se může zdát, že potřeba a požadavek jsou poJmy velice 

podobné, ne-li totožné. Jde však o to, že potřeba vyvolává požadavek. Například 

potřeba nového oblečení vyústí v požadavek koupit si oblečení naší oblíbené značky. 

Rozdíl mezi potřebou a požadavkem nám umožňuje vyvrátit zpochybňování marketingu 

v tom smyslu, že vytváří potřeby a v jistém smyslu nutí kupovat to, co člověk 

nepotřebuje. Marketing spíše ovlivňuje požadavky. 

Poptávka je částí potřeb, která se realizuje prostřednictvím směny na trhu. 

Poptávka závisí na mnoha faktorech, ke kterým patří cena, změny cen substitutů a 

komplementů, změna výše příjmů, zvyky, preference a další. 

Nabídka představuj e část dodavatelských zdrojů určených k uspokojení poptávky. 

Trh je místem, kde se setkává nabídka a poptávka a lze ho vymezit z hlediska 

zákazníka, produktu, geografické polohy a časového období. V marketingu můžeme 

rozlišovat trh potenciální (spotřebitelé, kteří mají nebo mohou mít zájem o určitý 

produkt), aktuální (spotřebitelé, kteří již produkt nakupují) a cílový (ta část trhu, kterou 

chce organizace získat). 

Marketingový mix Je soubor marketingových nástrojů, které firma využívá 

k tomu, aby dosáhla marketingových cílů na cílovém trhu. Tyto nástroje můžeme 

rozdělit do čtyř skupin tzv. 4P: 
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• Produkt (product) 

• Místo (place) 

• Cena (price) 

• Propagace (promotion) 

Marketingová koncepce je založena na principu trvalé orientace na zákazníka a 

jeho potřeby. Uspokojení zákazníkových potřeb je prioritou a trvalým zájmem 

podnikatelského subjektu. Marketingová koncepce nutí organizace vnímat zákazníka 

jako suverénní osobu a tím řeší problémy zákazníka. Snaží se objevovat a poznávat 

neuspokojené potřeby, hledá a připravuje řešení. Marketingová koncepce respektuje: 

• orientaci na zákazníka 

• budování vztahů se zákazníky 

• orientaci na cílové trhy 

• koordinaci všech marketingových funkcí a činností s ostatními činnostmi 

podniku 

• nepřetržitost marketingu jako procesu 

• dosažení cílů podniku. 
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3.2 Strategické marketingové řízení 

Nejobecněji by se marketingové řízení dalo chápat jako komplexní aktivita, 

zahrnující řízení jednotlivých marketingových činností a jejich koordinace, vedoucí 

k dosažení marketingových cílů spolu s odpovědností za ně. Z tohoto důvodu 

marketingové řízení proniká do všech úseků činnosti organizace a nelze jej vnímat 

pouze jako nějakou výrazně specifickou činnost. V užším pohledu na marketingové 

řízení by se dalo říct, že je to proces vedoucí ke stanovení a dosažení marketingových 

cílů, pokud jsou při realizaci zohledněné vnitřní podmínky i zdroje a vnější příležitosti. 

Řízení se snaží přenést krátkodobou či dlouhodobou marketingovou koncepci do aktivní 

praxe. 

Marketingové řízení musí zachytit včas všechny podstatné změny na trhu, mít 

schopnost vytvářet dobrou pověst podniku, aktivně ovlivňovat kupní rozhodnutí 

zákazníků a musí umět zákazníky nejen získat, ale i udržet. 

Marketingové řízení vychází v praxi ze zásad stanovených top managementem 

organizace, které definují poslání podniku, stanovují podnikové cíle a určují základní 

strategii organizace. 

3.2.1 Proces marketingového řízení 

Marketingové řízení je kontinuální proces probíhající ve třech po sobě jdoucích 

etapách - Plánování, Realizace a Kontrola. 

a) Plánování 

V této etapě jde hlavně o vytvoření, udržení a rozvinutí vazby mezi 

marketingovými cíly organizace a strategiemi zvolenými pro naplnění cílů s ohledem na 

vyhrazené zdroje a proměnlivé konkurenční prostředí. 

Plánovací proces zahrnuje tyto aktivity: 

• Marketingová situační analýza 

Posuzuje vnitřní situaci organizace a její marketingovou činnost a postavení 

organizace ve vnějším prostředí spolu s analýzou trhu a konkurence. 

• Analýza SWOT a analýza souvislostí 

Probíhá po shromáždění všech informací o současné marketingové situaci. 

Manažeři musí stanovit hlavní příležitosti, hrozby, slabé a silné stránky. 
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• Stanovení marketingových cílů 

Tato etapa navazuje na provedenou situační analýzu a analýzu SWOT. 

Marketingové cíle jsou druhotné a jsou odvozené od celkových cílů 

organizace. Vyjadřují konkrétní úkoly stanovené pro přesně vymezené období. 

• Formulování marketingových strategií 

Formulování strategií je klíčovou manažerskou funkcí, která následuje po 

stanovení marketingových cílů. Marketingové strategie musí respektovat 

základní strategie organizace, ale i vnitřní a vnější prostředí. Strategie se váží 

k nástrojům marketingového mixu. 

• Sestavení marketingového plánu 

Při sestavování marketingového plánu se konkrétně určují subjekty, které 

budou skutečně marketingové úkoly plnit a jejich časová a logická návaznost. 

Představuje cíle a strategie, které byly stanoveny. 

b) Realizace 

Realizační etapa uvádí marketingový plán efektivním způsobem do každodenní 

praxe. Jedná se o soubor aktivit, které převádějí číselné údaje a verbálně vyjádřené 

úkoly plánu v reálné výrobky, služby a činnosti. Znamená to také, že marketingové 

strategie, které byly formulovány v plánu, musí být posunuty do každodenních 

marketingových činností, musí se projevit ve způsobu provádění a organizování 

konkrétních činností a také musí být vidět v práci marketingových manažerů a 

výsledcích organizace. 

c) Kontrola 

Je to závěrečná etapa marketingového řízení. Sleduje a posuzuje marketingové úsilí 

organizace. Hlavním úkolem kontrolní etapy je zhodnotit, zda používané strategie jsou 

opravdu nejlepší variantou pro dosažení stanovených cílů. 
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3.3 Marketingová komunikace 

Marketingová komunikace je nástrojem marketingového řízení, který umožňuje 

organizaci naplňovat své marketingové cíle a zároveň napomáhá naplnění cílů 

organizace jako celku. 

V dnešní době již musíme pohlížet na komunikaci jako na prostředek interaktivního 

dialogu mezi organizací a jejími zákazníky. Tyto dialogy jsou vedeny ve fázích před 

uskutečněním prodeje, v průběhu prodeje, při konzumaci a po skončení konzumace 

zboží a služeb. 

Každou formu řízené komunikace, která Je používána k informování, 

přesvědčování či ovlivňování spotřebitelů, či určitých skupin veřejnosti, můžeme 

považovat za marketingovou komunikaci. 

Marketingová komunikace je komunikací primární, a jejím cílem je především 

komunikovat, nebo něco sdělovat. Navíc musí stimulovat a podporovat prodej výrobků 

a služeb a být v souladu s ostatními složkami marketingového mixu. Marketingová 

komunikace však může druhotně vyzdvihnout některé existující objektivní vlastnosti 

produktu, přesvědčit zákazníky k přijetí výrobku či služby a může upevňovat vztahy se 

zákazníky a další veřejností. 

Výchozím bodem pro komunikační proces je audit, který zaznamenává všechny 

potenciální možnosti komunikace, které může navázat produkt či organizace s cílovým 

zákazníkem. Organizace proto musí vyhodnotit jaké vlivy a jaké zkušenosti 

v jednotlivých stádiích procesu nakupování na zákazníka nejvíce působí. Výsledky 

tohoto auditu pak pomohou při rozdělování finančních prostředků na marketingovou 

komunikaci tak, aby přinesla maximální efekt. 

Organizace nekomunikuje se svým okolím pouze běžnými komunikačními 

prostředky, ale také pomocí stylizace produktu, jeho ceny, tvaru a barvy obalu či 

oblečením a chováním personálu. Každý kontakt s organizací, či její značkou vyvolává 

nějaký dojem, který může zlepšit, nebo naopak zhoršit vztah člověka k organizaci. 

Běžnou komunikaci bychom pak mohli rozdělit na dvě základní formy: 

a) Neosobní komunikace (masová) 

Pokrývá velkou skupinu potenciálních i současných zákazníků téměř ve stejný 

okamžik. Tím se značně snižují náklady v přepočtu na jednu oslovenou osobu. 

Prostřednictvím masové komunikace lze působit i na segmenty trhu geograficky velice 
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rozptýlené. Mezi její výhody také patří možnost ji flexibilně měnit podle potřeb 

s ohledem na změny trhu a prostředí. 

Naopak mezi nevýhody můžeme zařadit vysoké celkové náklady, absentující přímý 

kontakt komunikujících stran, relativně pomalou zpětnou vazbu, její obtížné zjišťování, 

a také nemožnost přizpůsobit sdělení individuálnímu zákazníkovi. 

b) Osobní komunikace 

Probíhá mezi dvěma nebo několika málo osobami. Hlavní předností je fyzický 

kontakt všech komunikujících stran, což vede k větší důvěře a ochotě spolupracovat. 

Oslovený je nucen bezprostředně reagovat a tím poskytuje zpětnou vazbu. Tuto zpětnou 

vazbu lze okamžitě vyhodnotit a bezprostředně přizpůsobit komunikaci. Během osobní 

komunikace lze pozorovat i neverbální komunikaci (mimiku, gestiku, posturiku, ... ), 

která nám poskytuje další zpětnou vazbu a odhaluje nám skryté reakce příjemce sdělení. 

Osobní komunikace má však i nevýhody. Tou hlavní jsou velice vysoké náklady 

především v porovnání přepočtů na jednu oslovenou osobu. Je také velice časově a 

lidsky náročná. 
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3.4 Složky marketingové komunikace 

Mezi složky marketingové komunikace patří: 

a) reklama (kap. 3.4.1) 

b) podpora prodeje (kap. 3.4.2) 

c) osobní prodej (kap. 3.4.3) 

d) public relations (kap. 3.4.4) 

Každá složka marketingové komunikace plní určitou specifickou funkci. Jednotlivé 

složky se však doplňují a jejich různé kombinace označujeme jako komunikační mix. 

Můžeme uvést příklad, kdy reklama doplňuje osobní prodej. V tomto případě má 

prodejce usnadněnou pozici tím, že zákazník už informace zná z reklamy a prodejce mu 

je nemusí všechny poskytovat. Může se tedy plně věnovat zákazníkovi a jeho 

individuálním potřebám a připomínkám. 

Při sestavování komunikačního mixu však organizace zvažuje ještě další faktory: 

druh trhu, připravenost zákazníka ke koupi, nebo v jakém stádiu životního cyklu se 

produkt nachází. 

3.4.1 Reklama 

Reklama je považována za velice důležitou složku marketingové komunikace. Je to 

nejpoužívanější složka, a každý spotřebitel se s ní setkává prakticky neustále. Reklama 

na nás útočí ze všech stran a snaží se nás ovlivnit. Díky tomu vzniká ve společnosti 

názor, že marketing je vlastně pouze otázkou reklamy. 

Reklamu můžeme definovat jako neosobní formu komunikace firmy se 

zákazníkem prostřednictví různých médií. Je to záměrná činnost, která 

potenciálnímu zákazníkovi přináší relevantní informace o výrobku, o jeho 

vlastnostech a přednostech, jeho kvalitě apod., a racionálními nebo emotivními 

argumenty se snaží vzbudit zájem o výrobek a posléze spotřebitele přimět, aby 

učinil kupní rozhodnutí.5 

Ani v tomto případě však odborníci nezůstali pouze u jedné defmice. Můžeme si 

proto uvést další autory a jejich pohled na reklamu: 

BOUČKOVÁ, Jana. Marketing. 1. vyd. Praha : C.H. Beck, 2003. strana 224 
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Horáková Iveta (1992): Je to jakákoli placená forma nepřímého představení a 

propagace zboží, služeb či myšlenek, zprostředkovaná zpravidla reklamní 

agenturou. 6 

Kotler Philip (2001): Reklama je jakákoliv placená forma neosobní prezentace 

a propagace myšlenek, zboží nebo služeb určitým investorem. 7 

Definici reklamy můžeme nalézt také v zákoně č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, 

ve znění pozdějších předpisů. Zde je reklama definována jako oznámení, předvedení či 

jiná prezentace šířené zejména komunikačními médii, mající za cíl podporu 

podnikatelské činnosti, zejména podporu spotřeby nebo prodeje zboží, výstavby, 

pronájmu nebo prodeje nemovitostí, prodeje nebo využití práv nebo závazků, 

podporu poskytování služeb, propagaci ochranné známky. 8 

Rozsah reklamní činnosti organizace mohou spotřebitelé vnímat jako důkaz 

úspěšnosti organizace. Intenzivní propagační kampaň je velice nákladná a okolím pak 

může být chápaná jako důkaz silného fmančního postavení organizace. Tento ukazatel 

však nevypovídá o kvalitě výrobků, služeb či myšlenek, které jsou propagovány. 

3.4.1.1 Regulace reklamy 

Reklama má nezanedbatelný vliv na velký okruh spotřebitelů a jejich chování, což 

si vyžaduje, v některých citlivých oblastech, její regulaci. Týká se to především reklamy 

na tabákové výrobky, alkohol, léčiva a zboží určené dětem. Regulace se opírá o právo 

veřejné, soukromé a o samoregulaci. Reklamu v oblasti veřejného práva řeší především 

trestní zákon, zákon o rozhlasovém a televizním vysílání, přestupkový zákon a hlavně 

zákon o regulaci reklamy č. 40/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Z oblasti 

soukromého práva se reklamy týkají hlavně obchodní a občanský zákoník, autorský 

zákon a zákon o ochranných známkách. 

Právně však lze vynutit dodržování pouze některých principů a zásad. Regulování 

otázek etiky, morálky nebo dobrého vkusu právně není možné. Tyto otázky podléhají 

pouze samoregulaci, která funguje na bázi dobrovolných dohod o dodržování určitých 

principů. Tyto principy můžeme najít v Kodexu etické reklamní praxe, který vydalo 

občanské sdružení Rada pro reklamu. Rada pro reklamu rozhoduje o případných 

6 

7 

HORÁKOVÁ, Iveta. Marketing v současné světové praxi. Praha: Grada Publishing, 1992. 
strana 266 
KOTLER, Philip. Marketing Management. Praha: Grada Publishing, 2001. strana 541 
Právní informační systém LexDATA™, C.H.Beck, Praha, aktualizace leden 2006 
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stížnostech na reklamu spolu s Arbitrážní komisí. Rozhodnutí Rady nejsou právně 

vynutitelná, ale musí být respektována především členy sdružení. 

3.4.1.2 Dělení reklamy 

Základní dělení reklamy je na: 

a) výrobkovou reklamu - zdůrazňuje všechny přednosti a výhody, které 

výrobek přináší zákazníkovi při jejich používání 

b) institucionální reklamu - slouží organizacím, jejichž výrobek jim svým 

charakterem neumožňuje odlišit ho od ostatních, nebo neexistuje v materiální 

podobě. Tento typ reklamy se snaží o diferenciaci organizace vůči konkurenci 

jako celku. Využívají ji hlavně nadace či humanitární organizace. 

c) všeobecná - snaží se o zvýšení poptávky po produktu, bez rozlišení výrobce 

nebo značky. 

3.4.2 Podpora prodeje 

Podpora prodeje je další složkou marketinkové komunikace. Mohli bychom ji 

definovat jako soubor různých motivačních nástrojů, převážně krátkodobého 

charakteru, vytvářených pro stimulování rychlejších nebo větších nákupů určitých 

výrobků či služeb9
. Takto definuje podporu prodeje P. Kotler (2003). 

G. J. Tellis (2003) zase podporu prodeje vidí jako jakýkoli časově omezený 

program prodejce, snažícího se učinit svou nabídku atraktivnější pro spotřebitele, 

přičemž vyžaduje jejich spoluúčast formou okamžité koupě či jiné činnosti10 . 

Cíle podpory prodeje se mohou lišit organizace od organizace. Charakteristické pro 

podporu prodeje je přímý stimul, neboli ten, kdo se bude chovat požadovaným 

způsobem, získá určité výhody. Stimul má působit velmi intenzivně na rozhodování a 

chování spotřebitele. Mezi velké výhody podpory prodeje patří skutečnost, že působí 

okamžitě po jejím vyhlášení. Avšak délka její účinnost je časově omezená a po 

ukončení akce se vrací na původní úroveň. 

S podporou prodeje jsou spojené i některá úskalí. Pokud organizace používá příliš 

často slevy, může budit dojem u spotřebitelů, že jejich výrobky jsou nekvalitní, špatně 

se prodávají nebo mají základní cenu příliš vysokou. 

9 

10 
BOUČKOVÁ, Jana. Marketing. 1. vyd. Praha : C.H. Beck, 2003. strana 230 
BOUČKOVÁ, Jana. Marketing. 1. vyd. Praha : C.H. Beck, 2003. strana 230 
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Dalším problémem může být skutečnost, že spotřebitelé odkládají nákupy na 

období slev apod. 

Podpora prodeje se používá pro 3 skupiny příjemců: 

• Konečný spotřebitel 

Patří sem kupóny, vzorky výrobků, rabaty, prémie, cenově výhodná balení, 

spotřebitelská soutěž, ochutnávky, dárky aj. 

• Prodejce 

Jedná se o proškolování prodejců, prodejní soutěže, peněžité odměny apod. 

• Firmy 

Jde o firmy na distribuční cestě ke spotřebitelům. Jedná se o obchodní výstavky, 

setkání s výrobci, rabaty a slevy či příspěvky za předvedení výrobku. 

3.4.3 Osobní prodej 

Jde o oboustrannou komunikaci mezi kupujícím a prodávajícím. V poslední době se 

začínají využívat i moderní telekomunikační a informační technologie. Osobní prodej je 

založen na přímé komunikaci a budování osobního vztahu mezi několika málo osobami 

a vytváření dlouhodobě pozitivního vztahu. Tento systém je postavený na obcházení 

tradičních distribučních cest, jelikož je nepotřebuj e. Systém se také obejde bez nákladné 

reklamy, protože výrobky prezentuje sám prodejce. 

3.4.4 Public relations (PR) 

PR, česky také nazývané vztahy s veřejností, jsou neoddělitelnou součástí dnešní 

reality. Vznikly v důsledku působení sil, z nichž každá preferuje dosažení svých 

vlastních cílů. Tyto cíle bývají většinou zcela rozdílné. Současně se však tyto síly v 

mnoha ohledech setkávají při dosažení obecného pokroku. 

PR nejsou reklamou, agitací, propagandou, naukou o kladení komunikačních pastí 

am nejnovějším návodem jak veřejnosti nasazovat růžové brýle. Jsou soustavným 

reagováním na dění v okolí, návodem k tomu, jak se cítit v konkurenčním prostředí jako 

rovný mezi rovnými. V ideálním případě se daří systematicky vytvářet atmosféru 

pochopení a vzájemné podpory. 

Záležitosti PR také úzce souvisejí s vytvářením a udržováním komunikačních 

kanálů, neustálým hledáním možností spolupráce mezi organizací a zainteresovanou 
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částí veřejnosti. V zásadě lze říci, že s veřejností lze komunikovat buď systematicky a 

dlouhodobě, nebo jednorázově v případě akutních krizí. PR tedy můžeme rozdělit na 2 

části. 

První je část reaktivní. Tato část je zjevnější. Jde v ní o reagování na problémy, 

zabývání se krizemi a změnami. Hlavním cílem této části je ochrana pověsti. 

Druhou je proaktivní část. Je stejně důležitá jako reaktivní, ale není na první pohled 

tak zjevná. Jde v ní o provádění plánovaných činností, které slouží jak zájmům 

organizace, tak veřejnosti. 11 

V oblasti PR není nic statistického. Reflektují stav společnosti a zákonitě se tedy 

diferencují a vyvíjejí i jejich cíle, metody a postupy. Aktivity PR jsou sice plánovány a 

vykonávány na vědecké úrovni, současně jsou však i jistým uměním, intuicí a mnohdy i 

štěstím. To však nic nemění na faktu, že odpovědnost nesou ti, co rozhodují. 

3.4.4.1 Co všechno PR zahrnují 12 

Následující seznam je pokud možno co nejširším výkladem pojmu public relations, 

na kterém se shoduje většina autorů literatury týkajícího se tohoto tématu. PR zahrnují 

tyto činnosti: 

• Stanovení komunikační politiky 

Rozhodnutí o struktuře, prostředcích a cílech PR na vrcholné úrovni firmy. 

• Sponzorství a dobročinnost 

Sponzorství, například kulturních a sportovních akcí, a podpora dobročinných 

projektů patří mezi typické PR aktivity. Vylepšují obrázek o společnosti přímo u 

veřejnosti. 

• Firemní identitu 

Zahrnuje nejenom název firmy, její logo a barvu budovy, ale také způsob 

jednání obchodního zástupce, vystupování telefonní operátorky nebo způsob 

podpisu zaměstnance v e-mailové komunikaci. 

• Interní a externí materiály 

Vycházejí z firemní identity. Řadí se sem časopisy pro zaměstnance, pro 

zákazníky, prodejní letáky, ale i design výročních a tiskových zpráv. 

• Placenou reklamu 

ll 

12 

BLACK, Sam. Nejúčinnější propagace : Public Relations. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 
1994. strana 18 
POSPÍŠIL, Pavel. Efektivní PR a media relations. Praha : Computerpress, 2002. 
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Využívá se pouze v některých specifických případech, kdy organizace 

potřebuje komunikovat nezkresleně, bez novinářského pohledu, nebo v případě, že 

čelí kritice. 

• Přímou komunikaci 

Jedná se o komunikaci s veřejností, investory a vládou bez médií, tudíž nikdo 

nemá šanci zkreslit sdělení. Příkladem je osobní účast zástupce organizace na 

společenských akcích, výroční zprávy nebo materiály zveřejňované na 

internetových stránkách organizace. 

• Pořádání akcí, seminářů a konferencí 

Je to typickou PR aktivitou. Nevýhodou je však omezenost cílové skupiny, 

kterou organizace oslovuje. Naopak výhodou je přesné zacílení. 

• Publicitu a vztahy s médií 

Někdy se používá jako synonymum celého pojmu PR, ačkoliv to je nepřesné. 

• Spin doctoring 

Boj za zájmy organizace a snaha dostat je do zorného pole médií. Snaha podat 

novinářům záležitosti tak, aby to vyhovovalo organizaci. 

3.4.4.2 Historický vývoj vztahů s veřejností 

Na úvod bychom měli rozlišit vztahy s veřejností jako nezbytnou součást vládního 

řízení na straně jedné a vztahy s veřejností jako disciplínu managementu na straně 

druhé. V prvním případě jde pouze o snahu změnit názory veřejnosti na vládce či jeho 

rozhodnutí, což můžeme najít již v Mezopotámii, staré Persii či Egyptě. Tato snaha se 

značně rozvíjela také v antickém Řecku a Římě, ale můžeme ji pozorovat také 

v novodobé politice. V druhém případě se jedná o oboustrannou komunikaci mezi 

organizací a jejím okolím. 

V roce 1923 vydal E. L. Bemays knihu Crystallizing Public Opinion (Utváření 

veřejného mínění). Tato kniha se stala první učebnicí, která se týkala tohoto tématu. 

Kniha se rozšířila po celých Spojených státech amerických a lidé se poprvé setkali 

s pojmem vztahy s veřejností. A tak o roku 1923 může mluvit jako o roku, který 

vyznačuje počátek "profesionální" činnosti ve vztazích s veřejností. V témže roce začal 

Bemays vyučovat na newyorské univerzitě o principech, praxi a etice vztahů s 

veřejností. Od této doby se PR rozšířily po celém světě a jsou využívány ve všech 

oblastech lidského života. 
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3.4.4.3 Definice PR 

Jednoduchá a jednoznačná definice PR neexistuje, neboť se jedná o velmi 

komplexní oblast, sdružující části několika samostatných oborů, jako jsou sociologie, 

psychologie, žurnalistika apod. Většina dostupných definic spíše popisuje účinek PR 

nebo prostředky, které používají. V současné době je známo, a s větším či menším 

úspěchem užíváno, na dva tisíce definic PR. 

"The institute of PR" (1999) definuje vztahy s veřejností jako plánované a 

udržované úsilí vytvořit a udržet dobrou vůli a porozumění mezi organizací a 

jejím publikem13
. 

Jako další můžeme uvést definici z Webster New Intemational Dictionary (2006). 

Zde u hesla PR nalezneme toto: Jde o podporování vztahů a dobré vůle mezi osobou, 

firmou nebo institucí a jinými osobami, částí veřejnosti nebo společností v 

nejširším slova smyslu prostřednictvím rozšiřování výkladového materiálu, 

rozvíjení vzájemné přátelské výměny informací a odhadu reakcí veřejnosti14 • 

Asi nejzdařilejší definice PR pochází od Philipa Leslyho (2006). Ten tvrdí, že PR 

jsou vědou a uměním, jak chápat, vytvářet a ovlivňovat veřejné mínění. Jejich 

hlavním nástrojem jsou hromadné sdělovací prostředky. Public relations v sobě 

zahrnují prvky psychologie, politiky, ekonomiky, společenského pohybu a další 

složky, avšak stojí mimo ně15 . 

Naopak velice přehlednou a srozumitelnou definici uvádí ve své knize Sam Black. 

Říká, že činnost v rámci vztahů s veřejností je uměním a společenskou vědou o 

tom, jak dosáhnout harmonie s prostředím prostřednictvím vzájemného 

pochopení, které je založeno na pravdivých a úplných informacích16
. 

Definice Leslyho a Blacka jsou nejvíce výstižné a jejich syntéza, dle mého názoru, 

vystihuje problematiku PR nejpřesněji. Sam Black poměrně přesně vystihuje podstatu 

vztahu komunikujících stran a hodnoty, na kterých je tento vztah založený. Philip Lesly 

naopak ve své definici vystihuje jednotlivé prvky a složky, které PR zahrnují. Pro účely 

této diplomové práce proto budu využívat právě těchto dvou definic. 

13 

14 

15 

16 

HLA V ÁČEK, Libor. Public relations nejsou reklamou. Praha : Ministerstvo obrany České 
republiky- AVIS, 1999. 
PR klub [online]. 24.3.2006 [cit. 2006-03-24]. Dostupný z WWW: 
<http:/ /www. prklub .cz/index. php?show _page=str/ o borpr/08 _O 1 > 
PR klub [online]. 24.3.2006 [cit. 2006-03-24]. Dostupný z WWW: 
<http:/ /www. prklub .cz/index. php ?show _page=str/ o borpr/08 _O 1 > 
BLACK, Sam. Nejúčinnější propagace : Public relations. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 
1994. strana 18 
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3.4.4.4 Cl1e PR 

Vztahy s veřejností se dají shrnout do několika klíčových slov: pověst, vnímání, 

důvěryhodnost, důvěra, soulad a hledání vzájemného pochopení za pomocí pravdivých 

a úplných informací. Tyto klíčové pojmy nám pomáhají stanovit cíle PR. 

Hlavní úlohou PR je prostřednictvím informací a pomocí přesvědčování a 

přizpůsobeii.Í získat veřejnou podporu pro činnosti a jejich příčiny, hnutí nebo instituce. 

A zisk, o který PR usilují, nemá povahu finanční, ale spíše emocionální. 

Změna názorů veřejnosti však nepředstavuje řízenou transformaci postojů 

veřejnosti jako celku, nýbrž ve skutečnosti jen poměrně malého počtu angažovaných 

lidí, kteří díky podnětu zvenčí dojdou k názoru, jímž dříve nedisponovali. 

Otázky týkající se vztahů s veřejností uvažují s perspektivou, která daleko 

přesahuje horizont jednoho dne či týdne. Perspektivní cíle mají jednoznačně 

dlouhodobý charakter. Mezi ty nejdůležitější patří: 

• péče o prestiž a příznivou image organizace 

• vyhodnocování jednotlivých závažných či sporných kauz 

• analýza vztahů mezi vedením instituce a vnitřní veřejností 

• upevňování důvěryhodnosti 

• příprava na krizové situace a předcházení konfliktům a nedorozuměním 

• sladění soukromých a veřejných zájmů 

• prohloubení vzájemného respektu 

• péče o oboustrannou komunikaci 

• analýza budoucích směrů a předvídání jejich důsledků 

• výzkum veřejného mínění, postojů a očekávání 

V projektu PR aktivit, který je součástí této diplomové práce, se budu snažit některé 

z výše uvedených cílů naplnit. Konkrétně se bude jednat o péči o prestiž a image ČSTS, 

o vyhodnocení závažných a sporných kauz uvnitř ČSTS, o analýzu vztahů mezi 

vedením a vnitřním prostředím ČSTS, o upevňování důvěryhodnosti v ČSTS jako 

celku, ale také jeho částí a v neposlední řadě o péči o oboustrannou komunikaci a její 

rOZVOJ. 
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3.4.4.5 Zásady práce s veřejností 

Práce s veřejností má dvě roviny: 

• institucionální - v ní vystupuje organizace jako subjekt 

• individuální - v ní je angažován jednotlivec jako reprezentant organizace 

Image organtzace má zpravidla větší vliv na veřejné mínění než chování 

jednotlivců, na druhé straně individuální projevy jednotlivých představitelů se před 

očima veřejnosti sčítají. 

Při práci s veřejností se lze dopustit i chyb, které mohou ovlivnit dosažitelnost cílů 

PR. Těm největším chybám se říká tzv. Smrtelné hříchy17 

• Funkční krátkozrakost- organizace podceňuje význam PR 

• Úzkoprsá filozofie - organizace se bude PR zabývat, ale až Je bude 

potřebovat 

• Lokální anestézie - organizace se zaměřuje pouze na místní úroveň 

• Neurastenické zpracování dobrých zpráv - organizace věří v prospěšnost 

úplné informovanosti pouze v případě kladných zpráv a příznivého 

vyjadřování se o ní 

• Tik úsečné komunikace - organizace se odvolává na svá dřívější prohlášení 

• Stínové klamání - organizace věří, že pokud bude chtít, může se stát 

neviditelnou 

3.4.4. 6 Komunikace v oblasti PR 

Na počátku komunikace si musí organizace odpovědět na základní otázky: 

• 
• 
• 
• 
• 

17 

kdo s kým komunikuje (zdroje a příjemci) 

proč komunikujeme (funkce a účel) 

jak komunikace probíhá (kanály, jazyky, kódy) 

čeho se komunikace týká (obsahy, odkazy, druhy informací) 

jaké jsou důsledky komunikace (záměrné i nezáměrné) 

BLACK, Sam. Nejúčinnější propagace : Public Relations. 1. vyd. Praha : Grada Pub1ishing, 
1994. strana 20 
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V komunikační praxi PR se uplatňují v zásadě čtyři komunikační modely: 

• první staví na publicitě- jednosměrná komunikace od organizace k veřejnosti 

• druhý na informační činnosti - jednosměrná komunikace od organizace 

k veřejnosti 

• třetí a čtvrtý přinášejí princip vzájemné interakce - určitá forma oboustranné 

komunikace, kdy se od určité asymetričnosti (více komunikuje orgamzace 

nebo veřejnost) postupuje ke komunikační symetrii. 

Fungující komunikace směrem k veřejnosti je samozřejmě nemyslitelná bez 

fungující komunikace uvnitř organizace. O tom, jaká je její úroveň, napovídá: 

• motivace pracovníků a existence či neexistence atmosféry pohody a důvěry na 

pracovištích 

• zvládání každodenních problémů a případných krizových situací 

• rozvíjení týmové spolupráce 

• zřetelný pocit sounáležitosti s organizací 

• vysoká dávka přirozené imunity proti eskalaci případných konfliktů 

Komunikovat efektivně tedy znamená vyhnout se diskomunikaci způsobené 

přemírou neaktivně podávaných informací. Text s absentující grafickou složkou není 

přitažlivý, nemluvě o tom, že lidé čtou stále méně a méně, a pokud se ke čtení 

odhodlají, chtějí mít všechno přehledně zpracováno a "čistě naservírováno". Proto se 

doporučují následující techniky komunikace a poskytování informací: 

• jednoduchý systém faktů, který otevírá téma 

• sumarizace hlavních bodů a jejich seřazení podle důležitosti 

• osobní angažovanost (příjemce informace "kupuje" nejen zprávu, ale také 

jejího autora ve smyslu vstřícnosti a empatie) 

• užití grafických příloh, pokud možno s dynamickým prvkem 

• stručnost, maximální ekonomika slov 

Faktorů, které ovlivňují přesvědčivost komunikace je mnoho. Například můžeme 

uvést samotnou připravenost veřejnosti přijmout určité sdělení nebo čas a kontext 

sdělení. Správné načasování komunikace může být rozhodující pro její úspěch. Je nutno 

také počítat s aktivní účastí příjemce na komunikaci. 
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Přesvědčování bychom pak mohli interpretovat jako cílevědomou snahu sdělit 

informaci takovým způsobem, aby přiměla lidi změnit dosavadní postoj, stereotyp 

chování, nebo dokonce vytvořit stereotyp nový. 

K základním principům přesvědčování jsou obecně řazeny tyto: 

• princip identifikace - sdělení musí být formulováno tak, aby se dotýkalo 

zájmů příjemce a on se s ním měl možnost identifikovat 

• princip aktivizace - sdělení je doprovázeno výzvou k akci a v podtextu této 

výzvy i dvěma otázkami: Co má veřejnost vlastně učinit? Bude našemu 

sdělení veřejnost vůbec rozumět? 

• princip důvěry - spočívající v důvěře v autora sdělení, neboť neJsou 

akceptovány názory lidí a institucí, kterým nevěříme 

• princip srozumitelnosti - při komunikaci s veřejností Je nutno používat 

takových slov, pojmů a symbolů, které jsou obecně srozumitelné a umožňují 

adekvátní reakce. 

3.4.4. 7 Kdo komunikuje a proč 

Organizace a instituce, které používají PR bychom mohli rozdělit do několika 

skupin podle jejich společných znaků a podobných cílů. 

• obchodní společnosti - snaží se o podporu svých marketingových cílů a 

posílení image společnosti 

• organizace, které za něco bojují (např. ekologické iniciativy) - potřebují 

vzbudit velký ohlas médií a obrátit pozornost veřejnosti na tuto problematiku 

• sociální, zdravotnické a náboženské organizace (např. zaměřené na charitu) 

snaha upozorňovat na nabízené služby potenciálním klientům a získávat 

prostředky na tyto služby 

• organizace působící v politice a masové kultuře - lidé, kteří chtějí být 

populární, musí vejít ve známost pomocí médií a získat obdiv a sympatie 

• státní orgány, armáda a policie - snaha nepřetržitě vysvětlovat daňovým 

poplatníkům svou práci 
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Jiné rozdělení zohledňuje komunikující strany: 18 

• mezifiremní komunikace (B2B)- komunikace s obchodní veřejností 

• oborové - vztahy mezi výrobci a poskytovateli zboží či služeb 

• spotřebitelské/produktové - souvisejí výhradně se zbožím a službami 

nabízenými a prodávanými soukromým zákazníkům pro jejich vlastní potřebu 

• firemní - zahrnují komplexní prezentaci firem a organizací; často děleny podle 

specializace (finanční PR, komunikace se zaměstnanci, charita, vztahy 

s vládou a politickými stranami, krizová komunikace či veřejné záležitosti a 

lobbing) 

3.4.4.8 PR vs. marketing, reklama a propaganda 

PR x marketing 

Public relations ovšem neJsou jen nějakou pouhou kultivovanou formou 

marketingu, reklamy či propagandy, i když v jistém slova smyslu jsou všechny 

zaměřeny k podobným cílům: změnit postoje lidí, ovlivnit veřejné nebo soukromé 

mínění a podpořit prodej zboží a služeb. A však liší se v metodách, jak těchto cílů 

dosáhnout. Hlavním cílem marketingu je zajistit prodej zboží nebo služeb, které firma 

poskytuje. Hlavním cíle PR je prodat dobré jméno firmy, vzbudit důvěru, přesvědčit o 

poctivosti úmyslů atd. Jakákoli marketingová akce je tedy současně akcí PR a naopak. 

Marketingoví specialisté se ujišťují v tom, že akce PR jsou pouze pomocnými 

prostředky k zajištění širšího, obchodního cíle. Specialisté v PR se naproti tomu zase 

domnívají, že marketing nemůže být úspěšný bez trvalého dosahování takového přijetí 

ze strany veřejnosti, o které usilují právě PR. 19 

Lucien Marant, francouzský průkopník PR, v roce 1971 uvedl rozdíly mezi PR, 

reklamou a propagandou.20 Tyto rozdíly platí i v dnešní době. 

• 
• 
• 

18 

19 

20 

reklama se snaží urychlit prodej výrobků a služeb, kdy působí na oblast přání 

propaganda má za cíl vytvoření kolektivní síly 

v případě PRjde o důvěru a vzájemné pochopení 

VYSEKALO V Á, Jitka, KOMÁRKOVÁ, Růžena. Psychologie reklamy. 2. rozšířené a 
aktualizované vyd. Praha: Grada Publishing, 2002. 
ČEPELKA, Oldřich, JILEMNICKÁ, Jitka, SOCHŮREK, Jan. Práce s veřejností v 
nepodnikatelském sektoru. Liberec: Nadace Omega, 1997. strana 24 
BLACK, Sam. Nejúčinnější propagace : Public Relations. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 
1994. strana 41 
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Podle P. Kotlera existuje 5 základních modelových vztahů mezi PR a 

marketingem:21 

• Marketing a PR jsou oddělené, ale rovnocenné funkce 

• Marketing a PR jsou oddělené, ale překrývající se funkce 

• Marketing je dominantní funkcí nad PR 

• PRje dominantní funkcí 

• Marketing a PRjsou v jednotě 

PR x Propaganda 

Cílem propagandy je vytvořit hnutí nebo následování, přičemž stupeň identifikace 

zdroje bývá různý. Nebo-li není vždy zcela jasné, kdo je původcem prohlášení či 

sdělení. 

Cílem vztahů s veřejností je na druhé straně získat pomocí dialogu vzájemné 

porozumění a souhlas. Zde existuje jasná identifikace zdroje sdělení. 

PRxReklama 

V tomto případě je rozdíl mnohem jasnější, než v případě PR x Marketing. 

Reklama je totiž konkrétním nástrojem marketingu. Nejpodstatnějším rozdílem je, že 

při reklamě si člověk kupuje prostor, v jehož rámci má pod celkovou kontrolou text a 

prezentaci daného sdělení. Musí se pouze podrobit určitým právním a morálním 

omezením. Plně kontrolován je i čas, kdy se reklama objeví a počet jejího opakování. 

Kdežto v případě PRje pouze kontrola pouze částečná. 

PRjsou zaměřené primárně na postoje veřejnosti k organizaci jako celku, nejde jim 

o jednotlivé výrobky či služby. Jejich působením nemá primárně vzniknout větší 

poptávka zákazníků. PR mají proti reklamě mnohem více cílových skupin, na které 

působí a s nimiž komunikuje. 

Koncepci reklamy zpracovává marketingové oddělení podniku, naproti tomu 

koncepce PR by vždy měla být v rukou nejvyššího vedení. 

21 VYSEKALOV Á, Jitka, KOMÁRKOVÁ, Růžena. Psychologie reklamy. 2. rozšířené a 
aktualizované vyd. Praha : Grada Publishing, 2002. 
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Reklama se řadí mezi aktivity nadlinkové, tzn. ty, u nichž organizace platí médiím 

za prostor; zpravidla se jedná o plošnou inzerci v novinách a časopisech nebo o 

televizní reklamu. 22 

Naproti tomu PR jsou aktivitou podlinkovou, u těchto aktivit za prostor organizace 

platit nemusí; jde o běžné redakční materiály; úplně zadarmo však také nejsou. 

Reklama a PR se vzájemně nevylučují. Některá oddělení PR mohou také využívat 

reklamu pro své účely. Obvyklé je však, že tyto dvě funkce jsou odděleny. 

Srovnání PR a reklamy z pohledu základních charakteristik 

Charakteristiky Reklama PR 

Použití sdělovacích Spočívá v získávání vlivu v 

prostředků 
Kupuji si čas 

médiích 

Těsná kontrola obsahu i 
Kontrola sdělení Relativně malá kontrola 

načas ování 

Důvěryhodnost sdělení Relativně nízká Relativně vysoká 

Typ publika 
Nízký okruh zaměřený na 

Specifická část veřejnosti 
obchod 

Orientovaná na obchod Orientovaná na postoje a 
Zaměření činnosti 

(prodej) situace 

Časová škála 
Krátkodobé i dlouhodobé 

Krátkodobé cíle 
cíle 

Hodnocení 
Zavedené techniky Omezené metody 

hodnocení hodnocení 

Placení Podle sazeb médií 
Placení smluvních poplatků 

formou záloh 

Zdroj: BLACK, Sam. Nejúčinnější propagace: Public Relations. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1994. strana 43 

Reklama a PR však mají i jisté věci společné. Využívají stejné sdělovací 

prostředky, obě pracují s cílovými skupinami, přispívají k vytvoření image organizace 

či obě informují, přesvědčují a vybízejí k akci. 

22 POSPÍŠIL, Pavel. Efektivní PR a media relations. 1. vyd. Praha : Computer press, 2002. 
strana 3 
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Zajímavostí je, že v oblasti PR mezi organizacemi nejčastěji panuje vztah 

spolupráce, což v oblasti reklamy až na výjimky nepřipadá v úvahu. Je to dáno již tím, 

že poptávka, koupěschopnost obyvatelstva a další atributy prodeje jsou v daném 

okamžiku konečné, kdežto důvěra veřejnosti, ochota či pochopení jsou jakoby 

nekonečné. 

3.4.4.9 Publicita 

Publicitu bychom mohli vnímat jako nepřímou stimulaci poptávky po produktu, 

která je založena na umístění sdělení v tištěném sdělovacím prostředku, nebo v televizi 

či rozhlase. K budování pozitivní publicity lze využít několika jednoduchých a 

přímočarých nástrojů:23 

• Tiskové zprávy - dávají novinářům tip na novinku, kterou je možné zpracovat do 

podoby článku. Novináři často pokládají dodatečné a doplňující otázky. 

• Běžné propagační materiály - pokud mají propagační materiály informační 

hodnotu, mohou se stát zdrojem pro novináře. 

• Media kity - jsou balíčky pro novináře, které obsahují kontaktní informace, 

informace o společnosti, její historii, informace o managementu (spolu se 

životopisy), informace o výrobcích a službách, fotografie lidí a výrobků a 

v neposlední řadě obsahují aktuální tiskové zprávy. Mohou mít podobu fyzickou, 

která je určena k osobnímu předání, či elektronickou na CD nebo DVD nebo 

firemních internetových stránkách. 

• Internet- je důležitým zdrojem informací všech novinářů. Organizace by zde měla 

uvádět informace o kontaktní osobě pro média (včetně kontaktů), ale také všechny 

své tiskové zprávy. Jakékoliv informace uvedené navíc (fotogalerie, životopisy lidí 

ve vedení, atp.) jsou veskrze pozitivní. Organizace zde může umístit i celé 

novinářské kity. 

• Informační e-maily a bulletiny - slouží většinou pro potřeby komunikace se 

zájemci o organizaci, nebo obchodními partnery. Mohou však velice dobře 

posloužit i novinářům při tvoření jejich článků. 

23 POSPÍŠIL, Pavel. Efektivní PR a media relations. 1. vyd. Praha : Computer press, 2002. 
strana 14 
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• Tiskové konference - se pořádají v případě, kdy organizace chce oznámit něco 

opravdu významného. Záruka mediálního zviditelnění je v tomto případě jistější, 

než v případě tiskové zprávy. 

• Recepce pro novináře- jsou převážně ve formě neformálních večírků, které jsou 

primárně pořádané pro jiný okruh lidí (VIP osobnosti z oboru, obchodní partneři, 

významní zákazníci apod.). 

• Kulaté stoly - kolem kterého se sejdou odborníci z oboru a novináři. Úspěšnost 

v tomto případě je asi 50%, že se organizace dostane do médií. 

• Přednášky a semináře- jsou určené pro užší okruh zájemců. Přednášky výslovně 

určené pro novináře je potřeba odlišit a přizpůsobit potřebám novinářů. 

• Rozhovory - jsou nástrojem publicity, který se v České republice může využívat 

pouze omezeně. Organizace může nabízet oborovému tisku své vrcholné 

představitele pro rozhovory, ale musí mít za sebou silný "příběh". V případě 

rozhlasových rozhovorů je situace ještě obtížnější díky omezenému počtu 

celoplošných rádií. Většinou to vyžaduje dobré osobní kontakty a špetku obchodní 

drzosti. 

• Domácí nebo zahraniční exkurze - patří mezi běžné formy budování publicity, 

které jsou velice hojně využívány. Když už novinář někam váží cestu a věnuje tomu 

čas, pak to většinou nenechá bez odezvy a materiály publikuje. 

Pro zlepšení publicity tanečního sportu se budu snažit vytvořit novinářský kit ČSTS 

nebo navrhnout zlepšení internetových stránek, které by byly ještě více vstřícné vůči 

novinářům. Ale také doporučit zlepšení v komunikaci s novináři a jejich zvaní na 

vrcholné taneční akce. 

3.4.4.10 Důvěryhodnost 

Organizace potřebuje vypadat důvěryhodně, když se snaží vytvořit u občanů 

příznivý postoj k vlastní činnosti, získat sponzorský dar nebo příspěvek, přesvědčit 

zastupitelstvo města, aby pro činnost pronajalo určitý objekt nebo zaujmout novináře, 

aby o práci organizace něco publikovat.24 

24 ČEPELKA, Oldřich, JILEMNICKÁ, Jitka, SOCHŮREK, Jan. Práce s veřejností v 
nepodnikatelském sektoru. Liberec : Nadace Omega, 1997. strana 37 
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Důvěryhodně vypadá zejména ten, kdo nemá veřejné problémy, nerozšířily se o 

něm fámy, vykazuje dobré výsledky dosavadní práce, nebo je veřejně podporován 

populární osobou. 

K posílení důvěryhodnosti se může používat řada prostředků. Mezi ty nejdůležitější 

patří neustálé informování a nezatajování poměrů v organizaci a podmínek pro činnost. 

Příkladem může být publikování výročních zpráv. 

3.4.4.11 Image organizace 

Důvěryhodnost je podstatnou součástí obrazu, který si jiní lidé, popř. veřejnost, 

vytváří o celé organizaci. Tento obraz, nebo image, je jakousi zkratkou, která lidem 

nahrazuje všechny jednotlivé informace o organizaci. Image organizace má racionální, 

pravdivé jádro, ale může obsahovat i nesprávná, ukvapená zobecnění a chybné 

interpretace. 

Image se buduje dlouho a postupně, ale velice rychle se stává myšlenkovým 

stereotypem či paušálním hodnocením, které má v myšlení lidí velkou setrvačnost a 

jeho přeměna trvá dlouho a stojí mnoho úsilí a peněz. 

Jakkoli image vzniká ve veřejnosti spontánně a neřízeně, bylo by chybou, kdyby se 

organizace nepokoušela cílevědomě usměrňovat jeho vytváření promyšlenými 

aktivitami. Výsledný image je dán tím, jak lidé organizaci vnímají, za jakou ji považují. 

Součástí image může být dobré jméno, pověst, pozitivní pocit spojený se jménem 

organizace, představa, kterou o organizaci veřejnost má, všeobecná známost, renomé, 

prestiž, obliba nebo serióznost. O přesvědčivý image musí organizace usilovat stále, 

udržovat ho a posilovat. 

Organizace, jejichž image je nepříznivý, mají k dispozici v podstatě dvě řešení: buď 

se jej postupně snaží vylepšovat, anebo musí změnit vnější identifikační znaky (logo, 

název, sídlo atd.). 

Image se nemusí týkat pouze organizace jako celku. Může se jednat také o image 

druhovou, která představuje image celého druhu zboží (auta, čaje, ... )nebo značkovou, 

která představuje image výrobku pod určitou značkou. 
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3.4.4.12 PR v neziskovém sektoru 

V nepodnikatelském sektoru se názory na PR, na komplexní práci s veřejností, 

velice různí. Mezi vedoucími pracovníky v neziskovém sektoru převládají tyto názory: 25 

• Nepotřebujeme PR, potřebujeme hlavně peníze 

Tento postoj je pochopitelný, ale ve svých důsledcích nepraktický a chybný. 

Hlavním zájmem těchto organizací bývají skutečně jenom peníze- mít peníze na 

činnost. Získávání peněz se stává alfou a omegou, nejdůležitějším bodem jednání 

vedení organizace. Peníze však nejsou často právě proto: 

• že chybějí lidé, kteří by je uměli a chtěli sehnat 

• že veřejnost nezná nebo nechápe, v čem je poslání organizace, jaké má cíle, 

zda pracuje profesionálně 

• že některé organizace jsou zaměřeny proti aktivitám jiných organizací 

(ekologické hnutí) a vzbuzují nevůli nejen u firem, na než jsou zaměřeny, ale i 

u celé skupiny dalších podnikatelů 

• že organizace nerozvinula potřebnou výdělečnou činnost, která by se stala 

stabilním zdrojem jejich příjmů 

Začarovaný kruh může pomoci přetnout zvláštní nástroj - systematické PR. 

• PR jsou o tom, jak komunikovat, jak přesvědčit druhého, jak snášet kritiku a 

agresivitu ze strany občanů 

V éře hromadných sdělovacích prostředků se zdá, že práce s veřejností je 

pouze sdělováním prostřednictvím těchto médií. Je důležité dávat o sobě vědět, 

preventivně zmírňovat možné konflikty, ve svém okolí vytvářet pochopení pro 

vlastní chování, udržet si důvěru cílových skupin. 

• PR jsou vlastně marketingem a reklamou neziskových organizací 

Marketingové akce by neměly být spojeny s akcemi PR. PRjsou pro komerční 

firmy součástí marketingové strategie. PR mají z hlediska organizace globální a 

trvalý význam. Cíle reklamy bývají dokonce v nesouladu s cíli PR, protože bývají 

krátkodobé a úzce zaměřené. Reklama bude skutečně účinná až tehdy, bude-li moci 

stavět na dobré pověsti organizace. 

25 ČEPELKA, Oldřich, JILEMNICKÁ, Jitka, SOCHŮREK, Jan. Práce s veřejností v 
nepodnikatelském sektoru. Liberec : Nadace Omega, 1997. 
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• Vedení organizace ví oč se jedná, ale PR aktivity bude dělat až na to bude mít 

lidi, peníze, náladu nebo čas 

Je rozšířeným omylem, že práce s veřejností je jakýmsi luxusem. Do tohoto 

názorového směru patří i ČSTS. 

Většina neziskových organizací vysvětlují svůj odmítavý postoj k PR aktivitám tím, 

že nemají čas anebo práci s veřejností nepotřebují. Opak je však pravdou. Neziskové 

organizace potřebují kvalitní PR možná dokonce víc, než podnikatelské subjekty. 

Neziskové organizace víc než peníze potřebují porozumění veřejnosti a účast občanů na 

plnění svých cílů. Obrovský rozsah jejich aktivit, od charity přes politickou činnost až 

ke sportovní nebo vzdělávací činnosti, má několik zvláštních rysů:26 

• možnost kariéry a uspokojení z výkonu práce, a to přesto, že odměna bývá 

mnohem nižší, než v jiných oblastech 

• dosud nedostatečný zájem odborníků v marketingu, ekonomice, právu a 

podobných profesí o práci v neziskovém sektoru 

3.4.4.13 Cíle PR u neziskových organizací 

Hlavními cíly jsou: 

• Získat podporu (nebo aspoň akceptaci) veřejnosti pro své poslání, pro nové 

myšlenky a záměry 

Získat porozumění veřejnosti není vždy jednoduché, neboť některé záměry mohou 

být skutečně kontroverzní. Hlavně v oblasti ekologie, či politice. 

• Získat příznivé klima pro fundraisingové kampaně 

• Rozšířit a udržet účast dobrovolníků 

Získávání dobrovolníků pro neziskovou činnost je v ČR mnohem obtížnější než 

v západních zemích, neboť zaměstnanost žen u nás nebyla nikdy tak nízká jako 

v některých západních zemích. V minulosti se na západě dobrovolníci rekrutovali 

především z řad žen, které mohly zůstat a také zůstávaly doma. 

• Propagovat svůj program a služby 

Propagace programu a služeb, už není čistě z rodu PR. Je to spíš marketingový 

problém. 

26 ČEPELKA, Oldřich, JILEMNICKÁ, Jitka, SOCHŮREK, Jan. Práce s veřejností v 
nepodnikatelském sektoru. Liberec : Nadace Omega, 1997. 
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Vytvářet komunikační kanály k těm skupinám, které mohou mít prospěch z vaší 

činnosti, může být trvalým úkolem především tehdy, snaží-li se vaše organizace o 

vytvoření jakési dílčí záchranné sítě, která uchrání lidi před vysunutím na společenskou 

periferií. 

Organizace různého typu, které nemají jako bezprostřední cíl tvorbu zisku mohou 

mít částečně odlišné cíle PR. Jako příklad můžeme uvést vytipované charakteristické 

úkoly PR pro: 

• zájmová sdružení výrobců, obchodníků a průmyslových odvětví - jsou ve 

vzájemném vztahu konkurence, prosazují však společné zájmy navenek 

• odborové organizace - základním úkolem odborových PR je tudíž vytvářet 

pochopení veřejnosti pro potřeby zaměstnanců daného obru 

• zájmové a kulturní spolky - sdružují lidi za účelem vzájemného prospěchu, 

uspokojování zájmů a výměny informací, avšak nemají přirozeného protivníka 

jako odbory. Prosazovat profesionální standardy, podpořit nábor nových členů, 

propagovat vlastní služby. Do této skupiny patří i ČSTS a proto přebírá i 

charakteristické úkoly PR pro tuto skupinu 
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3.5 Druhy veřejností a cílové skupiny 

3.5.1 Co je to veřejnost 

Mnozí manažeři a novináři se milně domnívají, že veřejnost je prostě veřejnost, 

jediná monolitická masa občanů nebo obyvatel státu či města. V tom, aby se o ní dalo 

uvažovat, jako o globální veřejnosti, brání její složitá, různorodá povaha a struktura. Ve 

skutečnosti je totiž veřejností mnoho. Vzájemně se překrývají, stále vznikají a zanikají. 

Navíc každá organizace může mít veřejnosti jiné, jinak vymezené. Jsou to 

v podstatě všechny skupiny institucí a všechny skupiny jednotlivců, které vznikly díky 

společnému zájmu vůči dané organizaci anebo jejichž chování a názor tato organizace 

sama ovlivňujé7 . Zjednodušeně řečeno, jsou to skupiny, s nimiž potřebuje organizace 

komunikovat, protože s nimi potřebuje být v dobrých vztazích, mít jejich podporu, 

získávat jejich peníze, informovat je atd. Lze ji tedy chápat jako skupinu jednotlivců 

nebo organizací, kterou spojuje určitý společný zájem a která si toto spojení uvědomuje. 

3.5.2 Druhy veřejností 

Veřejnosti, které organizace oslovuje, s kým konkrétním buduje vztahy, může 

rozdělit do několika hlavních skupin. Ve skutečnosti jich může být mnohem více. 

• Zákazníci a zákazníci konkurence 

Je samozřejmé, že organizace prostřednictvím PR komunikuje s vlastními 

zákazníky a spotřebiteli. Organizace se v nich snaží upevnit povědomí o organizaci, 

značce nebo produktu. Stejným způsobem potřebuje organizace komunikovat i se 

zákazníky konkurence, kdy se snaží přesvědčit o svých kvalitách a výhodách. 

• Investoři a konkurenční organizace 

Specifickými skupinami, se kterými organizace komunikují, jsou investoři a 

konkurenční firmy na trhu. Tyto skupiny hledají informace, podle kterých mohou 

řídit svá investiční rozhodnutí. Proto by jim organizace měly poskytovat exaktní 

(hlavně finanční) informace. 

• Současní a budoucí zaměstnanci 

Dvě specifické skupiny, které velice úzkostlivě vnímají image a mediální obraz 

orgamzace. 

27 ČEPELKA, Oldřich, JILEMNICKÁ, Jitka, SOCHŮREK, Jan. Práce s veřejností v 
nepodnikatelském sektoru. Liberec: Nadace Omega, 1997. strana 40 
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• Zájmové a vlivové skupiny 

Zájmovou skupinou může být kupříkladu sdružení zahrádkářů. Naproti tomu 

vlivovou skupinou jsou lidé, kteří vyvíjejí nátlak a snaží se prosadit své názory 

(sepisují petice atd.). 

• Státní správa a samospráva 

Orgány státní správy a samosprávy jsou specifickou vlivovou skupinou, která 

zasahuje do života organizace zvenčí, podobně jako investoři. 
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3.6 Veřejné mínění 

Jak již bylo dokázáno v kapitole č. 3.5.2, existuje mnoho různých veřejností. 

V každé této veřejnosti se mohou objevit různá míněn, která jsou pro organizaci 

významná. Z tohoto důvodu je pro organizaci důležité znát mechanismus tvorby 

veřejného mínění, na němž může záviset úspěch konkrétního projektu nebo celé 

činnosti organizace. 

Veřejné mínění, stejně jako veřejnost, není monolitický souhrn šedé masy stejných 

lidí. Sociologové často tvrdí, že zkoumají veřejné mínění, ale vlastně zjišťují jen 

individuální mínění mnoha dotazovaných občanů. Ze souhrnu názorů mohou určit 

pouze to mínění, které mezi lidmi převažuje. Jiné skupiny často předpokládají, že 

veřejné mínění je to, co se nejčastěji objevuje v tisku a v televizi. Zde však vyjadřují své 

názory pouze novináři a reportéři o tématech, které je zaujaly. Tato témata či názory 

však nemusí korespondovat s veřejným míněním. 

Mohlo by se tedy zdát, že veřejné mínění neexistuje. Ono ale pouze není snadno 

uchopitelné tak jednoduchými prostředky, jako je unifikované dotazování osob při 

průzkumech nebo četba tisku a sledování televize a rozhlasu. Veřejné mínění je ve 

skutečnosti abstraktní a neurčitý pojem a jeho konkrétní obsahy spíš vyvozujeme 

z různých indicií, než aby se daly spatřit jediným pohledem. 

Existuje však i definice veřejného mínění a ta zní. Veřejné mínění je to mínění, 

které může být vysloveno na veřejnosti (mezi jinými lidmi), aniž by došlo 

k sankcím vůči mluvčímu. 28 Sankcí může být například výsměch, pohrdání, 

společenská izolace, fyzické napadení a jiné. Veřejné mínění tedy souvisí 

s převažujícím míněním lidí, které můžeme zjistit sociologickým průzkumem, ale není 

s ním totožné. 

Pro účely této diplomové práce však za veřejné mínění budou považovány závěry 

průzkumů veřejného mínění a názory, které přinášejí hromadné sdělovací prostředky. 

28 ČEPELKA, Oldřich, JILEMNICKÁ, Jitka, SOCHŮREK, Jan. Práce s veřejností v 
nepodnikatelském sektoru. Liberec: Nadace Omega, 1997. strana 48 
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3.7 Média 

Komunikační média, která jsou využívána, jak pro potřeby reklamy, tak pro potřeby 

PR můžeme rozdělit z několika hledisek. Jedním způsobem dělení je podle množství 

zasažených lidí. Pak lze média rozdělit na masová a specifická. Mezi masová média 

řadíme televizi, rozhlas, noviny a časopisy, internet, billboardy nebo kino. Jako 

specifická média jsou označovány dopravní prostředky, výkladní skříně, obaly nebo 

reklamní předměty. V oblasti sportu jsou specifickými médii také mantinely, dresy, 

sportovní oblečení, startovní čísla, výsledkové tabule a další 29
. 

Druhým způsob dělení je podle intenzity působení na emoce. V takovém případě 

máme horká a chladná média. Horká média jsou televize, rozhlas, kino, dealer - osobní 

prodejce, telefon. Horká média velice silně a intenzivně působí na lidské emoce a tím 

zvyšují svojí účinnost. Naopak chladná média mají velice omezenou schopnost působit 

na emoce. Jsou to noviny, časopisy, billboardy, dopravní prostředky, výkladní skříně, 

obaly, reklamní předměty, ale také mantinely sportovišť nebo dresy sportovců. 

Třetí dělení rozděluje média na elektronická a klasická. Elektronická média 

zahrnují televizi, rozhlas a internet. Z těch méně obvyklých médií sem spadají grafické 

výsledkové tabule na sportovištích, videotabule nebo televizní obrazovky 

v hypermarketech nebo prodejnách novin. Noviny, časopisy, dopravní prostředky, 

výkladní skříně, obaly, billboardy jsou naopak média klasická. 

3. 7.1 Charakteristiky vybraných médií 

Výběr médií, která budou využita k různým aktivitám v rámci projektu, který je 

součástí této diplomové práce. V případě, že bude použito jiné médium bude řádně 

vysvětleno 30
. 

3. 7.1.1 Noviny 

Výhodami novin jsou jejich pružnost, včasnost, široké pole působení, vysoká 

důvěryhodnost a dobré pokrytí místního trhu. Avšak velkými nevýhodami jsou krátká 

životnost, nízká čtenost jednoho výtisku, nebo někdy špatná jakost tisku. 

V tomto médiu navíc dochází z pozice redaktora k velké selekci informací, které 

jsou ve výsledku poskytovány čtenářům. Novináři jsou pod tlakem událostí každého 

29 

30 
ČÁSLAVOV Á, Eva. Marketing (přednáška). Praha: Univerzita Karlova, FTVS, ll. 12.2003. 
BAJČAN, Roman. Techniky public relations : aneb Jak pracovat s médii. 1. vyd. Praha : 
Management Press, 2003 . strana 25 
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jednotlivého dne, které jej mohou ovlivňovat. Proto je důležité při poskytování 

informací zdůraznit ty podstatné, které by novinář neměl přehlédnout. 

3. 7.1.2 Časopisy 

V případě časopisů je velkou výhodou, že dochází k vysoké geografické a 

demografické selektivitě. Z toho vyplývá také vysoká důvěra čtenářů v informace v nich 

uveřejňovaných. Mezi další výhody patří vysoká prestiž, vysoká čtenost jednoho 

výtisku nebo dlouhá životnost. Mezi nevýhody však patří dlouhá čekací doba zveřejnění 

informací, které mohou postupem času zastarat, a také neprodané výtisky, které 

znamenají ztracenou příležitost kontaktu s veřejností. 

Články v časopisech bývají většinou rozsáhlejší než v novinách a proto je možné 

sdělit víc informací nebo lépe vysvětlit problémové skutečnosti. Článek jde více do 

hloubky a popisuje také souvislosti. Organizace však musí poskytnout dostatek 

odpovídajících informací. Výběr informací je ovlivněn druhem časopisu, pro který jsou 

informace určeny. Jiné informace organizace poskytne odbornému, populárnímu nebo 

bulvárnímu časopisu. 

3. 7.1.3 Rozhlas 

Rozhlas je masově použitelné médium. Ale i přesto se může organizace velice 

snadno a dobře zaměřit na své cílové skupiny. Nevýhodou je pouze zvuková 

interpretace a také skutečnost, že rozhlas ve většině případů není poslouchán 

programově. Jde spíše o poslech, který doprovází nějakou jinou činnost. Tím je výrazně 

snížena pozornost posluchače a ten většinou zachytí pouze část sdělení. Proto rozhlas 

vyžaduje velmi krátká témata, která lze stručně a srozumitelně vysvětlit. 

3. 7.1.4 Televize 

Televize má velký dosah a může oslovit téměř všechny lidi. Toto médium 

kombinuje obraz, zvuk a pohyb, čímž apeluje na smysly diváků a láká jejich pozornost 

při sledování. Velkým problémem je přeplněnost televize různými tématy a také malá 

selektivita příjemců sdělení. Televize většinou vyžaduje krátké materiály, které jsou 

přehledné a plné informací. 
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3. 7.1.5 Internet 

Jde o moderní a progresivní médium, které kombinuje zvuk, obraz a text. 

V poslední době už je využívaný také pohyb. Selektivita příjemců je velice vysoká. 

Mnoho informací si volí přímo příjemce tím, které internetové stránky navštíví. 

Internet disponuje velkou řadou témat a informací, ale také velkou poptávkou právě 

po nich. Na zařazení článku nejsou kladeny tak vysoké nároky jako u klasických 

tištěných médií. Informace se zde dají publikovat bez nebezpečí zkreslení či vytržení 

z kontextu novinářem. 

3. 7.1.6 Kongresy a semináře 

Jedná se o přímé poskytování sdělení cílové skupině, kterou orgamzace chce 

oslovit. Na kongresy a semináře jsou zváni přední národní a mezinárodní odborníci 

z daného oboru. Dochází k předávání znalostí a zkušeností odborné veřejnosti, která je 

zainteresovaná v oboru. N edochází ke zkreslení informací. 
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4 Metodologická východiska 

4.1 Popisná analýza 

Popisná analýza je nejčastější metodou používanou při realizaci odborných 

projektů. Jedná se o metodu, která umožňuje popis sekundárních dat jako jsou firemní 

zprávy, výzkumné zprávy, nejrůznější interní dokumenty a zprávy, ale také články 

v odborných časopisech, ročenkách atd. 

Úkolem popisné analýzy je popsat pro konkrétní případ důležitá fakta, postup 

vypracování projektu, popsat použité metody, představit výsledky projektu a na jejich 

základě vyvodit závěry. Popisná analýza shromažďuje a shrnuje informace a data 

z různých zdrojů. Tyto informace jsou následně prezentovány třemi základními 

formami. 

První z nich je standardní text členěný do vět a odstavců. Je vhodné tento způsob 

prezentace projektu zvolit v případě, kdy příjemce informací není zvyklý na grafy a 

tabulky. Tento způsob navíc umožňuje vysvětlovat konkrétní jevy, které z tabulek nebo 

grafů nemusí být na první pohled srozumitelné. 

Druhý se využívá v případě, pokud projekt obsahuje velké množství 

kategorizovaných dat je vhodné použít formu tabulky. Tabulka umožňuje jednoduše 

uvést data a konkrétní číselné hodnoty spolu se stručným popisem. Kategorizované 

informace jsou pak snáze pochopitelné a interpretovatelné. 

Třetím je numerický popis dat vycházející ze třech základních vyjádření dat -

absolutního počtu, procentuálního vyjádření a průměru. Pro tento případ je nutné 

nejprve data kategorizovat, aby byl popis daných skutečností co možná nejpřesnější. 

Numerický popis dat používá grafy, obrázky, diagramy a mapky. 

Kvalitní projekt formy popisu dat a informací kombinuje a vytváří tak kompaktní 

celek. 
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Postup popisné analýzy: 

• stanovení cíle 

• vytyčení problému, který bude sledován 

• určení souboru materiálů 

• studium materiálů 

• systematické sledování 

• sestavení výsledků, názorů a přehledů (tabulek a grafů) 

• rozbor a hodnocení 

Tato metoda bude v diplomové práci využita v analytické části při popisu a rozboru 

současných PR aktivit ČSTS a vytváření projektu PR aktivit ČSTS. 
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4.2 SWOT analýza 

Analýza SWOT je nástrojem marketingového řízení, který umožňuje komplexní 

zhodnocení silných a slabých stránek organizace spolu s hodnocením příležitostí a 

hrozeb 31
. Tato metoda je nazývána podle počátečních písmen těchto anglických slov: 

S strenghts (silné stránky) 

W weaknesses (slabé stránky) 

O opportunities (příležitosti) 

T threats (hrozby) 

Na základě analýzy SWOT může organizace určit své specifické cíle pro dané 

plánovací období nebo tyto cíle upravit v průběhu tohoto období. 

SWOT analýza může být zaměřena na: 

• organizaci jako celek 

• prodej jednotlivých produktů, nebo celých produktových řad 

• konkurenci a její produkty nebo chování 

• produkt a jeho vlastnosti 

• tržní segment, ve kterém se organizace pohybuje 

• geografickou oblast prodeje 

Samotná analýza SWOT se dělí na analýzu vnějšího a vnitřního prostředí. 

4.2.1 Analýza vnitřního prostředí (silných a slabých stránek) 

Při této analýze dochází k vyhodnocování silných a slabých stránek organizace či 

její činnosti. Silné stránky jsou pozitivní vnitřní podmínky, které umožňují organizaci 

získat převahu nad konkurencí. Naopak slabé stránky jsou negativní vnitřní podmínky, 

které mohou vést ke snížení výkonnosti. 

Organizace se může rozhodnout, zda se zaměří pouze na příležitosti, při nichž 

využije svoje silné stránky, nebo bude chtít naplnit příležitosti lepší. V tom případě 

bude muset vyvinout značné úsilí pro získání potřebných silných stránek pro tyto 

příležitosti. 

31 KOTLER, Phílip. Marketing Management. Praha : Grada Publishíng, 2001. strany 90 - 92 
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4.2.2 Analýza vnějšího prostředí (příležitosti a hrozby) 

Jde o sledování rozhodujících sil v makroprostředí a jejich změn, které ovlivňují 

zisk organizace. Mezi ty hlavní patří síly demografické, ekonomické, technologické, 

politické a legislativní, sociální či kulturní. Je však také velice důležité sledovat 

vývojové trendy v oboru, ve kterém organizace působí. Hlavním důvodem sledování 

vývojových trendů je také identifikace příležitostí a hrozeb v té dané oblasti. 

Marketingové příležitosti můžeme chápat jako oblast zákaznických potřeb, jejichž 

uspokojováním může organizace profitovat. Příležitosti pak můžeme dělit z hlediska 

jejich přitažlivosti a pravděpodobnosti úspěchu. 

Marketingové hrozby prostředí jsou výzvy vzniklé na základě nepříznivého 

vývojového trendu ve vnějším prostředí, které by mohly v případě absence účelných 

marketingových aktivit vést k ohrožení prodeje nebo zisku. Také hrozby můžeme dělit 

podle jejichž závažnosti a pravděpodobnosti jejich výskytu. 

SWOT analýza bude v této práci využita pro analýzu vnitřního a vnějšího prostředí 

ČSTS a pro stanovení nejlepších komunikačních kanálů, které by ČSTS ve své 

komunikaci měl využívat. 
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5 Analytická část 

5.1 Představení tanečního sportu 

5.1.1 Historie a současnost tance 

Tanec je starý jako lidstvo samo. Kresby tančících postav můžeme nalézt již 

v afrických jeskyních, v chrámech starých jihoasijských říší, ve vykopávkách keltských 

sídlišť, na nádobách starých Řeků nebo v prvních středověkých literárních dílech. Tanec 

byl vždy částí různých rituálních obřadů, které byly součástí lidské kultury. Postupem 

času se od rituálních obřadů upouštělo a tanec začínal sloužit více zábavě 32
. 

Společenský tanec v dnešním pojetí vznikl v 19. století. Taneční zábavy se pomalu 

stávaly nepostradatelnou součástí společenských setkání. K radosti z hudby se přidalo i 

dlouho zakazované kouzlo párového tancování a tance se zmocnily široké vrstvy 

obyvatel. 

Začátkem 20. století se v Evropě začaly objevovat nové tance ze Severní a Jižní 

Ameriky. Tyto tance vycházely z jiných společenských poměrů než tance evropské a 

odrážely prvky bělošské, černošské i původní americké kultury. Každá taneční škola 

však prosazovala svoji vlastní interpretaci a tanečníci se nemohli shodnout. Obrat nastal 

ve 30. letech, kdy angličtí učitelé tance sjednotili taneční styly a vytvořili tzv. 

internacionální styl. Vybrali nejcharakterističtější tance, popsali nejpopulárnější variace 

a stanovili požadavky na hudební doprovod. Těmito kroky vrátili tanci jeho 

komunikativní schopnosti a zpřístupnili ho podstatně většímu množství lidí. 

Vývoj byl také poznamenán světovými válkami. Mezi válkami se prosazuje 

v Evropě jazz a latinskoamerické rytmy. Po 2. světové válce dál pronikají další a další 

tance z karibských oblastí. Kromě tanců z karibských oblastí se objevuje rokenrol, který 

na čas ovládl celý svět a stal se jedním z inspiračních zdrojů pro jeden ze soutěžních 

tanců. 

5.1.2 Taneční sport 

První taneční soutěže vznikly již počátkem minulého století. Plný rozmach však byl 

zaznamenán až ve 30. letech, poté co angličtí odborníci definovali internacionální 

32 ODSTRČIL, Petr. Sportovní tanec. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2004. strany 10 a ll 
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taneční styl. Vzniká mnoho národních i mezinárodních organizací soutěžních tanečníků. 

V roce 1935 je založena International Amateur Dancers Federation (IADF). Jsou 

pořádána první mistrovství Evropy a světa. 

Činnost IADF byla ukončena. V 50. letech byly snahy činnost IADF obnovit, ale 

neúspěšně. Na konci 50. let byl v Německu založen International Council of Amateur 

Dancers (ICAD), jako nástupce IADF. 

N a rozdíl od většiny ostatních sportovních odvětví byl taneční sport od počátku 

řízen profesionální organizací. Z toho můžeme vyvodit, že tanec byl především byznys 

a amatéři byli dobrou ekonomickou základnou pro podnikání. Tento model přetrvává 

v některých klasických tanečních zemích, jako jsou Anglie nebo Rusko, dodnes. Po 

pádu železné opony došlo k velkému zlomu rozbitím tradičních hodnot mezi 

profesionály a amatéry, čímž dochází k přerozdělení sil v tanečním světě. Přes všechny 

tyto změny je Anglie uznávaná jako kolébka tanečního sportu. 

Prvním signálem pro uznání tanečního sportu jako sportovního odvětví bylo 

přejmenování mezinárodní taneční federace v roce 1990 z původního názvu ICAD na 

International Dance Sport Federation (dále IDSF). Taneční sport byl oficiálně uznán 

jako sportovní odvětví v roce 1992, kdy byla IDSF přijata jako řádný člen organizace 

General Association of International Sport Federation (dále GAISF). V roce 1995 byl 

taneční sport přijat jako provizorní člen Mezinárodního olympijského výboru (dále 

IOC). Toto provizorní členství v roce 1997 přešlo v řádné. Díky tomu se roku 1997 

taneční sport představil na Světových hrách v Lahti. Od té doby je jejich pravidelným 

účastníkem (Akita - 2001, Duisburg - 2005). 

5.1.3 Důležité mezníky vývoje tanečního sportu 

1909 první neoficiální mistrovství světa v Paříži 

1930 vznikl internacionální (English) styl- začátek globálního soutěžru'ho tancování 

1935 založení International Amateur Dancers Federation (IADF) v Praze 

1936 1. oficiální mistrovství světa v Německu, účastnilo se 15 zemí 

1939 - 1950 činnost IADF přerušena, pokusy o obnovení činnosti byly neúspěšné 

1956 založen International Council of Amateur Dancers (ICAD) 

1960 první televizní přenos soutěže v tanečním sportu v Německu 

1988 ICAD přijalo termín Taneční sport 

1990 přejmenování na International Dance Sport Federation (IDSF) 

1991 částečné členství v organizaci GAISF 
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1992 řádné členství v organizaci GAISF 

1992 předložena žádost o členství Mezinárodnímu Olympijskému výboru (IOC) 

1995 provizorní členství tanečního sportu v IOC 

1995 členství v Mezinárodním výboru Světových her (IWGA) 

1995 členství v Asociaci mezinárodních sportovních federací uznaných IOC 

(ARISF) 

1997 taneční sport se stal řádným členem IOC a zařadil se do rodiny olympijských 

sportů 

1999 prezident IOC Juan Antonio Samaranch navštívil mistrovství světa 

v latinskoamerických tancích 

2000 žádost o zařazení tanečního sportu na program letních Olympijských her 

2000 taneční sport byl součástí závěrečného ceremoniálu Olympijských her v 

Sydney 

2000 IDSF prezentovala Taneční sport stovce oficiálních reprezentantů IOC 33 34 

5.1.4 Tanec pro všechny 

Sport pro všechny je to, čemu se říká také rekreační sport a tanec pro všechny je to, 

co dělají lidé v kroužcích společenského tance. Sport pro všechny, či konkrétně tanec 

pro všechny, však není něco nezávazného. Cvičit a trénovat se chodí pravidelně, soutěže 

mají svá pravidla a používá se správné náčiní a vybavení. V tanečním sportu to 

konkrétně znamená, že pár pravidelně trénuje i s trenéry, používá speciální obuv a 

účastní se soutěží. 

Takhle podobně si chodí mnoho lidí zahrát třeba volejbal, nebo tenis. Tanec lze 

také tímto způsobem zkusit. Jde to v každém věku, za každého počasí a v tomto případě 

to ani moc nestojí. U nás se polozávodnímu tancování říká Hobby-dance. Pro hobby 

páry jsou pořádány soutěže a dokonce je veden žebříček úspěšnosti těchto párů, díky 

kterému se tyto páry mohou navzájem srovnávat. Soutěže mají zjednodušená pravidla, 

taneční páry mohou mít libovolné oblečení a repertoár figur je pouze doporučený. 

Všechna ostatní pravidla platí jako na soutěžích výkonnostního tance. 

33 

34 

BlBA, Johannes. Media Kit [online] . Version 24. Lausanne : International dance sport 
federation, [cit. 2006-06-04]. Dostupný z WWW: <http://www.idsf.net/idsf_media_kit.pdf.>. 
Český svaz tanečního sportu. Taneční noviny- Bulletin. Ústí nad Labem, 2005. 10 s. 
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5.1.5 Výkonnostní a vrcholový tanec 

Soutěže v tanečním sportu tvoří ucelený systém, který dává tanečníkům možnost 

soutěžit v odpovídajících věkových a výkonnostních skupinách a motivuje je 

k soustavné a cílevědomé sportovní přípravě a kariéře. Zcela přesně vymezuJe 

jednotlivé disciplíny a umožňuje jak specializaci, tak i všestranný přístup 35
. 

5.1.5.1 Struktura soutěží 

Soutěže, na jejichž základě se vytvářejí dlouhodobé žebříčky a získávají se 

(popřípadě ztrácejí) výkonnostní třídy. U nás tyto soutěže nazýváme "postupové", na 

mezinárodní úrovni to jsou soutěže "World Ranking List Tournament" (dále WRLT). 

Seriály soutěží, u nichž se vyhodnocuje pořadí za kalendářní rok nebo sezónu. U 

nás je pořádána "Taneční liga", ve světě "Grand Slam". 

Mistrovství, konají se jednou ročně. Páry nejvyšších tříd nebo reprezentanti 

jednotlivých států na nich bojují o tituly mistrů světa, Evropy, daného státu popřípadě 

části země. 

Pohárové soutěže jsou jednorázové akce, na kterých bojují páry o ceny a obdiv 

diváků, nikoli o body do žebříčků, či tituly. Výjimkou nebývají soutěže bez rozdílů 

výkonnostních tříd, někdy i bez rozdílu věku. 

Soutěžními disciplínami pro páry jsou: 

• standardní tance (dále jen STT) - waltz, tango, valčík, slowfoxtrot a 

quickstep 

• latinskoamerické tance (dále jen LAT) - samba, chacha, rumba, paso doble a 

JIVe 

• kombinace (dále jen 1 OT) - všech 1 O tanců (S TT + LAT), respektive 8 tanců u 

dětí 

• formace - soutěž skupin 6 - 8 párů s předem připravenými choreografiemi, 

pořádané jak v STT tak LAT 

• soutěž družstev (týmů) - několik současně probíhajících soutěží, ve kterých 

proti sobě nastupují páry, které jsou na stejných postech týmů. Celkové pořadí 

je součtem výsledků jednotlivých členů týmu ve svých soutěžích. 

35 ODSTRČIL, Petr. Sportovní tanec. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2004. strana 19 
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Rock 'n' Roll sice patří do rodiny tanečního sportu, má však svoje národní a 

mezinárodní organizace a nepatří do IDSF ani ČSTS. Stojí zcela mimo jako samostatné 

sportovní odvětví. 

5.1.5.2 Věkové kategorie 

Tanečníci jsou, podobně jako v jiných sportech, rozděleni do kategorií podle věku. 

Určují to mezinárodní pravidla, která platí i v České republice. O zařazení do věkové 

kategorie rozhoduje rok narození tanečníků, tzn. že do vyšší kategorie tanečník přechází 

spolu se začátkem nového roku. Zařazení celého tanečního páru se řídí věkem staršího 

člena páru. Konkrétní rozdělení vypadá takto: 

děti I Juveniles I do 10 let 

děti II Juveniles II ll - 12 let 

junioři I Juniors I 12 - 13 let 

junioři II Juniors II 14 - 15 let 

mládež Youth 16 - 18 let 

dospělí Adults nad 18 let 

senioři Seniors nad 35 let 

Někdy se můžeme setkat i s malými odlišnostmi. Některé země nerozdělují dětské a 

juniorské kategorie a mají pouze kategorii děti a junioři. Některé země naopak mají 

širokou základnu tanečníků z řad seniorů a proto rozdělují tuto věkovou kategorii na 

další podkategorie (senioři I, senioři II, senioři III). K odlišnostem může docházet i na 

jednotlivých soutěžích, kdy jsou věkové hranice pro jednotlivé kategorie stanoveny 

odlišně od standardního dělení. Jako příklad můžeme uvést některé soutěže v Anglii, 

kde je kategorie mládež až do 21let. Tyto případy jsou však spíše výjimkou. 

5.1.5.3 Výkonnostní kategorie a postupy mezi nimi 

Taneční páry jsou v České republice rozděleny podle výkonnosti do tříd D 

(nejnižší), C, B, A, M (nejvyšší, mezinárodní). V minulosti bylo toto rozdělení 

předepsáno mezinárodními pravidly. Dnes to již není povinné, ale u nás a všech naších 

územních sousedů se toto rozdělení s drobnými odlišnostmi používá dodnes. Nositelem 

výkonnostní třídy, počtu bodů a účastí ve finále je partner. Právě počet bodů a účastí ve 

finále jsou prvky, které rozhodují o výkonnostní třídě. V poslední době se vede diskuze, 
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zda by nositelkou třídy neměla být také partnerka (současně s partnerem). Jak tato 

diskuze dopadne ukáže čas. 

Postup mezi jednotlivými třídami se uskutečňuje na základě tzv. postupových bodů 

získaných na postupových soutěžích. Podmínkou je také účast ve finále. Získat vyšší 

třídu je tedy možné až po zisku 200 bodů a pětinásobné účasti ve fmále. Tento systém 

by však mohl vést k přeplnění nejvyšších tříd v kategorii dospělých. Proto v kategorii 

dospělých lze v nejvyšších třídách také sestupovat o třídu níže. Tyto páry musí svoji 

třídu tzv. obhájit. Pro páry třídy M to znamená, že se musí v průběhu dvou let umístit do 

24. místa v konečném pořadí Taneční ligy nebo do 36. místa na mistrovství České 

republiky. Pro páry třídy A platí, že musí za dobu maximálně dvou let nasbírat 

minimálně 200 postupových bodů. V mladších kategoriích tento problém nehrozí, 

protože tanečníci odchází do vyšších věkových kategorií tím, že stárnou. 

5.1.5.4 Pravidla soutěží 

V jednom dni či víkendu se může konat v rámci jedné akce hned několik soutěží v 

různých věkových a výkonnostních kategoriích. Cílem každé soutěže je stanovit 

vzájemné pořadí všech zúčastněných tanečních párů v dané kategorii. 

Existuje celá řada pravidel, které upravují průběh samotné soutěže, ale také 

vystoupení jednotlivých tanečních párů. Všechna pravidla jsou zakotvena v legislativě 

ČSTS, konkrétně v Soutěžním řádu a jeho přílohách (kola a postupový klíč, skupiny, 

doprovodná hudba nebo pravidla pro soutěžní oblečení). 

5.1.5.5 Pravidla hodnocení 

K hodnocení tanečního sportu je na úvod nutné podotknout, že hodnocení není 

absolutní. Výkon tanečního páru nelze změřit metrem, ani stopkami. Jde o subjektivní 

hodnocení ze strany porotců. Každou taneční soutěž hodnotí panel porotců. Důvod je 

zcela prozaický. Na tanečním parketě se v jeden okamžik setkává více párů a porotce 

nemůže sledovat jeden pár během jeho celého vystoupení. Systém hodnocení tuto 

skutečnost respektuje a pomocí matematických pravidel získává celkový výsledek za 

všechny tance, kola a všechny porotce. Tomuto systému se říká skating systém 36
. 

36 
Vysvětlení principů skating systému lze nalézt na www.csts.cz v sekci "Informují Vás" pod 
odkazem "Legislativa". 
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Další částí hodnocení jsou samotná kritéria, s jejichž pomocí porovnávají porotci 

výkony tanečních párů. Hodnocení se provádí pozitivní způsobem. Porotce nehledá 

chyby tanečního páru, ale vyhledává to, co pár umí a v čem je lepší než soupeři. 

Kritéria hodnocení můžeme rozdělit do několika skupin. 

• Takt a základní rytmus 

• Tělesné linie 

• Pohyb 

• Rytmické vyjádření 

• Technika práce nohou 

Kritérium taktu a základního rytmu je nadřazené všem ostatním. Zbývající kritéria 

jsou na stejné úrovni a záleží pouze na porotci, jakou důležitost jim přisoudí. 

Německý taneční svaz (DTV) po rozborech současných i dřívějších kritérií přijal 

pravidla, která podrobněji rozvádějí a dále dělí jednotlivé oblasti hodnocení a stanovuje 

přesný sled jejich používání. Tato pravidla přijal i ČSTS.37 

37 Materiál popisující pravidla hodnocení DTV lze nalézt na www.csts.cz lze nalézt na 
www.csts.cz v sekci "Informují Vás" pod odkazem "Legislativa". 
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5.2 Český svaz tanečního sportu 

ČSTS je občanským sdružením ve smyslu zákona č.83/1990 Sb.; ČSTS je 

nepolitická a nezisková organizace, se sídlem v Ústí nad Labem. V zahraničním styku 

používá ČSTS název Czech DanceSport Federation (CDSF) 38
. 

5.2.1 Předmět činnosti 

Hlavní činností je taneční sport prováděný na rekreační a výkonnostní úrovni. 

Činnost ČSTS navazuje na tradice zájmové umělecké činnosti v oblasti společenského 

tance a jejich dalším rozvíjením v duchu světového trendu je přetváří na sportovní 

odvětví tanečního sportu. Pravidelnou soutěžní činností, metodickou, organizační i 

hospodářskou podporou vytváří ČSTS prostředí pro masové zapojení zájemců o 

rekreační formu tanečního sportu i pro dosažení nejvyšší sportovně-umělecké úrovně 

nejlepších jednotlivců a kolektivů. 

5.2.2 Poslání 

Posláním je, metodicky a organizačně podporovat rozvoj tanečního sportu, hájit 

zájmy svých členů a prosazovat jejich oprávněné požadavky. 

Prvořadým cílem ČSTS je: 

• vytvoření prostoru pro vhodné využívání volného času zájemců o taneční sport 

a tím zajištění široké základny zejména v kategoriích dětí a juniorů 

• zajištění špičkové úrovně českého tanečního sportu v mezinárodním měřítku 

5.2.3 Organizační struktura 

Organizační struktura ČSTS je ve vertikálním členění (podřízenost a nadřízenost) 

třístupňová a tvoří ji: 39 

a) Centrální orgány ČSTS - valné shromáždění, presidium, výkonná rada a 

dozorčí rada 

b) Divize - sdružují členy ČSTS podle místa bydliště, či sídla klubu, kdy 

rozdělení divizí odpovídá státoprávnímu uspořádání - krajům 

38 

39 

Český svaz tanečního sportu [online]. c2002-2006 , 9.5.2006 [cit. 2006-05-09]. Dostupný z 
WWW: <http://www.csts.cz/index.php>. 
Český svaz tanečního sportu. Stanovy ČSTS [online]. [2003] [cit. 2006-05-09]. Dostupný z 
WWW: <http://www.csts.cz/index.php>. 
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c) Členové - členství může být individuální (tanečníci), kolektivní (kluby), 

čestné nebo přidružené 

V horizontálním členění je organizační struktura rozdělena na: 

a) Základní organizační strukturu, která řeší základní řídicí funkce organizace 

a jejíž činnost zajišťují dobrovolné volené kolektivní orgány. Vertikálně je 

tvořena prezídiem s výkonnou radou a divizemi s jejich orgány. 

b) Hospodářskou organizační strukturu, která řeší veškeré hospodářské a 

evidenční činnosti a ve vztahu k základní organizační struktuře vystupuje jako 

obslužná. Základním principem práce v této struktuře jsou pracovněprávní 

vztahy, osobní hmotná odpovědnost a přesná služební hierarchie. Je tvořena 

výkonným sekretariátem a zahraničním sekretariátem. 

c) Odborná organizační struktura, která řeší provádění vlastní zájmové 

činnosti ČSTS a jejíž činnost zajišťují dobrovolné jmenované kolektivní 

orgány a dobrovolní volení funkcionáři, kteří mají v oblastech, které řídí, 

přesně stanovené povinnosti a pravomoci. Vertikálně je tvořena komisemi, 

které ustanovuje prezídium a funkcionáři divizí. 

d) Kontrolní a revizní strukturu, která provádí veškerou kontrolní a revizní 

činnost. Vertikálně je tvořena dozorčí radou a dozorčími komisemi divizí. 

Samostatným organizačním článkem je Národní reprezentační tým (NRT), který je 

řízen manažerem NRT a jehož činnost upřesňuje Organizační řád (zejména přílohy 

Nominační pravidla, Status reprezentanta). Manažera NRT jmenuje a odvolává na 

základě návrhu Výkonné rady prezídium ČSTS. 

5.2.4 Český svaz tanečního sportu ve struktuře sportu 

ČSTS je členem zastřešující organizace Česká asociace sportu pro všechny 

(ČASPV) a Českého olympijského výboru (ČOV). Členství v těchto organizacích jsou 

pro ČSTS velice přínosná ve snadnější komunikaci s médii, se státními orgány, 

v přístupu k finanční podpoře apod. 

Zařazení ČSTS do mezinárodních struktur sportu je ovlivněno členstvím v 

Mezinárodní federaci tanečního sportu (IDSF). IDSF Je členem Asociace 

mezinárodních sportovních federací (GAISF), Mezinárodního výboru Světových her 

(IWGA) a Asociace mezinárodních sportovních federací uznaných IOC (ARISF). 

Zástupce IDSF se účastní všech hlavních zasedání IOC, GAISF, ARISF a IWGA 
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5.2.5 Analýza SWOT Českého svazu tanečního sportu 

Taneční sport je velice 

divácky atraktivní sport 

Silné stránky 

Vysoce estetická záležitost díky spojení umění a 

sportu, potažmo hudby, pohybu, elegance, 

vzrušení a krásy je pro diváky velice lákavý a 

atraktivní. Navíc dochází ke komunikaci mezi 

divákem a tanečním párem, který se snaží 

divákům zprostředkovat své pocity a vyjádřit 

hudbu pohybem. Velice silná stránka, kterou není 

třeba nijak rozvíjet. Je ji potřeba pouze udržovat a 

pěstovat. 

Taneční sport je olympijským Olympijské sporty mají lepší postavení oproti 

sportem, který se velice neolympijským sportům. Zařazením mezi tyto 

intenzivně snaží o zařazení na sporty získávají větší prestiž u veřejnosti. Ze 

program Olympijských her strany IDSF by měla být velice intenzivní snaha o 

Nabízí dětem a mladým lidem 

volnočasovou aktivitu, která 

pomáhá rozvíjet jejich 

koordinaci, fyzickou a 

psychickou zdatnost 

CSTS má podporu silné 

mezinárodní sportovní 

federace 

zařazení na program Olympijských her. Tento 

krok by byl výrazným posunem vpřed v historii 

tanečního sportu. 

Tanečníci musí splňovat, podobně jako jiní 

sportovci, určité fyzické parametry. Musí mít 

vytrvalostní a také rychlostní předpoklady. 

Posiluje odolnost člověka vůči psychické zátěži, 

zvyšuje sebedůvěru a rozvíjí respekt k druhým. 

Hlavně však nutí člověka přemýšlet o fungování 

lidského těla, ale také o jeho pocitech, náladách a 

jejich vyjádření pohybem. 

IDSF má dobrou pozici na poli mezinárodních 

sportovních federací. Pozici mu zajišťuje velké 

množství národních tanečních federací, které 

sdružuje. 
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Taneční sport je na vrcholové 

úrovni velice nákladný 

(finančně i časově) 

Současný systém hodnocení 

Většina funkcionářů a porotců 

ČSTS je v pokročilém věku 

porotce = trenér 

Slabé stránky 

Tento problém Je slabou stránkou všech 

výkonnostně provozovaných sportů. V případě 

některých oblíbených a rozšířených sportů, jako 

fotbal, hokej, florbal aj., je tento problém částečně 

vyřešen sponzorskými příspěvky klubům či 

jednotlivcům. 

Jak je několikrát v této práci uvedeno, jedná se o 

nejslabší stránku a zároveň největší hrozbu pro 

taneční sport. Nejedná se přímo o systém 

hodnocení a zpracování výsledků, který je naopak 

spíše vzorem. Jde o lidský faktor, který zneužívá 

tohoto systému k osobnímu prospěchu či 

prospěchu známého na úkor jiných. Ve 

sportovním prostředí existují určité modely 

hodnocení, které by taneční sport mohl a měl 

zapracovat do svého systému. Jde zejména o 

myšlenku, kdy je výsledek brán od určitého počtu 

porotců, který je však menší, než je jejich celkový 

počet. Nebo-li porotce neví, zda jeho hodnocení 

bude započítáno, či nikoli. 

Stárnutí populace je celosvětový problém, který se 

projevuje i ve sportu. Věkový průměr současného 

sboru porotců a funkcionářů je celkem vysoký. Je 

to přirozený proces, kdy porotci a funkcionáři 

patří mezi nejstarší. Mnoho z nich se zná již řadu 

let a vládnou mezi nimi sympatie nebo antipatie, 

z kterých vyplývají případné další spolupráce. 

Díky prohlubujícím se problémům s hodnocením 

mladí tanečníci ani neuvažují o "kariéře" porotce 

či funkcionáře. 

Tato rovnost se v tanečním sportu objevuje velice 

často. V tu chvíli dochází ke střetu zájmů. Porotce 
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Vzdělávací systém porotců 

Velice opatrný až liknavý 

přístup k prohřeškům 

funkcionářů ČSTS 

Neochota přijímat radikální 

změny 

musí být objektivní a hodnotit aktuální výkon 

sportovce, ale může být objektivní k sportovci, 

kterého v průběhu týdne trénuje. Většina porotců a 

trenérů v jedné osobě to oddělit nedokáží. 

Porotci mají v oblasti odborného vzdělávání příliš 

málo povinností. Předepsáno mají několik účastí 

na doškolovacích seminářích, kongresech či 

školeních porotců. Mnoho porotců bohužel 

absolvuje pouze povinnou část vzdělávání. 

Součástí jejich vzdělávání by měly být účasti na 

velkých mezinárodních soutěžích nebo na 

seminářích předních světových trenérů či 

tanečníků. Zde mají možnost získat informace, 

jakou cestou se taneční sport vyvíjí cestou, kam se 

posunuje. Mohou vidět ty nejlepší, sdílet jejich 

zkušenosti a slyšet jejich chyby, kterých se mají 

vyvarovat. Mnoho porotců, hlavně s licencemi 2. a 

3. třídy, se však těchto akcí neúčastní. 

Velkou chybou Je velice pasivní přístup 

k prohřeškům porotců a funkcionářů. V lidech to 

vzbuzuje pocit, že jejich funkce JSOU 

nedotknutelné a oni nemohou být potrestáni. 

Tanečníci ztrácejí důvěru ve spravedlnost a 

přichází o radost z tance. Nemohou mít radost 

z dobře odvedené práce, když není po zásluze 

odměněna. Kontrola i tresty musí přicházet shora a 

to od vedení ČSTS. 

Slabá stránka spojená se stárnutím funkcionářů. 

Stáří má odjakživa obavy z nových a riskantních 

věcí. Proto nedochází ani k výrazných a 

inovativním změnám legislativy. Tato 

zkostnatělost neprospívá popularitě tanečního 

sportu ani sportu jako takovému. 
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Omlazení funkcionářského 

sboru 

Zvýšení popularity tanečního 

sportu může zmírnit nebo 

zastavit úbytek tanečníků 

Změny v systému Hobby 

dance 

Vyšší popularita zatraktivní 

taneční sport pro sponzory 

Navázání spolupráce CSTS, 

Českého svazu 

profesionálních tanečníků a 

Svazu učitelů tance 

Problémy s hodnocením 

Stárnutí populace a úbytek 

potenciálních tanečníků 

Příležitosti 

Vedení CSTS by se mělo snažit podpořit nové a 

mladé funkcionáře. Nová a mladá krev by ve 

stojatých vodách mohla způsobit narušení 

stávajících vazeb a částečně přispět zobjektivnění 

hodnocení. 

Pokud mladí lidé, popřípadě dospělí či senioři 

uvidí možnost aktivního a atraktivního využití 

volného času, které má svoji důstojnost a prestiž, 

budou sami a rádi vyhledávat taneční školy a 

kluby. 

Systém hobby dance v poslední době prošel 

změnami, které mu jistě prospěly. Již byl vytvořen 

systém, který časově omezuje účast v této 

kategorii. Ovšem pořád je co zlepšovat a 

zdokonalovat. 

Cím víc bude taneční sport v televizi a mediálně 

propagovaný, bude také pro sponzory zajímavé 

spojit své jméno s tímto sportovním odvětvím. 

Kdyby všechny tři organizace dokázaly 

spolupracovat a pomáhat tanečnímu sportu v jeho 

rozvoji. Bohužel současná situace je naprosto 

odlišná a vládne spíše odpor. Heslo: "v jednotě je 

síla" zde platí dvojnásobně. 

Hrozby 

V případě, že nebude problém s hodnocením 

řešen, může dojít k masovému odlivu tanečníků. 

Také image tanečního sportu by velice trpěla. 

Díky stárnutí populace ubývá mladých a 

potenciálních tanečníků. S částečným úbytkem 

tanečníků musí být počítáno. ČSTS se musí snažit 
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aby tento odliv byl neznatelný a kompenzoval ho 

příliv nových tanečníků. 

Přitěžující pro taneční sport je však možnost 

úspěchu. Nejedná se o sport, ve kterém může být 

člověk za rok či dva mistrem světa. Je to mnohem 

delší cesta za úspěchem než v případě jiných 

sportů. To zhoršuje pozici tanečnímu sportu 

v momentech, kdy se mládež rozhoduje, zda se 

bude věnovat některému sportu. 

Odchod stávajících tanečníků Dochází k rozpadu kvalitních a perspektivních 

z důvodu rozladění ze tanečních párů. Tato skutečnost hodně snižuje 

současné situace v tanečním šance českého tanečního sportu na úspěch na 

sportu mezinárodních či titulárních soutěžích. 

Systém udílení trenérských a Systém je podle mého názoru špatně nastavený. 

porotcovských licencí Jedná se o problémy se specializací aktivních 

v současné podobě tanečníků. Pokud však tanečník nemá určité 

výkonnostní kategorie ve standardních I 

latinskoamerických tancích nemůže získat licenci 

porotce. Samozřejmě můžou existovat výjimky a 

kategorie mohou být odpuštěny. 

Taneční páry kategorie Hobby CSTS vynakládá nemalé prostředky na systém 

nepřechází k registrovanému Hobby dance. Tyto páry však nemají žádné 

členství v ČSTS povinnosti vůči ČSTS a dokonce ani nemají 

motivaci se registrovat a stát se řádnými členy 

ČSTS. Ze strany svazu by měly následovat určité 

motivační kroky, které by začínající tanečníky 

přesvědčily o správnosti pokračování v tanečním 

sportu. 

5.2.6 Současná komunikace ČSTS a její zhodnocení 

Tok informací v ČSTS odpovídá organizačnímu rozdělení svazu. Bohužel 

komunikace vnitřní ani vnější v současné době není vedena žádným plánem, který by 

upravoval jaké kroky by měly jednotlivé části ČSTS podnikat. Je zde rozdělení, které 

orgány svazu mají pravomoc jednat na úrovni státu, kraje nebo místní samosprávy. 
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Avšak toto je model, který neurčuje žádné konkrétní aktivity. Projekt, který je součástí 

mé diplomové práce, navrhuje konkrétní změny a nové aktivity ČSTS v oblasti 

komunikace. 

V rámci ČSTS existuje Mediální komise, která se zabývá právě problematikou 

Public relations a marketingem svazu. Existence této komise je však v počátcích a je 

sestavena z dobrovolníků, kteří mají také jiné funkce v rámci svazu nebo mimo něj. 

Z toho také vyplývá, že i když pracuje správně, tak pracuje pomalu a nemůže pružně 

reagovat na vzniklé situace. Komise nemá ani úplně jasně stanovené pravomoce a náplň 

své činnosti. Toto všechno by mělo vedení ČSTS změnit a doplnit. 

5.2.6.1 Komunikace vnitřní 

Vnitřní komunikace v rámci ČSTS se týká vedení svazu (presidium, výkonná rada a 

ostatní volené orgány), divizí a členů (individuálních a kolektivních). V současné době 

dochází ke komunikaci uvnitř ČSTS v několika samostatných uzavřených okruzích, 

které jsou navzájem propojeny pouze částečně a komunikace je díky tomu neefektivní. 

Základní schéma postupu informací ve vertikálním směruje: 

vedení ČSTS 

n 
divize 

n 
kolektivní členové (taneční kluby) 

n 
individuální členové (členové) 

Bohužel tento model ve skutečnosti není naplňován, jelikož tok informací mezi 

divizemi a tanečními kluby je značně problematický a ve své podstatě k němu ani 

nedochází. Z tohoto důvodu dochází ke komunikaci vedení ČSTS buď pouze s divizemi 

nebo přímo se členy (kolektivními či individuálními). 

Tato situace má samozřejmě své výhody a nevýhody. Výhodou tohoto stavu je, že 

nedochází k tak častému zkreslování informací. Informace jsou publikovány bez 

zbytečného prodlení, které by způsobilo jejich případnou neaktuálnost. Jako nevýhodu 

naopak vidím skutečnost, že nedochází k navazování konstruktivního dialogu mezi 

divizemi a členy svazu. Divize je orgán, který by měl zprostředkovávat informace a 
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názory, jak vedení svazu, tak řadovým členům. K tomu nedochází vůbec nebo pouze 

v minimální míře. 

Právě prostřednictvím dialogu může divize zjišťovat názory a návrhy členů, které 

by měly být prezentovány vedení svazu. Názory členů (tanečních klubů a tanečníků) 

jsou důležité při projednávání legislativních, ale i jiných, změn vedením ČSTS. Divize 

by měla seznámit své členy s navrhovanými změnami, vysvětlit je, doplnit o 

připomínky své a připomínky členů. Tyto postoje a návrhy změn pak prosazovat na 

jednáních vedení ČSTS při jejich schvalování. 

Musím bohužel konstatovat, že v mnoha případech vedení divize nepřipraví úpravy 

či inovace navrhovaných změn ze strany vedení ČSTS. Nezřídka se divize také ani 

neseznámí s navrhovanými změnami. Tady vidím obrovskou mezeru v komunikaci 

uvnitř ČSTS. Tato mezera v komunikaci velice omezuje možnost individuálním a 

kolektivním členům podílet se na určování směru vývoje celé organizace. 

Média vnitřní komunikace 

• internet 40
- je hlavní médium interní komunikace vedení ČSTS. Na internetových 

stránkách ČSTS jsou prezentovány informace o veškerém dění v tanečním sportu u 

nás i v zahraničí, o všech změnách a novinkách uvnitř ČSTS apod. Na www 

stránkách existuje také sekce "Poradna", kde se členové ČSTS mohou obracet na 

členy vedení svazu se svými dotazy, problémy či připomínkami. Tato sekce 

částečně nahrazuje mezeru v komunikaci, způsobenou neaktivností divizí. 

V rámci internetových stránek má každá divize vyhrazený prostor, který může 

využívat ke komunikaci se svými členy a jejich informování. Tento způsob a ani 

žádný jiný však divize nevyužívají. Tento problém souvisí se stávající situací a 

fungováním divizí. 

• e-mail - je využíván pro některá důležitá sdělení ze strany ČSTS všem členům. 

Není však prozatím brán jako jedno z hlavních médií z důvodu absence kvalitní 

databáze e-mailových adres členů ČSTS. 

• oborový časopis DanceTime - ČSTS má v rámci tohoto časopisu vyhrazený 

prostor, tzv. Taneční noviny, který slouží k informování členů a funkcionářů o 

novinkách, změnách nebo výsledcích. Bývají zde také uvedené komentáře 

prezidenta a viceprezidenta ČSTS k současným problémům nebo statistiky, např. 

40 Náhled internetových stránek a soutěžní databáze je v příloze č . 9.2 
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vývoje členské základny z hlediska věku, výkonnostních tříd apod. Tento způsob 

komunikace je velice spolehlivý a důležitý. Na druhou stranu vzhledem 

k periodicitě časopisu, 1 krát měsíčně, se jedná o kanál, který nemůže aktuálně 

informovat a pružně reagovat. Z tohoto důvodu je využíván spíše pro informace 

dlouhodobé platnosti. Časopis DanceTime je navíc dostupný pouze ve 

specializovaných prodejnách s potřebami pro taneční sport. 

• kongresy a semináře- jsou velice specifickým médiem. Jedná se o velice odborné 

a úzce zaměřené akce, které ve většině případů rozebírají tanec, jeho techniku, 

variace, hodnocení a další témata s tancem spojené. Kongresy a semináře se dají 

rozdělit podle cílové skupiny, na kterou jsou zaměřeny. ČSTS pořádá kongresy pro 

taneční páry, porotce anebo funkcionáře. Účast na těchto akcích je pro funkcionáře 

a porotce povinná. Jsou jednou z podmínek při prodlužování jejich licencí. 

Podrobnosti přidělování a prodlužování licencí funkcionářů a porotců jsou 

podrobně popsány v legislativě ČSTS, kterou lze najít na internetových stránkách 

www.csts.cz v sekci "Informují Vás". 

5.2. 6.2 Komunikace vnější 

ČSTS bohužel komunikuje se svým okolím pouze sporadicky a nekoncepčně. O 

pravidelné komunikaci by se do jisté míry dalo mluvit pouze v případě jednání s Českou 

televizí. V případě ostatních médií nebo široké veřejnosti je komunikace velice chladná. 

• komunikace prostřednictvím televize 

Téměř pravidelně mohou diváci shlédnout v televizi záznam z taneční soutěže typu 

Mistrovství České republiky nebo mezinárodní soutěže typu WRL T pořádaných na 

našem území (Brno, Praha, Ústí nad Labem). 

Jednou z výjimečných akcí byla "Taneční snídaně s Novou" v termínu 20. 2. - 24. 

2. 2006. V živém vysílání probíhaly diskuze s úspěšnými tanečníky, jejich trenéry a 

porotci. Své místo ve vysílání si našly také ukázky jednotlivých soutěžních tanců. 

Tento způsob prezentace široké veřejnosti prostřednictvím televize je pro taneční 

sport velice přínosný. 

• komunikace s novináři 

Komunikace s novináři ze strany vedení ČSTS zcela chybí. Není zde vyvíjená 

žádná činnost ze strany vedení ČSTS prosadit taneční sport na stránky novin a 

časopisů. V minulých dobách existovala spolupráce s deníkem Sport. Jednou týdně 
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byly uveřejňovány výsledky tanečních soutěží pořádaných během uplynulého 

víkendu. Tato spolupráce však byla ukončena. 

• přímá komunikace s širokou veřejností 

Komunikace mezi ČSTS a širokou veřejností je také velice slabá. Zde bych viděl 

nutnost podpořit aktivity, které se snaží přiblížit taneční sport široké veřejnosti. 

Nadchnout děti, mladé lidi ale i dospělé a seniory a snažit se jim nabídnout způsob 

využití jejich volného času. 

Více méně unikátní prezentaci tanečního sportu pořádají v Ústí nad Labem. Zde se 

v rámci akce "Dny Ústí nad Labem" již 3. rokem uskutečnila taneční soutěž 

v prostoru před vstupem do radnice města. Taneční sport se tak má šanci představit 

lidem, kteří by si jinak nenašli cestu do sportovní haly či kulturního domu. 

• komunikace tanečních klubů se svým okolím 

Mnohem lepší komunikaci směrem ven vykazují některé kluby. V některých 

větších i menších městech je taneční sport, díky podpoře ze strany zastupitelů 

města, sportem velice oblíbeným. Také díky tomu si mohou čtenáři v mnoha 

místních denících čas od času přečíst o úspěších tanečních párů z jejich regionu. 

5.2.6.3 Analýza SWOT komunikace ČSTS 

Silné stránky 

Kvalitně zpracované Webové stránky lze dále rozvíjet a zdokonalovat. 

internetové stránky Dalším stupněm může být multimediální formát 

plný hudby a videa. 

Kvalitní informační systém - Soutěžní databáze je velice přehledná a plní přesně 

soutěžní databáze 

Nefungující 

odpovídající 

struktuře 

ty funkce, které jsou vyžadovány. Vývoj však 

musí pokračovat společně s vývojem webových 

stránek. 

Slabé stránky 

komunikace V rámci STS nedochází téměř k žádné 

organizační komunikaci. Tato skutečnost by se měla změnit a 

snažit se, aby všichni byli zapoJem do 

komunikace. 
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Navázání 

s novináři a 

moderátory 

Příležitosti 

spolupráce Komunikace s médii s sebou vždy nese profit pro 

televizními danou organizaci. Média jsou velice silná a dokáží 

měnit návyky lidí a preference. U sportovních 

odvětví to můžeme pozorovat na větším zájmu ze 

strany sponzorů, diváků, ale také na nárůstu 

aktivních sportovců daného odvětví. 

Zlepšení vnitřní komunikace - Vnitřní nesourodost je pozorována lidmi také 

zlepšení vnitřních vztahů a z venku. Velice to poškozuje image tanečního 

Image svazu 

Aktivní snaha po změnách 

sportu i ČSTS mezi širokou veřejností. Veřejnost 

proto není nucena taneční sport vyhledávat. 

Pokud bude patrná snaha ze strany vedení CSTS 

snaha změnit současný stav a vést taneční sport u 

nás tím správným směrem, jistě to členové ČSTS 

patřičně ocení a přivítají. 

Hrozby 

Při nezlepšení vnější V současné době, kdy jsou média hybatelem 

komunikace hrozí izolace a lidstva, musí každá organizace komunikovat se 

ohrožení tanečního sportu svým okolím. Může komunikovat buď přímo 

s cílovými skupinami sama nebo prostřednictvím 

médií. Nejlepší je asi využívat obě možnosti. 

Hrozba úbytku členů díky V případě, že současná situace bude nadále 

špatné komunikaci přetrvávat, bude docházet ke snížení počtu soutěží. 
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6 Projekt PR aktivit 

6.1 Cíle projektu 

V projektu hodnotím, na základě poznatků a osobních zkušeností, současný stav 

komunikace svazu. Současně navrhnu změny v komunikaci a stanovím nové aktivity a 

způsoby komunikace s veřejností a médii. Zohledním cílové skupiny a poznatky ze 

SWOT analýz ČSTS a jeho komunikace. 

V rámci projektu stanovím časový harmonogram změn a zavedení nových aktivit, a 

také rámcový rozpočet, který by v případě realizace dané aktivity byl podrobněji 

rozpracovaný dle konkrétních podmínek. 

Navrhnu způsoby sledování úspěšnosti jednotlivých kroků projektu. 

Cíle, které si projekt klade za úkol splnit, je zlepšení image tanečního sportu, jako 

celku zejména pomocí aktivit PR, zmírnění napětí uvnitř samotného svazu a zlepšení 

komunikace vedení ČSTS se svými členy a divizemi. 

6.2 Cílové skupiny 

Projekt se zaměřuje na více cílových skupin. Taneční sport si své příznivce nachází 

u různých skupin obyvatel, od dětí, žáků a studentů, až po zaměstnance firem či 

podnikatele. Těmi hlavními skupinami však jsou: 

• zákazníci- tato skupina zahrnuje všechny tanečníky, ale také všechny fanoušky a 

obdivovatele tanečního sportu. V obou případech se jedná o lidi, kteří nakupují 

službu, kterou ČSTS nabízí- ať už možnost organizovaně provozovat taneční sport, 

či možnost navštívit a shlédnout taneční soutěž nebo exhibici. 

• investoři - to jsou všichni pořadatelé tanečních soutěží, soustředění, kongresů a 

seminářů, ale také sponzoři a lidé, kteří do tancování vkládají finanční a jiné 

prostředky. 

• současní zaměstnanci - zahrnuje celé vedení ČSTS spolu s vedením divizí. 

V tomto případě se však jedná o specifický pracovněprávní vztah- nenáleží za něj 

mzda. 

• státní správa - jedná se především o Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 

krajské a obecní úřady. 
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6.3 Televize 

Televize je médiem velice specifickým. Všechny tzv. estetické sporty jako je 

taneční sport, rock 'n' roll, moderní gymnastika a další, mají velice těžkou pozici při 

vyjednávání s televizemi. Tyto sporty mají relativně malý počet členů a díky tomu i 

relativně omezený počet diváků. Na záznamy ze soutěží či významných událostí se 

dívají také lidé, kteří nejsou členy toho daného sportu a jsou pouze obdivovateli a 

příznivci. 

6.3.1 Pravidelný televizní pořad 

V současné době je šance menších sportů dostat se na obrazovky televizí výrazně 

větší. Česká televize letos uvedla nový vysílací kanál ČT4 Sport. Na tomto kanále se 

otevřel dosti velký prostor pro menší sporty, které nefigurují na předních místech 

v počtech aktivních sportovců. Mnoho menších sportovních svazů toho využilo a 

domluvilo se s Českou televizí na spolupráci ve formě pravidelného magazínu o daném 

sportu (např. šachový magazín, magazín Turf z dostihového prostředí nebo magazín 

bojových sportů). 

Odpověď na otázku, zda je magazínový formát pořadu pro taneční sport vhodný, 

není úplně jednoznačná. Magazínový formát má svá specifika, kterými jsou krátké a 

aktuální informace, diskuze s osobnostmi z oboru, to vše doplněné krátkými 

reportážemi z významných událostí. V současné době, kdy se na každého z nás ze všech 

stran hrne proud informací, mnoho lidí vyžaduje stručné a krátké informace, kde se 

dozvědí vše podstatné. Tento požadavek magazínový formát splňuje beze zbytku. 

Na druhou stranu taneční sport je díky kombinaci hudby a jejího vyjádření 

pohybem spíše sportem, který nabídne divákům plnohodnotný estetický zážitek při 

sledování delšího záznamu soutěže či exhibice. Toto je jeden z důvodů, proč ČSTS 

možnost samostatného magazínu nevyužila a spíše se snaží o záznamy vrcholných 

tanečních soutěží pořádaných na našem území.. 

V 2. polovině roku 2006 připravuje Česká televize uvedení nového pořadu o všech 

tzv. estetických sportech (taneční sport, moderní gymnastika, skoky na trampolíně, 

voltyž)41
• Tento pořad by měl být záznamového typu. To znamená, že na úvod budou 

řazeny nejdůležitější informace ze všech estetických sportů následované záznamem 

41 informace poskytl Miroslav Langer, sportovní reportér České televize, při osobním rozhovoru 

67 



soutěže zjednoho vybraného sportu. Celková stopáž pořadu se odhaduje na 60 minut, 

kdy by poměr rozdělení času měl být 15 minut informace a 45 minut záznam. 

Periodicita pořadu zatím není přesně stanovena, ale s největší pravděpodobností to bude 

lkrát za 3 týdny. Skutečná náplň pořadu však bude záležet na jednotlivých svazích a 

federacích těchto sportů, zda budou chtít aktivně spolupracovat a podílet se na vzniku 

pořadu. 

ČSTS by měl možnost, být součástí tohoto pořadu, jistě využít a snažit se 

prostřednictvím televize představit taneční sport široké veřejnosti a vzbudit u ní zájem o 

taneční soutěže.·· 

6.3.2 Nepravidelné televizní pořady- záznamy z tanečních soutěží 

Současný stav záznamů z jednotlivých tanečních soutěží jsem již rozebíral 

v kapitolách předchozích. Proto zde uvedu pouze možnosti, jakým způsobem lze 

záznamy na televizní obrazovky dostat. 

S ochotou přijmout a následně odvysílat dodaný záznam ze strany České televize 

souvisí pořizování záznamů z významných tanečních soutěží na území České republiky. 

V případě, že by ČSTS byl schopen zajistit výrobu záznamu z takových soutěží, byla by 

zde i velká pravděpodobnost odvysílání tohoto záznamu. ČSTS by se měl pokusit 

uzavřít dohodu s některou z televizních společností, která by pro ČSTS záznamy 

vyráběla. Samozřejmě že významnou roli zde bude hrát financování. To by mělo být 

z větší části hrazeno ze strany ČSTS, který však určitě může pro tento projekt získat 

partnery, kteří by to svými prostředky zaplatili. Další část by mohla ležet na bedrech 

pořadatelů takových soutěží, potažmo reklamních partnerech jednotlivých soutěží. 

6.3.2.1 Navrhované změny a nové aktivity 

ČSTS by se měl snažit velice úzce s Českou televizí spolupracovat. Spolupráce by 

měla zahrnovat poskytování kalendáře soutěží na území České republiky (především 

těch vrcholných), ale třeba také na území našich sousedů, Německa, Rakouska, 

Slovenska či Polska. V případě soutěží za hranicemi České republiky by ČSTS měl 

České televizi pomoct v zajištění natáčecích a vysílacích práv. V některých zemích se 

může stát, že televizní práva na taneční soutěže někdo vlastní a bylo by potřeba získat 

licenci na vysílání. 

ČSTS by proto mělo zmapovat situaci s televizními právy u našich nejbližších 

sousedů a případně domluvit určitou spolupráci mezi jednotlivými národními tanečními 
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svazy. Tato spolupráce by jistě mohla být velice prospěšná pro všechny zúčastněné 

národní svazy. 

Konkrétní spolupráce by pak například mohla vypadat následovně. Polský taneční 

svaz bude na svém území pořádat mezinárodní soutěž typu IDSF Intemational Open. 

Zajistí pořízení záznamu z této soutěže a tento záznam poté poskytne ČSTS. Naopak 

ČSTS pořízený záznam ze soutěže na našem území poskytla polskému tanečnímu 

svazu. 

Česká televize, podle slov člena redakce sportu Miroslava Langera, vždy jistě ráda 

příjme sportovní záznam v odpovídající kvalitě obrazu, zvuku a střihu a zařadí ho do 

vysílacího plánu, ovšem bez záruky termínu vysílání. 

6.3.3 Star Dance 

Česká televize připravuje na listopad a prosmec letošního roku uvedení 

nejúspěšnějšího světového pořadu z tanečního prostředí. Byl velmi úspěšně uveden v 

mnoha evropských zemích, v USA, v Austrálii a postupně dobývá celý svět. V Evropě 

je uváděn nejčastěji pod jménem Dancing with Stars a v současné době jej například 

vysílá rakouská ÓRF nebo německá RTL. 

Pořad patří mezi reality-show a jeho prmc1pem je, že páry tvořené mediální 

hvězdou a profesionálním tanečním partnerem soutěží ve standardních a 

latinskoamerických tancích. Pro každý pořad, celkem jich bude 8, jsou určeny tance, 

které páry během týdne natrénují a v sobotu večer v přímém přenosu s nimi budou 

soutěží. Jejich výkony hodnotí porota a diváci v poměru 50:50 a poslední pár vypadává. 

Je to kombinace ve světě oblíbených soutěží Pro-Am a reality show typu Superstar. 

Do konkurzu se přihlásila řada předních tanečníků na místo účinkujících, ale také 

porotci a trenéři do řad poroty, kteří budou hodnotit a komentovat výkony účastníků. 

Z řad známých osobností byly vybráni: Jolana Voldánová, Tomáš Dvořák nebo 

Helena Zeťová a Roman Vojtek. Pořad budou moderovat Marek Eben a Tereza 

Kostková. 

6.3.3.1 Navrhované změny a nové aktivity 

Tento pořad ve všech zemích, ve kterých byl vysílán, velice významně zvýšil 

popularitu tanečního sportu a zájem o něj. Jako příklad můžeme uvést USA, Polsko, 

Německo, Rakousko a mnoho dalších. Mnoho nových mladých, ale i starších lidí 
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objevilo kouzlo tance. Začali se zajímat o tanec, navštěvovat soutěže jako diváci, či se 

dokonce sami začali aktivně či rekreačně věnovat tanečnímu sportu. 

Pořad ukazuje potenciálním tanečníkům a fanouškům také druhou stranu tanečního 

sportu. Diváci mají možnost vidět fyzickou náročnost tréninku a posoudit obtížnost 

jednotlivých tanců. 

ČSTS by se měl snažit spolupracovat s Českou televizí také na tomto pořadu. ČSTS 

ba měl být hlavním zdrojem informací pro vedoucího projektu či moderátory. Také by 

měl poskytnout reprezentativní hudební doprovody pro soutěžní vystoupení dvojic 

v přímých přenosech. Dále by měl pomoci se zajištěním tréninkových prostor pro 

soutěžní páry v průběhu pořadu. ČSTS by měl pozvat účastníky soutěže z řad známých 

osobností na taneční soutěž. Jistě by to pro soutěžící byla milá pozornost, a také jistý 

způsob přípravy, kdy by byli seznámeni s tanečním sportem, jeho přednostmi a vším co 

k tomu patří. 

Komplexně řečeno ČSTS by měl vystupovat v pozici odborného poradce a pomáhat 

České televizi se zajišťováním všeho, co souvisí s tanečním sportem. 
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" 6.4 Casopisy a noviny 

Prezentace ČSTS a tanečního sportu v denním tisku nebo časopisech zcela chybí. 

Samozřejmě jsou výjimky, kdy některé regionální deníky pravidelně či nepravidelně 

informují o výkonech tanečních párů z jejich města či regionu. To je však v naprosté 

většině zásluhou tanečních klubů z daného města či regionu. 

Vedení ČSTS by mělo začít komunikovat se sportovním novináři a reportéry. Mezi 

ty hlavní by měli patřit následující: 

• deníky MF Dnes, Lidové novmy, Právo, Sport, Hospodářské novmy a 

regionální deníky dle potřeb. 

• internetové zpravodajské servery sport.dnes.cz, sport.cz, sportovninoviny.cz a 

další sekce sportu na dalších zpravodajských serverech. 

• sportovní redakce České televize, televize Nova, televize Prima a Galaxie 

sport. 

• moderátoři některých celoplošných a regionálních rádií - Frekvence 1, Impuls, 

Český rozhlas. 

Největší chybou je, že ČSTS nekomunikuje s novináři regionálních, ale i 

celostátních deníků či časopisů. Jako základ této komunikace by měl být "novinářský 

kit", který by představil taneční sport a ČSTS a podal informace o soutěžích, jejich 

systému a dalších věcech týkajících se tanečního sportu. 

6.4.1 Media kit 

Kit by měl obsahovat následující položky: 

• o tanečním sportu - představení tanečního sportu, jeho historie a vývoje 

v současný sport 

• systém hodnocení - vysvětlení systému hodnocení 

• popis kritérií hodnocení 

• představení ČSTS - historie a současnost ČSTS, budoucí směry vývoje a cíle 

• organizační struktura ČSTS 

V případě, že novinář bude uvažovat o napsání článku o taneční soutěži, bude mít 

potřebné informace k dispozici. Bez těchto informací nebude moct přesně a věcně 

správně informovat o události. Absence takovéhoto materiálu znamená, že novinář 

raději sáhne po oblasti sportu s velkým množstvím informací, které jsou velice snadno 
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dostupné. V současné době, kdy je na všechny vyvíjen veliký tlak ze strany 

zaměstnavatele, tak ani novináři nemají čas informace hledat a pátrat po nich. Proto je 

velice důležité novinářům tyto informace poskytnout.42 

Samotná existence tohoto kitu nezaručuje žádný článek, žádnou mediální 

prezentaci. K tomu, aby se novinář rozhodl a napsal článek o tanečním sportu, se musí 

přidat další prezentace tanečního sportu novinářům. N ovináři by měli být zváni 

oficiálně ze strany ČSTS na vrcholné taneční události a soutěže na našem území, 

popřípadě na soutěže v zahraničí, kde se očekávají výrazné úspěchy našich 

reprezentantů. Novinář potřebuje také osobní zážitek a zkušenosti. 

6.4.2 Tiskové zprávy 

ČSTS nevydává žádné tiskové zprávy, narozdíl například od Mezinárodní taneční 

federace IDSF. Tiskové zprávy jsou významným zdrojem informací pro novináře, které 

jim jednotlivé organizace poskytují. 

Pro novináře je sice osobní zážitek potřebný, ale díky své vytíženosti nemá 

možnost navštěvovat všechny akce, na které je pozvaný. Proto by mělo být cílem ČSTS 

navázání stálé spolupráce s vybranými novináři, kteří by na počátku navštívili jednu či 

více tanečních soutěží. Následně by jim však už byly poskytovány tiskové zprávy, které 

by dokumentovaly nejdůležitější momenty akce spolu s konečnými výsledky, včetně 

vyzdvihnutí českých reprezentantů. 

Tiskové zprávy by se ale neměly soustředit pouze na výsledky soutěží. Měly by 

obsahovat také významné změny v tanečním sportu či oznámení připravovaných 

důležitých událostí. 

Hlavním bodem je však pravidelnost. Není efektivní vydávat tiskové zprávy 

nepravidelně. Pro novináře je zajímavé téma, kdy se neustále něco děje. 

6.4.3 Tiskové konference 

V případě tanečního sportu si nelze představovat tiskovou konferenci klasického 

stylu. V úvahu připadá spíše forma kulatého stolu, kde by omezený počet novinářů měl 

možnost rozhovoru s vedením svazu, s reprezentanty všech věkových kategorií, 

42 Návrh Media kitu je jako příloha č. 9.4. Při jeho tvorbě jsem jako podklad využil Media kit, 
který poskytuje novinářům IDSF. 
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zahraničními trenéry, porotci či předními světovými páry. Součástí této schůzky by také 

mohla být ukázka tanců, jejich přestavení. 

Novináři sice mohou být pozváni na taneční soutěž. Tam však mají taneční páry 

"daleko", nemohou se jich nic zeptat, udělat rozhovor. Organizace musí v novináři 

vzbudit pocit, že se akce koná pro něj, že on je ten hlavní. V případě kulatého stolu toto 

platí a novinář má větší motivaci napsat článek právě o tom sportu či události. 

Pro první oslovení a vytvoření si stálého okruhu novinářů je metoda kulatého stolu 

velice vhodná. A však také v případě tiskových konferencí platí nutnost pravidelnosti. 

6.4.4 DanceTime 

Technická specifikace časopisu: 

• náklad- 2500 ks 

• počet stran - 3 6 

• základní prodejní cena - 65 Kč 

• periodicita - měsíčník 

Jedná se o oborový časopis věnovaný tanečnímu sportu, ale také tanci všeobecně. 

Součástí každého vydání jsou také stránky věnované baletu a salse. 43 

ČSTS, jako hlavní partner, má vyhrazeno 8 stránek pro svůj interní informační 

materiál "Taneční noviny". Taneční noviny jsem již podrobněji rozebral dříve 

v kapitole 5 .2.6.1. ČSTS navíc zajišt'uje pravidelný odběr určitého množství výtisků a 

rozesílá je do všech tanečních klubů (kolektivních členů) zdarma. 

Časopis DanceTime je k dostání pouze ve specializovaných prodejnách. Tato 

skutečnost velice limituje jeho možnost rozšířit se mezi běžnou veřejnost, která se ráda 

na taneční soutěž podívá v televizi, přečte si články na internetu nebo zajde na taneční 

soutěž osobně. Takoví lidé většinou ani nevědí, že časopis DanceTime existuje a tudíž 

ani nepátrají po místech, kde ho můžou koupit. Díky tomu je časopis spíše určitým 

interním věstníkem pro lidi "z oboru", než časopisem, který by propagoval tanec a 

taneční sport veřejnosti. 

Jako možnost se nabízí varianta volného prodeje časopisu. Tato varianta by mohla 

přinést větší zájem ze strany fanoušků, ale také sponzorů. Samozřejmostí by pak bylo 

zvýšení měsíčního nákladu, což by pravděpodobně nemuselo vést ke zvýšení nákladů, 

43 Vzhled titulní strany a obsahu časopisu příloha č. 9.5. 
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ale na prodejní ceně by se to projevit mohlo. Při současném stavu zájmu o taneční sport 

ze strany veřejnosti však volný prodej časopisu nepřichází v úvahu. Dovedu si ale 

takový prodej představit v budoucnu. 

6.4.4.1 Navrhované změny a nové aktivity 

Vzhledem ke skutečnosti, že časopis není vydávaný přímo ČSTS a tudíž nemá 

úplné právo zasahovat do obsahu a vzhledu, jsou tyto změny a novinky pouze 

doporučením pro vydavatele. ČSTS je však může prezentovat vydavateli časopisu a 

snažit se je prosadit při jednáních. 

Grafická stránka 

Neucelené grafické zpracování vidím jako značný nedostatek. Jednotlivé nadpisy 

článků jsou v mnoha případech bizardní díky kombinaci mnoha druhů písma, barev a 

velikostí. Záměr grafiků je jasný - časopis je určený mladým a dynamickým lidem, 

proto musí také grafická stránka být energická a moderní. V některých případech však 

už byla překročena meze vkusu. Doporučoval bych proto umírněnější grafickou 

koncepci, která by však neměla ztratit dynamiku a energii. Jednotlivé nadpisy nemusí 

mít jednotný vzhled, ale časopis jako celek by měl působit kompaktním dojmem. 

Typografická a obsahová stránka 

Další "vadou na kráse" časopisu jsou typografické chyby - překlepy, chybné 

zvýraznění textu apod., ale také chyby věcné - špatně napsaná jména tanečníků 

(dokonce někdy v rámci jednoho článku si může čtenář přečíst jedno jméno napsáno 

dvěma různými způsoby) apod. Jistou míru viny na věcných chybách nesou autoři 

článků, kteří ručí za obsah. Mýlit se je však lidské a nikdo není dokonalý, proto by 

každý článek měl ještě projít korekturou, která tyto nedostatky musí odhalit. V případě, 

že chyby nastávají mimo redakci, mělo by jistě dojít ke změně grafického studia nebo 

tiskárny. 

Redakce DanceTime by podle mě měla také zvážit možnost mít své vlastní 

redaktory a autory článků. V současné době to funguje formou externí spolupráce 

s porotci, trenéry a funkcionáři, kteří dobrovolně píší reportáže a komentáře 

k jednotlivých událostem v tanečním světě. Zde vidím velikou hrozbu, že se redakce 

DanceTime může dostat do situace, kdy nebude schopna vydat časopis, protože nebude 

mít dostatek článků. 
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Redakce by také mohla zvážit zařazení různých soutěží o věcné ceny nebo možné 

slevy z předplatného. Jistě by to bylo milé zpestření pro čtenáře a předplatitele. 

Internetová prezentace časopisu 

Je koncipována velice stroze až úsporně. Jsou zde k dispozici pouze základní 

informace o časopisu - obsahu, technické specifikace, informace pro inzerenty či 

předplatitele44 . 

Zcela mi zde chybí alespoň obsah jednotlivých vydání. Myslím, že by zde mohly 

být umístěny staré vydání v elektronické podobě se zpožděním (např. půl roku). 

Samotné stránky by také mohly sloužit jako informační centrum, kde by bylo možné 

naleznout aktuální informace ze světa tanečního sportu, ale i baletu a salsy. 

Kombinace všech výše uvedených nedostatků ve mě vzbuzuje dojem, že vydavatelé 

časopisu DanceTime to dělají tak trochu "poloprofesionálně". Po odstranění těchto 

neduhů by časopis jistě získal na prestiži, což může dále ovlivňovat čtenáře a inzerenty. 

6.4.5 DanceSpot Today 

Tento časopis je oficiálním tanečním časopisem IDSF. Každoročně vychází 4 čísla 

- čtvrtletník. Každé vydání je v omezeném počtu vytištěno a rozesláno zájemcům, kteří 

se přihlásí řediteli komunikace IDSF panu J. Bibovi. Ostatní zájemci o tento časopis 

mají možnost si ho na stránkách mezinárodní federace bezplatně a bez nutnosti 

registrace stáhnout a následně sami vytisknout. 

Časopis informuje o důležitých událostech pro celou taneční veřejnost a o 

titulámích mezinárodních soutěžích (mistrovství světa, Evropy aj.).45 

Ve srovnání s českým časopisem DanceTime na mě působí profesionálním a velice 

reprezentativním dojmem. Redakce českého tanečního časopisu by si měla vzít příklad 

zde nebo v jiných mezinárodně uznávaných časopisech vydávaných v Německu či 

Anglii. 

44 

45 
Vzhled internetových stránek časopisu je příloha č. 9.3 
Titulní strany časopisu DanceSport Today jako příloha č. 9.6 
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6.5 Internet 

Webová prezentace ČSTS je na velice vysoké úrovni zpracování a neustále se 

pracuje na zlepšeních. Ve srovnání s jinými národními tanečními svazy jsou internetové 

stránky ČSTS mnohem přehlednější a obsahují více informací. Všechny informace, i 

když lze samozřejmě nalézt výjimky, jsou rozděleny intuitivně a pro nového 

návštěvníka velice snadno k nalezení. Právě jednoduchost a informativní hodnota jsou 

obrovskými přednostmi této webové prezentace. 

Uživatel zde může najít základní informace o tanečním sportu, o ČSTS, ale také 

legislativu svazu či aktuální informace pro tanečníky ve formě soutěžní databáze. Ta 

obsahuje kalendář soutěží pořádaných na území naší republiky, výsledky již proběhlých 

soutěží, informace o tanečnících (jejich výkonnostních a věkových třídách popřípadě 

licencích) a další potřebné informace. 

Návštěvník zde může také nalézt sekci "Inzerce", kde mohou členové ČSTS nabízet 

popřípadě poptávat taneční oblečení či hledat tanečního partnera. Také se zde nachází, 

již dříve zmiňovaná, sekce "Poradna". 

6.5.1 N avrhované změny a nové aktivity 

6.5.1.1 Grafické a vzhledové úpravy 

Jako hlavní požadavek bych v tomto případě viděl snahu vytvořit z klasických 

webových stránek multimediální místo, plné hudby a pohybu. To by si ovšem vyžádalo 

úplné přepracování grafické podoby, vytvoření nových animovaných položek a prvků. 

To všechno by bylo spojeno a podkresleno taneční hudbou. Jistě by nebylo na škodu 

umístit na stránky videoukázky jednotlivých tanců, samozřejmě se schválením daného 

tanečního páru, či fotogalerii. Ta se již na stránkách nacházela, ale došlo kjejímu 

zrušení. Důvodem byla její neaktuálnost, ve smyslu vystavení fotek již neexistujících 

párů a také nedoplňování novými fotkami. 

Tato mezera je v současné době částečně nahrazována umísťováním odkazů na 

fotogalerie autorů fotek z tanečních soutěží. Také toto může být zvoleno za směr, 

kterým se to bude ubírat. V takovém případě bych ale viděl nutnost domluvit se s autory 

fotek na možnosti ponechat aktivní odkaz na staré fotky po dobu alespoň 1 roku. Na 

internetových stránkách by pak byl seznam těchto galerií a fotografů. 
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6.5.1.2 Obsahové úpravy 

Částečně jsem toto téma již nastínil v předchozí podkapitole. Fotogalerie a umístění 

videa jistě nejsou jediné obsahové úpravy, které by se měly udělat. 

Za zvážení by jistě také stála spolupráce s tanečním informačním serverem 

dancesportinfo.net, kde jsou prezentovány aktuální výsledky mezinárodních soutěží, ale 

také aktuality z tanečního světa - nová partnerství, rozchody, svatby a spousta 

rozhovorů s úspěšnými tanečníky. Takovéto informace by mohly oživit pasivní vzhled 

stránek. V žádném případě by ale neměly být stěžejními informacemi. Měly by spíše 

sloužit jako doplněk, popřípadě odkaz na již zmíněný server. 

Dalším drobným nedostatkem je částečná absence anglické verze stránek. Ta 

zahrnuje překlady pouze jednotlivých kategorií a podkategorií. Samotného obsahu se 

bohužel překlad netýká. Ze začátku by mělo dojít k překladu aspoň těch nejdůležitějších 

dokumentů, článků či databází. Časem by mělo dojít ke kompletnímu překladu. 

6.5.1.3 Reklama 

ČSTS by mělo zvážit propagaci svých internetových stránek na ostatních serverech 

pro zvýšení prestiže a návštěvnosti stránek svazu. Jako příklad bych mohl uvést 

propagaci v seznamech sportovních svazů (profil organizace s logem a podrobným 

popisem), reklamu na sportovních sekcích zpravodajských serverů (idnes.cz, novinky.cz 

a další). 

Zvýšení návštěvnosti stránek a jejich vyšší prestiž by sebou mohlo přinést také 

možnost prodávat prostor pro reklamu na stránkách ČSTS. Na současných stránkách je 

místo na prodej reklamy (banneru). Je sice pravdou, že potenciálních inzerentů není 

mnoho. Patří mezi ně taneční obchody, výrobci pohárů a medailí, ale také to mohou být 

různé parfumérie, či kosmetické firmy. Také pořadatelé významných tanečních soutěží 

na našem území by za symbolickou cenu mohli umístit odkaz na své internetové stránky 

nebo pouze upoutávku či pozvánku na danou akci. S rostoucí popularitou stránek by se 

však také okruh potenciálních inzerentů rozšiřoval. 

Tady bych viděl velký potenciál současných stránek a mnohem větší případných 

nových multimediálních stránek. Z prodeje reklamy by mohly být financovány další 

aktivity ČSTS. 
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6.6 Ostatní změny a nové aktivity 

V této kapitole bych rád uvedl aktivity, které by měl podnikat ČSTS pro 

popularizaci tanečního sportu a zvyšování image svazu, ale svoji komplexností a 

různorodostí se nedají zařadit do žádné z předcházejících kapitol. 

6.6.1 Změny v komunikaci ČSTS směrem dovnitř 

• ČSTS by se měl začít zajímat o názory aktivních tanečníků, o jejich problémy a 

pocity. V současné době jde pouze o částečnou zpětnou vazbu ve formě existence 

"poradny" na webových stránkách ČSTS. Měla by být zvolena komplexní metoda 

zjištění jejich potřeb a problémů, které oni cítí jako nejpalčivější. Nejvhodnější 

metodou by byl dotazník ať už v jakékoliv podobě. Je zde možnost využít prostoru 

na webových stránkách, kam by bylo možné umístit dotazník a požádat tanečníky, 

trenéry a příznivce o vyplnění. Další možnost by byla rozeslat je e-mailem nebo 

poštou, což by samozřejmě bylo nejnákladnější (poštovné a zpracování). 

Někdy totiž bohužel na tanečníky ČSTS působí jako orgán, u kterého se tanečníci 

nedovolají spravedlnosti. O tyto pocity jde hlavně v otázkách sporných hodnocení 

porotců na soutěžích. Současný systém podávání stížností na porotce a jeho 

hodnocení nestaví obě strany na stejnou úroveň. Když podá taneční pár stížnost, tak 

se ve většině případů nedovolá spravedlnosti. Obviněný porotce tento pár již nikdy 

neohodnotí spravedlivě a může k tomu navést také své některé kolegy porotce. 

Tresty více méně nejsou udělovány z důvodu, že hodnocení je subjektivní pohled 

porotce. V takovém případě se jenom těžko dokazuje, že pochybil. 

• Systém hodnocení by měl projít úpravami. Základní pravidla musí odpovídat 

pravidlům hodnocení, která jsou stanovena IDSF. Národní svazy si však pravidla 

mohou doplňovat. Velkým problémem je však samotný výkon tanečních párů, 

který nelze změřit, takže naprosté zobjektivnění hodnocení nebude nikdy možné. 

Jistým způsobem by byla kontrola hodnocení porotců. Na určitých systémech a 

principech již pracují odborníci IDSF a tak budeme pevně věřit, že jejich práce 

přinese kýžené ovoce. 
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Zajímavým směrem se vydalo krasobruslení, které se také potýkalo s problémy 

s porotci. S odstupem času se však také tento systém ukazuje jako nedokonalý a má 

svá úskalí a problémy. 

• Zkvalitnění komunikace ČSTS s pořadateli mistrovských a mezinárodních 

tanečních soutěží. V některých případech se pořadatelům bohužel nepodařilo 

zajistit dostatečný komfort pro diváky nebo tanečníky samotné. Některé prostory 

podle mého názoru neodpovídaly ani "společensky". Taneční sport je spojení 

umění a sportu, vrcholných fyzických výkonů a krásy pohybu v doprovodu hudby. 

Taneční soutěže jsou pro mnohé také společenskou událostí, kde se setkávají 

s přáteli. Z tohoto titulu by si taneční soutěže jistě zasloužily také důstojnější 

prostředí než tomu v některých případech je. Neznamená to však, že taneční 

soutěže by měly být umísťovány pouze do kulturních domů nebo společenských 

sálů. Taneční sport ve sportovních halách má také své kouzlo, ale sportovní hala by 

měla být patřičným způsobem upravena (výzdoba, oddělení parketu, atp.), aby se 

návštěvník i tanečník cítili příjemně a uvolněně. 

Pořadatelů vrcholných soutěží ubývá, díky čemuž ubývá také měst a míst, které 

mohou tanečníci navštívit. Doufejme, že s nárůstem popularity tanečního sportu 

poroste také chuť nových pořadatelů uspořádat velkou taneční soutěž a budeme 

moci navštívit nová města a prostory. S nárůstem nových potenciálních pořadatelů 

bude také vyvíjen tlak na současné pořadatele a ti se budou muset snažit zlepšovat 

organizací samotné soutěže a nabízených služeb. 

• Jako doplňkový krok bych viděl možnost rozšířit prodej výrobků s oficiálním 

logem ČSTS. V současné době jsou k dostání pouze manžetové knoflíčky a spona 

do kravaty. Kupříkladu úplně absentují soupravy pro reprezentanty na 

mistrovstvích Evropy či světa. Absence reprezentačního oblečení poskytuje 

ostatním národům a tanečníkům možnost vytvořit si obrázek o českém tanečním 

sportu a obrázek to jistě nebude nijak pozitivní. Nejsme schopni jim vytvořit 

potřebné podmínky, abychom umožnili co nejlepší reprezentaci naší země. Bohužel 

se nejedná pouze o reprezentační oblečení, ale také o příspěvky na dopravu nebo 

přípravu na danou soutěž. 
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Tak jako naši zemi reprezentují taneční páry, tak nás také reprezentují porotci na 

zahraničních soutěžích, kam jsou zváni jako členové porot. V jejich případě je 

sledovaný nejenom výkon jako porotce, ale také jejich chování v zákulisí a během 

soutěže. Malým, ale zato významným, detailem by mohl být odznáček s logem 

ČSTS připnutý v klopě pánského saka. V případě žen by bylo nevhodné připínat 

odznáček na šaty či večerní toaletu. 

Dalšími produkty by mohly být ručníky, trička, pantofle a další drobné spotřební 

zboží, které by bylo prodávané prostřednictvím webových stránek ČSTS nebo 

obchody s tanečními potřebami. 

6.6.2 Změny v komunikaci ČSTS směrem ven 

• ČSTS by měl vytvořit tzv. Nabídkový list pro sponzory. Sponzor by ČSTS jistě 

pomohl v rozšiřování a zkvalitňování služeb, které ČSTS svým členům nabízí. 

Nabídkový list musí obsahovat: 

- všechny možné druhy partnerství (generální partner, hlavní partner, partner a 

mediální partner, nebo jiné) 

- rozpracování jednotlivých druhů partnerství - možnosti umístění jména a loga 

partnera, možnost využití jména ČSTS a jeho loga, stanovení ceny a délky 

spolupráce, nabízené protislužby ze strany ČSTS a ostatní výhody pro partnera i 

ČSTS 

• Jako velice zajímavý projekt bych viděl Akademické mistrovství ČR v tanečním 

sportu. V této souvislosti se již jedná o zařazení tanečního sportu do rodiny 

vysokoškolského sportu. Díky tomuto zařazení by se pak jistě dál mohla rozvíjet 

také spolupráce s vysokými školami v otázkách trenérských a porotcovských 

licencí, výukou společenského tance jako volitelného předmětu a dalších výhod 

s tím spojených. Společenský tanec by měl navíc další cestu mezi mladé lidi. 

• Velkým nedostatkem vidím absenci reprezentačního plesu ČSTS . Kdo jiný než 

svaz tanečního sportu by měl pořádat ples? Na ples by samozřejmě kromě zvaných 
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hostů měla přístup taneční, ale také laická veřejnost. Součástí programu by mohly 

být taneční vystoupení mistrovských párů a také vyhlášení Taneční ligy. 

V minulosti už pokus o reprezentační ples byl. Každý rok se pořádal v jiném městě 

a byl dosti ztrátový. Příčinou byla asi každoroční změna místa. Také zvolení 

vhodného termínu a zajímavého programu je předpokladem úspěchu a vytvoření 

tradice. Určitě by byl na místě pokus o obnovení této tradice. 

• Jako další reprezentativní a propagační akce by mohly sloužit módní přehlídky 

soutěžních tanečních šatů, taneční vystoupení a prezentace tanečního sportu na 

významných společenských akcích. 
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6. 7 Časový a finanční plán 

Časové rozložení jednotlivých aktivit, v případě realizace ze strany ČSTS, může 

být upraveno podle potřeb nebo finančních prostředků, které budou k dispozici vedení 

ČSTS. Časový plán jednotlivých aktivit jsem navrhoval podle důležitosti a návaznosti, 

v jaké by jednotlivé aktivity měly postupovat. 

CAS AKTIVITA FINANCE 

konec 2006 průzkum mezi tanečníky, interní průzkum (tanečníci)-

širokou veřejností a médii 5.000,- Kč 

externí průzkum (veřejnost)-

30.000,- Kč 

média audit- 10.000,- Kč 

konec 2006 až navázání kontaktů a vytvoření 0,- Kč- resp. účty za telefon, popř. 

první polovina seznamu novinářů internet, e-mail 

2007 

konec 2006 začátek pravidelného vydávání 0,- Kč- za podmínky, že je psaní 

tiskových zpráv. TZ úkolem zaměstnance ČSTS 

10.000,- Kč za 1 tiskovou zprávu 

(honorář PR agenta vykonávajícího 

tuto činnost) 

konec 2006 uspořádání první tiskové 50.000,- - 100.000,- Kč - v ceně 

konference (kulatého stolu) jsou zahrnuty náklady na pronájem 

reprezentativních prostor, které 

navíc budou dobře dostupné pro 

novináře, catering, pozvánky a 

další 

konec 2006 spolupráce na pořadu bude záležet na dohodě s Ceskou 

StarDance televizí (v řádu od spolupráce 

zdarma až do statisíců, až milionů) 

začátek 2007 vytvoření Nabídkového listu 5.000,- Kč - stačí barevná tiskárna 

pro sponzory a trocha smyslu pro krásu a psaní a 

je možné vytvořit pěknou 

prezentaci za málo peněz 
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začátek 2007 vytvoření Media kitu 5.000,- Kč - podobně jako 

v případě Nabídkového listu stačí 

barevná tiskárna a trocha smyslu 

pro krásu a psaní a lze vytvořit 

Media kit za málo peněz 

20.000- 30.000,- Kč - psaní 

materiálů bude svěřeno externímu 

PR agentovi 

rok 2007 spolupráce s Ceskou televizí - podle rozsahu spolupráce 

pravidelný pořad připravovaný 

ČT 

rok 2007 pozvánky pro zástupce 3.000,- Kč 

klíčových médií na mistrovské 

a mezinárodní soutěže 

(průběžně) 

rok 2007 úpravy internetových stránek a 20.000,- Kč 

sledování přístupů sledování přístupů ze začátku 

základní zdarma 

rok 2007 produkty s logem CSTS výrobní náklady 50.000,- Kč 

rok 2007 zlepšení komunikace 0,-Kč 

s pořadateli mistrovských 

soutěží 

přelom reprezentační ples CSTS 300.000 - 500.000,- Kč - možné 

2007/2008 financovat prostřednictvím 

sponzorů této akce 

rok 2008 Akademické MCR v tanečním 0,- Kč - nepořádá CSTS 

sportu 250.000,- Kč - pořádá ČSTS 

rok 2008 výroba záznamů ze soutěží 1.000.000,-

zajišťované ČSTS (6 hlavních 

soutěží) 
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6.8 Způsoby sledování účinnosti aktivit 

6.8.1 Anketa, Písemné dotazování 

Dotazování se musí provést na počátku komunikace nebo před zahájením realizace 

navrhovaných změn a po určité době průzkum zopakovat. Časový interval by měl být 

minimálně jeden rok, aby lidé měli možnost případné změny zaregistrovat. 

Dotazník by se měl zaměřit na zjištění současné image ČSTS a tanečního sportu mezi 

širokou veřejností, tanečníky a zástupci médií (novináři). Při opakování by otázky měly 

zůstat totožné, aby výsledky obou průzkumů bylo možné porovnat a zjistit zda došlo 

k požadovanému zlepšení. 

Dotazník by se měl zaměřit na otázky zjišťující znalost loga ČSTS, základních 

informací o tanečním sportu apod. 

6.8.2 Sledování počtu článků 

Jedná se o sledování množství a kvality článků, které se týkají ČSTS či tanečního 

sportu. Sledované parametry jsou umístění článku, jeho velikost, sledovanost média 

(čtenost, poslechovost, počet diváků), počet zmínek o sledovaném tématu a počet 

zařazení klíčových sdělení. 

Následně by se články přepočítávaly na cenu inzerce (EA V - Estimated 

Advertising Value ), kdy se článek ohodnotí výší částky, která by musela být vynaložena 

při koupi tiskové inzerce o stejné ploše/trvání ve stejném médiu. 

Chceme-li zjistit celkovou úspěšnost kampaně v oblasti Public Relations nebo 

sledovat výsledky aktivit v určitém období (např. za rok), je třeba sečíst dílčí ceny 

článků a následně je porovnat s náklady provozování PR aktivit (například na pořádání 

tiskových konferencí, vydávání tiskových zpráv, apod.). Pokud jsou náklady nižší než 

hodnota článků přepočtena podle ceny inzerce je komunikace úspěšná a vyplatí se ji 

dále posilovat a upevňovat. 

6.8.3 Sledování počtu přístupů k internetovým stránkám 

Je důležitým parametrem pro stanovování ceny inzerce na daných stránkách. 

Zpočátku musí být snaha o zvýšení návštěvnosti a prestiže internetových stránek a při 

dosažení určité návštěvnosti lze začít nabízet internetovou reklamu na stránkách svazu. 
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7 Závěr 

Domnívám se, že cíle, které jsem si stanovil na začátku mé diplomové práce, se mi 

podařilo v průběhu její tvorby splnit. To znamená, na základě teoretických znalostí a 

důkladné analýzy komunikace ČSTS splnit všechny dílčí cíle společně s hlavním cílem 

diplomové práce. 

Ke splnění všech cílů mi velice pomohlo, že se v prostředí tanečního sportu 

pohybuji dlouhou dobu jako aktivní tanečník, ale také jako člen organizačních štábů 

významných národních a mezinárodních soutěží. Zkušenosti, které jsem získal během 

doby, po kterou se v tanečním sportu pohybuji, mi velice pomohly v pochopení 

současného fungování a komunikace ČSTS. Za velice přínosnou rovněž považuji 

možnost konzultovat nejdůležitější body mé práce s panem prezidentem ČSTS 

Ing. Petrem Odstrčilem a panem viceprezidentem Petrem Bamatem, kteří mi pomohli 

pochopit některé situace a skutečnosti. Díky tomu mohla má práce získat mnohem 

reálnější podobu a věřím, že budou mé návrhy na zlepšení public relations ČSTS 

využity. 

V úvodu analytické části jsem se věnoval popisu historie tanečního sportu a vývoji 

mezinárodní taneční federace. Nastínil jsem také systémy soutěží, systém hodnocení a 

jeho kritéria, věkové a výkonností kategorie a další témata pro možnost lepšího 

pochopení problematiky. 

Následujícím krokem bylo představení ČSTS, jeho činnosti, cílů, organizace a jeho 

komunikace. Pomocí analýzy SWOT jsem stanovil silné a slabé stránky, příležitosti a 

hrozby pro ČSTS a jeho komunikaci. Jako nejsilnější stránku vidím samotný taneční 

sport, který je velice divácky lákavý a je nutné ho pouze široké veřejnosti a médiím 

představit a přiblížit. 

Představení a přiblížení tanečního sportu široké veřejnosti a médiím, společně se 

zlepšením komunikace uvnitř ČSTS, je náplní projektu. V projektu jsem navrhl změny 

v současné komunikaci a nové aktivity, které by se vedení ČSTS mělo pokusit 

aplikovat. 

Jedná se zejména o: 

• navázání kontaktu s novináři a médii a následnou spolupráci 

• spolupráce s Českou televizí na projektu StarDance a dalších pořadech 

• rozšiřování a zkvalitňování internetových stránek ČSTS 
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• zařazení tanečního sportu do rodiny akademických sportů a uspořádání 

mistrovství České republiky 

• uspořádání reprezentačního plesu ČSTS 

• vytvoření Nabídkového listu pro sponzory a Media kitu 

Při tvorbě mé diplomové práce, projektu obzvláště, jsem se snažil respektovat 

možnost praktického využití vzhledem k personálním, časovým a finančním možnostem 

ČSTS. Z toho důvodu jsem většinu časově nebo finančně náročných aktivit řadil na léta 

2007 a 2008. Právě předcházející aktivity by měly napomoci zlepšit současnou situaci a 

přispět k snadnějšímu získávání finančních příspěvků ze strany sponzorů. Věřím, že 

výsledky, kterých jsem dosáhl, budou pro ČSTS a taneční sport přínosem. 
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9 Přílohy 

9.1 Použité zkratky 

lOT Deset tanců- taneční disciplína, ve které se tancují jak latinskoamerické, tak 

standardní tance 

ARISF 

CDSF 

ČASPV 

ČSTS 

ČOV 

DTV 

GAl SF 

Association of Recognized IOC Intemational Sports Federations (Asociace 

mezinárodních sportovních federací uznaných IOC) 

Czech DanceSport Federation (Český svaz tanečního sportu) 

Česká asociace sportu pro všechny 

Český svaz tanečního sportu 

Český olympijský výbor 

Deutscher Tanzsportverband (Německý svaz tanečního sportu) 

General Association of Intemational Sports Federations (Asociace 

mezinárodních sportovních federací) 

IDSF Intenational DanceSport Federation (Mezinárodní federace tanečního sportu) 

IADF Intemational Amateur Dancers Federation (Mezinárodní federace 

ICAD 

IOC 

IWGA 

amatérských tanečníků) 

Intemational Council of Amateur Dancers (Mezinárodní rada amatérských 

tanečníků) 

Intemational Olympic Committee (Mezinárodní olympijský výbor) 

Intemational W orld Game Association (Mezinárodní asociací Světových 

her) 

LAT Latinskoamerické tance 

NRT Národní reprezentační tým 

PR Public relations (vztahy s veřejností) 

STI Standardní tance 

WRL T World Ranking List Toumament (Mezinárodní taneční soutěž, která je 

započítávaná do světového žebříku) 
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Dancenme 

• Styrian Open 2006 Rakousko- schladming 29.7.2006 

IDSF Ope n Latin 
6 .m fsto - T o m ál Ho šek & Simona !lvrck ová [f inále] 
13.mfsto - Igor Misyurenko & Krist-ýna Kotinová [čtvrtfinále] 

I~~m Standa rd 
4 .mfsto - Jindri c h Cim:u r a Bc l v a Langerova [fin á le] 
20.místo • V1tezslav Raze k & Jana Horska [čtvrtfinále] 
27.místo- Peter Adamcik & Dana Pisoftova [2.kolo] 

l DS F S enio r I St a nd a rd <: 9 .7 .2 00 b 
20.misto - Dusan Sofka & Michaela Sofkova [čtvrtfinále] 
32.misto -Ivo Sim!!cek & Vladimíra Simackova [2.kolo] 
36.místo - Petr Schejbal & Jitka Gavlakova [2.kolo] 

lD§ F Senio r 1 Standa rd 30 .7 .? 006 
21.mfsto - Dusan Sofka & Michaela Sofkov!! [čtvrtfinále] 
28.misto- Petr Schejbal & Jitka Gavlakova [2.kolo] 
31.misto -Ivo Simacek & Vladimíra Simackova [2.kolo] 
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16.9.2006 Prague Open 2006, Praha 

Zahranlifnl soutl!! IDSF 

~ Prooozlce 

16.9.2006 Františkolázeňský pohár, Frantilkovy Lázni 

Datum zve~ejn~nf: 3.7.2006 

Postupové souti!b: Dosp!!lf-B-STT, Dosp~lf-B-LAT 
Poh6rové IOUti!ll!e: Valčfk 

Porota: Oldi'ich Holý, Josef Zelenka, Toma~ Sklenička, 
Daniel Ond~ej, J i ~f stumpf, Miloslav Pecina, 
Jan Jadlvský, Petr Ba mat, Petr Bartuněk, 
Vladimfr Hána. 

Adresa pro pi'lhl.: Vladimlr Hána 
V Zahradách 19 
350 02 Cheb 

Termfn pro pi'lhl. do: 15.9.2006 (včetně) 

časovj harmonoQram: 
otev~enf sálu ............. 11,30 hod. 
prezence .................. 11,45-12,30 hod. 
porada poroty ............. 12,30 hod. 
Zl!~tek sout!!2e ........... 13100 hod. 

"' Prooozice 1- Pi'ihllišení na soutiz: oro člent ČSTS , = zahraničm cár . "' Seznam ořihlá5enÝch 

17.9. 2006 Zbraslavská loutka 2006, Praha 5 - Zbraslav 

Datum zveřejněni: 29.11.2005 

Postupové soutěže: Jun-1-D-STT, Jun-I-D-LAT, Jun-1-C-STT, Jun-1-C-LAT, Jun-11-
D-STT, Jun-11-D-LAT, Jun-1!-C-STT, Jun-1!-C-LAT, Dospělí-D
STT, Dospělí-O-LAT, Dospělí-C-STT, Dospělí-C-LAT, Dospělí
B-STT, Dospi!lf-B-LAT 

Pohárové souti!le: soutěž v polce 
Hobby souti!l!e: Dospělí-0-STT, Dospilf-D-LAT 

Porota: Jonf Zita, Karel Hruška, Ing. lan Taraba, li~f Kubfček, Ivo Šimáček, Jiří 
Pixa, Ing, Jiří Buroň 

Adreu1 pro přihl.: Ing. Lenkl! Šerliková 
N<1 Drahách 274 
252 41 Dolní Břežany 

Termfn pro přihl. do: 15.9 .2006 (v&tně) 

Časový harmonogram: 
B.15·B.30 hod prezence J12·D,C ST 
B.20 hod porl!da poroty 
8.15-9.30 hod prezence J12-D,C LA 
10.45-11.00 hod prezence D 
10.30-11.00 hod prezence hobby pár~ 
11.00-12 .o o hod prezence soutěže v polce 
11.00-12.00 hod prezence c 
13.00·13.30 hod prezence B 

"' Prooozice "' Pi'ihlá~enf na soutěž: oro člen v ČSTSi-liolli , pro neregistrované v ČSIS , oro zahraničo( Dár. "' Seznam__nňblá~enÝch 

17.9.2006 Jičln- město pohádky, Jičrn 
Datum zveřejn~nf: 6.6.2006 

Postupové soutl!h: Děti-I-D, D~ti-11-D, Jun-1-D-STT, Jun-I-D-LAT, Jun-1-C-STT, 
Jun-1-C-LAT, Jun-Il-D-STT, Jun-li-D-LAT, lun-1!-C-STT, Jun-11-
C-LAT 

Časovf harmonogram: 
B,OO otevřeni sálu 
8,00- 9,00 prezence DI,DII/D,JUNI a 11/D 
Cli nn f"' ..... r:::al"'' D Mnll"nhr 
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M~<2pravy 

Tane čni kalendář 
ltnet~e 

txenéxská :irae:ree 
tar.ečni so"~Jtěie 

taneční soustiedění 

f' artneři časop1su 

Technická 9pecifl!:ac,; 
časop1su 

Informace pro 
inzerenty 

lnfonnace prc. 
předplatitele 

Spotupncovruc1 
časopiSu 

Odkazy 
Kontakt 

nANC'ETThiE - magazín o kráse pohybu 

·~asopis D8l1Ce TirM je měsičlúkm, kteJ:ý Je obii:ahově zaměřen na. taneč:rd sport ( diíve ii:poleéenský 
taloBc) 

Oslovuje c~.b! sp~kt:runo. taneéník.ů od roejroiZSích d po lleJVYSší výkotlliOstní tiidy, vč~trté p:rofesioMlu a 
hobby plinl. Tento na českém 1 slovensk.em. trhu Ojecliněly titul vychází bez piestávky od zm roku 
2002 . V I.Mtnu roku J005 jsme D8l1Ce Tim.e. roziiíiili o další taneč:rd obor- balet. N a základě vítězství ve 
výběrovém. iizení :ne. vydavatele ofic~ tiskového m.atenálu. je časopis D8l1Ce Tim.e od ledna roku 
2003 ofu:lál.níl:n tiskovým. m.e.teri.álem. Ceského svazu tanečníllo sportu. 
D8l1CeTim.e se vyvinul v časopw, kte:tý čtenái'e z fad odbonre 1lalcké veiejnosti sez:ne.m.uje s děním v 
tmecrúm sportu :neJenom. doma, ale také :ne. svých stlánkách informuje o výsledcích českých tanečních 
párU, ktere se :~:účastnily :tahmuérdch soutě:.ti. N a strárokéch casoplS'Il si rn,Jžete pieéiSt rozhovoJ:Y, 
komentáře, rady trenérů, z~itky taroečrdch p8rů Inzerent! Vás sezroám.í s novýnu produkty a díky 
tren6ltké inzerei si rnúžete objednat i lekce s trenéry sportovního tence Na balettďch stránkách v 
každém čísle věnujeme prostor jedné z baletních hvězd našich .]Mť a ve zkratce pi'itláSíme irďonnace z 
různých divedehdc:h scěn po celé české republice. 

,-=.--~,.~.~-~-ll, 

'~I~ ,I 
-- -. I 11 

, I~· 'LJ ~, ! I • ~'1 1.• i! ' 1 /IB··~.:xt.\··.;! 
1 I- ; ~~\·I~ 7~~·;~:;~ ll .. !; 

I 

ll, l' .. .._ ·- ____.__.-I 

~ 



9.4 ČSTS Media Kit 

"'>-
~ 

v 

CSTS 

MEDIA KIT 

Historie a současnost tance 

Taneční sport 

Tanec pro všechny 

Výkonnostní a vrcholový tanec 

Český svaz tanečního sportu 

Výkonná rada ČSTS 

dl 
.." 

o 
:tJ 

93 



Historie a současnost tance 

Tanec je starý jako lidstvo samo. Kresby tančících postav můžeme nalézt 

v afrických jeskyních, v chrámech starých jihoasijských říší, ve vykopávkách keltských 

sídlišť, na nádobách starých Řeků nebo v prvních středověkých literárních dílech. Tanec 

byl vždy částí různých rituálních obřadů, které byly součástí lidské kultury. Postupem 

času se od rituálních obřadů upouštělo a tanec začínal sloužit více zábavě. 

Společenský tanec v dnešním pojetí vznikl v 19. století. Taneční zábavy se pomalu 

stávaly nepostradatelnou součástí společenských setkání. K radosti z hudby se přidalo i 

dlouho zakazované kouzlo párového tancování a tance se zmocnily široké vrstvy 

obyvatel. 

Začátkem 20. století se v Evropě začaly objevovat nové tance ze Severní a Jižní 

Ameriky. Tyto tance vycházely z jiných společenských poměrů než tance evropské a 

odrážely prvky bělošské, černošské i původní americké kultury. Každá taneční škola 

však prosazovala svoji vlastní interpretaci a tanečníci se nemohli shodnout. Obrat nastal 

ve 30. letech, kdy angličtí učitelé tance sjednotili taneční styly a vytvořili tzv. 

internacionální styl. Vybrali nejcharakterističtější tance, popsali nejpopulárnější variace 

a stanovili požadavky na hudební doprovod. Těmito kroky vrátili tanci jeho 

komunikativní schopnosti a zpřístupnili ho podstatně většímu množství lidí. 

Vývoj byl také poznamenán světovými válkami. Mezi válkami se prosazuje 

v Evropě jazz a latinskoamerické rytmy. Po 2. světové válce dál pronikají další a další 

tance z karibských oblastí. Kromě tanců z karibských oblastí se objevuje rokenrol, který 

na čas ovládl celý svět a stal se jedním z inspiračních zdrojů pro jeden ze soutěžních 

tanců. 

Taneční sport 

První taneční soutěže vznikly již počátkem minulého století. Plný rozmach však byl 

zaznamenán až ve 30. letech, poté co angličtí odborníci definovali internacionální 

taneční styl. Proto je Anglie uznávána jako kolébka tanečního sportu. Vzniká mnoho 

národních i mezinárodních organizací soutěžních tanečníků. V roce 1935 je založena 

Intemational Amateur Dancers Federation (IADF). Jsou pořádána první mistrovství 

Evropy a světa. 
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Činnost IADF byla ukončena. V 50. letech byly snahy činnost IADF obnovit, ale 

neúspěšně. Na konci 50. let byl v Německu založen International Council of Amateur 

Dancers (ICAD),jako nástupce IADF. 

Na rozdíl od většiny ostatních sportovních odvětví byl taneční sport od počátku 

řízen profesionální organizací. Tento model přetrvává v některých klasických tanečních 

zemích, jako jsou Anglie nebo Rusko, dodnes. 

Prvním signálem pro uznání tanečního sportu jako sportovního odvětví bylo 

přejmenování mezinárodní taneční federace v roce 1990 z původního názvu IADF na 

Intemational Dance Sport Federation (dále IDSF). Taneční sport byl oficiálně uznán 

jako sportovní odvětví v roce 1992, kdy byla IDSF přijata jako řádný člen organizace 

General Association of Intemational Sport Federation (dále GAISF). V roce 1995 byl 

taneční sport částečně uznán Mezinárodním olympijským výborem (dále IOC) jako 

olympijský sport. V roce 1997 byl uznán plně. Díky tomu se roku 1997 taneční sport 

představil na Světových hrách v Lahti. Od té doby je jejich pravidelným účastníkem 

(Akita - 2001, Duisburg - 2005). 

Důležité mezníky vývoje tanečního sportu 

1909 první neoficiální mistrovství světa v Paříži 

1930 vznikl internacionální (English) styl - začátek globálního soutěžního 

tancování 

1935 založení Intemational Amateur Dancers Federation (IADF) v Praze 

1936 1. oficiální mistrovství světa v Německu, účastnilo se 15 zemí 

1939- 1950 činnost IADF přerušena, pokusy o obnovení činnosti byly neúspěšné 

1956 založen lntemational Council of Amateur Dancers (ICAD) 

1960 první televizní přenos soutěže v tanečním sportu v Německu 

1988 ICAD přijalo termín Taneční sport 

1990 přejmenování na Intemational Dance Sport Federation (IDSF) 

1991 částečné členství v organizaci GAISF 

1992 řádné členství v organizaci GAISF 

1992 předložena žádost o členství Mezinárodnímu olympijskému výboru 

(IOC) 

1995 provizorní členství tanečního sportu v IOC 

1995 členství v Mezinárodním výboru Světových her (IWGA) 
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1995 členství v Asociaci mezinárodních sportovních federací uznaných 

IOC (ARISF) 

1997 taneční sport se stal řádným členem IOC a zařadil se do rodiny 

olympijských sportů 

1999 prezident IOC Juan Antonio Samaranch navštívil mistrovství světa 

v latinskoamerických tancích 

2000 žádost o zařazení tanečního sportu na program letních Olympijských 

her 

2000 taneční sport byl součástí závěrečného ceremoniálu Olympijských 

her v Sydney 

2000 IDSF prezentovala Taneční sport stovce oficiálních reprezentantů 

IOC 

Tanec pro všechny 

Sport pro všechny je to, čemu se říká také rekreační sport. Sport pro všechny, 

potažmo tanec pro všechny, však není něco nezávazného. Cvičit a trénovat se chodí 

pravidelně, soutěže mají svá pravidla a používá se správné náčiní a vybavení. 

V tanečním sportu to konkrétně znamená, že pár pravidelně trénuje i s trenéry, používá 

speciální obuv a účastní se soutěží . 

Takhle podobně si chodí mnoho lidí zahrát třeba volejbal, nebo tenis. Tanec lze 

také tímto způsobem zkusit Jde to v každém věku, za každého počasí a v tomto případě 

to ani moc nestojí. V rámci Českého svazu tanečního sportu se tomuto polozávodnímu 

tancování říká Hobby-dance. Pro hobby páry jsou pořádány soutěže a dokonce je veden 

žebříček úspěšnosti těchto párů, díky kterému se tyto páry mohou navzájem srovnávat. 

Soutěže mají zjednodušená pravidla, taneční páry mohou mít libovolné oblečení a 

repertoár figur je pouze doporučený. Všechna ostatní soutěžní pravidla platí stejně, jako 

na soutěžích výkonnostního tance. 

Výkonnostní a vrcholový tanec 

Soutěže v tanečním sportu tvoří ucelený systém, který dává tanečníkům možnost 

soutěžit v odpovídajících věkových a výkonnostních skupinách a motivuje je 

k soustavné a cílevědomé sportovní přípravě a kariéře. Zcela přesně vymezuje 

jednotlivé disciplíny a umožňuje jak specializaci, tak i všestranný přístup. 
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Soutěže, na jejichž základě se vytvářejí dlouhodobé žebříčky a získávají se 

(popřípadě ztrácejí) výkonnostní třídy. U nás tyto soutěže nazýváme "postupové", na 

mezinárodní úrovni to jsou soutěže "World Ranking List Toumament" (dále WRLT). 

Seriály soutěží, u nichž se vyhodnocuje pořadí za kalendářní rok nebo sezónu. U 

nás je pořádána "Taneční liga", ve světě "Grand Slam". 

Mistrovství, která se konají jednou ročně. Páry nejvyšších tříd nebo reprezentanti 

jednotlivých států na nich bojují o tituly mistrů světa, Evropy, daného státu popřípadě 

části země. 

Pohárové soutěže jsou jednorázové akce, na kterých bojují páry o ceny a obdiv 

diváků, nikoli o body do žebříčků, či tituly. Výjimkou nebývají soutěže bez rozdílů 

výkonnostních tříd, někdy i bez rozdílu věku. 

Soutěžní disciplíny 

• standardní tance (dále jen STI) - waltz, tango, valčík, slowfoxtrot a quickstep 

• latinskoamerické tance (dále jen LAT) - samba, chacha, rumba, paso doble a 

JIVe 

• kombinace (dále jen lOT) - všech 10 tanců (STT +LAT), respektive 8 tanců u 

dětí 

• formace - soutěž skupin 6 - 8 párů s předem připravenými choreografiemi, 

pořádané jak v STT tak LAT 

• soutěž družstev (týmů) - několik současně probíhajících soutěží, ve kterých 

proti sobě nastupují páry, které jsou na stejných postech týmů. Celkové pořadí 

je součtem výsledků jednotlivých členů týmu ve svých soutěžích. 

Věkové kategorie 

Tanečníci jsou, podobně jako v jiných sportech, rozděleni do kategorií podle věku. 

Určují to mezinárodní pravidla IDSF, která platí také u nás. O zařazení do věkové 

kategorie rozhoduje rok narození tanečníků, tzn. že do vyšší kategorie tanečník přechází 

na Nový rok. Zařazení celého tanečního páru se řídí věkem staršího člena páru. 
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Konkrétní rozdělení vypadá takto: 

děti I Juveniles I do 10 let 

děti II Juveniles II ll - 12let 

junioři I Juniors I 12 - 13 let 

junioři II Juniors II 14 - 15 let 

mládež Youth 16 - 18 let 

dospělí Adults nad 18let 

senioři Seniors nad 35let 

Výkonnostní kategorie a postupy mezi nimi 

Taneční páry jsou u nás rozděleny podle výkonnosti do tříd D (nejnižší), C, B, A, 

M (nejvyšší, mezinárodní). Nositelem výkonnostní třídy, počtu bodů a účastí ve fmále 

je partner. Právě počet bodů a účastí ve finále jsou prvky, které rozhodují o výkonnostní 

třídě. 

Postup mezi jednotlivými třídami se uskutečňuje na základě tzv. postupových bodů 

získaných na postupových soutěžích . Podmínkou je také účast ve finále. Získat vyšší 

třídu je tedy možné až po zisku 200 bodů a pětinásobné účasti ve fmále. Tento systém 

by však mohl vést k přeplnění nejvyšších tříd v kategorii dospělých. Proto v kategorii 

dospělých lze v nejvyšších třídách také sestupovat o třídu níže. Tyto páry musí svoji 

třídu tzv. obhájit. Pro páry třídy M to znamená, že se musí v průběhu dvou let umístit do 

24. místa v konečném pořadí Taneční ligy, nebo do 36. místa na mistrovství České 

republiky. Pro páry třídy A platí, že musí za dobu maximálně dvou let nasbírat 

minimálně 200 postupových bodů. V mladších kategoriích tento problém nehrozí, 

protože tanečníci odchází do vyšších věkových kategorií tím, že stárnou. 

Pravidla hodnocení 

Výkon tanečního páru nelze změřit metrem, ani stopkami. Jde o subjektivní 

hodnocení ze strany porotců. Každou taneční soutěž hodnotí panel porotců. Na 

tanečním parketě se v jeden okamžik setkává více párů a porotce nemůže sledovat jeden 

pár během jeho celého vystoupení. Systém hodnocení tuto skutečnost respektuje a 

pomocí matematických pravidel získává celkový výsledek za všechny tance, kola a 

všechny porotce. Tomuto systému se říká skating systém. 
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Další částí hodnocení jsou samotná kritéria, s jejichž pomocí porovnávají porotci 

výkony tanečních párů. Hodnocení se provádí pozitivní způsobem. Porotce nehledá 

chyby tanečního páru, ale vyhledává to, co pár umí a v čem je lepší než jeho soupeři. 

Kritéria hodnocení můžeme rozdělit do několika skupin. 

1. Hudba 

1.1 Takt 

1.2 Rytmus 

1.3 Muzikálnost 

2. Rovnováhy 

2.1 Statická rovnováha 

2.2 Dynamická rovnováha 

2.3 Vedení 

3. Průběh pohybu 

3.1 Průběh pohybu v prostoru 

3.2 Průběh pohybu během jedné energetické jednotky 

3.3 Průběh pohybu pohybového prvku 

4. Charakteristika 

4.1 Forma projevu jednotlivých tanců 

4.2 Rozlišování charakteristik během soutěže 

4.3 Osobité podání jako výrazový prostředek 

Český svaz tanečního sportu 

Český svaz tanečního sportu (dále ČSTS) je občanským sdružením ve smyslu 

zákona č.83/1990 Sb. ČSTS je nepolitická a nezisková organizace, se sídlem v Ústí nad 

Labem. V zahraničním styku používá ČSTS název Czech DanceSport Federation 

(CDSF). 

Předmět činnosti 

Hlavní činností je taneční sport prováděný na rekreační a výkonnostní úrovni. 

Činnost ČSTS navazuje na tradice zájmové umělecké činnosti v oblasti společenského 

tance a jejich dalším rozvíjením v duchu světového trendu je přetváří na sportovní 

odvětví tanečního sportu. Pravidelnou soutěžní činností, metodickou, organizační i 
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hospodářskou podporou vytváří ČSTS prostředí pro masové zapojení zájemců o 

rekreační formu tanečního sportu i pro dosažení nejvyšší sportovně-umělecké úrovně 

nejlepších jednotlivců a kolektivů. 

Poslání 

Posláním je metodicky a organizačně podporovat rozvoj tanečního sportu, hájit 

zájmy svých členů a prosazovat jejich oprávněné požadavky. 

Prvořadým cílem ČSTS je vytvoření prostoru pro vhodné využívání volného času 

zájemců o taneční sport a tím zajištění široké základny zejména v kategoriích dětí a 

juniorů a také zajištění špičkové úrovně českého tanečního sportu v mezinárodním 

měřítku. 
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.., 
Výkonná rada CSTS 

Prezident 

Ing. Petr Odstrčil 

Adresa: U Lípy Svobody 1 

620 00, Brno 

Mobil: +420 604 231 299 

E.,.mail: odstrcil.petr@csts.cz 

Vedoucí soutěžní oblasti 

Tomáš Heller 

Adresa: Vladislavova 6 

110 00, Praha 1 

Mobil: +420 602 212 605 

E-mail: heller.tomas@csts.cz 

Vedoucí oblasti porotců 

Ing. Radek Felcman 

Adresa: 

Telefon: 

Mobil: 

E-mail: 

Filmová412 

760 Ol, Zlín 

+420 577 222 028 

+420 608 831 203 

felcman.radek@csts.cz 

Viceprezident, ekonom 

PetrBarnat 

Adresa: Muchova 2889/1 

Telefon: 

Fax: 

Mobil: 

E-mail: 

400 ll, Ústí nad Labem 

+420 472 774 442 

+420 472 774 442 

+420 777 809 726 

bamat.petr@csts.cz 

Vedoucí oblasti vzdělávání 

Luboš Novotný 

Adresa: Vysoká nad Labem 214 

503 31, Vysoká nad Labem 

Mobil: +420 604 908 795 

E-mail: novotny.lubos@csts.cz 
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9.5 Časopis DanceTime 
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9.6 Časopis DanceSport Today 

www.ídsf.net 2/l006 

104 



105 


