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Úvod 

Volný čas se zvláště ve druhé polovině 20. století stal dynamickou i složitou, 

nadějnou i problémovou sférou života a výchovy člověka, zvláště pak dětí a mládeže. 

Obsah a dosah aktivit a struktur volného času dětí a mládeže se trvale rozšiřuje 

a diferencuje. Do volného času neustále vstupují ze světa dospělých tradiční i nové obory 

a trvale jej obohacují. 

Jednou z hlavních volnočasových činností dětí a mládeže jsou pohybové aktivity, 

které jsou nutné k zajištění normálního tělesného, psychoregulačního a socializačního 

vývoje mladého člověka. 

V současné době pracuji v širším vedení v Domě dětí a mládeže Praha 12-

Modřany, kde je naším úkolem zajišťovat dětem a mládeži pravidelnou zájmovou činnost, 

možnost spontánních aktivit, táborovou činnost, individuální práci s talentovanými dětmi, 

osvětovou činnost a prevenci před sociálně patologickými jevy. Jelikož v rámci struktury 

činností DDM je jedno oddělení zaměřeno přímo na pohybové aktivity (sportovní sekce), 

je jedním z našich konkrétních úkolů tyto aktivity nabízet a realizovat. 

Při současném trendu prohlubování pasivity, konzumnosti, nenáročnosti 

a lhostejnosti dětí a mládeže k volnočasovým pohybovým aktivitám si kladu otázky, zda 

mohu se svými kolegy v rámci své pracovní činnosti lépe uzpůsobit nabídku pohybových 

aktivit, zkvalitnit nabízené služby, a tím přispět k spokojenosti stávajících klientů, rozšíření 

nové klientely a k prevenci proti negativním návykům mladé generace. Podle mého 

názoru je nezbytně nutné neustále monitorovat, analyzovat poptávku pohybových aktivit, 

hledat nové formy komunikace s dnešní mládeží a jejich rodiči a získané informace 

zohlednit v nabídce a poskytování služeb. 

Požádal jsem proto, zda by mohl být marketingový výzkum pohybových aktivit 

v Domě dětí a mládeže Praha 12 - Modřany předmětem mé diplomové práce, a jsem velmi 

rád, že mi bylo vyhověno. 

Poznatky z této diplomové práce bych rád použil při tvorbě nabídky pohybových 

aktivit a doufám, že získané informace pomohou zkvalitnit nabízené služby pro děti, 

mládež a veřejnost. Byl bych rád, kdyby tato práce pomohla i ostatním kolegům, kteří 

organizují volnočasové aktivity pro děti a mládež. 
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2 Problém, cíl, úkoly práce 

Problém: 

Nově postavený Dům dětí a mládeže v Praze 12 - Modřany nabízí škálu pohybových 

aktivit, jako alternativu trávení volného času dětí, mládeže i širší veřejnosti. Problém mé 

diplomové práce spočívá v otázkách souvisejících s využitím složek marketingové 

strategie, která by směřovala ke zkvalitnění oblasti nabídky, komunikace, propagace 

a zvýšení počtu klientů. Může marketingový výzkum a následný návrh opatření 

v marketingovém mixu přispět k zlepšení těchto oblastí nebo je stávající systém řízený 

intuicí a úsudkem dostačující? 

Cíl práce: 

Vytvořit marketingovou studii, která by se především zabývala nabídkou a volbou 

nejúčinnějších prostředků komunikace a propagace volnočasových pohybových aktivit 

nabízených v Domě dětí a mládeže v Modřanech. 

Úkoly: 

1. Zmapovat potřeby stávajících žáků a jejich rodičů. 

2. Zjistit z jakých důvodů využívají služeb DDM žáci, kteří nespadají do městské 

části Praha 12. 

3. Zmapovat konkurenci v oblasti organizovaných tělovýchovných a sportovních 

aktivit v Praze 12. 

4. Vypracovat návrh zlepšení marketingového mixu služeb DDM. 

5. Zjistit hodnocení vzájemné spolupráce základních škol na území Prahy 12 s DDM 

Modřany při organizování sportovních soutěžích. 
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3 Teoretická část 

3.1 Volný čas 

3.1.1 Volný čas 

Volný čas je mnohodimenzionální fenomén, kterému se v posledních desetiletích 

věnuje velká pozornost. Teoreticky jsou rozpracované hlavně jeho filozofické, 

sociologické, psychologické, pedagogické aspekty, které poukazují na obrovský potenciál 

volného času pro člověka. Jak z jeho individuálního, subjektivního hlediska, tak z hlediska 

širšího, společenského (Semrád, Kováříček, 2001). 

Jelikož tento termín je u většiny autorů individuálně interpretován, pro názornost 

uvádím ještě další definice pojmu volný čas. 

Jedná se o časový prostor, který umožňuje „svobodnou volbu činností, kdy si člověk 

vybírá činnost nezávisle na společenských povinnostech, vykonává ji tedy dobrovolně, 

a tato činnost mu poskytuje uspokojení a příjemné zážitky" (Žáková, 1990). 

„Volný čas chápeme jako časový úsek (v průběhu dne, týdne, měsíce či roku) 

osvobozený od povinností (vyplývajících ze sociálních rolí každého člověka), určený pro 

regeneraci fyzických a psychických sil prostřednictvím odpočinku, rekreace, zábavy, 

společenských setkání, aktivit, přitažlivých činností i nečinnosti, na seberealizaci člověka 

podle vlastních představ o jeho prožívání - v aktivitě, činnosti, či nečinnosti" (Semrád, 

Kováříček, 2001, s. 17). 

Společným jmenovatelem působení volnočasových struktur dětí a mládeže není 

pouze vyplňovat jejich volný čas. Vyznění jejich aktivit je a může být daleko širší. Učit a 

naučit se je smysluplně využívat, pomáhat utvářet celý život jednotlivce a jeho skupin, 

osvojovat si obsahy a hodnoty obsažené v příslušných činnostech a jejich motivacích, 

procházet zajímavými, podnětnými a trvalými zážitky (Semrád, Kováříček, 2001, s. 18). 

V porovnání s výsledky výzkumů v sedmdesátých a osmdesátých letech (Semrád, 

Kováříček, 2001) jsou výrazné tendence v posunu od aktivního využívání k pasivnímu 

využívání volného času dětí a mládeže. Tyto tendence jsou výsledkem působení mnoha 

faktorů podléhajících změnám společenských podmínek i v osobnosti dětí a mládeže. Ve 

velké míře to můžeme připsat ekonomickým problémům společnosti, která v praxi 
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nedoceňuje význam práce s dětmi a mládeží a nevytváří dostatečně příznivé podmínky pro 

zajímavé využívání volného času, ani pro výchovu. 

Oblast výchovy volného času vyžaduje výchovné ovlivňování volného času 

v souladu se všemi lidskými hodnotami, resp. s pozitivními hodnotami společnosti. Je 

potřebné věnovat pozornost výchově zájmů a vztahu k volnému času, jeho smysluplnému 

využívání především v organizované zájmové činnosti. 

Se zájmy se však člověk nerodí, ale vytváří si je v průběhu života. Ovlivňuje je věk, 

psychická a fyzická zralost a další předpoklady, prostředí, a především výchova s cílenou 

motivací. Z výzkumů i praxe je patrné (Kratochvílová, 1999, s. 84 - 97), že děti, které se 

věnují své oblíbené zájmové činnosti, tímto směrem orientují i své hodnoty. Svoje zájmy 

považují za důležitější než jiné aktivity a dávají jim i přednost před televizí a partou 

s bezcílným potulováním venku. 

Zajímavé využití volného času ve skupině vrstevníků, kamarádů, které spojují 

společné zájmy, je určitým prostředkem prevence sociálně-patologických jevů (Semrád, 

Kováříček, 2001). 

3.1.2 Znaky volného času 

Podle Slepičkové (2000) lze volný čas chápat jako záležitost: 

• svobodné volby 

• jako časový prostor 

• formu činnosti 

• symbol sociálního statutu 

• prostředek sociální pomoci 

• funkce sociální skupiny 

Svoboda a protiklad práce 

V subjektivním pojetí je volný čas nejčastěji chápán jako osvobození od práce, 

zbavení se pracovních povinností. Člověk musí plnit ve svém životě mnoho povinností, 

které zaručují, že přežije, že bude mít co jíst, kde spát, že bude schopen zajistit dostatečné 

životní podmínky pro sebe i pro své blízké. Vedle této doby jsou však chvíle, kdy nemusí 
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pracovat, kdy může zvolit činnost, které se bude věnovat zcela nezávisle na předchozích 

povinnostech a pro své potěšení. 

Volný čas jako časový prostor 

V objektivním pojetí je nejčastější vnímání volného času jako časového prostoru. 

Volný čas je jakousi dobou „navíc". Lidé se mohou věnovat svobodně vybraným 

činnostem, a to po splnění pracovních povinností po tom, co byly zajištěny jejich veškeré 

biologické nezbytnosti. Důraz je kladen na svobodný výběr činností, vedoucích 

k osobnímu uspokojení. Moderní doba obecně přinesla výrazný nárůst podílu volného času 

v životě člověka, čili objem tohoto času se zvětšil. Nelze však operovat pouze 

kvantitativními charakteristikami volného času. Pozornost je zapotřebí důsledně věnovat i 

jeho náplni, tedy jeho kvalitě. 

Volný čas jako forma činnosti 

Volný čas přináší naplnění přání nezávisle na pracovních a jiných povinnostech. 

Volný čas tak představuje činnosti, které stojí mimo povinnosti v práci, vůči rodině a 

společnosti. Jedinec se jim věnuje za účelem odpočinku, zábavy, rozvoje osobnosti a svých 

tvořivých sil a pro spontánní účast na životě společnosti. 

Volný čas jako symbol sociálního postavení 

Volný čas se mění se změnami společnosti. Volný čas již dnes není výsadou výše 

postavených společenských vrstev, jak tomu bylo ještě v dobách historicky nedávných. 

Díky zvýšení disponibilního příjmu populace se volný čas stal komerčně atraktivním 

a jako téměř všechny kulturní produkty se stal záležitostí mas. 

Kdo má hodně volného času a hodně peněz, může si vybrat relativně cokoliv, čemu 

se v této době bude věnovat. Volný čas lidé tráví nejen způsobem odpovídajícím jejich 

sociálnímu postavení. Prostřednictvím určitého způsobu trávení volného času mohou mít 

vědomou či nevědomou snahu zařadit se dokonce i do jiné sociální vrstvy či třídy, než ke 

které skutečně patří. 

Volný čas jako prostředek sociální pomoci 

Prostřednictvím vhodné organizace a náplně volného času lze přispět 

k uspokojování potřeb a tužeb lidí, kteří se nacházejí ve složitějších či nepříznivých 
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životních podmínkách. Přitom se jedná hlavně o potřeby z oblasti sociální a sociálně 

psychologické. 

Sociálně slabé rodiny nemají dostatek financí na uspokojování potřeb svých dětí ve 

volném čase. Přitom se nemusí jednat jen o dostatečný ekonomický kapitál, ale souvisí to i 

s prezentací správných vzorců a norem chování, dostupností vzdělání v nejširším slova 

smyslu. Starší nebo handicapovaní lidé mohou ve volném čase nalézt uspokojení, zábavu, 

prostor pro seberealizaci a řadu dalších hodnot, jichž se jim třeba v osobním či pracovním 

životě nedostává. Výrazná je úloha volného času v prevenci negativních sociálních jevů 

jako je kriminalita, zneužívání drog, nevhodné sociální chování, které mají velmi často 

původ právě v potížích lidí s uspokojením svých potřeb. 

Volný čas jako funkce sociální skupiny 

Každý jedinec vyrůstá, učí se, vyvíjí se, je členem mnoha sociálních skupin. Nejprve 

přichází do kontaktu s nejbližší rodinou, později se pohybuje ve skupinách vázaných na 

systém školství a posléze je v kontaktu s mnoha skupinami v souvislosti se svou profesí. 

Významnou úlohu hrají skupiny, v nichž tráví svůj volný čas. Právě z pohledu volného 

času se jeví jako nejdůležitější podněty pro zařazení se do skupiny: 

• podobné zájmy 

• životní styl skupiny, který se projevuje právě v chování ve volném čase 

• členství ve skupině je založeno na faktorech podmiňujících volný čas jako je 

rodina, věk, pohlaví místo bydliště 

Tato funkce volného času ukazuje na společenskou podmíněnost volného času a z ní 

vyplývající možnost záměrného ovlivňování. Volný čas tak představuje prostor a zároveň 

prostředek sociální kontroly či vytváření sociálního užitku. 

3.1.3 Aktuální problémy volného času 

Volný čas je pro člověka většinou příjemnou záležitostí. Přináší však i problémy, 

které se netýkají pouze jedince, ale jsou záležitostí celé společnosti. Souvisí to na jedné 

straně se způsobem, jakým jedinec se svým volným časem naloží, nebo umí naložit, na 

druhé straně s podmínkami pro trávení volného času. 
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Z hlediska věku je bezpochyby nutné věnovat zvýšenou pozornost skupině dětí a 

mládeže. Tato populace se pohybuje v prostředí rodiny, školy, ve skupinách vrstevníků. 

Rodina je první, která od ranného dětství na jedince uplatňuje svůj vliv. Život současné 

rodiny se v porovnání s životem v minulosti liší. Mají současní rodiče vždy zájem o to, co 

dělají jejich děti ve volném čase? Děti a dospívající jsou ekonomicky závislí na rodičích, 

což ovlivňuje do značné míry i výběr aktivit, jimiž tráví svůj volný čas. K vlivům rodiny se 

postupem doby připojují vlivy širšího sociálního prostředí jako je škola, kamarádi, různé 

zájmové organizace atd. Pokud má volný čas pozitivně přispívat k životu jedince i 

společnosti, musí společnost věnovat těmto vlivům pozornost (Slepičková, 2000). 

Další specifickou skupinu tvoří lidé v postproduktivním věku. Nebývalým způsobem 

jim narostlo množství volného času a pro mnohé vyvstává problém, jak jej využít. Je 

otázkou, zda lidé v důchodovém věku mají dostatek finančních prostředků na volný čas a 

zda jsou možnosti a nabídka pro trávení volného času odpovídající jejich zájmům, 

zdatnosti a zdravotnímu stavu. 

U populace v produktivním věku je volný čas značně ovlivněn sociálním zařazením a 

konkrétním obdobím života. Velmi často je spojen s finanční otázkou. Otázka kolik kdo 

chce „zaplatit", aby měl pro sebe více času, vyúsťuje často ve volbu mezi „penězi a 

volným časem". Zcela specifická situace pochopitelně nastává u lidí nezaměstnaných. 

Mezi charakteristické rysy současné globalizované společnosti patří velká migrace 

obyvatelstva. Vznikají problémy spojené se střetem odlišných kultur a náboženství, 

doprovázené i nerovnými ekonomickými podmínkami života. Na jedné straně se mohou 

jako problém objevit odlišné normy pro trávení volného času, na straně druhé může volný 

čas sloužit jako nástroj integrace přistěhovalců. 

3.1.4 Úloha volného času ve společnosti 

Každý člověk je nedílnou součástí společnosti, ve které žije. Ta od něj očekává, 

že se bude aktivně podílet na jejím každodenním chodu a na jejím rozvoji. Kdo tato 

očekávání nesplňuje, je zavrhován a mnohdy ostatními postaven na okraj společnosti. Kdo 

očekávání naopak splňuje, je v civilizovaných a rozvinutých společnostech odměňován. To 

umožňuje každému zlepšit kvalitu života a rozvíjet svou osobnost (Vážinský, 2001). 

Vyspělá společnost nabízí lidem různé možnosti jak se realizovat. Možnost 

vzdělávání, společenského života, zábavy, cestování, odpočinku, profesionálního uplatnění 
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a podobně. Dobrá práce každého z nás je živnou půdou pro rychlý a dobrý rozvoj naší 

společnosti. K tomu, abychom podávali každodenně dobré pracovní výkony, musíme být 

vedle dobrého finančního ohodnocení kvalitně fyzicky i psychicky odpočinuti. Při čem si 

člověk lépe odpočine, než při takové činnosti, která mu přináší osobní uspokojení, již si 

sám vybere a při níž zapomene na všední starosti a trápení? Zde nacházíme velký prostor 

pro využití volného času. 

Společnost má v oblasti volného času jeden základní úkol. Poskytnout každému, 

kdo o to má zájem, dostatek kvalitního odpočinku a zábavy. Její snahou tedy je, o každého 

se v tomto směru dobře postarat a eliminovat negativní vlivy volného času jako je nuda, 

poflakování se apod. Ne vždy je však schopna z různých důvodů toho dostát. V mnohých 

firmách například zaměstnavatelé zatěžují své podřízené velkým množstvím práce a jejich 

jedinou možností, jak splnit své povinnosti, jsou přesčasy. Ty se postupem času stávají 

normou a zaměstnancům i přes poměrně slušné finanční ohodnocení nezbývá dostatek času 

a energie na jejich zájmy. V podnikatelské sféře se často setkáváme s tzv. 

„workoholismem", kdy se člověk stává závislým na své práci, neumí odpočívat a vyčlenit 

si čas na zábavu a odpočinek. Dalším nemalým problémem moderní společnosti je 

nezaměstnanost. Zde se setkáváme s tím, že dostatek volného času způsobuje spíše 

problémy a narušuje sociální stabilitu společnosti. Dostatek volného času u mládeže a malý 

zájem společnosti o způsob jeho trávení s sebou přináší další závažné problémy (Pávková, 

1999). 

Význam volného času v moderní společnosti je bezesporu velký a jeho úloha stále 

roste. To, jak ho trávíme, a především, jak ho tráví naše děti, vypovídá nejen o nás samých, 

ale i o celé společnosti. Volný čas pomáhá mnoha lidem zapojit se do společenského dění a 

tím spoluutvářet fungující a prosperující společnost. Setkáváme se s různými lidmi, které 

bychom jinak nepotkali, získáváme nové zkušenosti, zážitky a nové přátele. Právě při 

volnočasových aktivitách vznikají mezi lidmi velmi pevné svazky, které jim pomáhají při 

každodenních starostech a které jsou pro mnohé životní nutností. Volný čas by měl mimo 

jiné zahrnovat v dostatečné míře i aktivity, které přispívají k našemu dobrému zdravotnímu 

a psychickému stavu. Především u dětí by tyto aktivity měly mít charakter výchovný a 

vzdělávací. Zjednodušeně se dá říci, že bychom se ve volném čase měli dobře pobavit a 

užít si, upevňovat si své tělesné a duševní zdraví, upevňovat svazky s jinými lidmi a něco 

se přiučit. To vše musí být ze svobodné vůle a naprosto nenásilnou formou. 

Každá společnost by si měla uvědomit, že dobrá investice do průmyslu volného 

času je jednoduše nejlepší investice do budoucna. Měla by každému nabídnout široké 
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spektrum možností využití volného času a dostatečný časový prostor na jejich využívání. 

Nedostatek tělovýchovných zařízení a veřejně přístupných sportovišť patří dnes 

k nejzávažnějším limitujícím faktorům rozvoje sportu pro všechny. Chceme-li například, 

aby lidé sportovali, musí být především kde. V tomto smyslu musí sehrát rozhodující roli 

především stát a veřejná správa (Slepičková, 1999). Dalším typickým problémem jsou 

finance. Některé aktivity jsou natolik finančně náročné, že š i je může dovolit jen málokdo. 

Lidé s vysokým sociálním a ekonomickým statusem jsou z hlediska možností výběru 

aktivit mnohem „svobodnější" než ti, jejichž např. finanční zázemí se ukazuje jako slabé 

(Slepičková, 2000). U dětí se setkáváme zase např. s tím, že ne všechny aktivity jsou pro 

ně vhodné a je žádoucí jim zabránit v jejich vykonávání. Na druhé straně je zde 

nepřeberné množství aktivit jak pro dospělé, tak pro děti, které jsou přístupné naprosté 

většině. 

3.1.5 Volný čas dětí 

Budeme-li se snažit vymezit oblast volného času dětí - žáků základní školy, 

musíme odečíst nejprve od veškerého denního času dobu spojenou s povinnou docházkou a 

povinným vyučováním. Tato doba a činnost je pro děti jistou sférou nutnosti, která je 

stanovena zákonem a vymezena závazným učebním plánem a tvoří určitou obdobu práce 

dospělých. Školní vyučování žáků má mnoho společných znaků s prací dospělých. Pro 

žáky je vyučování zákonně povinné, termínované, pravidelné a každodenní, soustavné, 

děje se v individuálním i společenském zájmu. Můžeme tedy říci, že školní vyučování 

nemá nic společného s volným časem, který má dítě ke svobodné dispozici. 

Jestliže připočteme k době strávené ve škole ještě dobu, kdy žák plní školou uložené 

úkoly, které souvisejí s povinným vyučováním, pak teprve můžeme konstatovat, že žák 

ukončil svůj povinný vyučovací proces. 

Zdálo by se, že v okamžiku, kdy žák splní svoje školní povinnosti, nastane doba jeho 

volného času, kterou může využít podle svých představ. Nesmíme zapomenout na celou 

řadu biologicky a společensky nutných činností a dalších povinností, které musí žák ještě 

zvládnout. Tyto povinnosti se dají rozdělit do čtyř základních skupin: 

1. Činnosti spojené úzce s vyučováním, které však nejsou jeho bezprostřední součástí 

( např. cesta do školy a zpět) 
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2. Činnosti, které jsou základním předpokladem biologické existence dítěte 

• odpočinek, chápaný jako základní nezbytná regenerace duševních a 

tělesných sil dítěte 

• osobní hygiena a zdravotní péče 

• spánek 

• jídlo 

• pobyt na lůžku vynucený onemocněním aj. 

3. Činnosti, které tvoří základní předpoklad společenské existence dítěte jako 

individua 

• sebeobsluha 

• péče o osobní zevnějšek, osobní věci a osobní prostředí 

4. Činnosti související se společenskou existencí dítěte jako člena rodiny i širší 

společnosti 

• činnosti spojené s rodinnými nebo společenskými závazky, které byly 

uloženy nebo jsou pociťovány jako morálně závazné (návštěvy, účast 

na rodinných událostech atd.) 

• uložené další vzdělávání (mimo povinné školní vyučování, např. 

nepovinné vyučování na přání rodičů, návštěva hudební školy, jazykové 

školy na přání rodičů aj.). 

• uložené práce spojené s provozem domácnosti, bytu 

• uložená péče o sourozence a jiné členy rodiny 

• časové ztráty, vzniklé při plnění uložených povinností a činností, které 

jsou zařazeny do výše uvedených čtyř skupin 

Za volný čas tedy můžeme považovat takovou dobu, která se netýká výše popsaných 

povinností a činností dítěte. Tento volný čas může dítě využít různým způsobem. 

V následující části se pokusím vystihnout šest základních oblastí, jak může dítě prožívat 

svůj volný čas. 
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Zábava chápaná jako rozptýlení z nudy a šedi, jednotvárnosti, povyražení, vybočení z 

normálního chodu života: 

• sledování sportovních utkání 

• hry a zábavy doma a venku 

• zábavná rekreace, tábory aj. 

• zábavy a hry se zvířaty 

Činnosti sloužící k dalšímu dobrovolnému vzdělávání, uspokojování a rozvoji zájmů, 

schopností, nadání a talentů 

• činnosti pramenící z trvalejších a dlouhodobějších zájmů různého druhu 

(amatérská zájmová činnost), a to z oblasti praktických zájmů (včetně kutění), 

z oblasti technických zájmů, uměleckých a kulturně estetických zájmů 

(aktivního i receptivního zaměření, konaných spontánně i svobodně a 

organizovaně), z oblasti tělovýchovy a sportu systematicky prováděných. 

• sebevzdělávací činnosti a činnosti sloužící k uspokojování a rozvoji 

intelektuálních zájmů : např. návštěvy přednášek, kurzů, zájmových kroužků 

naukového charakteru, nepovinného vyučování na základě vlastního 

rozhodnutí, hudební školy, jazykové školy, individuální studium jazyků, 

odborné literatury, návštěva muzeí atd. 

• sebevzdělávací činnosti, sloužící k rozvoji tělesných a duševních sil, které 

nejsou zainteresovány požadavky školy a přáními nebo příkazy rodičů, ale jsou 

konány dobrovolně a pramení z vlastního rozhodnutí žáků, jejich zájmů, zálib, 

sklonů atd. 

Duševní a tělesná rekreace jako další odpočinek nad míru nezbytné regenerace sil 

• spontánní a příležitostná tělovýchovná a sportovní činnost, procházky, 

vycházky, výlety 

• denní spánek, denní odpočinek na lůžku 

• rekreační, kulturně estetické činnosti ( četba, poslech hudby, atd.) 

• dívání se z okna, chození po městě, povídání si, nic nedělání 
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Dobrovolná pomoc rodičům a jiným dospělým 

• péče o provoz a úklid domácnosti, o kulturu domácího prostředí 

• péče o hospodářství a domácí zvířata 

• péče o sourozence, pomoc rodinným příslušníkům a péče o ně 

• pochůzky, obstarávání věcí spojených s komunálními a jinými službami 

Do čtvrtého okruhu činností volného času tedy patří v podstatě všechny činnosti 

související se společenskou existencí dítěte jako člena rodiny i širší společnosti, s tím 

rozdílem, že jde o jejich vykonávání z vlastního popudu. 

Dobrovolná společenská činnost a účast na společenském dění, činnosti spojené s 

dětským přátelstvím a družností mimo okruh rodinných vztahů 

• dobrovolná účast na kulturním a společenském dění s dětskou 

skupinou 

• činnost v dětské a mládežnické organizaci a jiné organizované formy 

společenských vztahů 

• návštěvy kamarádů aj. formy spontánních projevů přátelství a družnost 

Časové ztráty spojené s trávením volného času patří mezi poslední základní oblast, 

jak může dítě prožívat svůj volný čas. 

Žák základní školy může trávit svůj volný čas v rodinném prostředí, ve škole mimo 

vyučování, ve veřejném společenském prostředí (organizované aktivity různých spolků, 

organizací, institucí, klubů aj.) nebo na různých sportovištích, hřištích, sadech, návsích 

apod. 

Každý žák si může ve svém volném čase vybírat z celé řady činností. Od 

spontánních, až po plně organizované. V organizované formě činností se děti a mládež 

často setkávají s pedagogickým působením, které by mělo podporovat aktivitu dětí, mělo 

by poskytovat prostor pro jejich spontaneitu, uspokojovat potřeby nových dojmů, 

seberealizace, sociálních kontaktů, kladné citové odezvy, ale poskytovat i pocit bezpečí a 

jistoty (Pávková, 2003). 

„Činnosti konané ve volném čase na základě dobrovolné účasti a vhodným 

pedagogickým způsobem motivované a usměrňované poskytují příležitost pro rozvoj všech 
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stránek osobnosti, tělesných a duševních vlastností i sociálních vztahů" (Pávková, 2003, 

s. 17). 

Volný čas dětí a mládeže a péče o něj má z pedagogického hlediska dva úkoly: 

1. Bezprostřední naplňování volného času smysluplnými aktivitami rekreačními 

výchovně- vzdělávacími - tedy výchova ve volném čase 

2. Výchova k volnému času, která jedince seznámí s množstvím zájmových aktivit, 

poskytne mu v nich základní orientaci a pomůže mu na základě vlastních 

zkušeností v různých oborech najít oblast zájmové činnosti, která mu dá možnost 

uspokojení a seberealizace. Vytváří tedy návyky pro budoucí trávení volného času 

(Pávková, 2003, str. 18). 

Právě pedagogické působení a ovlivňování volného času dětí a mládeže ve školách a 

dalších společenských institucí nebo organizací zahrnujeme do oblasti výchovy mimo 

vyučování. 

3.1. 6 Volný čas v různých obdobích roku 

Podíváme-li se na volný čas komplexně a pokud jej chceme vhodně ovlivňovat, 

musíme si uvědomit, jaký je jeho význam v různě ohraničených obdobích roku. Zajisté 

bude hrát rozdílnou roli a bude mít i jiné zastoupení v běžném školním dni, o víkendu nebo 

o prázdninách, kdy ho mají děti velké množství. To se týká zejména letních prázdnin, kdy 

mají děti dva měsíce volna a mnohdy je obtížné najít jim smysluplnou činnost. 

Volný čas a běžný školní den 

Každodenní spánek zabere dítěti asi 8 hodin. Další činností, která jim zabere velký 

kus dne, je pobyt ve škole. Tam děti středního věku stráví zhruba 6 - 7 hodin a nutná 

příprava do školy zabere dětem další 1 až 2 hodiny. Každodenní hygienou a jídlem stráví 1 

- 2 hodiny a zbývá ještě čas, který je nutný k vykonávání různých činností (dojíždění, 

domácí práce). To zabere v průměru 2 hodiny. Na volnočasové aktivity tedy zbývá 5 - 6 

hodin, což je poměrně velký časový prostor, který je žádoucí vyplnit vhodnými aktivitami. 

Především dobu bezprostředně po školní výuce, kdy jsou rodiče stále ještě v práci a dítě 
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bez dozoru dospělých, je nutné vhodně vyplnit. K tomu například dobře poslouží různé 

kroužky (Pávková, 2003). 

Z posouzení denních časových proporcí nám vychází, že škola a povinnosti zabírají 

dětem nejvíce času. Jde převážně o sedavé činnosti (výuka ve školních lavicích, příprava 

na vyučování), při kterých jsou děti nuceny se po delší dobu soustředit. Klade to nároky 

především na jejich psychiku. Proto je nutné tyto činnosti vhodně kompenzovat jinými, 

aby se dítě odreagovalo a odpočinulo si. Opět zde platí, že dobře odpočinuté dítě může být 

všestranně výkonnější. 

Vzhledem k danému školnímu zaměstnání je tedy vhodné, aby se děti ve svém 

volném čase věnovaly nějaké pohybové aktivitě. Ta vyváží svým obsahem jejich školní 

sedavou činnost a jejich den pak bude plnohodnotnější. Jde také o prostředek emočního 

přeladění. Při těchto aktivitách zatěžujeme jiné partie centrální nervové soustavy než při 

školní činnosti, dochází také ke snížení stresu. Další výhodou pohybových aktivit je 

bezesporu jejich zdravotní přínos. Ve škole mají tyto úkoly, mimo jiné, plnit hodiny 

tělesné výchovy. Bohužel, přes jejich malé zastoupení ve výuce a často i nesmyslnou náplň 

nebo malé možnosti škol, se jim to nedaří. Říci ale přesně, jakou část volného času mají 

děti věnovat pohybovým aktivitám, je velmi složité. Záleží jistě na dané činnosti a na 

samotném jedinci. Rozdíly mezi dětmi jsou mnohdy velmi markantní a z toho důvodu je 

nutné při plánování a uskutečňování těchto aktivit na ně dohlížet a danou činnost vhodně 

usměrňovat. Hodina až dvě vhodných pohybových aktivit čtyřikrát až pětkrát týdně (kromě 

školní tělesné výchovy) je pro děti velice přínosná záležitost, a to z hlediska fyzického i 

psychického. Samozřejmě pohybová aktivita není jediná, která by měla vyplnit zbytek dne 

po školní výuce. Vhodné je i čtení knih, poslech hudby, povídání s rodiči, návštěva kina, 

sledování televize a jiné. Činností sloužících k odpočinku je nepřeberné množství. Je na 

dětech i na rodičích, které si zvolí. 

V běžném školním dnu slouží volný čas tedy především k tomu, aby děti 

kompenzovaly svoji předešlou školní činnost. Další školní den je pro ně snesitelnějším a 

povinnosti v něm lépe zvládnutelné. Aktivity k tomu zvolené musí samozřejmě splňovat 

požadavky kladené na volnočasové aktivity a musí plnit hlavní úkoly volného času 

(Pávková, 1999). 

Volný čas a víkend v průběhu školního roku 

Volný čas dětí o víkendu má oproti tomu v běžném školním dni své zvláštnosti. 

Nejvýraznější je skutečnost, že o víkendu ho mají mnohem více. Noční spánek bývá o 
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trochu delší, zabere zhruba 8 - 9 hodin. Starší děti sice chodí později spát, ale rády si 

přispí, pokud je jim to umožněno. Hygiena a jídlo jim zabere asi 2 hodiny, příprava 1 

hodinu. Zbývá tedy 12 hodin. Většina tohoto času je časem volným. Jeho význam je 

obdobný jako u běžného školního dne. Je žádoucí, aby si děti po pětidenní zátěži více 

odpočinuly a zrekreovaly se. Tak jako u dospělé populace vícedenní psychicky i fyzicky 

náročná činnost způsobuje opotřebování organismu a ten pak potřebuje delší odpočinek. 

Právě k tomu má víkend sloužit. Na jednu stranu dětem nabízí širší možnosti využití 

volného času, na druhou stranu se však zvyšuje riziko, že děti propadnou nudě. Je 

především na rodině, jak dětem dokáže čas o víkendu zorganizovat. Je žádoucí volit jiné 

možnosti využití volného času než v běžném školním dni, nekopírovat stereotyp 

pracovního týdne. 

Volný čas a prázdniny 

Nakonec se zaměříme na prázdniny a jejich specifika vzhledem k volnému času. 

Nejprve se zaměříme na prázdniny trvající týden. Ty se spíše podobají víkendové rekreaci. 

Je tu větší prostor pro vícedenní výlety a pro pasivní i aktivní odpočinek. Čas strávený 

spánkem, jídlem, hygienou a dalšími každodenními činnostmi je zde zhruba stejný. 

Citlivěji zde ale musíme zacházet s rozvržením volného času dětí. Díky pracovnímu 

vytížení rodičů hlavně starší děti zůstávají častěji doma zcela bez dozoru někoho 

dospělého. Je vhodné jim rozumně rozvrhnout na prázdniny nějaké povinnosti (školní i 

mimoškolní) a zajistit jejich kontrolu. Děti by ovšem měly mít možnost podílet se na 

tvorbě prázdninového programu a samozřejmostí by měl být opět nějaký den bez 

povinností. 

Letní prázdniny jsou z hlediska volného času zcela specifické především tím, že 

děti a mládež mají velké množství volna v nepřerušovaném časovém úseku, bez školních 

povinností. V běžném letním prázdninovém režimu zabere dětem spánek asi 9 až 10 hodin 

a jídlo a osobní hygiena 2 hodiny. Zbývá tedy časový prostor okolo 12 hodin každý den po 

dobu dvou měsíců. Je to množství času jak pro kvalitní využití, tak pro negativní náplň 

nicnedělání a nudu. 

Tak jako o kratších prázdninách, slouží volný čas k odreagování se od školy a od 

školních povinností. Děti musí za dva měsíce načerpat nové síly, které jim umožní 

zvládnout další školní rok. Významná je pro ně také schopnost dlouhodobější organizace 

svého času. Děti se samy učí hospodařit s velkým množstvím volného času a snaží se 

zabavit i ve chvílích, kdy se nudí. Velkým „pomocníkem" v dnešní době je televize a 
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počítač, u kterých děti stráví často i několik hodin denně. O tom, zdaje to dobré, by se dalo 

zajisté polemizovat, a i když tuto formu zábavy většina lidí odsuzuje, přestojí děti často 

vyhledávají. 

Volný čas o letních prázdninách by měl přinést dětem netradiční zážitky, na které 

budou vzpomínat a o kterých si budou vyprávět, až se vrátí do školních lavic. Děti by se o 

letních prázdninách měly dostat na delší čas (deset až čtrnáct dní) do jiného prostředí, do 

kontaktu s novými lidmi, aby nezůstaly izolovány stále na jednom místě. Prospěšná je i 

delší doba strávená bez rodičů. To dětem dává určitou samostatnost a nezávislost na 

rodičích. 

Letní tábory 

Jsou jednou z forem, jak vyplnit delší časový úsek volna dětí. Dostanou se do 

nového prostředí, seznámí se s novými kamarády, naučí se nové a zajímavé věci, učí se 

samostatnosti a nezávislosti na rodičích a mají možnost vyzkoušet si nové způsoby trávení 

volného času. Samozřejmostí by mělo být předběžné získání informací o takovém táboře. 

Kdo jej vede, kde se nachází, jaké je jeho zaměření apod. Děti by měly jet na tábor 

s vědomím, že se jim tam chce a že si tábor vybraly samy. Příklad nevhodně zvoleného 

tábora mohou být i tábory s různou výukou. Rodiče mnohdy zapomínají na to, že většina 

dětí si chce o prázdninách především odpočinout od školy a věnovat se jiným činnostem, 

které jejich život obohatí v této situaci mnohem více než opakování školní činnosti. 

Dovolená s rodiči 

Dalším vhodným způsobem trávení volného času o prázdninách je dovolená 

s rodiči. Je to výborná příležitost k utužení a rozvinutí vztahů v rodině. Také je to možnost, 

jak dětem ukázat nová místa a jiné činnosti. To jim rozšíří jejich obzory a přinese 

nezapomenutelné zážitky. Opět je nutné vybírat dovolenou pečlivě, s ohledem na věk dětí, 

a připravit se na ni po všech stránkách. 

Dny strávené u prarodičů 

Dalším způsobem, jak velká spousta dětí tráví svůj čas o prázdninách, jsou dny 

strávené u prarodičů. Nutným předpokladem pro to, aby byl takto strávený čas pro děti 

přínosem, jsou dobré vztahy s prarodiči a vhodné prostředí. Nelze děti nechávat dlouho u 

babičky a dědy jen proto, že se o ně zadarmo postarají, anebo že si to prarodiče přejí. 
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Prázdniny u kamarádů 

Pro dítě je většinou úžasné, když může strávit několik dní o letních prázdninách u 

svého dobrého kamaráda. Takto strávený volný čas je určitě zajímavý a zábavný pro obě 

děti, a leje nutné více než jindy dohlédnout na to, co dělají. Je nutné mít přehled o tom, co 

chystají, kde se pohybují a s kým se stýkají. Úkol je to téměř nemožný, ale to neznamená, 

že by se o to rodiče neměli pokusit. 

Právě jsme vyjmenovali pouze některé z možností, jak lze vhodně využít volný čas o 

letních prázdninách a jak děti zabavit na delší dobu. Vedle toho jsou zde další: koupání, 

letní kino, televize, procházky, četba, společenské hry, sport, hry s kamarády a jiné. 

Jak jsme již zmínili, jde o zcela specifické období roku. Z tohoto důvodu je nutné i o 

letních prázdninách nabízet dětem prostřednictvím různých volnočasových organizací 

zájmové kroužky s tradiční, ale především s netradiční náplní, celodenní a vícedenní akce 

zaměřené na zábavu a výchovu dětí a jiné. Možnosti jsou v současné době velké a je pouze 

na rodičích a dětech, aby je dokázali využít. Rodičovská role v organizaci volného času 

dětí o letních prázdninách je nezastupitelná. Je především na nich, aby dětem jasně 

vymezili jejich hranice volného času a způsob jeho trávení. Neměli by ani zapomínat na 

povinnosti dětí. Nelze v tak dlouhém časovém období nechat je zcela bez povinností. Ty 

by měly být opět důsledně rozvrženy a rodiče by měli dbát na jejich dodržování. Je vhodné 

zařadit dny, kdy povinnosti zaberou většinu dne, a dny, kdy dítě bude mít celý den volno. 

3.1.7 Místo sportu ve volném čase 

Pro dnešní dobu je charakteristický pokles pohybových aktivit u dětí a mládeže ve 

volném čase. Pro tuto věkovou skupinu je pohybová a sportovní aktivita zcela zásadní, 

jako předpoklad zdravého způsobu života. Je třeba hledat způsoby, jak tento negativní 

trend zlepšit. 

Je proto důležité, aby aktivity ve volném čase nabízely především příjemné prožitky. 

Tuto zásadu je nezbytné respektovat zejména u začínajících zájemců o sport a jedinců, 

kteří jsou méně nadaní pro pohybové aktivity. Zde musí jednoznačně platit zásady 

přiměřenosti, postupnosti a „příjemnosti". 

Kdo jiný než učitelé tělesné výchovy, vychovatelé a trenéři by měli být schopni 

přilákat mladé lidi k aktivnímu a radostnému způsobu prožívání života. 
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Není samozřejmostí, že má každý zájem věnovat se ve svém volném čase sportovním 

aktivitám nebo alespoň aktivitám založeným na pohybu. Sportu ve volném čase konkurují 

nejrůznější další aktivity, jejichž množství narostlo právě i díky nárůstu fondu volného 

času. Vedle toho konzumní a pasivní zábava zatlačují do pozadí aktivity tvořivé, 

vyžadující mentální či fyzické úsilí typické pro sport. Tento trend je patrný nejen u 

dospělé populace, ale i u dětí a mládeže ( Slepičková 1999). 

Nedostatek volného času dominuje mezi důvody zabraňujícími aktivní účasti ve 

sportu, které uvádějí jak dospělí, tak mládež a děti. Ukazuje se však, že lidé exponovaní 

v zaměstnání a s vyšším vzděláním přistupují ke svému volnému času racionálněji a 

zařazují do něj pohybové a sportovní aktivity častěji než ti, kteří mají času objektivně více. 

Volný čas není záležitostí pouze jedince, ale souvisí s životem celé společnosti. Umění 

dobře prožít volný čas se člověk musí naučit. 

3.1.8 Pohybové aktivity a tělesný vývoj dětí a mládeže 

Pohybová aktivita u dětí a mládeže je prostředkem k zajištění normálního tělesného 

vývoje. Stimulace prostřednictvím přiměřené pohybové aktivity je nutná pro optimální růst 

a vývoj nervového systému. Pozitivně podporuje vývoj pohybového ústrojí zejména tím, 

že působí na zvyšování svalové hmoty a její výkonnost, posiluje kostru a šlachy, zabraňuje 

vadnému držení těla. Má vliv na správný rozvoj krevního oběhu, je důležitým regulátorem 

obezity. Stále aktuálnější je důležitost pohybové aktivity při kompenzaci škod vzniklých 

sedavým způsobem života. 

Pohybová aktivita mění vzorce chování i v ostatních složkách životního stylu. Ti, 

kteří sportují, tendují k nekuřáctví, mají lepší stravovací návyky, dbají o svůj režim. Jsou 

pracovně a společensky více angažovaní a lépe nakládají se svým volným časem 

(Slepičková, 2000). 

Psychoregulační efekt pohybových aktivit 

Pohybová aktivita má významný psychoregulační efekt při tlumení mentální zátěže 

dětí a mládeže. Příznivě zvyšuje toleranci ke stresu, depresi a přetížení nervového systému. 

Plní funkci relaxační, plynoucí ze vztahu napětí svalové a psychické tenze. 

Při pohybové činnosti jsou zatěžovány jiné partie centrální nervové soustavy než při 

činnosti předcházející. Odklon od stresujících myšlenek a činností zmírňuje stres pomocí 
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kognitivních procesů a s nimi souvisejících emocí. Je navozena situace aktivního 

odpočinku, který spočívá ve změně činnosti a to nejen po ukončení předchozí namáhavé 

činnosti, např. školní práce, ale i v jejím průběhu. 

Zvýšený přívod krve do mozku, ke kterému dochází při systematické pohybové 

aktivitě, zlepšuje mentální funkce. Usnadňuje transport kyslíku a zvyšuje dosažitelnost 

glukózy. 

Pohybové aktivity také navozují určitý pocit libosti, pocitu klidu a štěstí. Tento stav 

je přičítán uvolňování přirozených tělových opiátů - endorfinů. Vedle fyziologických 

příčin však spolupůsobí i faktory psychosociální. Dobrý pocit ze zvládnutí dané činnosti, 

zlepšení postavy či obdiv ostatních přispívají ke zvýšení sebedůvěry a sebeúcty 

(Slepičková, 2000). 

Socializační efekt pohybových aktivit 

Socializační efekt je dán tím, že pohybová aktivita přináší pocit seberealizace, 

estetického prožitku a prožitku výkonu, pocitu spokojenosti a pohody, navozování 

přátelských a dalších pozitivních a mezilidských kontaktů. Neméně důležitá je i funkce 

rozvoje morálních vlastností a racionálního poznání. 

Pohybová aktivita je účinným socializačním nástrojem. Její provozování v kolektivu 

může snižovat stresogenní momenty v mezilidských vztazích, učí toleranci a spolupráci 

(Slepičková, 2000). 

Monitorováni pohybových aktivit 

Monitorování pohybové aktivity a diagnostika skladby pohybové aktivity mládeže je 

jedním z nejzávažnějších výzkumných problémů současné školní výchovy a volného času. 

Ukazuje se, že pohybová aktivita u mládeže je mnohem méně předmětem zkoumání než u 

dospělé populace. 

Měřit velikost pohybové aktivity je velmi obtížné, protože představuje široký 

komplex pohybového chování člověka. Tato skutečnost je zřejmá z toho, že pohybová 

aktivita teoreticky zahrnuje veškeré pohyby těla počínaje poposedáváním na židli a konče 

např. účastí na atletickém desetiboji. 

Abychom byli schopni komplexně posoudit pohybovou aktivitu, museli bychom 

analyzovat následující indikátory pohybové aktivity: 
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• strukturu, objem a intenzitu pohybové aktivity 

• poměr pohybové a sportovní aktivity 

• účast v organizované pohybové aktivitě 

• míru zvládnutí určité pohybové činnosti 

• míru vědomostí o určité pohybové činnosti a celkové tělesné kultuře 

• vztah mezi sportovními zájmy a realizovanou pohybovou aktivitou 

• vztah k pohybové aktivitě 

• míru uspokojení z pohybové aktivity 

• vynakládání času a peněz na pohybovou aktivitu (Frómel, 1999, s. 25). 

Ve svém výzkumu se pokusím zjistit škálu pohybových aktivit žáků navštěvující 

sportovní kroužky DDM Modřany, účast, vztah a míru uspokojení z pohybové aktivity. 

3.2 Střediska pro volný čas dětí a mládeže 

Středisky pro volný čas dětí a mládeže jsou domy dětí a mládeže a stanice zájmových 

činností (dále DDM). DDM jsou zřizovány jako jedna z možných forem středisek pro 

volný čas dětí a mládeže ze zákona č. 74/2005 Sb., o školských zařízeních, ve znění 

pozdějších předpisů. Jejich posláním je naplňovat rekreační a výchovně-vzdělávací funkci 

širokou zájmovou působností. 

Zaměřují se především na realizaci specializovaných zájmových činností pod 

odborným pedagogickým vedením. Organizují zájmovou činnost pravidelnou v kroužcích i 

příležitostnou, soutěže pro talentované jedince, prázdninové tábory, nabízejí spontánní 

aktivity na hřištích, v hernách apod. Významné je, že umožňují účast dětem, mládeži, 

rodičům s dětmi a případně dalším zájemcům. 

3.2.1 Historie vývoje domů dětí a mládeže 

Opomeneme-li jednotlivé ojedinělé starší pokusy, pak síť zařízení pro volný čas dětí 

a mládeže s různým zaměřením vznikala u nás i v západní Evropě od padesátých let 20. 

století. Zařízení ve východním bloku se orientovala především na organizovanou zájmovou 

činnost a posilování kolektivního cítění v organizovaných aktivitách. Západoevropská 

střediska byla zaměřena především na nabídku neorganizovaných spontánních aktivit. 
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V současné době se obě pojetí zařízení pro volný čas dětí a mládeže sbližují. Západní země 

akceptují naši koncepci zájmových útvarů a organizované zájmové činnosti a naše zařízení 

rozšiřují svou nabídku o spontánní aktivity. 

U nás byl první dům ustaven počátkem padesátých let v Brně-Lužánkách 

a postupně vznikaly další. Využívaly školských prostor, ale i další objekty - zrušené 

zájezdní hostince nebo vyvlastněné vily, jako např. Baťovu vilu ve Zlíně, Becherovu vilu 

v Karlových Varech, Hardhmuthovu vilu v Českých Budějovicích. Umísťování těchto 

zařízení, stejně jako mateřských škol a jeslí, ve vyvlastněných objektech nabývalo v tomto 

období politického aktu. Název „Dům pionýrů a mládeže" vyplýval z tendence státních 

orgánů a orgánů komunistické strany nahradit pojem dítě pojmem pionýr, což bylo 

doprovázeno snahou o stoprocentní organizovanost dětí v pionýrské organizaci. Tato snaha 

však nikdy naplněna nebyla a zůstala na úrovni politického přání. S novými společenskými 

podmínkami po roce 1989 dostala síť DDM i nové poslání, které mělo zabezpečit širokou 

škálu nabídky alternativních výchovně-vzdělávacích aktivit. 

Síť DDM spolupracuje s obdobnými zařízeními v západní Evropě. Nezastupitelnost 

různých forem zařízení pečující o volný čas dětí a mládeže uznávají vlády pravicového 

i levicového zaměření. Zkušenosti a dobré jméno sítě našich zařízení přispěli k tomu, že se 

Praha stala počátkem devadesátých let 20. století sídlem ústřední mezinárodní Asociace 

středisek pro volný čas dětí a mládeže (EISY). 

V současné době se pohybuje počet těchto zařízení v ČR okolo tří set. Domy dětí a 

mládeže byly od svého začátku ustavovány jako státní zařízení na ovlivňování 

organizované zájmové činnosti dětí a mládeže v kroužcích. Měly snahu obsáhnout 

všechny zájmové oblasti. 

3.2.2 Náplň činnosti domů dětí a mládeže 

Náplň činnosti vychází z vyhlášky MŠMT ČR z roku 2005 č. 74/2005 Sb., 

o zájmovém vzdělávání § 2 . 

Zájmové vzdělávání lze uskutečňovat zejména těmito formami: 

/ . příležitostnou výchovnou, vzdělávací, zájmovou a tématickou rekreační činností 

nespojenou s pobytem mimo místo, kde právnická osoba vykonává činnost 

školského zařízení 
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Nabídka organizovaných příležitostných nebo cyklických akcí výchovně-

vzdělávacího nebo rekreačního charakteru. Je organizována nebo přímo řízena pedagogem 

a je časově vymezena. Do této aktivity zahrnujeme např. místní soutěže a turnaje, 

přehlídky, výlety, zájezdy, exkurze, divadelní představení, cykly přednášek. I když se 

některé akce mohou opakovat, není to činnost pravidelná. 

Rozdíl mezi kurzem a cyklem přednášek bývá zpravidla v délce trvání, v četnosti 

a dále otevřenosti (kurz je pro zapsaný počet účastníků se zapsanou docházkou, cyklus 

přednášek je volnější a otevřený i pro případné zájemce). 

Specifickou formou jsou tzv. příměstské prázdninové tábory, což je nabídka řady 

akcí pro děti v určitém cyklu a má i charakter sociální služby pro děti zaměstnaných rodičů 

o prázdninách. 

2. pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností 

Je organizována v zájmových útvarech, což je obecně vyšší pojmenování zahrnující 

zpravidla některé z těchto označení: 

Kroužek je menší zájmový útvar, jehož činnost směřuje zpravidla na vnitřní 

obohacení členů, zaměřen se na vnitřní život útvaru (např. rybářský kroužek, výtvarný, 

modelářský kroužek, čtenářský kroužek...). 

Souborem označujeme zájmový útvar, jehož činnost směřuje zpravidla k veřejné 

produkci výsledků činnosti (pěvecký, hudební, taneční, divadelní apod.). Zpravidla má 

závažnější strukturu a mívá více členů než kroužek a bývá i složen z věkově smíšených 

kolektivů. 

Klub je zájmový útvar s volnější organizační strukturou a s možnou převažující 

receptivní činností členů (filmový klub). 

Oddíl užívá se jen výjimečně, zpravidla u tělovýchovných, přírodovědných nebo 

turistických útvarů. Pojem označuje, že útvar je součástí většího organizačního celku 

a ve struktuře DDM má charakter kroužku. 

Kurz je útvar s vymezenou délkou trvání - zpravidla kratší než jeden rok - a jeho 

činnost směřuje k osvojení určitého množství vědomostí či dovedností (kurz výpočetní 

techniky, kurz šití, kurz drhání, vaření apod.). Po ukončení kurzu může být účastníkům 

vydáno osvědčení o absolvování. 

Na závěr činnosti útvaru ve školním roce bývá veřejnost - rodiče, přátelé i jiné děti -

seznamována s výsledky práce útvaru formou výstav, vystoupení, ukázek získaných 
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dovedností. Členům útvarů může být na závěr školního roku vydáno osvědčení o činnosti 

se slovním zhodnocením jejich aktivity. Osvědčení slouží především k další motivaci 

činnosti. 

3. táborovou činností a další činnosti spojenou s pobytem mimo místo, kde 

právnická osoba vykonává činnost školského zařízení pro zájmové vzdělávání 

Prázdninovou táborovou činností rozumíme organizovanou činnost s dětmi, mládeží i 

s rodiči a dětmi, provozovanou v době dlouhodobého volna - tj. o letních, jarních či 

vánočních prázdninách. Doba trvání tábora je zpravidla delší než pět dnů. Tábory mohou 

mít různé zaměření např. všeobecné, zájmové, turistické aj. 

4. osvětovou činností včetně shromažďování a poskytování informací pro děti, žáky 

a studenty, popřípadě i další osoby a vedení k prevenci sociálně patologických 

jevů 

Vyhláška umožňuje těmto zařízením poskytovat odbornou osvětovou pomoc 

ostatním subjektům, pečujícím o volný čas dětí a mládeže jak v resortu školství, tak 

občanským sdružením a veřejnosti, pracujícím s dětmi a mládeží. 

Pomoc poskytují DDM podle svých personálních a prostorových podmínek formou 

seminářů, školení, přednášek, besed, vzorových akcí, kurzů, vydáváním metodických 

materiálů a otevřených PC klubů. Uvedenou pomoc mohou poskytovat za úplatu. 

5. individuální prací, zejména vytvářením podmínek pro rozvoj nadání dětí, žáků 

a studentů 

Vlastní práce s talentovanými jedinci v DDM má zpravidla tyto formy: 

• vytváření speciálních zájmových útvarů pro talentované jedince a 

individuální práce s dětmi mimo zájmové útvary 

• zadávání a řešení tématických úkolů, pořádání soutěží, turnajů, přehlídek 

• individuální či skupinové konzultace 

• vzdělávací akce, odborná soustředění, expedice 
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6. využitím nabídky spontánních aktivit 

Je to průběžná nabídka činností, které jsou pedagogicky a organizačně ovlivňovány 

pedagogy nepřímo. Nabídka je využívána individuálně nebo skupinami účastníků 

neorganizovaně podle jejich momentálního zájmu. Spontánní činnosti jsou vymezeny 

pouze provozní dobou zařízení. Jsou přístupné všem zájemcům. Příkladem této nabídky 

mohou být otevřené dětské herny, čítárny, sportoviště, dopravní hřiště, posilovny, 

poradenská a konzultační střediska, putovní trasy se sítí ubytoven. 

Pedagog při těchto činnostech zajišťuje především bezpečnost tam, kde je to nutné, 

při některých aktivitách vystupuje jako rádce, konzultant nebo činnost motivuje. 

Vyšším typem nabídky spontánních aktivit je nabídka pro talentované děti a mládež 

s vyhraněnými zájmy. Nabídkou mohou být zpřístupněné laboratoře, ateliéry, chovatelská 

pracoviště, počítačové a další odborné pracovny. Zde účastníci mimo pravidelnou 

zájmovou činnost individuálně nebo ve skupinách rozvíjejí projevený talent pod vedením 

odborníka. Součástí této nabídky může být i poradenská služby v zájmových oblastech. 

Pro tyto činnosti jsou vyhrazeny hodiny a využívání nabídky může být limitováno vnitřním 

řádem DDM nebo řádem jednotlivých pracoven. Tuto činnost je možné také chápat jako 

individuální práci s talentovanou mládeží. 

3.2.3 Struktura činností a aktivit v domech dětí a mládeže 

Struktura činností a aktivit je dána u každého DDM místními podmínkami. Zpravidla 

je náplň činnosti v DDM v těchto pásmech (údaje jsou získány z rozsáhlého šetření sítě 

DDM v roce 1993, které prováděl MHMP): 

• zájmová činnost pravidelná 20-60 % náplně činnosti, 

• zájmová činnost příležitostná 20-40 %, 

• prázdninová a víkendová činnost 10-20%, 

• postupové soutěže 1-5 %, 

• práce s talenty 2-7 %, 

• nabídka spontánních aktivit 5-10 %, 

• odborná pomoc 1-6 %; 

• jiné specifické činnosti 5-12 %. 

31 



DDM tvoří síť výchovně-vzdělávacích zařízení, která nabízejí škálu alternativních 

výchovně-vzdělávacích aktivit. Týdně projde těmito zařízeními v zájmové činnosti 

pravidelně 12-16 % dětské populace školního věku. Další děti a mládež se účastní 

nepravidelných akcí. 

DDM pracují celoročně. Téměř třetina jejich akcí je o sobotách a nedělích. 

Vyvrcholením jejich činnosti jsou prázdninové tábory, které mají rekreační charakter, nebo 

i odborné zaměření na některou oblast zájmových činností. 

Nabídka DDM je určena nejen žákům školního věku, ale i mládeži, dětem 

předškolním a jejich rodičům. DDM pracují i s ohroženými sociálními skupinami. 

Při vybraných zájmových činnostech lze také úspěšně provádět integraci handicapovaných 

dětí. 

Řadou závazných dokumentů byly DDM zařazeny mezi subjekty plnící úkoly 

v prevenci sociálně-patologických jevů. 

32 



3.3 Marketing 

r 

3.3.1 Uvod do marketingu 

Pojem marketing je často vysvětlován velmi nepřesně a jsou mu přisuzovány mylné a 

zavádějící obsahy, které většinou zužují jeho celkový záběr na náplň jeho jednotlivých 

součástí, především komunikačních činností. 

Pro porozumění tomuto termínu uvádím několik definic od různých autorů. 

„Marketing je činnost, umožňující organizaci zjistit neuspokojené potřeby a přání, 

proměnit je do podoby ziskových příležitostí a tento zisk realizovat" (Surynek, 

Komárková, Kašparová, 2001 , s. 79). 

Kotler uvádí ve své definici, že marketing je „společenský a řídící proces, kterým 

jednotlivci a skupiny získávají to, co potřebují a požadují prostřednictvím tvorby, nabídky 

a směny hodnotných (Kotler, 2002, s. 4). 

Bureš uvádí, že „ marketing je metoda, která v sobě v logické sekvenci soustřeďuje 

nezbytné kroky, které je třeba uskutečnit, aby zhmotnělý nápad (produkt) vyšel na trhu co 

nejpříznivěji a aby ostatní vlivy byly co nejvíce kompenzovány" (Bureš, 1990, s. 16). 

Marketing je v každém tržně orientovaném hospodářství jednou z nejdynamičtěji se 

rozvíjejících součástí ekonomické činnosti. 

V dnešním moderním světě získává, především v souvislosti s postupujícím vývojem 

světového hospodářství a rostoucí konkurencí na veškerých trzích a oblastech ekonomické 

aktivity obecně, stále důležitější místo. 

Bez precizně propracovaného a správně aplikovaného marketingu (popř. jeho dílčích 

součástí) se dnes neobejde žádná firma, organizace či instituce, jež chce být ve své činnosti 

úspěšná. Marketing se stal filozofií, která v těchto firmách (institucích, organizacích) 

určuje chování při veškerých dějích a situacích souvisejících s jejich aktivitami. Je pro ně 

existenčně důležitý, neboť souvisí s procesy uvnitř i vně podniku, ať se zabývá jakýmkoli 

produktem. 

Marketing není záležitostí, která by se do popředí pozornosti podniků i ekonomů 

dostala v několika posledních letech. Je pravda, že alespoň v našich podmínkách byl pojem 
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marketing před rokem 1989 obyčejným lidem, ale i osobám na „manažerských funkcích" 

téměř neznámý, i když jeho podoby byly i ve státem regulovaném hospodářství patrné. 

Někdy se také skrýval za jinými jmény, které v podstatě znamenaly jeho součásti. 

Podstatným faktem ale je, že tento dřívější „marketing" byl zaměřen zpravidla na 

záležitosti týkající se výroby a distribuce. Státní plánování hrálo i v případě marketingu 

brzdící roli a nepodporovalo ani nemotivovalo podniky či instituce k vypracování vlastních 

promyšlených marketingových filozofií a strategií nezávisle na státní politice reagujících 

na podněty trhu a hospodářského vývoje. Také jednotlivé aplikační marketingové nástroje 

doznaly velkých změn, se kterými se transformující se podniky a instituce musely 

vyrovnat. 

Marketing ve světě prošel rovněž podstatnými proměnami v šíři a specifice své 

působnosti a nepřetržitě se vyvíjí. Seriózní zabývání se problematikou marketingu na 

vědecké úrovni se datuje až od začátku druhé poloviny 20. století. V 60. letech měla 

odborná literatura k marketingu v podstatě tři základní přístupy (Stehlík, 1999). 

Zbožový přístup popisoval charakteristiky různých produktů a chování kupujících ve 

vztahu k nim. Institucionální přístup se zabýval principy fungování různých 

marketingových organizací, např. velkoobchodních a maloobchodních firem. Funkční 

přístup popisoval, jak se různé marketingové činnosti - reklama, aktivita prodejního 

personálu, tvorba cen - uplatňují na trhu. 

Do roku 1970 v podstatě všechny marketingové teorie pojednávaly 

o podnikových organizacích, snažících se dosáhnout prostřednictvím prodeje svých 

výrobků a služeb zisku. Ovšem s marketingovými problémy se potýkají i neziskové 

a státní organizace a v konečném důsledku také jednotlivci. Postupně došlo také k rozšíření 

záběru marketingu nejen na výrobky a služby, ale také na myšlenky, místa, lidi, programy 

atd. 

Významným přispěním k rozvoji marketingu se stal tzv. manažerský pohled, jelikož 

manažeři všude kolem sebe čelili spoustě nesnadných rozhodnutí vyžadujících 

odpovídající přístup. Tento pohled tedy zavedl analyzování trhů a konkurence systémovým 

způsobem, aby napomohl porozumění silám na trhu působících. 

Mnoha podnikům pomohl marketing od orientace na produkty k orientaci na trhy a 

zákazníky tzn. od pohledu „zevnitř ven" k pohledu „zvenčí dovnitř". Klíčovým momentem 

se tak stává uspokojování potřeb zákazníků. Lze očekávat, že rychle postupující 

globalizace, dynamický technologický vývoj a růst nových forem komunikace přinesou do 

moderního marketingu další podstatné změny (Stehlík, 1999). 
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3.3.2 Marketing služeb 

„Marketing je definován jako manažerský proces, zodpovídající za identifikace, 

předvídání a uspokojování požadavků při dosahování zisku" ( Janečková, Vaštíková, 2001, 

s. 24). 

1. Cílem organizace je vytvořit, získat a udržet si zákazníka. Zákazník je ve středu 

všeho, co organizace dělá. 

2. Aby organizace mohla tvořit, získat a udržet si zákazníka, musí vyrobit, vytvořit a 

dodat zboží a služby, které lidé chtějí, oceňují, a to za podmínek atraktivních pro 

zákazníky. Zákazníků musí být takový počet, pro který bude výhodné dodávat. 

3. Má-li být organizace při realizaci těchto činností zisková, musí získat příjem 

přesahující náklady, dostatečně vysoký a pravidelný, který dokáže přilákat, udržet a 

rozvíjet kapitál. Organizace si musí udržet náskok před konkurenční nabídkou. 

V neziskových nebo dotovaných má tento faktor menší význam 

4. Žádná organizace nemůže tyto činnosti provádět instinktivně nebo náhodně. Musí 

objasnit své cíle, své strategie k dosažení cílů a plánů vycházejících ze strategie. 

Zpravidla musí být zpracovány písemně, je nutno je předat lidem v organizaci a je 

nutno je periodicky kontrolovat. 

5. V organizaci musí být za tímto účelem vhodný systém odměn, auditů a kontrol, 

jejichž pomocí lze zajistit plnění všech cílů a strategií, zjišťovat odchylky od cílů a 

plánů a korigovat je. 

6. Všechny marketingové aktivity se v marketingově orientované organizaci 

soustřeďují na poznávání a uspokojování potřeb zákazníků. Faktory působící uvnitř 

organizace mohou však klást tomuto uspokojování určité meze. Jedná se totiž o to, 

aby potřeby zákazníků byly uspokojovány efektivně nejen pro zákazníka, ale i pro 

organizaci ( Janečková, Vaštíková, 2001). 

Marketingová orientace má tři důležité složky: 

1. „ Orientace na zákazníka - znamená, že organizace zná dostatečně své cílové 

zákazníky. Toto poznání jí umožňuje poskytovat jim co nejvyšší hodnotu. Činí tak 

snižováním nákladů, které je zákazník nucen vynaložit na získání produktu, a 

zvyšováním hodnoty (výhody) obsažené v produktu. Organizace musí vědět, jakou 

hodnotu bude zákazník vyžadovat nejen v současnosti, ale i v budoucnosti. 
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2. Orientace na konkurenci - znamená, že organizace zná svou konkurenci. 

Dokáže rozpoznat krátkodobou sílu a slabost konkurenčních podniků a snaží se 

pochopit možnosti a strategii stávající a potenciální konkurence 

i z dlouhodobého hlediska. 

3. Koordinace mezi různými funkcemi organizace - organizace dokáže využívat 

všechny své zdroje s cílem vytvářet vysokou hodnotu pro zákazníky. 

Zodpovědnost za vyváření hodnoty nemají jen pracovníci marketingového 

oddělení, ale i pracovníci v ostatních funkcích. Proto je nutná spolupráce 

a integrace materiálních a lidských zdrojů (jinými slovy všech funkcí podniku) 

a jejich přizpůsobení k uspokojování potřeb zákazníků" (Janečková, Vaštíková, 

2001, s. 25 -26). 

Hlavní pojmy související s marketingem služeb 

Potřeby a spirála služeb 

Společnost, ve které žijeme, dokáže většinou dobře uspokojit základní potřeby. Po 

uspokojení základních potřeb se lidé, v souvislosti s rostoucí životní úrovní, snaží 

uspokojovat sociální potřeby, spojené sjejich postavením ve společnosti. Jedná se 

o potřeby sounáležitosti, sebeuspokojení a další složitější potřeby. Uspokojování 

složitějších potřeb bývá zpravidla spojeno s produkcí služeb, tržních i netržních. Vyšší 

produktivita práce uvolnila množství volného času, na druhé straně přinesla potřebu 

dalšího vzdělávání. 

Směna služeb 

Organizace produkující zboží a služby v tržním prostředí uspokojují potřeby na 

základě směny. Směna znamená, že jedna strana předává určitou hodnotu výměnou za 

jinou. Každá strana se může svobodně rozhodnout, zda tuto směnu provede, či nikoli, 

a může si většinou zvolit z mnoha partnerů (neplatí u monopolu). Směňuje se zpravidla 

zboží za peníze, i když v mnoha společnostech a v mezinárodním obchodě se při 

obchodování užívá i vzájemné výměny zboží nebo služeb. Takové obchody nazýváme 

bartry. Pokud je hodnota, kterou určitému zboží nebo službě přikládá zákazník, nižší, než 

náklady na jeho produkci, pak v případě ziskově orientované organizace ke směně hodnot 

nedojde. 

36 



Hodnota 

Pro dodavatele služeb je hodnotou cena zaplacená za službu, v případě veřejných 

služeb jsou to dotace poskytované státem (místní správou), nebo dary organizací 

a veřejnosti. V případě veřejných služeb musí jejich příjemce splňovat zpravidla určitá 

kritéria, aby mohl službu obdržet. I tato kritéria jsou svým způsobem vyjádřením 

předpokládané „hodnoty" služby. 

Pro zákazníky představuje hodnota služby míru uspokojení jejich potřeb. Oceňování 

hodnoty služeb je složité díky nehmotnosti služby. Zákazník proto většinou vnímá hodnotu 

srovnání užitku, který mu přináší, s užitkem, který by mu přinesla konkurenční služba. 

Vodítkem pro vnímání hodnoty služby zákazníkem bývá její cena. U služeb 

poskytovaných tradičními firmami s dlouholetou tradicí může zákazník očekávat 

relativně vyšší hodnotu. Při prodeji služeb mají proto relativní ceny, tj. ceny vztahované 

kjiným, především konkurenčním produktům, větší význam než při prodeji zboží. 

Hodnota, kterou poskytovatelé služeb přikládají nabízené službě, se může lišit od toho, jak 

hodnotu vnímá zákazník. 

Zákazníci 

Zákazníkem rozumíme osobu, domácnost nebo organizaci, která nějakou formou 

zaplatí za službu a získává s ní spojený užitek. Charakter vztahů mezi zákazníky 

a poskytovateli služeb je odlišný než vztahy mezi zákazníky a výrobci zboží. Zákazník, 

kterému je poskytovaná služba, je totiž přímým účastníkem tohoto procesu a stává se často 

i spoluproducentem služby. To mnohdy přispívá k vytváření dlouhodobých důvěrných 

vztahů mezi zákazníkem a poskytovatelem služby a častěji než při spotřebě zboží vniká 

loajalita zákazníků. 

V případě veřejných služeb dochází často k tomu, že přestože spotřebitelem služby je 

jednotlivec, užitek ze služby čerpá nejen on, ale i společnost jako celek. Vzdělání na 

univerzitě přináší užitek nejen studentovi, ale i společnosti. 

Trhy 

Ekonomové definují trh jako integraci mezi kupujícími a prodávajícími. 

V marketingu trh popisuje především vlastnosti spotřebitelů, v menší míře pak 

charakterizuje producenty. Trhem finančních služeb rozumíme spíše jednotlivce a 

organizace, které vyhledávají služby finančních institucí a jsou schopny za ně platit. Nelze 
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však zapomínat ani na druhou stranu, tedy nabízející, kteří tvoří konkurenční prostředí a je 

zpravidla předmětem různých marketingových analýz. 

Zákazníci, účastníci různých trhů, mají různé potřeby, vlastnosti a chování. 

Skupiny, které mají podobné chování a vlastnosti, nazýváme tržní segmenty. Rozvoj 

technologie umožňuje dokonalejší přizpůsobování nabídky služeb různým tržním 

segmentům (Janečková, Vaštíková, 2001). 

3.3.3 Specifické vlastnosti marketingu veřejných služeb 

Marketing veřejných služeb je především marketingem služeb s vysokým 

kontaktem se zákazníkem. Jedná se především o čisté (především nehmotné) služby. 

Potřeby marketingu veřejného, netržního sektoru se však v mnohém liší od marketingu 

tržních služeb. Některé z těchto rozdílů jsou zde uvedeny: 

• Veřejný sektor se soustřeďuje především na naplňování společenských 

potřeb. Tyto potřeby souvisejí především s budováním technické 

a sociální infrastruktury státem a místní správou. Cíle organizací působících 

ve veřejném sektoru lze jen velmi těžce kvantifikovat. Většina cílů přináší 

kromě stanovených užitků ještě další, vnější, jinak řečeno externí užitky. 

Prostředky věnované na dotování aktivit v oblasti využití volného času 

mládeže slouží nejen bezprostředně mládeži, ale dokáží naplnit jejich volný 

čas a odvrátit například od drog. 

• V důsledku externích užitků je proto u mnoha veřejných služeb obtížné 

identifikovat jediného uživatele. Uživatelem vzdělávacích aktivit tak může 

být student, jeho rodiče, ale i celá společnost, která tak získá kvalifikovanou 

pracovní sílu. 

• Na tradičních trzích vstupují kupující a prodávající do vzájemných vztahů 

na základě svých svobodných rozhodnutí - mají svobodný výběr. Veřejné 

služby v mnoha případech tento výběr svým uživatelům neumožňují. 

V mnoha případech je výběr poskytovatelů omezen. 

• Mnohé prvky marketingu veřejných služeb musejí být upraveny podle 

potřeb specifických skupin uživatelů. Pokud se vůbec užívá cena, pak 

odráží spíše centrálně stanovené společenské hodnoty. 
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• Manažeři působící v organizacích poskytujících veřejné služby mají 

zpravidla menší volnost v rozhodování a ovlivňují je statutárně stanovené 

standardy (Janečková, Vaštíková, 2001). 

3.3.4 Marketingový mix služeb 

Marketingový mix představuje soubor nástrojů, jejíchž pomocí marketingový 

manažer utváří vlastnosti služeb nabízených zákazníkům. Jednotlivé prvky mixu může 

marketingový manažer namíchat v různé intenzitě i v různém pořadí. Slouží stejnému cíli, 

uspokojit potřeby zákazníků a přinést zisk organizaci. Původně obsahoval marketingový 

mix čtyři prvky - v angličtině 4 P : produkt (produkt), cenu (price), distribuci (pláce) a 

komunikaci (promotion). 

Aplikace marketingové orientace v organizacích poskytujících služby ukázala, že tato 

čtyři P pro účinné vytváření marketingových plánů nestačí. Příčinou jsou především 

vlastnosti služeb. Proto bylo nutno k tradičnímu marketingovému mixu připojit další 3 P. 

Materiální prostředí (physical evidence) pomáhá zhmotnění služby, lidé (people) 

usnadňují vzájemnou interakci mezi poskytovatelem služeb a sledováním a analýzou 

procesů poskytování služeb zefektivňují produkci služby a činí ji pro zákazníka 

příjemnější. 

Produkt 

Produktem rozumíme vše, co organizace nabízí spotřebiteli k uspokojení jeho 

hmotných i nehmotných potřeb. U čistých služeb popisujeme produkt jako určitý proces, 

často bez pomoci hmotných výsledků. Klíčovým prvkem definujícím službu je její kvalita. 

Rozhodování o produktu se týká jeho vývoje, životního cyklu, image značky a sortimentu 

produktů. 

Cena 

Manažer rozhodující o ceně si všímá nákladů, relativní úrovně ceny, úrovně 

koupěschopné poptávky, úlohy ceny při podpoře prodeje (různých slev), úlohy ceny při 

snaze o soulad mezi reálnou poptávkou a produkční kapacitou v místě a čase. Vzhledem 

k nehmotnému charakteru služeb se cena, jak již bylo řečeno, stává významným 

ukazatelem kvality. Neoddělitelnost služby od jejího poskytovatele znamená další 

specifika při tvorbě cen služeb. Veřejné služby nemají zpravidla žádnou cenu, nebo mají 
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cenu dotovanou. To znamená, že organizace musí věnovat pozornost nabídkové straně 

stanovení ceny, tedy nákladům. 

Distribuce 

Rozhodování o distribuci souvisí s usnadněním přístupu zákazníků ke službě. Souvisí 

s místní lokalizací (umístěním) služby, s volbou případného zprostředkovatele dodávky 

služby. Kromě toho služby více či méně souvisejí s pohybem hmotných prvků, tvořících 

součást služby. 

Personální zabezpečení 

Při poskytování služeb dochází ve větší míře ke kontaktům zákazníka s poskytovateli 

služby - zaměstnanci. Proto se lidé stávají jedním z významných prvků marketingového 

mixu služeb a mají přímý vliv na jejich kvalitu. Vzhledem k tomu, že zákazník je součástí 

procesu poskytování služby, ovlivňuje její kvalitu i on. Organizace se musí zaměřovat na 

výběr, vzdělávání a motivování zaměstnanců. Stejně tak by měla stanovovat určitá pravidla 

pro chování zákazníků. Obojí hledisko je důležité pro vytváření příznivých vztahů mezi 

zákazníky a zaměstnanci. 

Materiální prostředí 

Nehmotná povaha služeb znamená, že zákazník nedokáže posoudit službu dříve, než 

ji spotřebuje. To zvyšuje riziko nákupu služeb. Materiální prostředí je svým způsobem 

důkazem o vlastnostech služby. Může mít mnoho forem - od vlastní budovy či kanceláře, 

ve které je služba poskytována, po např. brožuru, jež vysvětluje různé typy pojištění. 

Důkazem o kvalitě služby je i oblečení zaměstnanců. 

Procesy 

Interakce mezi zákazníkem a poskytovatelem během procesu poskytování služby je 

důvodem podrobnějšího zaměření se na to, jakým způsobem je služba poskytována. Lidé, 

kteří musejí čekat hodiny na vyřízení žádosti o přídavky na děti, jistě nejsou spokojeni 

s poskytovanou veřejnou službou. Pokud nejsou žadateli o pojištění dobře vysvětleny 

výhody celého produktu, jejich srovnání s konkurenčními produkty, pokud mu není 

poskytnuta pomoc při vyplňování formuláře, celý proces poskytování služby není dobře 

zvládnut a zákazník odchází nespokojen. Proto je nutno provádět analýzy procesů, vytvářet 
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jejich schémata, klasifikovat je a postupně, zejména u složitých procesů, zjednodušovat 

jednotlivé kroky, ze kterých se procesy skládají. 

Komunikační mix 

Tento termín se používá z důvodu odlišení skutečnosti, že jde opravdu o 

marketingové pojetí propagace. Marketing zde používá celou škálu nástrojů. Tradičně jsou 

rozděleny do čtyř skupin: 

1. Reklama - je uskutečňována prostřednictvím tiskových médií, rozhlasu, televize, 

reklamních tabulí, plakátů, výloh, firemních štítů atd. Jejím cílem je informování 

širokého okruhu spotřebitelů se záměrem ovlivnění jejich kupního chování. 

2. Osobní prodej - je forma osobní komunikace s jedním nebo několika možnými 

zákazníky. Jeho cílem je dosažení prodeje. Obsah a forma může být přizpůsobena 

konkrétnímu zákazníkovi a situaci. Jedná se o nákladný, ale vysoce efektivní 

způsob komunikace. 

3. Podpora prodeje - zahrnuje aktivity stimulující prostřednictvím dodatečných 

podnětů prodej služeb. Podpora prodeje se zaměřuje na jednotlivé články 

distribučních cest nebo konečné spotřebitele. Podpora prodeje je vlastně určitou 

kombinací reklamy a cenových opatření. Pokouší se sdělit určité informace o 

službě a zároveň nabízí stimul, obvykle finanční. 

4. Public relations - představují neosobní formu stimulace poptávky po službách či 

aktivitách organizace publikováním pozitivních informací. Má za cíl vyvolat kladné 

postoje veřejnosti k podniku, organizaci (Janečková, Vaštíková, 2001). 

3.3.5 Marketingový výzkum 

„Marketingový výzkum spočívá ve specifikaci, shromažďování, analýze 

a interpretaci informací, které umožňují: 

1. Porozumět trhu, na kterém podnik podniká nebo hodlá podnikat. 

2. Identifikovat problémy spojené s podnikáním na tomto trhu, a identifikovat 

příležitosti, které se na něm pro podnikání vyskytují nebo mohou vyskytnout. 
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3. Formulovat směry marketingové činnosti a hodnotit její výsledky. 

Marketingový výzkum je chápán jako „funkce, která spojuje spotřebitele, zákazníky 

a veřejnost s marketingovým pracovníkem prostřednictvím informací - informací 

užívaných k zjišťování a definování marketingových příležitostí a problémů, k tvorbě, 

zdokonalování a hodnocení marketingových akcí, monitorování marketingových úsilí a ke 

zlepšení pochopení marketingu jako procesu. Se zřetelem na výklad sociologických a 

sociálně psychologických metod se z marketingového výzkumu vyčleňuje pro jejich 

aplikaci část, tradičně nazývaná výzkum trhu, případně výzkum mediální. 

Výzkumem trhu se rozumí „systematické shromažďování, zaznamenávání 

a analýza dat se zřetelem na určitý trh, kde trhem je míněna specifická skupina zákazníků 

ve specifické geografické oblasti" (Přibová 1996, s. 13). 

Jeho zvláštními formami, ve kterých se dosáhlo z hlediska výzkumných postupů 

značné standardizace, jsou: 

• výzkum konečného spotřebitele 

• výrobkový výzkum, a to především testování výrobku spotřebiteli 

• cenový výzkum (ve smyslu vnímání ceny spotřebiteli) 

• výzkum prodeje 

• výzkum reklamy a propagace 

• výzkum image 

Využití a zaměření jednotlivých typů výzkumů je do značné míry závislé na životním 

cyklu produktu (Šubrt 1998, s. 222 - 239). 

V době zavádění produktu jsou realizovány výzkumy k motivaci spotřebitelů v rámci 

výzkumu spotřebitele, výzkumy reklamy a propagace a testy cenové přijatelnosti v rámci 

cenového výzkumu. 

Při prosazování produktu jsou aktuální výzkumy znalostí a postojů k produktu, jeho 

užívání, segmentace trhu a komunikace v rámci všech výše uvedených typů výzkumu trhu. 

V době stabilizace produktu se zkoumá životní styl a změna spotřebních zvyklostí. 

Předmětem je stále segmentace trhu. 
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V případě poklesu se výzkumy orientují na cenu a vytváření celkových pobídek ke 

zvýšení prodeje. 

Určité rozdíly existují v přístupech marketingového výzkumu při zkoumání trhu 

výrobních prostředků, trhu spotřebních předmětů nebo trhu služeb. Specifika vyplývající 

především z rozdílné povahy produktů, zvláštností poptávky, charakteristik zákazníků, 

popř. i zvláštností vztahů na těchto trzích. 

Výzkum trhu 

Výzkumem trhu se rozumí systematické shromažďování, zaznamenávání a analýza 

dat se zřetelem na určitý trh, kde trhem je míněna specifická skupina zákazníků ve 

specifické geografické oblasti. Jedná se vlastně o zkoumání rozsahu, umístění a 

charakteristik trhu. Výzkum trhu se historicky vyvinul ze sociologického výzkumu 

veřejného mínění. 

Výzkum propagace 

Výzkum propagace spočívá jak v informačním zabezpečení přípravy reklamní 

kampaně, tak v získání informací o její úspěšnosti ve vztahu k vytyčeným cílům. 

K úkolům, které plní reklamní výzkum při přepravě reklamní kampaně, patří např. 

identifikace cílových skupin, specifikace argumentace, kterou bude vhodné použít, ale 

i získání informací o sledovanosti vytypovaných reklamních médiích zvolenými cílovými 

skupinami. 

Účelem marketingového výzkumu může být: 

• deskripce, tj. popis stavu nebo probíhajících trendů na trhu na základě 

monitorování trhu a marketingového prostředí 

• explanace, tj. vysvětlování příčin určitých zkoumaných jevů nebo procesů a měření 

efektů vyplývajících ze sledovaných kauzálních vztahů 

• predikce, tj. odhad budoucího vývoje na sledovaném trhu s přihlédnutím ke všem 

relevantním faktorům, které tento vývoj mohou ovlivnit 

Marketingový výzkum může být uskutečňován ad hoc, tj. jednorázově, pouze za 

určitým účelem, anebo kontinuálně, tj. opakovaně, s cílem získat aktuální údaje nebo 

sledovat vývoj během určitého časového období. 
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3.3.6 Marketing ve vztahu k tělesné výchově a sportu 

Charakteristika tělesné výchovy a sportu z pohledu ekonomie 

Ekonomie operuje obecným pojmem produkt. Produktem se rozumí výrobky, 

služby, ale i myšlenky, které jsou určeny pro trh. Produkty mají různé vlastnosti, které je 

třeba zkoumat z hlediska co nejefektivnějšího uplatnění na trhu. Sám pojem produkt je pro 

oblast naší tělesné výchovy a sportu pojmem dosti abstraktním a ne zcela výstižným. 

Nicméně tělesná výchova a sport dávají na trh celou řadu produktů, z nichž 

nejobvyklejšími je materiální zboží (sportovní nářadí a náčiní) a z nemateriální oblast 

tělovýchovných služeb. 

Produkty (výkony) tělesné výchovy a sportu lze strukturovat následně: 

1. Základní produkty tělesné výchovy a sportu 

• nabídka tělesných cvičení 

• nabídka sportovních akcí 

• nabídka turistických akcí 

2. Produkty vázané na osobnost 

• sportovní výkony vázané na osobnost sportovce 

• výkony trenérů 

• reklamní vystoupení sportovců 

3. Myšlenkové produkty tělesné výchovy a sportu 

• myšlenky iniciující tělovýchovnou a sportovní oblast 

• sportovní informace šířené médii 

• hodnoty zážitku v tělesné výchově a sportu 

4. Produkty v oblasti podmínek a vedlejší produkty 

• tělovýchovná a sportovní zařízení 

• společenské akce 

• pojištění cvičenců a sportovců 

• doprava na soutěže 

• vstupenky 
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5. Klasické materiální produkty v tělesné výchově a sportu 

• tělovýchovné a sportovní nářadí 

• tělovýchovné a sportovní náčiní 

• sportovní oblečení 

Vlastnosti produktů tělesné výchovy a sportu 

V publikaci „Handbuch des Sport-Marketing" (Freyer, 1999, s. 31-36) se uvádí, 

že hlavní rozdíly marketingu v tělesné výchově a sportu ve srovnání s jinými oblastmi 

ovlivňují především: 

• specifická tržní situace, které jsou nabídky tělesné výchovy a sportu 

vystaveny, 

• vlastnosti tělovýchovných a sportovních produktů, 

• produkční místa v tělesné výchově a sportu 

Podle Freyera mezi vlastnosti tělovýchovných a sportovních produktů patří: 

1. Subjektivní oceňování tělovýchovných a sportovních produktů 

V tomto ohledu zdůrazňuje, že „oceňovaní sportovních výkonů a zážitků je 

v nejvyšší míře subjektivní věc". Oceňováním má na mysli situaci hodnocení 

tělovýchovných a sportovních produktů. Souvislosti vidí v tom, že struktura hodiny 

aerobního cvičení se jednomu z účastníků může zdát příliš namáhavá, zatímco 

druhému příliš lehká. Autor tvrdí, že marketing má obtížnou úlohu správně 

postihnout tyto převážně subjektivní pocity. 

2. Převážná abstraktnost a nemateriálnost tělovýchovných a sportovních produktů 

W. Freyer dále, říká, že často také slouží odpovídající materiální produkty (např. 

tenisové rakety) nemateriálním produktům (zážitek z tenisové hry). Jsou neschopné 

skladování, nemohou být vyráběny do zásob a hned se spotřebovávají přímo při 

„výrobě", jsou velmi silně závislé na čase a prostoru. 

3. Nepředvídatelný vývoj tělovýchovných a sportovních produktů 

U většiny konzumního a průmyslového zboží se , tak jako u služeb, očekává, stále 

stejná kvalita produktu, měnící se pouze sjeho vývojovou řadou. U sportovních 
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produktů je však v popředí napětí nepředvídatelného. Zápas, jehož výsledek je jistý, 

láká méně příznivců než zápas s otevřeným výsledkem. 

4. Malá možnost kontroly složení tělovýchovných a sportovních produktů 

Tento problém souvisí s předchozím. Zatímco většina produktů může být tvořena 

na základě poptávky, má nabídka v tělovýchovně a sportu jen úzký vliv na 

konečnou nabídku. Autor to prezentuje na tom, že lze vytvořit co nejlepší 

předpoklady pro fotbalový zápas - tj. dobře vybavený sportovní stadión, hráčský 

materiál, trenéry, televizní přenosy atd; přece si však nemůžete být jistý, že zápas 

bude mít dobrou sportovní úroveň. 

5. Sport jako svazek výkonů a jeho univerzální nabídka 

Sport je většinou mnohostranně složený produkt, který sestává z mnoha dílčích 

komponent a představuje většinou paletu produktů. Podle autora jsou kluby často 

označovány za „obchody se smíšeným zbožím". Zřídka kdy se sport uplatňuje na 

trhu jako takový, většinou jsou to jen speciální částečné nabídky, např. členství 

v klubu, sportovní akce, určitý sportovec atd., zároveň se však dotýká řady oblastí 

společnosti, objevuje se v hospodářství a reklamě, právě tak jako v politice, kultuře, 

vzdělání. Má spojení s oblékáním, jídlem, sexem, drogami, násilím, volným časem 

atd. V návaznosti na to vyžaduje marketing tělovýchovy a sportu univerzální 

vědění a univerzální realizace marketingových opatření. 

6. Sport jako veřejné zboží 

V tomto případě jde o takové sportovní zboží, které je veřejně přístupné, a 

konzumenti je využívají, bezplatně nebo bez velkých nákladů. Nejznámější jsou 

veřejná zboží dávaná k dispozici státem. V oblasti sportovních klubů jde podle autora 

o smíšenou formu veřejného a soukromého zboží, kde část nabídky konzumace je pro 

nečleny klubu vyloučena, na druhé straně je určitá část nabídky veřejně přístupná 

(např. zápasy, akce, úspěchy). Podle mého názoru v podmínkách České republiky je 

vzhledem k finančnímu zabezpečení občanských sdružení, prezentace otázky 

veřejného zboží ve sportu a tělovýchově dosti nepopulární. Přesto se začínají 

v některých místech projevovat v tomto ohledu iniciativy komunální oblasti (např. 

příspěvky k provozu plaveckých stadiónů, zimních stadiónů). 
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7. Uproduktů tělovýchovy a sportu z části neexistuje tržní cena 

U tělovýchovných a sportovních produktů, vyjma soukromého sektoru, lze jen velmi 

těžko určit cenu. Dle mého soudu se nedají použít ani klasické nákladové modely 

cenové tvorby. W. Freyer v tomto ohledu uvádí ceny sportovců, ceny veřejného 

zboží, ceny médií. 
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3.4 Aktuální situace ve sportovní sekci DDM Modřany 

Pojem aktuální situace je zde nutno chápat v obecnějším slova smyslu, poněvadž 

jednotlivé části (pedagogové, provoz, vybavení, finance, klientela atp.) celkového provozu 

ve sportovní sekci se velmi proměňují v malých časových úsecích a lze jen těžko 

zaznamenat či popsat data, která by při vyhodnocení ještě odpovídala realitě. Informace, 

které zde popisuji, mají spíše orientační ráz. Pro vytvoření představy o celkové situaci jsou 

ale postačující. K přehlednosti snad přispěje rozdělení činnosti sportovní sekce do několika 

skupin. 

3.4.1 Produkt - současná nabídka 

DDM Modřany nabízí především pravidelnou zájmovou činnost během celého 

školního roku (seznam sportovních kroužků 2006/2007 viz příloha ), příležitostnou 

činnost, která zahrnuje víkendové turnaje (především florbal, fotbal), krátká soustředění, 

soutěže mezi pražskými DDM, pořádání závodů v jednotlivých sportech apod. Dále DDM 

nabízí táborovou činnost v době dlouhodobého volna - tj. letní prázdniny ( 3 sportovní 

tábory, 4 soustředění), jarní prázdniny (lyžařský tábor) a vánoční prázdniny (příměstský 

tábor - sportovní aktivity, např. bazén, míčové hry apod.). Poslední možností pro veřejnost 

je nabídka sportovních spontánních aktivit, která je pedagogicky a organizačně 

ovlivňována nepřímo. Více o spontánních aktivitách bylo již zmíněno v kapitole Střediska 

pro volný čas. DDM Modřany veřejnosti nabízí možnost návštěvy jejích sportovišť (viz 

níže). 

3.4.2 Zákazník - klientela sportovní sekce 

Z vyhlášky MŠMT je patrné, že Dům dětí a mládeže má především sloužit dětem a 

mládeži. Děti a mládež tvoří 98,4% (pravidelná činnost - statistika DDM) klientely a proto 

jsou primární skupinou, kterou se DDM snaží oslovit a nabídnout jim alternativy trávení 

volného času. Celkový počet žáků, kteří navštěvovali DDM na začátku školního roku 

2006/2007 činil 1154 žáků. Počet žáků, kteří chodili do sportovních kroužku ve stejném 

roce činí 741. Ze srovnání čísel je patrné, že činnost sportovní sekce je na velmi dobré 

úrovni, protože žáci navštěvující sportovní kroužky činí 64,2 % z celkového počtu. 
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Sekundární skupinou, která využívá služby DDM, je dospělá veřejnost. Veřejnost 

může využívat celou škálu nabídky spontánních aktivit (viz výše), kroužky, které jsou 

určené pro dospělé (jóga, kolečkové bruslení, cvičení rodičů s dětmi), či si pronajmout 

jednotlivá sportoviště pro své potřeby. Nejvíce využívanou činností jsou návštěvy 

posiloven a večerní cvičení pro veřejnost (kalanetika, p-clas, aerobic). 

3.4.3 Personální zabezpečení 

Ze své dosavadní činnosti ve školství jsem vypozoroval, že jednou z nejdůležitějších 

složek v pedagogickém procesu s dětmi a mládeží jsou pedagogické schopnosti učitele. 

V činnosti DDM tomu není jinak a je proto potřeba stále hledat kvalitní pedagogy, které 

tato činnost naplňuje. Nároky kladené na pedagogy volnočasových aktivit se liší od 

klasického školního vyučování. Děti navštěvují kroužky z odlišných důvodů, než je 

povinná školní docházka, a DDM je specifické tím, že nabízí aktivity co nejširší sféře 

zájemců. Většinou není rozhodující výkonnost, ale samotný prožitek a celková atmosféra 

kroužku. Tyto věci zde zdůrazňuji z důvodu rozdílných nároků na pedagogy DDM. 

V současnosti ve sportovní sekci působí tři interních pracovníci, pedagogové. Dva 

pedagogové jsou zaměstnáni na plný pracovní úvazek a jeden na úvazek poloviční. Počet 

úvazků v celém DDM činí 15,7 osob. Další čtyři pedagogové ze sbory učí ve sportovní 

sekci, protože na to mají patřičné vzdělání. Dále DDM využívá v současnosti služeb 

třinácti stálých externích pedagogů, kteří jsou vedeni ve smluvních vztazích. Tito 

externisté jsou placeni z přidělených dotací od MHMP. Na většinu turnajů jsou najímáni 

rozhodčí, se kterými se sepisují dohody o provedení práce. 

3.4.4 Cena 

Ceny jednotlivých kroužků jsou uvedeny v příloze 9. Jednotlivé ceny jsou určovány 

ekonomickým oddělením DDM. 

3.4.5 Materiální prostředí - pracoviště pro sportovní potřeby 

Velmi důležitým momentem pro činnost DDM Modřany se stalo před třemi lety 

slavnostní otevření nového objektu, navrženého architektem Vládo Miluničem, který byl 

postaven výhradně pro potřeby dětí a mládeže. Tento komplex je navržen podle moderních 
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trendů a současných potřeb moderní společnosti. Zahájením provozu se zvýšila možnost 

dětí a mládeže v městské části Praha 12 využívat zajímavě svůj volný čas podle vlastních 

potřeb a rozhodnutí. V obrazové příloze je možné vidět venkovní areály a vnitřní vybavení. 

Hlavní budova - Herrmannova 

Hlavní budova DDM Modřany (viz obrázek č. 1), která je ve školním roce 2006/2007 

ve svém třetím roce působnosti, je z velké části koncipována na sportovní využití. Největší 

počet sportovních kroužků (21) se odehrává ve víceúčelové sportovní hale (viz obrázek 

č. 2) s elevační tribunou pro diváky. Sportovní halu o rozměrech (30x17 m) je možné 

využít na většinu sportovních her. V interiéru na jižní straně jsou tři horolezecké stěny (viz 

obrázky č. 3 a 4), z nichž nejvyšší má rozměry ( 1 0 x 8 m), dvě nižší Boudringové stěny o 

rozměrech (3 x 3,5 m) slouží k základnímu nácviku. Jedna z těchto stěn je naklápěcí. 

Sportovní hala má bezbariérový přístup zajištěný plošinou a je vybavena světelnou tabulí 

(viz obrázek č. 5), která slouží pro větší přehled diváků o momentálním stavu utkání. Hala 

je po celé ploše ozvučena profesionální technikou, což se využívá při soutěžích apod. 

Speciálně navržená podlaha méně opotřebovává kloubní aparát, což je její výhodou oproti 

ostatním zařízením podobného typu. 

V přilehlém prostoru haly se nachází menší posilovna (viz obrázek č. 6), kterou může 

veřejnost využívat v rámci spontánních aktivit ve vypsaných hodinách. 

Ve venkovním areálu vede okolo sportovní haly po celém jejím obvodu klopená 

dráha (viz obrázek č. 7) určená pro jízdu na kolečkových bruslích. Okruh má parametry 

závodní dráhy, ale pro její nedostatečné prostory po vnitřní a vnější straně neodpovídá 

požadovaným normám soutěžního řádu svazu kolečkového bruslení. Nicméně jsou na ní 

pořádány amatérské závody, probíhá zde výuka dětí i dospělých a je veřejně přístupná 

mimo hodiny, kdy zde probíhají pravidelné kroužky bruslení (září - listopad, začátek 

dubna - červen). 

Venkovní horolezecká stěna (viz obrázek č. 8, rozměry 16 x 13,5 m) je využívána 

v pravidelných kroužcích a v hodinách určených pro veřejnost. Na stěnu je povoleno lézt 

jen ve vypsaných hodinách a jen za účasti osvědčeného lektora. Sténaje v provozu (září -

listopad, začátek dubna - červen). Podle informací výrobce je takováto horolezecká stěna 

jediná v České republice. 

Součástí venkovní areálu jsou ještě víceúčelové hřiště a beachvolejbalové hřiště (viz 

obrázek č. 9). Beachvolejbalové hřiště slouží pro denní hraní menších dětí a využíváno se 

formou pronájmů. 
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Víceúčelové hřiště (viz obrázek č. 10) je volně přístupné veřejnosti, kromě hodin na 

kolečkové dráze z důvodu kolize, do 21. večerní hodiny. V zimním období je hřiště 

uzavřeno. 

Posledním místem v areálu hlavní budovy, které slouží k výuce sportovních kroužků, 

je velký sál Divadla Na Cikorce (viz obrázek č. 11), kde se vyučují hodiny aerobiku a 

tanců. 

Pobočka Urbánkova 

Z vnitřních prostor slouží ke sportovním aktivitám taneční sál vybavený audio 

technikou, kde se vyučují kroužky tanců, bojových umění, jógy apod. Posilovna se 

zaměřením na rozvoj síly a objem svalů je prostorově větší a na jednotlivé posilovači stroje 

početnější než posilovna v hlavní budově (viz obrázek č. 12). 

Ve venkovním areálu se nachází víceúčelové hřiště (30 x 17 m), kde se v jarních 

měsících konají neorganizované i organizované fotbalové turnaje mládeže (viz obrázek č. 

13). Součástí areálu je beachvolejbalové hřiště. 

Sokolu Modřany, ZŠ Angel 

Jelikož kapacitně nestačí sportovní hala naplnit požadavky na počty kroužků a dětí, je 

nutné si pronajímat další prostory. DDM Modřany v současnosti využívá formou pronájmu 

tělocvičnu Sokolu Modřany a větší tělocvičnu Základní školy Angel. 

Trnová, Loděnice 

Pro přesný výčet všech sportovišť zde zmiňuji ranč v Trnové, kde se naši žáci učí 

jezdit na koních, a loděnici v Braníku, kde máme uskladněno 8 lodí. V současné době však 

vodácký kroužek nemáme. 

3.4.6 Distribuce 

Umístění obou středisek DDM je z hlediska geografického i demografického velmi 

výhodné. Zákazníci mají dobrý přístup k nabízeným službám ze všech směrů Prahy 12. 

Nejefektnější způsobem distribuce, kterou DDM využívá je zápisová brožura 

nabízených kroužků. Zápisová brožura je ve všech Základních školách Prahy 12 

distribuována dětem v úvodních dnech školy. DDM dodává příslušný počet brožur a školy 

již zajistí jejich rozdání. Počet brožur odpovídá počtu žáků dané školy. Bohužel i školy 
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mají své zájmové útvary, které potřebují naplnit a v posledních dvou letech se stává, že 

některé školy dají brožury dětem až po naplnění svých kroužků a někdy dokonce brožury 

končí v odpadu. 

Den otevřených dveří každoročně navštíví okolo 30 až 60 návštěvníků, což je velmi 

nízký počet. 

3.4.7 Komunikační mix 

Dle mého úsudku je komunikační oblast v DDM velmi problematická a 

neefektivní. Většina vložených prostředků a způsob propagace jsou voleny na základě 

intuice a úsudku. Propagace je vedena jednotlivě a není navržený žádný dlouhodobější 

koncept. 

Z tradičně používaných komunikačních nástrojů se nejvíce používá reklama -

plakáty, letáky, Modřanské noviny, webové stránky. Ostatní propagační nástroje se téměř 

nepoužívají. Motto DDM: "efektně a efektivně fungující profesionální zařízení pro 

výchovu, vzdělávání a rekreační činnost", nezná většina zaměstnanců a není s ním 

pracováno v dlouhodobém horizontu. 

3.4. 8 Spolupráce se školami Prahy 12 

Soutěže a přehlídky jsou součástí výchovně-vzdělávací práce DDM. Jejich 

posláním je vyhledávat v práci s dětmi a mládeží talenty a účelně využívat jejich volný čas. 

Soutěže dále umožňují srovnávání pedagogických postupů při vedení dětí a mládeže ve 

výchovně-vzdělávací práci. 

DDM z pověření svého zřizovatele nebo orgánu státní správy v resortu školství 

organizují základní kola nebo kola vyhlašovaná příslušným školským úřadem či z pověření 

MŠMT ČR a v dohodě se zřizovatelem soutěžní kola nebo přehlídky vyšší (regionální, 

celostátní). Podíl DDM spočívá v přípravě, propagaci, zabezpečení vlastního průběhu a 

vyhodnocení soutěže. Zaměstnanci DDM se svými spolupracovníky a aktivisty 

zabezpečují příslušná kola jak organizačně, tak odborně. Organizace a zajištění soutěží 

jsou legislativně upraveny vyhláškou MŠMT ČR č. 74/2005 Sb., o organizaci a 

financování soutěží a přehlídek žáků předškolního zařízení, škol a školských zařízení. 

Většina pražských domů dětí a mládeže pořádá sportovní soutěže, v kterých mezi 

sebou soutěží děti z pražský škol. Souborný název pro tyto soutěže je Poprask. Je nutno 
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podotknout, že každým rokem se do soutěží zapojuje čím dál více žáků, kteří si tak můžou 

organizovaně zasportovat a zkusit si závodní atmosféru soutěží. Soutěže probíhají mezi 

jednotlivými školami v daném pražském obvodě. Nejlepší školy z těchto obvodů postupují 

do pražského finále. 

Velmi podstatnou činností DDM Modřany, v rámci území Prahy 12, je spolupráce 

se školami na sportovních soutěžích. V současnosti je zapojeno do sportovních soutěží 

pořádaných DDM devět základních škol a dvě gymnázia (viz příloha 8). DDM je 

zodpovědné za propozice a organizaci jednotlivých soutěží a školy se podílejí zapůjčením 

sportovišť, materiálních pomůcek a personálním zajištěním. Finanční dotace na některé 

turnaje zajišťuje MŠMT (záleží na vypsání druhů sportu v kalendářním roce) a zbytek 

financí se daří sehnat formou grantové politiky na MHMP. 
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4 Hypotézy 

Na základě formulace problému v kapitole 2 a jeho teoretické analýzy jsem pro 
výzkum stanovil následující hypotézy: 

1. Domnívám se, že propagační a komunikační činnost DDM je rodiči dětí 
navštěvujících sportovní kroužky hodnocena (subjektivním cítěním) jako málo 
efektivní. 

2. Myslím, že více než 80 % žáků, kteří navštěvují sportovní kroužky nabízené 
DDM Modřany, je spokojeno (subjektivním cítěním) s náplní a atmosférou 
kroužků. 

3. Domnívám se, že podíl volnočasových sportovních aktivit organizovaných DDM 
Modřany je výrazně vyšší než podíl všech základních škol tohoto obvodu 
(vyjádřený počtem žáku ve věku od 6 do 15 let). 

4. Předpokládám, že hlavním důvodem návštěvnosti DDM Modřany klienty z jiných 
městských částí Prahy je moderní a kvalitní vybavenost zařízení pro volný čas. 
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5 Výzkumná část 

5.1. Použité metody výzkumu 

Ze známých výzkumných metod byly zvoleny: 

• metoda dotazníková - pro zjištění názorů na kvalitu, pestrost, propagaci 

a dostupnost pohybových aktivit ze strany dětí a rodičů 

• metoda analýzy - interních dokumentů DDM Modřany 

- internetové nabídky pohybových aktivit 

• metoda ankety - k rychlému orientačnímu výzkumu žáku nespadajících 

do oblasti Prahy 12 

• metoda rozhovoru s řediteli základních škol a učiteli tělesné výchovy 

na základních školách Prahy 12 - pro zjištění názorů na spolupráci 

základních škol s DDM v oblasti sportovních soutěží a vytvoření představy 

o počtech a poměrech sportujících dětí na ZŠ Prahy 12 a DDM 

5.2 Aplikace použitých metod 

Metoda dotazníková 

Při stanovení cílů a problémů jsem se rozhodl prozkoumat nabídku, propagační a 

komunikační činnost DDM vzhledem ke stávající klientele. Podle mého názoru je důležitá 

nejen klientela tvořená žáky, ale velmi důležití jsou i rodiče, kteří mají v některých 

podstatných otázkách týkajících se výchovy a využití volného času hlavní slovo. Rozhodl 

jsem se prozkoumat obě tyto skupiny (děti a jejich rodiče) zvlášť s tím, že otázky v 

dotaznících budou zaměřeny na různé oblasti výzkumu, marketingu. U dětí a mládeže mě 

zajímala především náplň a činnosti, produkt ( např. víkendové akce atp.). U rodičů to byly 

otázky týkající marketingové komunikace, propagace (např. způsob informování, 

očekávání atp.). Některé otázky byly formulovány v obou dotaznících stejně či podobně z 

důvodu možných srovnání výsledků. 

Výběr respondentů 

Výběr respondentů (žáků) jsem se snažil v prvotní fázi vytvořit tak, aby v něm byl 

zastoupen co největší počet různých kroužků a byla vyvážena rovnováha mezi počtem 
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chlapců a dívek. Vzhledem k tomu, že zastoupení věkových skupin z celkovém počtu žáků 

navštěvující DDM není vyrovnané (nejvyšší počet žáků je u věkové skupiny 10 - 14 let), 

věk u dotazníků uvádím jen z důvodu pozdějších srovnání při obdobném výzkumu po 

několika letech. Vzhledem k rozdílnosti myšlenkových a názorových podnětů mě více 

zajímalo zjišťovat výsledky výzkumu podle rozdílnosti pohlaví. 

Distribuce dotazníků 

Při rozdávání dotazníků do jednotlivých kroužků jsem vycházel ze situace, že pokud 

jsem děti v kroužku znal, motivoval jsem děti k vyplnění sám. Pokud jsem děti neznal, 

volil jsem rozdání lektorem zájmového útvaru, který děti pro vyplnění dotazníku dokázal 

lépe motivovat. Děti po vyplnění dotazníku obdržely dotazník pro rodiče a bylo jim 

vysvětleno, aby vyplněné dotazníky přinesly na příští hodinu. 

Dotazník pro rodiče dětí navštěvující kroužky DDM Modřany 

Při tvorbě dotazníku pro rodiče dětí navštěvujících DDM Modřany (viz příloha 2) 

jsem si nejprve rozdělil problém do tří skupin, zabývajících se účastí ve sportovních 

aktivitách DDM, kvalitou služeb, distribucí a kvalitou informací a služeb. K těmto 

skupinám jsem formuloval otázky tak, abych získal co nejpřesnější a nejpodstatnější 

informace, které by mně pomohly objasnit mnou vytyčené cíle a úkoly. 

První skupina otázek zabývajících se účastí ve sportovních aktivitách DDM je 

zvolena záměrně v obecnější rovině, z čehož zjišťuji prvotní přístup, informovanost a 

přehled respondentů o samotných možnostech účasti. 

Z druhého okruhu otázek (otázky č. 5-8) zaměřeného na kvalitu služeb jsem se 

pokusil zjistit, čemu rodiče přikládají největší význam při výběru samotného kroužku, 

jejich názor na cenovou úroveň a v poslední řadě jejich informovanost a přístup 

k pedagogovi, který jejich dítě vyučuje. 

Poslední skupina otázek (otázky č. 9-17) zabývajících se distribucí a kvalitou 

informací nabízených služeb se skládá z otázek, které postihují jednotlivé složky 

propagace a komunikace s klienty. Z jednotlivých otázek (otázky č. 9-16) by měl 

respondent získat přehled o jednotlivých složkách propagace a komunikace a na základě 

jejich vyplnění by měl být schopen jednoznačně odpovědět na shrnující a závěrečnou 

otázku č. 17. Z odpovědí respondentů by se měla potvrdit či vyvrátit hypotéza č.l . 

Při sestavování a formulování otázek jsem z velké části čerpal z několikaleté vlastní 

zkušenosti v Domě dětí a mládeže Modřany. Snažil jsem se o postihnutí co 
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nejpodstatnějších údajů, které mne zajímají a které by mi pomohly objasnit mnou vytyčené 

problémy a cíle. Přes tuto snahu jsem musel některé otázky přeformulovat a výběrové 

odpovědi upravit. Prvnímu zkušebnímu vzorku pěti respondentů při „vylaďování" 

dotazníku byly totiž některé věci nejasné. Po těchto úpravách a následném hromadném 

dotazování již u respondentů nevznikaly žádné podstatné problémy s vyplňováním. 

Při sestavování tohoto dotazníku jsem také vycházel ze vzájemné provázanosti 

dotazníku pro rodiče s dotazníkem, který vyplňovaly děti navštěvující DDM. Formulované 

otázky jsou podle mého názoru jednoznačné, jasné a konkrétní. V dotazníku používám 

převážně otázky zcela uzavřené. V některých otázkách jsem použil uzavřené otázky, které 

mohli respondenti doplnit o otevřenou odpověď. To v případě, že jim můj výčet možností 

nevyhovoval. 

Celkový přístup, ochotu a přesnost při vyplňování dotazníků zjistím podle odpovědí 

respondentů a návratnosti dotazníků. 

Dotazník pro děti (žáky) navštěvující sportovní kroužky 

Při tvorbě dotazníku pro žáky DDM Modřany (viz příloha 3) jsem chtěl postihnout 

či zjistit složky stávajícího systému související s pravidelnou zájmovou činností, 

prázdninovou a táborovou činností, spontánními aktivitami, způsobem propagace a 

komunikace. Úvodní dvě otázky jsou věnovány zjištění pohlaví a věku dotázaných 

respondentů. 

Z výsledků dotazníku bych se chtěl především dozvědět způsob přemýšlení dětí 

a mládeže při jejich rozhodování a jaká kritéria jsou pro ně rozhodující při výběru kroužku. 

Neméně důležitou složkou, která mne zajímala, je způsob komunikace s dnešními dětmi 

a mládeží a z toho vyplývající způsoby propagace sportovních aktivit v DDM. Otázky 

v dotazníku jsem se snažil poskládat tak, aby dotazník nepůsobil monotónně. Formulované 

otázky jsou podle mého názoru jednoznačné, jasné a konkrétní a snadno pochopitelné 

i menším dětem. Tak jako v dotazníku pro rodiče i zde používám otázky jak zcela 

uzavřené, tak i otevřené. To v případě, že jim můj výčet možností nevyhovoval. Snažil 

jsem se o postihnutí co nejpodstatnějších údajů, které mne zajímají, a které by mi pomohly 

objasnit mnou vytyčené problémy a cíle. I zde přes tuto snahu jsem musel některé otázky 

přeformulovat a výběrové odpovědi upravit. Prvnímu zkušebnímu vzorku pěti respondentů 

při „vylaďování" dotazníku byly totiž některé věci nejasné. Po těchto úpravách 

a následném hromadném dotazování již u respondentů nevznikaly žádné podstatné 

problémy s vyplňováním. 
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Metoda ankety 

Při zjišťování interních dat týkajících se dojíždějících žáků z jiných oblastí mimo 

Prahu 12 jsem zjistil, že počet těchto žáků se většinou pohybuje v rozmezí 2 - 4 žáci na 

kroužek. 

Jelikož jsem nechtěl narušovat průběh výuky v kroužcích, vybral jsem si výzkumnou 

metodu anketa z důvodu její jednoduchosti a rychlosti vyplňování. Po skončení kroužku 

jsem požádal žáky, kteří dojíždějí (údaje sem měl předem zjištěné z přihlášek) o rychlé 

zodpovězení ankety. Celkový počet žáků, kteří nespadají do oblasti Prahy 12 činí 108 

žáků. 

Anketa obsahovala čtyři jednoduché otázky z nichž bych se měl dozvědět 

podstatné informace pro vyhodnocení hypotézy č. 4. 

Metoda rozhovoru 

Učitelé tělesné výchovy 

Metodu rozhovoru (struktura rozhovoru je součástí přílohy 5) jsem zvolil proto, 

abych mohl zjistit konkrétní postoje učitelů tělesné výchovy na spolupráci DDM Modřany 

a základních škol při sportovních soutěžích. Myslím si, že touto metodou lépe problém 

zanalyzuji a pokusím se nalézt hlubší souvislosti, které mi snad pomohou k objasnění 

dílčího úkolu mé diplomové práce. 

Rozhodl jsem se použít formu individuálního rozhovoru. Při sestavování otázek 

jsem se snažil formulovat otázky jasně, stručně a jednoznačně tak, abych získal co nejvíce 

potřebných informací. Zároveň jsem se snažil, aby se otázky příliš netýkaly interních 

záležitostí jednotlivých základních škol a byly pro dotazované co nejpříjemnější. 

Uvedením rozhovoru jsem chtěl navodit tematickou oblast, o které jsem se chtěl 

s respondentem bavit. První otázku jsem zvolil tak, aby dotazovaný mohl odpověď 

pojmout ze širokého pohledu. Chtěl jsem navodit tvůrčí atmosféru, aby se respondent dále 

nebál odpovídat: „Jak byste hodnotil přístup vašich žáků ke sportovním soutěžím 

pořádaných v rámci obvodu Praze 12 (přístup - tendence zájmu)?" Otázkou jsem chtěl 

zjistit vlastní pohled tázaného na přístup svých žáků ke sportovním soutěžím. 

Poté jsem již položil hlavní otázku, kterou jsem doplnil o názor, zda je tato 

spolupráce dostačující. Zajímal jsem se také o to, zda existuje reálná možnost, jak by bylo 

možné negativa kladně ovlivnit a pozitiva udržet na nynějším stavu. 
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V průběhu celého rozhovoru jsem pokládal doplňkové otázky, které mi pomáhaly 

upřesnit odpovědi, názory a stanoviska respondenta. 

Zástupci ředitele základních škol 

Při zjišťování údajů o počtu žáků navštěvujících sportovních kroužky jsem se rozhodl 

pro použití metody telefonického rozhovoru. Z praxe vím, že přehled o prvním a druhém 

stupni mají většinou zástupci ředitelů. Z rozhovoru jsem se potřeboval dozvědět, kolik mají 

školy sportovních kroužků, kolik dětí tyto kroužky navštěvuje a jaký je nejoblíbenější 

kroužek. Sedmi zástupců jsem si dovolil se zeptat na ceny kroužků. 

Vzhledem k známosti mého jména ze schůzí ředitelů ZŠ a faktu, že DDM je 

konkurentem v nabízení zájmových útvarů, jsem si nedovolil zjišťovat, jaké mají ZŠ 

konkrétní nabídky kroužků. 
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6 Výsledky výzkumu 

6.1 Výsledky dotazníku 

6.1.1 Výsledky dotazníků rodičů 

Vzhledem k tomu, že ve velké většině je to rodič, kdo přivádí své dítě do 

zájmových útvarů, ovlivňuje právě on jakým způsobem a kde jeho potomek tráví volný 

čas. Zajímal mne jeho názor na fungování celé sportovní sekce. Především mne zajímalo, 

jestli rodiče mají přehled o nabízených sportovních aktivitách, jak pro děti, tak i pro 

dospělé, jak se dívají na kvalitu nabízených služeb a jakým způsobem hodnotí distribuci a 

kvalitu informací, jež se jim dostávají či nedostávají. Výsledky jsem zpracovával formou 

tabulek a grafů. V tabulkách jsou uvedeny počty a procenta odpovědí. 

Otázka č. 1 - Využíváte nabídku sportovních aktivit pro dospělé (horolezectví, cvičení pro 

Ženy - aerobic, kalanetika, p-class, joga, posilovna, spininng)? 

Na tuto otázku jsem získal 210 odpovědí, z nichž 61,4 % rodičů ví o této nabídce, 

ale nevyužívá ji, 18,6 % rodičů o nabídce neví, 14,8 % nabídku sportovních aktivit využívá 

občas a 5,2 % ji využívá pravidelně (viz tabulka 1 a obrázek 1). 

Tabulka č. 1: Využití nabídky pro dospělé. 

ano, pravidelně 11 5,2 % 
občas 31 14,8% 
vím, ale nevyužívám 129 61,4% 
nevím o tom 39 18,6% 

80,0% 

60,0% 

40,0% 

20,0% 

0,0% 

občas vím, ale nevím o tom 
nevyužívám ji 

Obrázek 14: Využití nabídky pro dospělé. 

Otázka č. 2 - Je nějaká sportovní aktivita, která Vám chybí v nabídce DDM Modřany, jak 

pro dospělé tak i pro děti a mládež? 

Většině rodičů nechybí konkrétní sportovní aktivita v současné nabídce DDM a to 

81 % dotázaných. 14,8 % rodičů postrádá nějakou aktivitu ve sportovní nabídce. Nejčastěji 
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doplněnou aktivitou bylo plavání (7 respondentů), lední hokej (5 respondentů). V šesti 

případech respondent doplnit činnost, kterou DDM má v nabídce. 4,3 % rodičů 

odpovědělo, že neví. 

Tabulka č. 2: Nabídka sportovních aktivit 

ano 31 14,8% 
ne 170 81,0% 
nevím 9 4,3% 

Otázka č. 3 - Co očekáváte od účasti vašeho dítěte ve zvoleném kroužku? 

Protože jednotliví rodiče mají odlišné přístupy k výchově svých dětí, velmi mě 

zajímaly jejich odpovědi na otázku účasti dětí ve zvoleném kroužku. Nejvíce rodičů 

očekává od kroužku vyplnění volného času ( 48,5 %), 26,7 % očekává zlepšení dovedností 

svých dětí, pro 18,6 % rodičů je nejdůležitější odpočinek a relaxace. V 5,2 % odpovědí 

byly uvedeny jiné důvody z nichž nejčastější doplnění bylo nalezení nových kamarádů a 

poznání nového kolektivu. 

Tabulka č. 3: Očekávání rodičů od účasti dětí v kroužku. 

relaxace, odpočinek 39 18,6% 
zlepšení dovedností 56 56,0% 
vyplnění volného času 103 103,0% 
jiné důvody 12 12,0% 

relaxace, 
odpočinek 

zlepšení 
dovedností 

vyplnění 
volného času 

jiné důvody 

Obrázek č. 15: Očekávání rodičů od účasti dětí v kroužku. 

Otázka č. 4 - Navštěvuje vaše dítě sportovní či pohybové kroužky ještě jinde než v DDM? 

V odpovědích na tuto otázku zaškrtlo 84,2 % respondentů ne, 15,2 % dětí z 

kroužků DDM navštěvují ještě jinde sportovní či pohybové aktivity. Nejčastěji 

vyskytovaným subjektem byla TJ Tempo Praha. 
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Tabulka č. 4: Návštěva pohybových aktivit mimo DDM. 

ano 32 15,2% 
ne 178 84,8% 

Otázka č. 5 - Jste spokojeni s odbornosti a úrovní pedagogů DDM? 

Na tuto otázku odpovědělo 65,7 % rodičů, že jsou spokojeni a to velmi. 21 % si 

myslí, že by to mohlo být lepší, 2,9 % rodičů jsou nespokojeni a 10,3 % se vyjádřili, že 

nemají názor. 

Tabulka č. 5: Spokojenost s odborností pedagogů. 

ano, velmi 134 65,7% 
mohlo by to být lepší 43 21,1% 
nejsem spokojen/a 6 2,9% 
nemám názor 21 10,3% 

80,00% 

60,00% 

40,00% 

20,00% 

ano, velmi mohlo byto nejsem nemám 
být lepší spokojen(a) názor 

Obrázek č. 16: Spokojenost s odborností pedagogů. 

Otázka č. 6 - Je pro Vás důležité, kdo a jakým způsobem vede (vyučuje) vaše dítě v 

kroužku? 

Z vyhodnocení výsledků je patrné, že pro rodiče je velmi podstatné, kdo jejich 

dítě vyučuje (64,6 %), 25,8 % rodičů má jen základní informace a 9,6 % nezná pedagoga, 

který je vedoucím zájmového útvaru. 

Tabulka č. 6: Informovanost o pedagogovi. 

ano, je to velmi podstatné 128 64,6% 
mám jen základní informace 51 25,8% 
nevím, kdo mé dítě vyučuje 19 9,6% 

80,0% 

60,0% 

40,0% 

20 ,0% 

25,8% 

ano, je to velmi mám jen základní nevím, kdo mé dítě 
podstatné informace vyučuje 

Obrázek č. 17: Informovanost o pedagogovi. 
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Otázka č. 7 - Čemu přikládáte největší význam při výběru kroužku z těchto variant?(Do 

vyznačeného čtverečku označte tři varianty pomocí číslic 1,2,3.) 

Z hlediska výběru kroužků se podle mého názoru rodiče rozhodují podle různých 

kritérií. Ze zkušenosti vím, že i ve většině případů bývá rozhodující, kdy má dítě čas a jaké 

kroužky jsou v tuto dobu možné na výběr. Mne ovšem zajímaly výběry rodičů z hlediska 

hodnot. Na prvním místě se nejčastěji objevil zájem dítěte (68,6 %), na druhém pedagog 

(16,9 %), na třetím reference (8,7 %). Další pořadí viz tabulka a graf. U druhého pořadí se 

nejvíce respondentů rozhodlo pro pedagoga (32,4 %), zájem dítěte (19,8 %) a pro prostředí 

(23,2 %). Třetí významnost podle počtu vyplnění zabírá také pedagog, druhé prostředí a 

specifikum kroužku. 

Tabulka č. 7: Největší význam při výběru kroužku. 

1 2 3 1 2 3 
prostředí 6 48 51 2,9% 23,2% 24,6% 
pedagog 35 67 79 16,9% 32,4% 38,2% 
vybavení 0 3 12 0,0% 1,4% 5,8% 
reference 18 26 15 8,7% 12,6% 7,2% 
specifikum kroužku 6 22 31 2,9% 10,6% 15,0% 
zájem dítěte 142 41 19 68,6% 19,8% 9,2% 

Obrázek č. : 18 Největší význam při výběru kroužku. 
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Otázka č. 8 - Jaká je podle vašeho názoru cenová úroveň sportovních kroužků nabízených 

DDM? 

Nejvíce rodičů (57%) si myslí, že cenová úroveň kroužků je přiměřená, 18,1% si 

myslí, že je cena nízká a 24,3% se domnívají, že cena za kroužek je vysoká. 

Tabulka č. 8: Cenová úroveň kroužků. 

cena je nízká 38 18,1% 
cena je přiměřená 121 57,6% 
cena je vysoká 51 24,3% 

cena je nízká cena je přiměřená cena je vysoká 

Obrázek č. 19: Cenová úroveň kroužků. 

Otázka č. 9 - Jste spokojeni s dostupností informací týkajících se vašeho dítěte? 

47 % respondentů je spokojeno a dostává potřebné informace, 39,5 % má k dispozici 

jen základní informace a 13,3 % rodičů potřebné informace nedostává. 

Tabulka č. 9: Spokojenost s dostupností informací. 

ano, dostávám potřebné informace 99 47,1% 
mám jen základní informace 83 39,5% 
nedostávám potřebné informace 28 13,3% 

Obrázek č .20: Spokojenost s dostupností informací. 

ano, dostávám mám jen základní nedostávám potřebné 
potřebné informace informace informace 
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Otázka č. 10 - Uvítali byste hromadné informování o konaných akcích, náhlých změnách, 

přes elektronickou poštu (váš e-mail)? 

Z vracených dotazníku byla tato otázka vyplněna jen ve 157 případech. Je možné, 

že někteří respondenti nevědí, co je elektronická pošta, nebo se nehodlali touto otázkou 

zabývat. Z navrácených a vyplněných dotazníků 67,5 % odpovědí zní, že nechtějí být 

informováni e-maily a 32,5 % uvádí, že by tuto službu uvítali. 

Tabulka č. 10: Hromadné informování elektronickou poštou (e-maily). 

ano 51 32,5% 
ne 106 67,5% 

Otázka č. 11 - Které formě informování o jednotlivých akcích, provozních změnách dáváte 

přednost? 

Ze čtyř forem informování bylo nejvíce rodičů pro nástěnky (29,5 %), na druhém 

místě pro malé letáky (27,7 %), na třetím pro zasílání informací e-mailem a nejméně lidí si 

přeje být informováno skrze webové stránky DDM Modřany. I zde jsem použil pro 

přehlednost grafu zkrácení některých výrazů:zasflání e-mailem - e-mail, webové stránky -

www. 

Tabulka č. 11: Formy informování o akcích a změnách. 

40,0% nástěnky 51 29,5% 
malé letáky 48 27,7% 
zasílání e-mailem 46 26,6% 
webové stránky 28 16,2% 

nástěnky malé letáky e-mail www 

Obrázek č. 21: Formy informování o akcích a změnách. 

Otázka č. 12 - Navštěvujete webové stránky DDM Modřany - www.ddmmodrany.cz? 

Nejpočetnější skupinou při potřebě informací jsou rodiče, které si vyhledají 

informace jen při potřebě (37,2 %), 27,1 % rodičů webové stránky vůbec nenavštěvuje. 21 
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% využívají webové stránky jen při zápisu a 22 % pravidelně navštěvuje webové stránky 

jednou týdně. 

Tabulka č. 12: Navštěvování webových stránek DDM modraný. 

ano, každý den 18 9,4% 
1x týdně 42 22,0% 
1y měsíčně 19 9,9% 
při potřebě informací 71 37,2% 
jen při zápisu 41 21,5% 
ne 52 27,10% 

vc& sS1 v 
i 

Obrázek č. 22: Navštěvování webových stránek DDM modraný 

Otázka č. 13 - Jestliže navštěvujete webové stránky DDM Modřany, považujete jejich 

úroveň za: 

Z celkového počtu (152) vyplněných odpovědí považuje 36,8 % jejich úroveň za 

uspokojivou, 27,6 % si myslí, že je velmi dobrá a 25,7 % vidí jejich kvalitu jako výbornou. 

9,9 % rodičů jsou nespokojeni s nynější kvalitou webových stránek 

Tabulka č. 13: Úroveň webových stránek. 

výbornou 39 25,7% 
velmi dobrou 42 27,6% 
uspokojivou 56 36,8% 
špatnou 15 9,9% 

Otázka č. 14 - Využíváte dne otevřených dveří, kdy je možné navštívit v plném provozu 

jakýkoliv kroužek či činnost? 

Z odpovědí je patrné, že 18,4 % rodičů již využilo možností Dne otevřených dveří, 

40,3 % by rádo této služby využilo v budoucnosti a 41,3 % to neláká vůbec. 
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Tabulka č. 14: Den otevřených dveří - možnost využití této služby. 

ano, využil jsem této příležitosti 36 18,4% 
ne, neláká mě to 81 41,3% 
jistě toho využiji v budoucnu 79 40,3% 

Otázka č. 15 - Vyhovují Vám způsoby plateb a rezervační systém? 

Z odpovědí je patrné, že se službami v tomto směru jsou rodiče nespokojení, protože 

50,7% rodičů uvádí, že by to mohlo být lepší, 26,8% je spokojeno velmi a 22,5% jsou 

nespokojeni. 

Tabulka č. 15: Platby a rezervační systém. 

ano, jsem velmi spokojen(a) 56 26,8% 
mohlo by to být lepší 106 50,7% 
jsem nespokojen(a) 47 22,5% 

Otázka č. 16 - Doporučili byste nabízené služby DDM svým známým? 

Jednoznačnost při vyčíslení této otázky mne velmi překvapila, protože již 92,5 % 

rodičů již služby DDM někomu doporučili, 7,5 % by to udělali s výhradami a O zaškrtlo, 

že v žádném případě. 

Tabulka č. 16: Doporučení služeb DDM. 

již jsem to udělal 185 92,5% 
s výhradami 15 7,5% 
v žádném případě 0 0,0% 

Otázka č. 17 - Hodnotíte propagační činnost a komunikaci s DDM jako: 

Poslední shrnující otázka, která se týká propagační činnosti a komunikace klientů 

a jejich rodičů s DDM Modřany poslouží i při vyhodnocení hypotézy č.l. 43,7 % rodičů 

dětí, které navštěvují sportovní kroužky DDM odpověděli, že hodnotí propagační činnost a 

komunikaci s DDM jako dostatečně efektivní, následují rodiče (20,8 %), kteří dokonce 

zaškrtli efektivní, následuje 18,3 % rodičů, kteří to nedovedou posoudit, 15,7% to vidí 

málo efektivně a 15,5 % to vyhodnotilo jako neefektivní. 
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Tabulka č. 17: Hodnocení propagační činnosti a komunikace DDM. 

efektivní 19 10,2% 
dostatečně efektivní 73 39,2% 
málo efektivní 81 43,5% 
neefektivní 13 7,0% 

60,0% 

40,0% 

20,0% 

0,0% 

39,2% 43,5% 

10,2% 7,0% 

I I I I 

í? 
^ 6 ,\o 

Obrázek č.23: Hodnocení propagační činnosti a komunikace DDM. 

6.2 Výsledky dotazníků dětí 

V tabulkách jsou uvedeny počty a procenta odpovědí. 

Otázka č. 1 - Jsem chlapec, dívka? 

Dotazník vyplnilo 98 chlapců a 96 dívek 

Otázka 1.2 - Je mi ? 

Z hlediska věkového rozložení dětí je největší procento zastoupení u věkové skupiny 

13 a 14 let. 

Tabulka č. 18: Věkového rozložení dotazovaných dětí. 

věk 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
počet 6 9 13 9 16 26 26 38 32 19 

procenta 3,1% 4,6% 6,7% 4,6% 8,2% 13,4% 13,4% 19,6% 16,5% 9,8% 

Otázka č. 3 - Co nebo kdo tě přivedl do DDM? 

Nejfrekventovanější odpovědí na tuto otázku byl kamarád (32 %), následovali rodiče 

(31,4 %),pomocí letáku se do DDM dostalo 17 % žáků, díky jinému způsobu se do DDM 

dostalo 10,8% žáků, přičemž jako nejčastější doplnění bylo díky lektorovi, pedagogovi a 

velmi často také díky Modřanským novinám. 
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Tabulka č.19: Způsoby které přivedly žáky do DDM. 

rodiče 61 31,4% 
kamarád 62 32,0% 
webové stránky 10 5,2% 
leták 33 17,0% 
vývěsky 7 3,6% 
jiný způsob 21 10,8% 

rodiče kamarád webové 
stránky 

leták vývčsky jiný 
způsob 

Obrázek č. 24: Způsoby které přivedly žáky do DDM. 

Otázka č. 4 - Stačí Ti, když kroužek probíhá kroužek lx týdně, nebo by měl být častěji ? 

Odpovědi dívek a chlapců se pro mě u této otázky překvapivě lišily. Dívky si 

nejčastěji přály, aby kroužek probíhal lx týdně (43,8 %), zatímco nejvíce chlapců by 

chtělo na kroužek chodit 2x týdně (55,1 %). 39,6 % dívek si přálo chodit na kroužek 2x 

týdně a 28,6 % chlapců by chtělo lx týdně svůj oblíbený kroužek. Téměř vyrovnaně se 

vyjádřili k této otázce žáci (dívky i chlapci), kteří chtějí mít kroužek 3x týdně (chlapci 16,3 

% a dívky 16,7%). 

Tabulka č. 20: Zájem o týdennífrekventovanost kroužku. 

chlapci dívky chlapci dívky 
1x týdně 28 42 28,6% 43,8% 
2x týdně 54 38 55,1% 39,6% 
3xtýdně 16 16 16,3% 16,7% 

60% 

50% 

40% 

30% 
• chlapci 
• dívky 

20% 

10% 

lx týdně 2x týdně 3x týdně 

Obrázek č. 25: Zájem o týdenní frekventovanost kroužku. 

Otázka č. 5 - Využil bys příležitosti navštěvovat kroužek v pátek? 

I zde se chlapci a dívky vzácně shodují. 37,5 % dívek a 39,8 % chlapců by využili 

možnost navštěvovat kroužek v pátek, 55,2 % dívek a 52 % chlapců by nechtělo v pátek 

mít kroužek a 8,2 % chlapců a 7,3 % dívek by využilo této možnosti jen v I. pololetí. 
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Tabulka č.21: Zájem o návštěvu kroužků v pátek. 

chlapci dívky chlapci dívky 
ano 39 36 39,8% 37,5% 
ne 51 53 52,0% 55,2% 
jen v 1.pololetí 8 7 8,2% 7,3% 

Otázka č. 6 - Jsi spokojený s lektorem, který vás učí v kroužku ? 

Nejčastější odpovědí na otázku, zda-li jsou žáci spokojení, byla ano, velmi (87,1 %), 

následovala odpověď mohlo by to být lepší ve 9,8 % a odpověď ne, zazněla u 3,1 % žáků. 

Tabulka č. 22: Spokojenost s lektorem kroužku. 
100,0% 

ano, velmi 169 87,1% 
mohlo by to být lepší 19 9,8% 
ne 6 3,1% 

aixi, velmi mohlo by to být ne 
lepší 

Obrázek č. 26: Spokojenost s lektorem kroužku. 

Otázka č. 7 - Myslíš si, že lektor tvého kroužku je profesionál ve svém oboru ? 

48,5 % žáku si o svých lektorech myslí, že jsou profesionálové ve svém oboru, 39,7 

% neví, ale vyhovuje jim to tak, jak to je nyní, 11,9 % žáků to nedovede posoudit, a nikdo 

nevyužil odpovědi ne. 

Tabulka č. 23 : Pohled na profesionalitu lektora kroužku. 

ano 94 48,5% 60,0% 
48,5% 

nevím, ale vyhovuje mi to 77 39,7% 40,0% 
39,7% 

nedokážu to posoudit 23 11,9% 
40,0% 

ne 0 0,0% 20,0% 11,9% 

0 

vj\>\ 
\o 

\P 

Obrázek č. 27. : Pohled na profesionalitu lektora kroužku. 

70 



Otázka č. 8 -Je nějaký sportovní kroužek, který bys chtěl navštěvovat, a DDM ho nemá v 

nabídce? 

Touto otázkou jsem chtěl zjistit zda-li není nějaký kroužek o který by byl velký 

zájem a DDM ho nemá ve své nabídce. Z odpovědí jsem se dozvěděl, že 92,3 % žáku neví 

o kroužku, který by chtěli navštěvovat, a DDM ho nemá v nabídce, a 7,7 % by využilo 

kroužku, který nemáme v nabídce. Z těchto odpovědí bylo nejčastěji zastoupené plavání (6 

žáků), lední hokej (5 žáků) a tenis (2 žáci). Několik málo žáků uvedlo, jako doplnění 

odpovědi ano, kroužek který DDM má v nabídce kroužků. 

Tabulka č. 24: Nabídka nových kroužků. 

ano 15 7,7% 
ne 179 92,3% 

- Přivítal/a bys více víkendových akcí pořádaných DDM ? 

Nejčetnější odpovědí bylo, že se žáci neúčastní víkendových akcí (73,2 %), 21,1 % se 

naopak účastní víkendových akcí a 5,7 % žáků neví, že takovou možnost DDM nabízí. 

Tabulka č. 25: Zájem o víkendové akce DDM. 

ano 41 21,1% 
nevím, že probíhají 11 5,7% 
neúčastním se 142 73,2% 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 

73,2% 

21,1% 

5,7% 
I I 

nevím, že nějaké neúčastním se 
probíhají 

Obrázek č.28: Zájem o víkendové akce DDM. 

Otázka č. 10 - Navštěvuješ ještě někde jinde sportovní či pohybové kroužky mimo DDM? 

Z celkového počtu 194 odpovědí nenavštěvuje 165 (85,1 %) žáků jinde pohybové 

aktivity a 29 žáků (14,9 %) využívá služeb ještě mimo DDM. Za nejčastější jiné místo 

navštěvování kroužků žáci označili kroužky nabízené základními školami a aktivity 

nabízené TJ Tempo Praha. 
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Tabulka č. 26: Návštěvnost jiných aktivit mimo DDM. 

ano 29 14,9% 
ne 165 85,1 % 

85,1% 

14,9% 

ano ne 

Obrázek č. 29: Návštěvnost jiných aktivit mimo DDM. 

Otázka č. 11 - Vadí ti změna pedagoga mezi jednotlivými školními roky? 

Změna pedagoga vadí více chlapcům než dívkám. Odpověď ano použilo 54,1 % 

chlapců a 30,2 % dívek. Odpověď ne použilo 19,8 % dívek a 16,3% chlapců. 50 % dívek a 

29,6 % chlapcům je jedno, když se mezi jednotlivými školními roky změní pedagog. 

Tabulka č. 27: Změna pedagoga mezi jednotlivými školními roky. 

chlapci dívky chlapci dívky 
ano 53 29 54,1% 30,2% 
ne 16 19 16,3% 19,8% 
je mi to jedno 29 48 29,6% 50,0% 

Obrázek č. 30: Změna pedagoga mezi jednotlivými školními roky. 

6 0 % T 

ano ne je mi to jedno 

Otázka č. 12 - Čemu přikládáš největší význam při navštěvování kroužků v DDM? 

Podle žáků je nejěastějším důvodem navštěvování kroužku jeho náplň (79,9 %), 

následuje oblíbený pedagog (17 %) a poté moderní prostředí, vybavení (3,1 %). 
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Tabulka č. 28:Největší význam při návštěvě kroužku. 

moderní prostředí, vybavení 6 3,1% 
oblíbený pedagog 33 17,0% 
náplň kroužku 155 79,9% 

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 

79,9% 

17,0% 

3,1% 

moderní prostředí oblíbený pedagog náplň kroužku 

Obrázek č. 31: Největší význam při návštěvě kroužku. 

Otázka č. 13 - Jsi spokojený s náplní kroužku? 

84,5 % žáků jejich kroužek baví, 14,4 % jich uvádí, že by náplň v kroužku mohla být 

lepší a 1 % žáků kroužek nebaví. 

Tabulka č. 29: Spokojenost s náplní kroužku. 

ano, kroužek mě baví 164 84,5% 
mohlo by to být lepší 28 14,4% 
ne, kroužek mě nebaví 2 1,0% 

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 

4,6% 

76,3% . 

19,1% 

moderní prostředí oblíbený pedagog náplň kroužku 

Obrázek č. 32: Spokojenost s náplní kroužku. 

Otázka č. 14 - Označ do čtverečků tři nejzávažnější důvody tvé účasti v kroužku. Použij 

číslice 1,2,3. 

Za nejzávažnější důvod navštěvování kroužku žáci jednoznačně označily, že je tato 

činnost baví. Za druhý nejzávažnější důvod žáci označují zlepšení dovedností a schopností. 

Že se nechtějí poflakovat po ulici označilo na třetím místě 57,7% dětí, což bylo pro mne 

velkým překvapením. Tato odpověď se dokonce objevila i v 3,7% na druhém místě a v 

16,8% na místě druhém. Podle mého názoru nízký výsledek získala odpověď týkající se 

kamaráda, což bylo také překvapení. 
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Tabulka č. 30: Důvody účasti v kroužku. 

1 2 3 1 2 3 
tato činnost mě baví 148 27 3 79,1% 14,6% 1,8% 
zlepšení dovedností a schopností 13 89 21 7,0% 48,1% 12,9% 
nechci se poflakovat na ulici 7 31 94 3,7% 16,8% 57,7% 
chtějí to rodiče 6 29 18 3,2% 15,7% 11,0% 
kvůli kamarádům 5 2 11 2,7% 1,1% 6,7% 
kvůli vedoucímu kroužku 8 7 16 4,3% 3,8% 9,8% 

Obrázek č. 33: Důvody účasti v kroužku. 

<v jd O <0 
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Otázka č. 15 - Doporučil bys kamarádovi, aby se také přihlásil do nějakého kroužku? 

Na tuto otázku odpovědělo 55,3 % žáků, že již to udělalo, 42,1 % žáku odpovědělo, 

že to určitě udělá, 2,6 % dopovědělo raději ne a určitě ne neodpověděl nikdo. 

Tabulka č. 31: Doporučení kroužku a služeb DDM. 

už jsem to udělal 105 55,3% 
určitě to udělám 80 42,1% 
raději ne 5 2,6% 
určitě ne 0 0,0% 

70,0% 

60,0% 

50,0% 

40,0% 

30,0% 

20,0% 

10,0% 

0 , 0 % 

55,3% 

42,1% 

-
2 - 6 %

i 0,0% 

už jsem to určitě to raději ne určitě ne 
udělal udělám 

Obrázek č. 34: Doporučení kroužku a služeb DDM. 
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Otázka č. 16 - DDM o letních prázdninách pořádá letní tábory se zaměřením na sport. 

Chtěl bys jet s DDM na letní tábor či sportovní soustředění? 

S DDM by chtělo jet na letní tábor či soustředění 10,8 % žáků, 18,6 % ještě neví, 

29,9 % žáků odpovědělo, že spíše ne, a nejvyšší počet (40,7 %) odpovědí zněl, že určitě ne. 

Tabulka č. 32: Letní tábory a soustředění s DDM. 

50,00% 

40,00% 

30,00% 

20,00% 

10,00% 

0,00% 

a n o 

ano 21 10,8% 
ještě nevím 36 18,6% 
spíše ne 58 29,9% 
určitě ne 79 40,7% 

j e s t e n e v í m s p i s e ne u r č i t ě ne 

Obrázek č. 35: Letní tábory a soustředění s DDM. 

Otázka č. 17 - DDM pořádá o prázdninách během školního roku příměstské tábory, kde 

můžeš navštívit sportoviště DDM či program připravený pedagogy DDM. Využíváš tyto 

služby? 

Tabulka č. 33: Příměstské tábory. 

pravidelně se zúčastňuji 7 3,6% 
vím, ale nevyužívám ji 149 76,8% 
nevím o této příležitosti 38 19,6% 

Obrázek č. 36: Příměstské tábory. 

76,8% 

19,6% 

3,6% 

pravidelné se vím, ale nevím o této 
zúčastňuji nevyužívámji možnosti 

Otázka č. 18 - Chceš-li něco napsat o sportovních kroužcích (pochvalu, připomínku, 

kritiku) v DDM, napiš. 

Nejčastěji žáci doplňovali krátké pochvalné věty a v několika málo případech bylo 

uvedeno i jméno oblíbeného pedagoga. Většinou však žáci tuto otázku ignorovali a nechali 

kolonku nevyplněnou. 
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6.3 Výsledky ankety 

Otázka č. 1 -Co je hlavním důvodem tvé návštěvy kroužku v DDM Modřany. Vyber jeden 

nejdůležitější z této nabídky. 

Většina žáků (64,9 %) odpověděla, že jezdí na kroužek z důvodu samotné náplně, 

12,8 % kvůli pedagogovi, 8,5 % kvůli kolektivu, 7,4 % odpovědělo jiný důvod. Jako 

nejěastější důvod bylo žáky uvedeno, že tento kroužek jinde nemají, popřípadě, že jej 

nemají v blízkosti svého domova. Pro 6,4 % je hlavním důvodem návštěvy kroužku 

moderní prostředí. 

Tabulka č. 34: Hlavní důvod návštěvy kroužku. 
80,0% 

samotná náplň 61 64,9% 
pedagog 12 12,8% 
kolektiv 8 8,5% 
moderní prostředí 6 6,4% 
jiný důvod 7 7,4% 

60,0% 

40,0% 

20,0% 

0 ,0% 

64,9% 

I 12,8% 

E L 
8,5% 6,4% 7,4% 

samotná pedagog kolektiv moderní jiný důvod 
náplň prostředí 

Obrázek č. 37: Hlavní důvod návštěvy kroužku. 

Otázka č. 2 - Kolik času trávíš dopravou na kroužek (myšleno z domova)? 

Největší počet žáků (38,6 %) dojíždí na kroužek cca 30 minut, 30,9 % dojíždí cca 45 

minut, 20,2 % trvá cesta cca 20 minut. Cca 60 minut to trvá dopravou na kroužek 7,4 % 

žáků a 3,2 % dojíždějí více jak 60 minut. 

Tabulka č. 35: Doprava na kroužek - čas. 

cca 15 minut 19 20,2% 
cca 30 minut 36 38,3% 
cca 45 minut 29 30,9% 
cca 60 minut 7 7,4% 
více jak 60 minut 3 3,2% 

Obrázek č. 38: Doprava na kroužek - čas. 

cca 15 cca 30 cca 45 cca 60 více jak 60 
minut minut minut minut minut 
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Otázka č. 3 - Jak se dopravuješ na kroužek? 

Žáci se na kroužek dopravují nejčastěji hromadnou dopravou ( 36,2 %), 34 % vozí na 

kroužek rodiče autem a 29,8 % používá oba předešlé způsoby dopravy. 

Tabulka č. 36: Způsob dopravy na kroužek. Obrázek č. 39: Způsob dopravy na kroužek. 

50,0% 

40,0% 

30,0% 

20,0% 

10,0% 

hromadná doprava 34 36,2% 
vozí mě rodiče autem 32 34,0% 
oběma způsoby 28 29,8% 

0,0% 

hromadná doprava vozí mě rodiče autem oběma způsoby 

Otázka č. 4 - Chodil bys do DDM, kdyby byl stejný kroužek v blízkosti tvého domova? 

41,5 % žáků by nechodilo do DDM, kdyby měli stejný kroužek v blízkosti svého 

domova. 36,2 % by na kroužky do DDM chodilo nadále a 22,3 % odpovědělo, že neví. 

Tabulka č. 37: Volba DDM či jiného zařízení. 

ano 51 54,3% 
ne 43 45,7% 60,0% 

40,0% 

20,0% 

0,0% 

54,3% 

45,7% 

6.4 Výsledky rozhovorů 

Obrázek č. 40: Volba DDM či jiného zařízení. 

Učitelé tělesné výchovy 

Rozhovorem jsem se snažil získat názory učitelů tělesné výchovy, kteří tvoří 

neoddělitelnou složku při organizování sportovních soutěží v regionu Prahy 12. Doufal 
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jsem, že získám nové impulzy, nápady, které bych mohl použít i při samotné praxi v DDM 

Modřany. 

Pro svůj výzkum jsem oslovil šest učitelů tělesné výchovy na základních školách 

(vzor rozhovoru je v příloze 4) při turnaji basketbalu v sportovní hale DDM Modřany. 

Úvodní otázka měla navodit příjemnou atmosféru mezi mnou a učitelem tělesné 

výchovy. Otázka je záměrně volena obecně, aby mohl dotyčný vyjádřit svůj názor na to, 

jak vidí přístup svých žáků ke sportovním soutěžím. Čtyři učitelé se shodovali v některých 

částech odpovědí, že je velký rozdíl mezi dětmi, kteří se již těchto soutěží několikrát 

účastnily, a mezi začátečníky. Žáci, kteří již vědí o tradici a již si prošli sbíráním bodů v 

jednotlivých soutěžích, přistupují k možnosti účasti mnohem více zodpovědně. Dva učitelé 

vyjádřili svůj názor, že se žáci snaží především ulít z vyučování, a až na druhém místě je 

reprezentování školy. 

Hlavní otázka již souvisela přímo s organizací a širší spoluprací s DDM Modřany. 

Ptal jsem se, jak učitelé hodnotí současnou spolupráci (organizaci, způsob komunikace) 

s DDM Modřany při sportovních soutěžích základních škol a gymnázií. Podotázkou jsem 

zjistit, zdaje tato spolupráce dostačující. 

Doplňující otázkou na hlavní důvody fungování či nefungování jsem se chtěl 

dozvědět konkrétní odpovědi bez toho, abych dotyčného jakkoli naváděl. 

Ukázalo se, že všichni vedoucí hodnotí tuto činnost DDM jako mimořádně přínosnou 

a při hodnocení se vyjadřovali jen v kladných hodnocení. Většina učitelů to také 

připisovala zlepšeným materiálním podmínkám po otevření nové budovy v Herrmannově 

ulici, což zkvalitnilo organizační stránku a pozvedlo celkově jednotlivé soutěže. Dva 

učitelé fungování těchto soutěží také připisují ustálenému vedení sportovní sekce i stálosti 

pedagogů na postu učitelů tělesné výchovy. 

V odpovědích na otázku, zda-li je spolupráce dostačující, se tři učitelé vyjádřili, že 

možnosti účasti ve sportovních soutěžích převažují jejich časové a lidské možnosti. Jelikož 

jednotlivé soutěže se pořádají v několika věkových kategoriích, a jsou-li vysláni jako 

doprovod učitelé tělesné výchovy, nastává velmi často problém se suplováním a ochotou 

kolegů pedagogického sboru, posléze i vedení školy. Zbývající učitelé hodnotili kvantitu 

soutěží na hranici únosnosti jejich možností v rámci mimoškolních aktivit. Z výsledků 

soutěží je zcela patrné, že žádná škola se neúčastní všech sportovních soutěží. 

V konkrétních důvodech, proč funguje a nefunguje tato činnost, se učitelé shodovali, 

že je to především filozofií a přístupem vedením DDM a vedením sportovní sekce, jelikož 

je DDM Modřany zaměřen z velké časti na sport. Důležitým poznatkem byly názory 
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o kvalitě jednotlivých učitelů tělesné výchovy a jejich schopnostech poskytnou své 

prostory, materiální podmínky a personální zajištění pro zdárný průběh soutěže na 

konkrétní škole. Jelikož jsou vytvořeny tyto dobré podmínky, snaží se tedy každý učitel 

uspořádat s podporou DDM ve své škole akci co nejlépe podle možností. Čtyři učitelé 

dokonce zmínili prestižní prostředí mezi jednotlivými školami a uváděli je jako motivační 

element v účasti škol. 

Jedním z mála nedostatků byla otázka kalendářních termínu, které se někdy kryjí s 

jinými soutěžemi (matematika, biologie), ale zde se jedná o problém širšího systému. 

Zástupci ředitele základních škol 

Rozhovory se zástupci základních škol v Praze 12 jsem prováděl telefonicky. 

Z výsledků rozhovorů jasně vyplývá, že nejoblíbenějším kroužkem nabízeným na 

základních školách Prahy 12 je pohybová průprava. Podrobnou tabulku o počtu kroužků a 

o celkovém počtu žáků navštěvujících všechny kroužky uvádím v příloze 43. Po sečtení 

všech žáků navštěvujících sportovní kroužky (celkový počet kroužků činí 43 ) na 

základních školách v Praze 12 jsem získal číslo 709 žáků. 

Cenové rozpětí kroužku se pohybuje od 800-1000 Kč kroužek, podle jeho 

zaměření. 

Vzhledem k známosti mého jména ze schůzí ředitelů ZŠ a faktu, že DDM je 

konkurentem v nabízení zájmových útvarů, jsem si nedovolil zjišťovat, jaké mají ZŠ 

konkrétní nabídky kroužků. 

6.5 Výsledky analýzy 

Interní dokumenty 

Při analýze interních dokumentů DDM Modřany jsem se nejdříve zaměřil na 

vyplněné přihlášky žáků navštěvující sportovní kroužky ve školním roce 2006/2007. 

Z těchto podkladů jsem zjistil, že 108 žáků nespadá do oblasti Prahy 12. Z interních 

dokumentů jsem také zjistil, že celkový počet kroužků je 68. Tyto kroužky celkem 

navštěvuje 741 žáků. Počet žáků od 6 do 15 let je 582. 

Internetová nabídka 

Při analýze nabídky pohybových aktivit na území Prahy 12 jsem se zaměřil na 

stránky městské části Praha 12. Tyto stránky byly v říjnu roku 2006 kompletně 
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aktualizovány a údaje z nich získané by měly mít aktuální vypovídající hodnotu. Při 

analýze jsem se zaměřil na počet nabízených aktivit a na spektrum činností a sportů. 

Po celé sumarizaci jsem zjistil, že v nabídce organizací zabývajících se 

pohybovými či sportovními aktivitami je 94 kroužků (viz příloha 11). Zjistit přesný počet 

návštěvníků nebylo možné zjistit z důvodu finančních a časových. Ze srovnání aktivit 

nabízených jinými organizacemi a DDM vyplývá, že DDM má rezervy v nabídce pestrosti 

kroužků. 
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7 Diskuse 

V úvodu této kapitoly připomínám úkoly, které jsem si při výzkumu stanovil. 

Dosažené výsledky konfrontuji se stanovenými hypotézami uvedenými ve čtvrté kapitole. 

Snažím se vysvětlit svoje úvahy, které jsem v práci použil. Popisuji důvody, proč jsem 

řešil dané problémy určitým způsobem. Hodnotím možnosti a podmínky, za kterých jsem 

dosáhl výsledků své práce. 

Stanovil jsem si celkem pět úkolů, které se mi, podle mého názoru, podařilo ve všech 

případech vyřešit. 

1. Zmapovat potřeby stávajících žáků a jejich rodičů. 

Zjištění, jaké potřeby mají stávající žáci a jejich rodiče, uvádím v následujícím 

textu této kapitoly, kde také zmiňuji, jak jsem se rozhodl problém řešit a jak jsem 

postupoval při vyhodnocení. Konkrétní výsledky jsou uvedeny ve výsledkové části v 

kapitolách 6.1 a 6.2. Uspokojování potřeb žáků a jejich rodičů vyhodnocuji v hypotéze č. 

1 a hypotéze č. 1. 

2. Zjistit z jakých důvodů využívají služeb DDM žáci, kteří nespadají do městské části 

Praha 12. 

Postup řešení tohoto problému a výsledky jsou součástí zhodnocení hypotézy č. 2 

(viz hypotéza č. 2). 

3. Zmapovat konkurenci v oblasti organizovaných tělovýchovných a sportovních aktivit v 

Praze 12 

Výsledky uvádím v kapitole 6.5. 

4. Vypracovat návrh zlepšení marketingového mixu služeb DDM. 

Návrh zlepšení marketingového mixu viz níže. 

5. Zjistit hodnocení vzájemné spolupráce základních škol na území prahy 12 s DDM 

Modřany při organizování sportovních soutěží. 

Postup řešení tohoto problému a získané výsledky uvádím v kapitolách 5.1 a 6.4. 
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Na základě úkolů jsem stanovil následující hypotézy: 

Hypotéza č. 1 - Domnívám se, že propagační a komunikační činnost DDM je více jak 40 

% rodiči dětí navštěvující sportovní kroužky, hodnocena (subjektivním cítěním) jako málo 

efektivní. 

Pro posouzení této hypotézy jsem použil metodu dotazníku. Dotazník byl určen pro 

rodiče dětí, které navštěvují sportovní kroužky v DDM. Dotazník byl rozdělen do tří částí 

(účast ve sportovních aktivitách DDM, kvalita služeb a poslední část se zabývala distribucí 

a kvalitou informací a služeb). Během vyplňování dotazníku si měl respondent skrze 

jednotlivé otázky udělat představu o tom, co vše spadá do propagační a komunikační 

činnosti DDM. Na konec všech otázek je položena shrnující otázka, která je i potvrzením 

či vyvrácením hypotézy č. 1. Myslím si, že jsem získal velkou řadu potřebných 

konkrétních informací pro další zkvalitnění služeb a tento výzkum k tomu může velmi 

přispět. 

Z výsledných odpovědí jsem se dozvěděl, že 10,2 % hodnotí propagační činnost 

a komunikaci jako efektivní, 39,2 % jako dostatečně efektivní, 43,5 % jako málo efektivní 

a 7 % jako neefektivní. Z těchto výsledků je patrné, že více než 40 % rodičů hodnotí 

propagační a komunikační činnost jako málo efektivní. 

Mohu tedy konstatovat, že tato hypotéza se potvrdila. 

Hypotéza č. 2 - Myslím, že více než 80 % žáků, kteří navštěvují sportovní kroužky nabízené 

DDM, je spokojeno (subjektivním cítěním) s náplní a atmosférou v kroužku. 

Pro posouzení této hypotézy jsem použil také metodu dotazníku. Dotazník byl určen 

pro děti a mládež, které navštěvují sportovní kroužky v DDM. Dotazník je sestavený tak, 

abych z odpovědí na jednotlivé otázky mohl lépe pochopit potřeby a způsob myšlení dětí a 

mládeže a přizpůsobit nabízené služby dané poptávce. Z vyhodnocení shrnující otázky 

č. 13 mohu konstatovat, že většina žáků je velmi spokojena s náplní a atmosférou kroužku. 

Z celkového počtu 194 odpovědí tak odpovědělo 164 žáků (tj. 84,5 %). 

Musím tedy konstatovat, že se tato hypotéza potvrdila. 

Hypotéza č. 3 - Domnívám se, že podíl sportovních volnočasových aktivit organizovaných 

DDM Modřany je vyšší než podíl všech základních škol tohoto obvodu (vyjádřeny počtem 

žáků ve věku do 15 let). 
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Jako stěžejní metodu k posouzení této hypotézy jsem použil metodu rozhovoru. 

Důvody proč jsem se tak rozhodl uvádím v kapitole 5.2. 

Rozhovory se zástupci základních škol v Praze 12 jsem prováděl telefonicky. 

Z výsledků rozhovorů jasně vyplývá, že nejoblíhenějším kroužkem, nabízeným na 

základních školách Prahy 12, je pohybová průprava. Podrobnou tabulku o počtu kroužků a 

o celkovém počtu žáků navštěvujících, všechny kroužky, uvádím v příloze 43. Po sečtení 

všech žáků navštěvujících sportovní kroužky (celkový počet kroužků je 43) na základních 

školách v Praze 12 jsem získal číslo 709. Z interních dokumentů DDM Modřany jsem 

zjistil, že ve školním roce 2006/2007 navštěvuje sportovní kroužky 582 žáků od 6 do 15 

let. Srovnáním těchto dvou čísel jsem zjistil, že počet žáků navštěvujících kroužky na 

základních školách je vyšší než počet žáků navštěvujících kroužky DDM. 

Mohu tedy konstatovat, že se tato hypotéza nepotvrdila. 

Hypotéza č. 4 - Předpokládám, že hlavním důvodem návštěvnosti sportovních kroužků 

DDM žáky nespadajících do území městské části Praha 12, je moderní a kvalitní 

vybavenost zařízení pro volný čas. 

Pro posouzení této hypotézy jsem použil metodu analýzy interních dokumentů 

DDM a anketu. Abych mohl tuto hypotézu posoudit, nejdříve jsem musel zjistit počet 

žáků, kteří do kroužků dojíždějí z jiných městských částí Prahy, popřípadě z okolí Prahy. 

Tyto výsledky jsem zjistil z důkladné analýzy interních dokumentů DDM Modřany 

(z přihlášek žáků ve školním roce 2006/2007). Více informací o získání dat uvádím 

v kapitole 5.2. Výsledný počet dojíždějících žáku je 108. Po sestavení ankety jsem obešel 

jednotlivé kroužky, které navštěvují žáci, kteří k nám dojíždějí, a osobně s nimi prošel 

jednotlivé otázky ankety. Z vyhodnocení v kapitole 6.3 je patrné, co je hlavním důvodem 

jejich návštěvnosti právě DDM Modřany. Jako hlavní důvod žáci uvedli samotnou náplň 

kroužku (64,9 %), oblíbeného pedagoga (12,8 %), kolektiv (8,5 %). Kvůli modernímu 

prostředí vybavení navštěvuje kroužek 6,4 % žáků. 

Mohu tedy konstatovat, že hypotéza č. 4 se nepotvrdila. 

Při prvních úvahách, kdy jsem přemýšlel, jak bych mohl zpracovat marketingovou 

část pohybových aktivit nabízených DDM Modřany, jsem si myslel, že bych mohl 

postihnout všechny důležité složky, které marketing veřejných služeb zahrnuje. Jelikož 

jsem ale po prostudování teorie v tomto oboru zjistil, že výsledná práce byla velmi 
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rozsáhlá a že není možné soustředit všechny jednotlivé marketingové složky do jedné 

práce, rozhodl jsem se zaměřit především na nabídku, komunikaci a propagaci, konkurenci 

v tomto oboru a stávající klientelu (děti a rodiče). 

Při tvorbě dotazníků jsem vycházel ze vzájemné spojitosti těchto dvou skupin. 

Můj správný předpoklad o neochotě vyplnění dotazníku některými rodiči se potvrdil. Pro 

navýšení počtu vyplněných dotazníků jsem se rozhodl zbývající počet získat na 

víkendových turnajích s tím, že byl respondent dotázán, jestli již dotazník nevyplňoval. 

Při tvorbě dotazníku pro rodiče jsem se snažil více postihnout propagaci a 

komunikaci, než samotnou náplň kroužku (tomu se věnuji více v dotazníku pro žáky). 

Rozhodl jsem se tak, protože ze zkušenosti vím, že rodiče mají zcela jiný pohled na 

poskytování služeb, než jejich děti. Dotazník jsem rozdělil do tří tématických skupin. První 

čtyři otázky se zabývají účastí ve sportovních aktivitách pro děti i rodiče. Otázky č. 5 - 8 

se zabývají kvalitou nabízených služeb. Poslední skupina otázek č. 9 - 17 se zabývá 

distribucí a kvalitou služeb. Otázka č. 17 je shrnující otázkou všech předcházejících a 

pokud nebyla zodpovězena, dotazník jsem do výsledkové části nezahrnul. 

Při tvorbě otázek jsem se snažil možné varianty odpovědí přizpůsobit všem 

společenským vrstvám tak, aby jasně chápaly, jaké odpovědi po nich požaduji. Mohu 

považovat za pozitivní zjištění, že vyplnění těchto otázek nedělalo rodičům nejmenší 

problémy. 

Při úvaze jak a v jakém počtu oslovím rodiče jsem vycházel z počtu dětí, kterým byl 

dotazník vydán, domu pro rodiče a počítal jsem ze 70 % návratností. Chybějící počet 

dotazníků jsem doplnil získáním vyplněných dotazníků na víkendových turnajích. Nakonec 

jsem rozdal 260 dotazníků, z nichž jsem 210 použil ve výzkumu. 

Je zřejmé, že ideálním stavem by bylo mít vyplněný dotazník od všech 741 rodičů, 

ale výše prostředků a stejný objem dotazníků pro žáky, by již nebyl v mezích mých 

možností. Přesto si dovolím tvrdit, že počet a struktura oslovených rodičů, vycházející 

z výběru zájmových útvarů při vyhodnocování dotazníku pro děti, je natolik vypovídající a 

spolehlivá, že můžu dosažené výsledky použít pro objektivní výzkum mého problému. 

Dotazník pro děti (žáky) jsem sestavoval až po sestavení dotazníku pro rodiče. Cílové 

informace souvisely s náplní a atmosférou v kroužcích, nabídkou atd. a měly doplnit 

získaná fakta z dotazníku pro rodiče. 
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S vyhodnocováním výsledků obou dotazníků jsem neměl velké problémy. U každé 

otázky jsem uvedl počet odpovědí u jednotlivých variant, nebo, jednalo-li se o otevřenou 

odpověď, uvedl jsem nejčastější odpovědi. 

Chtěl bych také dodat, že některé dotazníky byly vyplněny částečně. Tyto 

dotazníky jsem přesto nevyřadil. Jestliže respondenti odpověděli alespoň na skupinu 

otázek (např. dotazník rodičů otázka č. 1-4), výsledky jsem zpracoval. Ostatní data jsem již 

nepovažoval za vypovídající, a proto jsem je do výsledků nezapočítával. U některých 

otázek jsem výsledky zpracovával podle dívek a chlapců, věkové rozdělení jsem nedělal 

z důvodu nestejného počtu respondentů ve věkových skupinách. 

Je pravda, že jsem některé otázky k ověření hypotéz nepotřeboval, ale i tyto otázky 

mně posloužily k doplnění informací, které jsem chtěl zjistit. Výsledky ze všech získaných 

šetření jistě použiji ve své praxi v DDM Modřany. Musím také kriticky říci, že jsem 

z některých otázek nezískal takové informace, které jsem chtěl. V celkovém hodnocení se 

mi pak zdály zbytečné a příště bych je vynechal. 

Myslím si, že až na pár detailů se mi podařilo sestavit dotazník tak, aby mi pomohl 

dosáhnout cíle, úkoly a vyvodit závěry mé diplomové práce. 

Veškeré údaje jsem nakonec zpracoval formou grafů a tabulek početním a 

procentuálním vyjádřením. 

Rozhovor s učiteli tělesné výchovy a zástupci ředitele 

Tyto rozhovory mi měly umožnit nahlédnout na jejich názory, ohledně spolupráce 

na sportovních soutěžích pro žáky ze základních škol Prahy 12. Dále jsem se dozvěděl, 

kolik mají školy zájmových kroužků, jaký počet žáků tyto kroužky navštěvuje a jaký je 

nejoblíbenější kroužek. Všichni učitelé tělesné výchovy i zástupci ředitele byli ochotní a 

rozhovor probíhal v přátelské atmosféře. 

Tvorba ankety 

Při tvorbě ankety pro dojíždějící žáky mimo oblast Prahy 12 jsem se snažil zjistit 

čtyři hlavní důvody jejich dojíždění do DDM Modřany. Zajímalo mě, jaký je hlavní důvod 

navštěvování kroužku, kolik času tráví dopravou, jak se dopravují a jestli by využili našich 

služeb, kdyby měli obdobný kroužek v místě svého bydliště. 

Po závěrečném vyhodnocení hypotéz a splnění všech úkolu jsem stanovil návrh 

marketingových zlepšení, které by měli přispět k celkovému zlepšení nabízených služeb. 
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Návrh marketingových zlepšení 

Tendence potřeb zákazníků, které se projevily ve výzkumu, analyzuji a popisuji v 

marketingovém mixu, kde přikládám možná řešení s praktickým využitím a realizací. 

Největší prostor v tomto návrhu věnuji oblasti produktu a komunikaci, protože byly 

hlavním předmětem mého zkoumání. Velkou pozornost věnuji personální oblasti, z důvodu 

nezastupitelnosti tohoto článku v celém „výrobním procesu" DDM. Ostatním částem 

marketingového mixu se věnuji okrajově. 

Produkt 

Nabídka služeb DDM by měla vycházet z těchto bodů: 

• požadavky zákazníků DDM 

• okamžité reakce na chování konkurence na území Prahy 12 

• historie a kultura DDM 

• reakce na změny technologií 

• přírůstky a slučování 

Nabídka 

Z výsledků výzkumu nabízených pohybových aktivit, rodičům i dětem žádná 

pohybová aktivita v nabídce nechybí. U zanedbatelného procenta navrhovaných aktivit, 

jako lední hokej, plavání, tenis, se nejeví tyto aktivity jako rentabilní. Vzhledem 

k možnostem DDM, není možné zajistit jejich provoz. Procento těchto podnětů je velmi 

malé a nezaručuje, že by jej žáci využili. Z tohoto důvodu není potřeba ve výčtu 

současných pohybových aktivit nic měnit. 

Srovnání s nabídkou konkurence na území Prahy ukazuje, že DDM má rezervu v 

pestrosti nabídky kroužků. Z tohoto zjištění vyplývá, že DDM má prostor již tak početnou 

nabídku kroužků rozšířit o méně známé aktivity. 

Příležitostná činnost 

Letní tábory by chtělo navštívit 10,8% žáků, příměstské tábory využívá jen 3,6% 

žáků a víkendových akcí se zúčastňuje 21,1% žáků. Tato získaná data jsou velmi nízká a je 

nutné hledat příčiny tak nízkého zájmu žáků u těchto druhů produktů. 
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Náplň kroužků a atmosféra 

Dle výzkumného vyjádření jsou žáci spokojeni s náplní a atmosférou v kroužcích a 

za nejčastější důvod návštěvy kroužku označují, že je tato činnost baví. Tímto získaným 

poznatkem by se měli především řídit lektoři kroužků, kteří mají jako prvotní cíl při výuce, 

zlepšení výkonnosti žáků. 

Jedinečnost produktu 

Velkou výhodou je provozování, díky specifické vybavenosti, některých pohybových 

aktivit, které DDM Modřany nabízí a které nemá většina podobných zařízení ve své 

nabídce. Tento produkt je potřeba využít především v distribuci a reklamě k přilákání 

nových klientů. 

Nabídka pro dospělé 

Z vyjádření rodičů vyplývá, že nabídku pro dospělé pravidelně využívá 5,2 % a občas 

14,8 %. Dalším zkoumáním by bylo zajímavé zjistit v jakém poměru klienti využívají druhy 

nabízených aktivit a podle výsledků přizpůsobit tuto nabídku služeb. 

Frekventovanost 

Zjištění zájmu frekventovanosti kroužku ukazuje, že se liší potřeby chlapců od dívek. 

Více jak polovina chlapců (55,1 %) by chtěla kroužek 2x v týdnu. U dívek je toto číslo 

nižší (39,6 %). Vzhledem ke kapacitním možnostem sportovišť DDM a zvýšení cen kroužků 

v současné době není možné navýšit frekventovanost kroužků. Vzhledem, ale 

k situaci, že DDM jedná o možném postavení nafukovací haly v horizontu 4 let, jsou tyto 

výsledky významným zjištěním. 

Marketingová komunikace 

Jedním z klíčů k realizaci úspěšné propagační strategie DDM je stanovení 

nejdůležitějších cílů. V rámci propagace služeb DDM je podstatné: 

• informovat stávající žáky a rodiče o jejích výhodách pro zákazníky 

• vybudovat preferenci služeb DDM u žáků i rodičů 

• přesvědčit nové klienty, aby využili služeb DDM 

• průběžně poskytované služby připomínat 

• rozlišit nabídku služeb od konkurence 
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• tlumočit okruhu cílových zákazníků filozofii a hodnoty firmy 

Motivační impulz 

Nejčastějším způsobem, který žáky přivedl do DDM, je informace předaná od 

kamaráda. Druhým nejčastějším důvodem byla pohnutka ze strany rodiče. Z těchto získaný 

výsledků je potřeba vyvodit patřičné důsledky v rámci zaměření propagace a marketingové 

komunikace informací při zápisu na začátku školního roku. Je-li informací od kamaráda 

získána třetina žáků, nabízí se možnost využít tohoto zjištění v praxi. Vhodně zvolená 

soutěž v době zápisu do kroužků může mít velký efekt na nábor nových dětí. Pakliže žák 

přivede kamaráda, dostává se do výherní soutěže o předem známé ceny. Podobný 

motivační efekt by mohlo splňovat zlevnění kursovného, což by mohla být motivační 

pohnutka pro dospělé. 

Plánování propagace 

Zjištění, že 14,6 % žáků dojíždí z oblastí mimo Prahu 12, se dá využít v plánování 

plošné propagace. Tento počet ukazuje, že se vyplatí investovat do propagace 

i mimo území Prahy 12. 

Výzkumné zjištění, že 64,6 % rodičů považuje za podstatné, kdo a jak jejich dítě 

vyučuje, ukazuje na velké sledování této oblasti činnosti. Jelikož jsou zaměstnanci DDM 

vysokoškolsky vzdělaní pedagogové nebo odborníci ve svém oboru, měly by tyto 

informace být propagovány především u zápisu i u jednotlivých akcích během školního 

roku. Z hlediska praxe u táborové činnosti je tato informace velmi podstatná pro odlišení 

od ostatních organizací, kteří tuto činnost vykonávají bez patřičných kompetencí. 

Informovanost rodičů 

39,5 % rodičů má jen základní informace o svém dítěti a 13,3 % rodičů nedostává 

informace. Jelikož pedagogové učí většinou v souvislých blocích a mezi kroužky nejsou 

přestávky na předání některých informací, možnou alternativou, jak zajistit 

zprostředkování informací by bylo zavedení konzultačních hodin. Míru zavedení 

konzultačních hodin je potřeba přizpůsobit podle specifik jednotlivých kroužků. 

Formy informování 

Z hlediska forem informování klienti dávají přednost nástěnkám (29,5 %), malým 

letákům (27,7 %), e-mail upřednostňuje (26 %) a webové stránky 16,2 % klientů. 

Vyhovuje-li klientům nejvíce forma informování pomocí nástěnek, je nutné, aby DDM 

nechalo vybudovat síť nástěnek na důležitých komunikačních uzlech na území Prahy 12. 
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Podle výsledků výzkumu by měly být rozděleny finance z rozpočtu na propagaci na 

jednotlivé formy propagace. 

Ze zjištění, že 32,5% rodičů by uvítalo hromadné informování, a 67,5% ne, vyplývá, 

že je potřeba vydělit skupinu, která o tuto službu stojí, a vytvořit databázi informování. 

Využívání webových stránek 

Ze získaných informací o navštěvování webových stránek jsou nejdůležitější 

zjištění, že 21,5 % jich využije jen při zápisu a 27,1 % je nevyužívá vůbec. V praxi je nutné 

najít zajímavý způsob, jak přimět klienty k větší aktivitě při hledání informací např. pomocí 

audiovizuálních záznamů z kroužků apod. 

Úroveň webových stránek 

Úroveň webových stránek je 53,3 % rodičů hodnocena kladně a 36,8 % ji vnímají 

jako uspokojivou a 9,9 % jako špatnou. Detailně zjistit v čem je nespokojenost rodičů a 

zjištěné nedostatky uvést do praxe. Možné řešení by poskytla firma zabývající se touto 

problematikou. 

Personální zabezpečení 

Odbornost pedagogů 

Výsledky spokojenosti s odborností pedagogů ukazují, že 83,6 % rodičů je 

spokojeno. U rodičů, jejichž odpověď zněla, že by to mohlo být lepší a že nejsou spokojeni 

(celkem 11,1 %), je nutné najít příčiny těchto negativních názorů. Možnou příčinou může 

být špatná komunikace lektora s rodiči či dětmi, i když jeho odbornost a úroveň jsou na 

vysokém stupni, anebo opravdu nižší odbornost. Pro získání přesných informac, navrhuji 

konkrétnější prozkoumání vnímání pedagogů rodiči v detailnějším průzkumu. 

Způsob vyučování 

Pro 64,6 % rodičů je důležité, kdo a jakým způsobem vyučuje jejich dítě. Tento fakt 

je třeba zohlednit v distribuci a komunikaci s rodiči (viz výše). 

Informovanost 

9,6 % naopak neví, kdo jejich dítě vyučuje. DDM si buduje důvěryhodnost své 

organizace na trhu volnočasových aktivit a dobré vztahy s rodiči jsou základem 

dlouhodobé strategii. I když rodič neprojevuje velké úsilí o informace o dění v kroužku, měl 

by být osloven různými typy forem, které by mu nenucené základní informace poskytli. 
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Účast lektorů u zápisu, zaslání úvodního informačního dopisu rodičům, prezentace osoby 

na webových stránkách, interních nástěnkách , informační leták s náplní kroužku, cíly a 

obsahy, metodami atp. 

Hodnoty výběru 

Nečekané výsledky výzkumu přináší vyhodnocení výběru kroužku z hlediska hodnot. 

Podle výsledků přikládají žáci pedagogovi druhý největší význam po zájmu dítěte. Úzká 

vazba žáků na pedagogy je zde zcela patrná, i z jiných odpovědí v dotazníku. 

Spokojenost s lektorem 

Spokojeno s lektorem je 87,1% žáků. Z tohoto mimořádného výsledku se dají 

vyvozovat další možnosti využití tohoto stavu. V rámci zápisu by děti měli vědět, kdy bude 

jejich oblíbený pedagog vyučovat. Lze motivovat k návštěvám víkendových akcí skrze 

oblíbeného lektora. To samé lze aplikovat na letní a zimní tábory. 

Změna pedagoga 

Změna pedagoga mezi školními roky vadí více chlapcům (54,1%) než dívkám 

(30,2%). Vedení DDM by mělo vyvinou aktivitu pro udržení stálého pracovního kolektivu, 

protože pedagogové na sebe vážou i žáky. S odchodem lektora nastává i úbytek žáků. V 

některých případech jdou i žáci za lektorem ke konkurenci. 

To by si mělo vedení uvědomit, protože 4,3% dětí označily na prvním místě jako 

důvod své návštěvy kroužku právě pedagoga. 

Cena 

Současná cena 

Z výsledků výzkumu je patrné, že 75,7 % rodičům nedělá problém nynější cenová 

úroveň kroužků. Vzhledem k tomu, že 24,3 % rodičů se vyjádřilo o cenách kroužků jako 

vysokých a toto číslo není zanedbatelné, je potřeba při navyšování cen počítat s úbytkem 

klientů. Před každým navyšováním cen je potřeba udělat důkladnou ekonomickou analýzu 

výše cen, na možný dopad snížení počtu klientů. 

Srovnání cen 

Ve srovnání cen kroužků nabízených školami má DDM ceny nižší. Není teda potřeba 

se obávat přechodu žáků DDM ke konkurenci z důvodu levnějších produktů. 
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Materiální prostředí 

Dům dětí a mládeže v Modřanech je nejmodernější zařízení, které slouží 

k volnočasovým aktivitám v České republice. Z výsledků výzkumu je patrné, že velká 

většina rodičů i dětí pokládá prostředí v kterém se kroužky vyučují za jednu 

z nej důležitějších věcí při výběru kroužku. 2,9% rodičů dokonce uvádí významnost 

prostředí na prvním místě při rozhodování, kam své dítě umístí do kroužku. 

Z tohoto zjištění je potřeba vyvodit opatření ve formě finančních prostředků, 

které by přispěly k údržbě stávajícího stavu. Je potřeba investovat do údržby a 

modernizace celého areálu a vybavení. 

Distribuce 

Den otevřených dveří 

Dne otevřených dveří využilo 18,5% klientů a 40,3% jich hodlá tuto možnost 

distribuce služeb DDM využít budoucnosti. Toto zjištění je podstatné pro přesvědčení 

ředitelství, ekonomického oddělení o smysluplnosti této formy distribuce, na vynaložení 

finančních prostředků na její propagaci a zajištění. Cílem akce musí být prezentace 

profesionálních služeb. 

Velmi důležitou oblastí, kterou doposud DDM nemá ve svém systému, je informační 

systém, pověřit vedoucího propagace, aby sledoval změny preferencí klientů, cenové 

pohyby u konkurence, poznatky o nových produktech. Bez přesných a aktuálních 

informací se kvalitní rozhodnutí dělají jen velmi těžko. 
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8 Závěr 

Dům dětí a mládeže Praha 12 - Modřany nabízí širokou škálu pohybových aktivit 

trávení volného času dětí a mládeže. Problém diplomové práce spočíval v otázkách 

souvisejících s využitím marketingové strategie, která by směřovala ke zkvalitnění oblasti 

nabídky, komunikace a propagace a navýšení počtu klientů. Může marketingový výzkum 

a následný návrh opatření v marketingovém mixu přispět k zlepšení těchto oblastí, nebo je 

stávající systém, řízený intuicí a úsudkem dostačující? 

Takto formulovaný problém se také odráží v cíli mé diplomové práce: vytvořit 

marketingovou studii, která by se zabývala nabídkou a volbou nejúčinnějších prostředků 

komunikace a propagace volnočasových pohybových aktivit nabízených v Domě dětí a 

mládeže v Modřanech. Cíl se mi podařilo splnit. 

Na základě použitých metod výzkumu a výsledků výzkumu jsem vyvodil závěry 

a sestavil návrh zlepšení v marketingovém mixu (viz diskuse) služeb nabízených DDM 

Modřany: 

• Management sportovní sekce vedený intuicí a úsudkem, na základě mnohaletých 

zkušeností práce v DDM, umí sestavit nabídku pohybových aktivit bez 

marketingového výzkumu a nástrojů marketingu. Tento fakt konstatuji na základě 

vyjádření rodičů i žáků navštěvujících kroužky DDM. Management dokáže 

pomocí úsudku určit aktuální potřeby trhu, přání zákazníků a vyváženou nabídkou 

přispět z základnímu úkolu, kterým je uspokojení zákazníků. 

• Komunikační a propagační strategie vedená úsudkem a intuicí je nedostačující a 

selhává v mnoha směrech svého naplnění. Efektivnost komunikace je mimořádně 

nízká a v mnoha oblastech nekoncepční řízení vychází velmi často naprázdno. 

Management sportovní sekce využívá pouze dvojí formu propagace, reklamu a 

osobní prodej. Public relations a podpora prodeje jsou komunikační nástroje, které 

DDM prakticky nepoužívá. 
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Intuice není dobrým substitutem výzkumu. Na druhé straně však výzkum nemůže 

zcela nahradit intuici a úsudek. Nejlepší marketingová rozhodnutí vždy vycházejí ze směsi 

výzkumu, intuice a úsudku, 

Byl bych rád, a pevně tomu věřím, kdyby většina získaných údajů z této diplomové 

práce posloužila k zlepšení nabízených služeb v DDM Modřany, a tím i přispěla i k 

většímu nárůstu nové klientely. 

Pro mne osobně byl tento výzkum přínosem v tom, že jsem získal větší přehled, 

nápady a poznatky v oblastech marketingu a jeho možnostech, které v praxi velmi často z 

nevědomosti přehlížíme nebo suplujeme intuicí či úsudkem. Nejvíce jsem však chtěl získat 

informace o vnímání žáků a jejich rodičů, nabídky kroužků, komunikace a propagace, 

abych mohl promítnout tyto poznatky do způsobu nabídky pohybových aktivit v DDM 

Modřany. 
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Dotazník - rodiče 

Vážená paní, vážený pane! 

Jsem studentem Pedagogické fakulty UK a zároveň zaměstnancem Domu dětí a 
mládeže v Modřanech. Téma mé diplomové práce je zaměřeno na zkvalitnění a 
zefektivnění marketingové složky ve sportovním oddělení DDM Modřany. Chtěl jsem Vás 
požádat o pomoc ve formě pravdivého vyplnění tohoto anonymního dotazníku, který 
obsahuje 17 otázek. 

Cílem práce je najít nejúčinější prostředky propagace volnočasových pohybových 
aktivit nabízených DDM Modřany a tím přispět k zkvalitnění nabízených služeb. 

Předem děkuji za projevenou ochotu. Zdeněk Grečnár 

1 - 4 Účast ve sportovních aktivitách DDM 

1 Využíváte nabídku sportovních aktivit v DDM Modřany pro dospělé? 
(horolezectví, cvičení pro ženy - aerobic, kalanetika, p-class, jóga, posilovna, spininng) 

2 Je nějaká sportovní aktivita, která vám chybí v nabídce DDM Modřany, jak pro dospělé 
tak i pro děti a mládež. 

11 ano - pravidelně 
12 občas 
13 vím o této nabídce, ale nevyužívám ji 
14 ne 

• • • • 

21 ano-jaká? 
22 ne 
23 nevím 

• • • 

3 Co očekáváte od účasti Vašeho dítěte ve zvoleném kroužku? 

31 relaxaci, odreagování, odpočinek 
32 zlepšení dovedností a schopností 
33 vyplnění volného času kvalitní aktivitou 
34 jiné důvody (jaké?) 

• • • • 

4 Navštěvuje vaše dítě sportovní či pohybové kroužky ještě jinde než v DDM? 

41 ano - napište, kde • • 42 ne 
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5 - 8 Kvalita služeb 

5 Jste spokojeni s odborností a úrovní pedagogů DDM? 

51 ano velmi • 
52 mohlo by to být lepší • 
53 nejsem spokojen(-a) • 
54 nemám názor • 

6 Je pro Vás důležité, kdo a jakým způsobem vede (vyučuje) vaše dítě v kroužku? 

61 ano, je to pro mne velmi podstatné • 
62 mám jen základní informace • 
63 nevím, kdo mé dítě vyučuje • 

7 Čemu přikládáte největší význam při výběru kroužku z těchto variant? 
(do vyznačeného čtverečku označte pořadí prvních tří). 

71 prostředí • 
72 pedagog • 
73 vybavení • 
74 reference • 
75 specifikum kroužku • 
76 zájem dítěte • 

8 Jaká je podle vašeho názoru cenová úroveň sportovních kroužků nabízených DDM? 

81 cena je nízká, byli bychom ochotni zaplatit více • 
82 cena je přiměřená • 
83 cena je vysoká • 

9 - 1 7 Distribuce a kvalita informací a služeb 

9 Jste spokojeni s dostupností informací týkajících se vašeho dítěte? 

91 ano, dostávám potřebné informace • 
92 mám jen základní informace • 
93 potřebné informace nedostávám • 

10 Uvítali byste hromadné informování o konaných akcích, náhlých změnách přes 
elektronickou poštu (váš-mail)? 

101 ano • 
102 ne • 

11 Které formě informování o jednotlivých akcích, provozních změnách atd. dáváte 
přednost? 

111 nástěnky • 
112 malé letáky do ruky • 
113 informace zasílané e-mailem • 
114 informace na webových stránkách DDM • 

(aktuality na 1. straně webových stránek) 
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12 Navštěvujete webové stránky DDM Modřany - www.ddmmodrany.cz? 

121 ano, každý den • 
122 lxtýdne • 
123 lx měsíčně • 
124 při potřebě informací • 
125 jen při zápisu do kroužků • 
126 nenavštěvuji webové stránky • 

13 Jestliže navštěvujete webové stránky DDM Modřany, považujete jejich úroveň za: 

131 výbornou • 
132 velmi dobrou • 
133 uspokojivou • 
134 špatnou • 

14 Využíváte Dne otevřených dveří, kdy je možné navštívit v plném provozu jakýkoliv 
kroužek či činnost? 

141 ano, využil (a) jsem této příležitosti • 
142 ne, neláká mě to • 
143 jistě toho využiji v budoucnu • 

15 Vyhovují Vám způsoby plateb a rezervační systém? 

151 ano, jsem velmi spokojen (a) • 
152 mohlo by to být lepší • 
153 jsem nespokojen (a) • 

16 Doporučili byste nabízené služby DDM svým známým? 

161 již jsem tak udělal (-a) • 
162 s výhradami • 
163 v žádném případě • 

17 Hodnotíte propagační činnost a komunikaci s DDM jako: 

171 efektivní • 
172 dostatečně efektivní • 
173 málo efektivní • 
174 neefektivní • 
175 nedovedu posoudit • 
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Dotazník - děti 

Ahoj, kluci a holky! 

Protože se snažím zlepšit podmínky pro sportování v Domě dětí a mládeže Modřany, 
kde navštěvuješ kroužky ve sportovní sekci, dovoluji si tě požádat o pomoc. Vyplň, 
prosím, pravdivě tento dotazník, který obsahuje 18 otázek. Je zcela anonymní (nemusíš 
se podepisovat), takže bez obav vyznač své odpovědi (zaškrtni křížkem). Nikdo se je 
nedozví. 

1 Jsem 11 dívka • 

12 chlapec • 

2 Je mi let. 

3 Co nebo kdo tě přivedl do kroužku DDM? 

31 rodiče • 
32 kamarád • 
33 webové stránky -internet • 
34 leták • 
35 plakáty z vývěsek • 
36 jiný způsob • 

4 Stačí, když probíhá kroužek lx týdně, nebo by měl být častěji? 

41 lx • 
42 2x • 
43 3x • 

5 Využil(a) bys příležitosti navštěvovat kroužek v pátek? 

51 ano • 
52 ne • 
53 jen v I. pololetí (podzim, zima) • 

6 Jsi spokojený(á) s lektorem, který vás má na starost v kroužku? 

61 ano, velmi • 
62 mohlo by to být lepší • 
63 ne • 

7 Myslíš si, že lektor tvého kroužkuje profesionál ve svém oboru? 

71 ano • 
72 nevím, vyhovuje mi to, tak jak to je • 
73 nevím, nedokážu to posoudit • 
74 ne • 

107 



8 Je nějaký sportovní kroužek, který bys chtěl(a) navštěvovat a DDM ho nemá 
v nabídce? 

81 ano - napiš jaký? D 
82 ne • 

9 Přivítal bys více víkendových akcí pořádaných DDM? 

91 ano • 
92 nevím, že nějaké probíhají Li 
93 neúčastním se víkendových akcí • 

10 Navštěvuješ ještě někde jinde sportovní či pohybové aktivity mimo DDM 
Modřany? 

101 ano - napiš, kde? d 
102 ne • 

11 Vadí ti změna pedagoga mezi jednotlivými školními roky? 

111 ano • 
112 ne • 
113 je mi to jedno • 

12 Čemu přikládáš největší význam při navštěvování kroužků v DDM? 

121 modernímu prostředí a vybavení • 
122 oblíbenému pedagogovi • 
123 vlastní náplni kroužku • 

13 Jsi spokojený(á) s náplní kroužku? 

131 ano, kroužek mě moc baví • 
132 mohlo by to být lepší • 
133 ne, kroužek mě nebaví • 

14 Označ do čtverečků tři nejzávažnější důvody tvé účasti v kroužku. 
Použij číslice 1,2,3. 

141 tato činnost mě baví • 
142 očekávám zlepšení svých dovedností a schopností • 
143 nechci se poflakovat na ulici • 
144 chtějí to rodiče • 
145 kvůli kamarádům • 
146 kvůli vedoucímu kroužku • 
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15 Doporučil(a) bys kamarádovi, aby se také přihlásil do nějakého sportovního 
kroužku? 

151 už jsem to udělal(a) • 
152 určitě to udělám • 
153 raději ne • 
154 určitě ne • 

16 DDM o letních prázdninách pořádá letní tábory se zaměřením na sport. Chtěl(a) by 
si s DDM jet na letní tábor či sportovní soustředění? 

161 ano • 
162 ještě nevím • 
163 spíše ne • 
164 určitě ne • 

17 DDM pořádá o prázdninách během školního roku příměstské tábory, kdy můžeš 
navštívit sportoviště DDM či program připravený pedagogy DDM. Využíváš tyto 
služby? 

171 pravidelně se zúčastňuji příměstských táborů • 
172 vím o této možnosti, ale nevyužívám ji • 
173 nevím o této možnosti • 

18 Chceš-li ještě něco napsat o sportovních kroužcích (pochvalu, připomínky, kritiku) 
v DDM, napiš. 
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Anketa 

věk: kroužek: dívka chlapec 

Co je hlavním důvodem tvé návštěvy kroužku v DDM Modřany? Vyber jeden 

nejdůležitější z této nabídky. 

samotná náplň • 

vedoucí • 

kolektiv • 

moderní prostředí a vybavení • 

jiný důvod: 

Kolik času trávíš dopravou na kroužek (myšleno z domova)? 

cca 15 minut • 

cca 30 minut • 

cca 45 minut • 

cca 60 minut • 

více jak 60 minut • 

Jak se dopravuješ na kroužek? 

hromadnou dopravou • 

vozí mě rodiče autem • 

oběma způsoby (podle situace) • 

Chodil bys do DDM, kdyby byl stejný kroužek v blízkosti tvého domova? 

ano • 

ne • 
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Struktura rozhovoru 

Seznámení s řešenou problematikou -

pohybové aktivity mají pozitivní vliv na vývoj mladého člověka. Základní školy, 

gymnázia a Domy dětí a mládeže nabízejí pohybové aktivity v rámci své činnosti. Velmi 

důležitým vyústěním tohoto snažení je uplatnění získaných schopností a dovedností žáků 

v rámci sportovních soutěží. 

Úvodní otázka 

Jak byste hodnotil přístup vašich žáků ke sportovním soutěžím pořádaným v rámci 

obvodu Praze 12 (přístup - tendence zájmu)? 

Hlavní otázka 

Jak hodnotíte současnou spolupráci (organizace, způsob komunikace) s DDM 

Modřany při sportovních soutěžích základních škol a gymnázií? 

• Myslíte si, že je tato spolupráce ze strany DDM dostačující? 

Doplňující otázka 

Dokážete popsat hlavní důvody, proč sportovní soutěže mezi školami fungují či 

nefungují? 
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Strategický marketingový plán 

Vychází s analýzy současného stavu a směruje organizaci jak dosáhnout cílů co 

nejefektivnější cestou. 

Strategický marketingový plán začíná formulováním posláním organizace. 

Poslání organizace má za úkol vyjádřit oprávněnost existence organizace. U DDM 

Modřany je posláním smysluplně ovlivňovat volný čas dětí a mládeže a dospělých. K. tomu 

může sloužit motto DDM, z kterého je pro veřejnost jasně patrné, proč organizace existuje 

a jaký je přístup organizace k zákazníkovi. 

Druhým, velmi náročným krokem je analýza SWOT. Tato analýza představuje 

podrobný popis a určení důležitosti silných a slabých stránek ( analýza S - W) a dále 

možných hrozeb a příležitostí (analýza O - T), které s sebou přináší trh. 

Analýza vnějšího prostředí O - T neboli příležitostí a hrozeb 

Tato sféra leží mimo kontrolu vlastních pracovníků DDM a zpravidla působí 

nekontrolovatelnými faktory a vlivy. Makroprostředí je složené z ekonomického, 

politického, legislativního, demografického, kulturního a sociálního a ekologického 

prostředí. Tržní prostředí tvoří konkurence, zákazníci a dodavatelé. 

DDM si tímto zjistí svou vlastní pozici na daném trhu a v neposlední řadě získá 

potřebné informace ke zlepšení své činnosti, změně orientace, zaměření apod. 

Analýza vnitřního prostředí S - W neboli silných a slabých stránek 

Analýza vnitřního prostředí zahrnuje celou řadu faktorů, u nichž se organizace 

DDM musí poctivě rozhodnout, zda ten či onen faktor organizace může považovat za 

silnou či slabou stránku. Nejdříve se hodnotí pozice DDM na daném trhu. Další oblasti 

analýzy jsou: pedagogický personál, ostatní personál, využívání informačního systému, 

oblast techniky a technologie, financování podniku. 

Poté je potřeba se zaměřit na základní charakteristiky marketingu: produkt, cenu, 

distribuci, komunikační mix, materiální prostředí. 

Takto provedená analýza není samoúčelná, ale měla by být podkladem pro další 

strategická rozhodování. Vzhledem k tomu, že mezi problémy, charakterizovanými 

slabými stránkami firmy, existují vzájemné vztahy v pozici příčina následků, je celý 
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systém vztahů řešen prostřednictvím kauzální analýzy, která umožňuje odhalit prioritu 

řešení problému. 

Strategie firmy na základě SWOT analýzy 

Tvorba celkové marketingové strategie vychází z marketingových cílů, jejich 

formulace předpokládá předchozí stanovení cílů DDM a celkovou analýzu organizace 

jejího prostředí, zahrnující především marketingovou analýzu včetně SWOT, členění trhu a 

analýzu zákazníka, analýzu konkurence a analýzu marketingového mixu (produkt, ceny, 

distribuce, komunikace). 

Na základě těchto podrobných analýz se volí neefektivnější marketingová strategie. 
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VYHLÁŠKA 
ze dne 9. února 2005 

o zájmovém vzdělávání 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 112, § 121 odst. 1 a § 123 
odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 
jiném vzdělávání (školský zákon): 

ČÁST PRVNÍ 
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 

Účastník zájmového vzdělávání 
Účastníky zájmového vzdělávání jsou děti, žáci a studenti; účastníky mohou být také 
pedagogičtí pracovníci, zákonní zástupci nezletilých účastníků, popřípadě další fyzické 
osoby. 

§ 2 
Formy zájmového vzdělávání 

Zájmové vzdělávání lze uskutečňovat zejména těmito formami: 
a) příležitostnou výchovnou, vzdělávací, zájmovou a tématickou rekreační činností nespojenou s pobytem mimo 

místo, kde právnická osoba vykonává činnost školského zařízení pro zájmové vzdělávání", 
b) pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností, 
c) táborovou činností a další činností spojenou s pobytem mimo místo, kde právnická osoba vykonává činnost 

školského zařízení pro zájmové vzdělávání", 
d) osvětovou činností včetně shromažďování a poskytování informací pro děti, žáky a studenty, popřípadě i další 

osoby a vedení k prevenci sociálně patologických jevů, 
e) individuální prací, zejména vytvářením podmínek pro rozvoj nadání dětí, žáků a studentů, nebo 
f) využitím otevřené nabídky spontánních činností. 

ČÁST DRUHÁ 
ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 

§3 

Školská zařízení pro zájmové vzdělávání jsou: 
a) středisko volného času (dále jen "středisko"), 
b) školní klub (dále jen "klub"), 
c) školní družina (dále jen "družina"). 

Středisko 
§ 4 

Činnost střediska 
(1) Činnost střediska se uskutečňuje ve více oblastech zájmového vzdělávání nebo se 
zaměřuje na konkrétní oblast zájmového vzdělávání. 
(2) Středisko ^ může poskytovat metodickou, odbornou, popřípadě materiální pomoc 
účastníkům zájmového vzdělávání, případně školám a školským zařízením. 
(3) Středisko má tyto typy: 
a) dům dětí a mládeže, který uskutečňuje činnost ve více oblastech zájmového vzdělávání, 
b) stanice zájmových činností zaměřená na jednu oblast zájmového vzdělávání. 

(4) Středisko zpravidla vykonává činnost po celý školní rok, a to i ve dnech, kdy neprobíhá 
školní vyučování. 

§5 
Účastníci činnosti střediska 
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(1) Činnost střediska je určena pro děti, žáky, studenty, pedagogické pracovníky, 
popřípadě další osoby, a to bez ohledu na místo jejich trvalého pobytu nebo jiné podmínky. 
(2) O přijetí účastníka k činnosti střediska ve formě uvedené v § 2 písm. b) nebo c) se 
rozhoduje na základě písemné přihlášky. Klub 

§ 6 

Činnost klubu 
(1) Klub poskytuje zájmové vzdělávání žákům jedné školy nebo několika škol. 
(2) Klub vykonává činnost ve dnech školního vyučování. Klub může vykonávat činnost i ve 
dnech, kdy neprobíhá školní vyučování, a to včetně školních prázdnin. 
(3) Činnost klubu se uskutečňuje především formami uvedenými v § 2 písm. a), b) a f). 

§ 7 

Účastníci činnosti klubu 
(1) Činnost klubu je určena přednostně pro žáky druhého stupně základní školy, žáky 
nižšího stupně šestiletého nebo osmiletého gymnázia nebo odpovídajících ročníků 
osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře. 
(2) Účastníkem může být i žák prvního stupně základní školy, který není přijat k pravidelné 
denní docházce do družiny. 
(3) O přijetí účastníka k činnosti klubu ve formě uvedené v § 2 písm. b) nebo c) se 
rozhoduje na základě písemné přihlášky. 

Družina 
§ 8 

Činnost družiny 
(1) Družina poskytuje zájmové vzdělávání žákům jedné školy nebo několika škol. 
(2) Družina vykonává činnost ve dnech školního vyučování a o školních prázdninách. Po 
projednání se zřizovatelem může ředitel přerušit činnost družiny v době školních prázdnin. 
(3) Družina může vykonávat činnost pro účastníky, nebo účastníky a jejich zákonné 
zástupce, i ve dnech pracovního volna. 
(4) Družina organizuje zájmové vzdělávání především pro účastníky přihlášené k 
pravidelné denní docházce. 
(5) Činnost družiny se uskutečňuje formami uvedenými v § 2 písm. a), b) a f). 
(6) Družina umožňuje účastníkům odpočinkové činnosti a přípravu na vyučování. 

§9 
Účastníci činnosti družiny 

(1) Činnost družiny je určena přednostně pro žáky prvního stupně základní školy. 
(2) K pravidelné denní docházce mohou být přijati i žáci druhého stupně základní školy, 
žáci nižšího stupně šestiletého nebo osmiletého gymnázia nebo odpovídajících ročníků 
osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře, pokud nejsou přijati k činnosti klubu. 
(3) Činností vykonávaných družinou ve formách uvedených v § 2 písm. a) a f) se mohou 
účastnit i žáci, kteří nejsou přijati k pravidelné denní docházce do družiny. 
(4) O přijetí účastníka k činnosti družiny ve formě uvedené v § 2 písm. b) se rozhoduje na 
základě písemné přihlášky; její součástí je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka 
o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z družiny. 

§ 10 
Organizace činnosti družiny 

(1) Účastníci pravidelné denní docházky do družiny se zařazují do oddělení. 
(2) Oddělení se naplňují nejvýše do počtu 30 účastníků. 
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(3) Je-li oddělení tvořeno pouze žáky se zdravotním postižením, je počet žáků v oddělení 
shodný s počtem žáků ve třídě školy samostatně zřízené pro tyto žáky podle zvláštního 
právního předpisu21. 
(4) V oddělení lze individuálně integrovat nejvýše 5 účastníků se zdravotním postižením. 
(5) Ředitel stanoví nejvyšší počet účastníků na 1 pedagogického pracovníka s ohledem na 
druh vykonávané činnosti účastníků, zejména s ohledem na jejich bezpečnost. 

ČÁST TŘETÍ 
ÚPLATA ZA ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH 

ZŘIZOVANÝCH STÁTEM, KRAJEM, OBCÍ NEBO SVAZKEM OBCÍ 

§ 11 
Podmínky úplaty 

(1) Zájmové vzdělávání je poskytováno zpravidla za úplatu. 
(2) Splatnost úplaty stanoví ředitel tak, aby byla úplata splatná nejpozději před ukončením 
účasti v dané činnosti. Úplatu může ředitel rozdělit do více splátek. 
(3) Úplata může být snížena nebo prominuta 
a) dítěti, žákovi nebo studentovi, pokud je společně posuzovanou osobou pro nárok na sociální příplatek, který 

podle zvláštního právního předpisu3' pobírá jeho zákonný zástupce nebo jiná oprávněná osoba, 
b) dítěti, žákovi nebo studentovi, pokud má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči podle 

zvláštního právního předpisu41 a tento příspěvek nebo jeho část je vyplácena, 

pokud skutečnosti uvedené v písmenu a) a vyplácení příspěvku uvedeného v písmenu b) 
prokáže řediteli. 
(4) Dále může být úplata snížena 
a) účastníkům, kteří se účastní více než dvou činností daného školského zařízení, 
b) účastníkům, kteří jsou zapsáni k pravidelné činnosti, v případě účasti v dalších činnostech daného školského 

zařízení. 

§ 12 
Stanovení výše úplaty ve středisku 

Je-li výše úplaty stanovena rozpočtem, nesmí rozpočtované příjmy na účastníka překročit 
rozpočtované výdaje na účastníka o více než 80 %. V ostatních případech nesmí výše 
úplaty překročit 180 % průměrných skutečných neinvestičních výdajů na účastníka v 
uplynulém kalendářním roce ve stejné nebo obdobné činnosti. Do rozpočtovaných výdajů, 
popřípadě do skutečných neinvestičních výdajů se nezahrnují výdaje na platy, náhrady 
platů, nebo mzdy a náhrady mezd, na odměny za pracovní pohotovost, odměny za práci 
vykonávanou za základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a odstupné, na 
úhradu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a 
na úhradu pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, na příděly do fondu kulturních a 
sociálních potřeb a ostatní náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, na nezbytné 
zvýšení nákladů spojených s výukou dětí, žáků a studentů zdravotně postižených, na 
učební pomůcky a rovněž výdajů na další vzdělávání pedagogických pracovníků, na 
činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání, poskytované ze 
státního rozpočtu. 

§ 13 
Stanovení výše úplaty v klubu 

Je-li výše úplaty stanovena rozpočtem, nesmí rozpočtované příjmy na účastníka překročit 
rozpočtované výdaje na účastníka o více než 50 %. V ostatních případech nesmí výše 
úplaty překročit 150 % průměrných skutečných neinvestičních výdajů na účastníka v 
uplynulém kalendářním roce ve stejné nebo obdobné činnosti. Do rozpočtovaných výdajů, 
popřípadě do skutečných neinvestičních výdajů se nezahrnují výdaje podle § 12 
poskytované ze státního rozpočtu. 

§ 14 
Stanovení výše úplaty ve družině 
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Je-li výše úplaty stanovena rozpočtem, nesmí rozpočtované příjmy na účastníka překročit 
rozpočtované výdaje na účastníka o více než 20 %. V ostatních případech nesmí výše 
úplaty překročit 120 % průměrných skutečných neinvestičních výdajů na účastníka v 
uplynulém kalendářním roce ve stejné nebo obdobné činnosti. Do rozpočtovaných výdajů, 
popřípadě do skutečných neinvestičních výdajů se nezahrnují výdaje podle § 12 
poskytované ze státního rozpočtu. 

ČÁST ČTVRTÁ 
USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ 

§ 15 
Ředitel stanoví ve vnitřním řádu pro jednotlivé formy zájmového vzdělávání podle § 2 
způsob evidence účastníků. 

§ 16 
Zrušovací ustanovení 

Zrušuje se: 
1. Vyhláška č. 432/1992 Sb., o střediscích pro volný čas dětí a mládeže 
2. Vyhláška č. 87/1992 Sb., o školních družinách a školních klubech. 

. § 1 7 
Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení. 
Ministryně: 

JUDr. Buzková v. r. 

1) § 144 odst. 1 písm. g) zákona č, 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon). 

2) Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků, studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků 
a studentů mimořádně nadaných. 

3) § 20 odst. 1 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. 
4) § 37 až 39 a § 43 zákona č. 117/1995 Sb. 
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Seznam škol na území Prahy 12 

Tabulka č. 41 

název adresa psč telefon 
Základní škola Zárubova v Praze 12 Zárubova 977/17 142 00 241 713 624 
Základní škola T .G Masaryka v Praze 12 Modřanská 1375/1 Oa 143 00 241 773 192 
Základní škola Šmolková v Praze 12 Šmolková 565/8 142 00 241 471 362 
Základní škola Rakovského v Praze 12 Rakovského 3136/1 143 00 241 766 885 
Základní škola Profesora Švejcara v Praze 12 Mráčková 3090/2 143 00 241 761 138 
Základní škola Písnická v Praze 12 Písnická 760/11 142 0 0 241 4 7 0 306 
Základní škola a mateřská škola Angel v Praze 12 Angelo vova 3183/15 143 00 244 4 0 3 139 
Základní škola a mateřská škola K Dolům v Praze 12 K dolům 29/2 143 0 0 241 773 445 
Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12 Per toldova 3373/51 143 00 244 402 412 
Gymnázium Písnická Písnická 766 140 00 241 7 1 2 0 6 1 
Klasické gymnázium Rakovského Rakovského 3136/2 143 00 244 401 864 
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Seznam sportovních kroužků ve školním roce 2006/2007 

Tabulka č. 42 

Název kroužku učebna pobočka den cas Kč pol/rok 
jezdectví 1 rnová Ponděl 13,30 -17,30 250/jizda 
základy gymnastiky (nar.98-00) taneční sál Urbán. Ponděl 15,00-16,00 680/1260 
pohybová průprava (nar. 96-00) tělocvična Herrm. Ponděl 14,00-15,00 680/1260 
T - Ball (míčové sporty nar.96-99) ZS Angel Ponděl 14,30-16,00 800/1500 
florbal (nar. 94-96) tělocvična Herrm. Ponděl 15,00-16,00 680/1260 
funk, street, disco - začátečnívi taneční sál Urbán. Ponděl 16,00-17,00 800/1500 
funk, street, disco - mírně pokroč. taneční sál Urbán. Ponděl 17,00-18,00 800/1500 
funk, street, disco - pokročilí taneční sál Urbán. Ponděl 18,00-19,00 800/1500 
volejbal začátek (nar. 93-95) tělocvična Herrm. Ponděl 16,00-17,00 680/1260 
volejbal pokročilí (nar. 89-92) tělocvična Herrm. Ponděl 17,00-18,00 680/1260 
stolni tenis posilovna Urbán. Ponděl 16,00-17,00 620/1140 
stolní tenis posilovna Urbán. Ponděl 17,00-18,00 620/1140 
horolezectví zač. (nar. 96-99) tělocvična Herrm. Ponděl 16,00-17,00 650/1200 
horolezectví mír. pokr. (nar. 92-95) tělocvična Herrm. Ponděl 17,00-18,00 650/1200 
kolečkové bruslení (nar. 97-00) kol. dráha Herrm. Ponděl 15,00-16,00 270/440 
kolečkové bruslení (nar. 93-96) kol. dráha Herrm. Ponděl 16,00-17,00 270/440 

základy míčových her (nar. 97-00) tělocvična Herrm. Úterý 13,30-14,30 680/1260 
basketbal začátek (nar. 96-98) tělocvična Herrm. Úterý 14,30-15,30 680/1260 
basketbal pokročilí (nar. 93-95) tělocvična Herrm. Úterý 15,30-16,30 680/1260 
florbal (nar. 93-96) tělocvična Herrm. Úterý 16,30-17,30 680/1260 
florbal (nar. 90-92) tělocvična Herrm. Utery 17,30-18,30 680/1260 
break aance začátečníci taneční sál Urbán. Utery 15,00-16,30 800/1500 
lockin hip hop, electric booqie taneční sál Urbán. Úterý 16,30-17,30 800/1500 
lockin hip hop, electric booqie taneční sál Urbán. Úterý 17,30-18,30 800/1500 
futsal (nar. 92-96) tělocvična ZS Angel Úterý 15,40 - 17,00 680/1260 
sebeobrana TAI-JUTSU začátek tělocvična Spartak Utery 16,00-17,00 680/1260 
umění boje s tyčí začátek tělocvična Spartak Úterý 17,00-18,00 680/1260 
stolní tenis posilovna Urbán. Utery 16,00-17,00 620/1140 
stolní tenis posilovna Urbán. Úterý 17,00-18,00 620/1140 
stolni tenis posilovna Urbán. Úterý 18,00-19,00 620/1140 
TAI-JUTSU pokročilí taneční sál Urbán. Úterý 18,30-19,30 680/1260 
jóga dospělí taneční sál Urbán. Úterý 19,45-20,45 800/1500 
aerobic II (nar. 97-96) divadlo Herrm. Úterý 15,00-16,00 700/1300 
aerobic III (nar. 95-92) divadlo Herrm. Úterý 16,00-17,00 700/1300 
aerobic výběr (nar. 92-) divadlo Herrm. Úterý 17,00-18,00 700/1300 
kolečkové bruslení (nar. 97-00) kol. dráha Herrm. Úterý 15,00-16,00 270/440 
kolečkové bruslení (nar. 93-96) kol. dráha Herrm. Úterý 16,00-17,00 270/440 
stolni tenis posilovna Urbán. Středa 16,00 -17,00 620/1UO 
stolní tenis posilovna Urbán. Středa 17,00-18,00 620/1140 
stolní tenis posilovna Urbán. Středa 18,00-19,00 620/1140 
horolezectví výběr tělocvična Herrm. Středa 19,00-20,00 650/1200 
základy gymnastiky (nar.98-00) taneční sál Urbán. Středa 15,00-16,00 680/1260 
pohybová průprava (nar. 00-03) taneční sál Urbán. Středa 16,00-17,00 680/1260 
Spining (jízda na kolech na hudbu) taneční sál Urbán. Středa 17,00-18,00 680/1260 
kolečkové bruslení (nar. 97-00) kol. dráha Herrm. Středa 15,00-16,00 270/440 
kolečkové bruslení (nar. 93-96) kol. dráha Herrm. Středa 16,00-17,00 270/440 
aerobic přípravka (nar. 00-02) tělocvična Herrm. Středa 14,00-15,00 700/1300 
aerobic 1 (nar. 99-98) divadlo Herrm. Středa 15,00-16,00 700/1300 
florbal dívky (nar. 96-00) tělocvična Herrm. Středa 15,00-16,00 680/1260 
florbal (nar. 94-96) tělocvična Herrm. Středa 16,00-17,30 1010/1920 
florbal (nar. 91-93) tělocvična Herrm. Středa 17,30-19,00 1010/1920 
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Název kroužku učebna pobočka den čas Kč pol/rok 
jezdectví Trnová Čtvrtek 13,30 -17,30 250/jizda 
Miniškola sportu (nar. 97-99) ZS Angel * Čtvrtek 14,00-15,45 800/1500 
Taekwon-Do taneční sál Urbán. Čtvrtek 15,00-16,00 680/1260 
sebeobrana TAI-JUTSU začátek taneční sál Urbán. Čtvrtek 16,00-17,00 680/1260 
umění boje s tyčí začátek taneční sál Urbán. Čtvrtek 17,00-18,00 680/1260 
umění boje s tyčí pokročilí taneční sál Urbán. Čtvrtek 18,00-19,00 680/1260 
sebeobana TAI-JUTSU pokročilí taneční sál Urbán. Čtvrtek 19,00-20,00 680/1260 
jóga dospělí taneční sál Urbán. Čtvrtek 20,00-21,00 800/1500 
stolní tenis posilovna Urbán. Čtvrtek 16,00-17,00 620/1140 
základy míčových her (nar. 97-00) tělocvična Herrm. Čtvrtek 14,00-15,00 680/1260 
florbal (nar. 94-96) tělocvična Herrm. Čtvrtek 15,00-16,00 680/1260 
florbal (nar. 93-96) tělocvična Herrm. Čtvrtek 16,00-17,00 680/1260 
fotbal začátečníci (nar. 94-96) tělocvična Herrm. Čtvrtek 17,00- 18,00 680/1260 
fotbal pokročilí (nar. 90-93) tělocvična Herrm. Čtvrtek 18,00-19,00 680/1260 

clogging - začátečníci taneční sál Urbán. Pátek 14,30- 15,30 1010/1920 
clogging - pokročilí taneční sál Urbán. Pátek 15,30-17,00 1010/1920 
florbal dívky (nar. 91-00) tělocvična Herrm. Pátek 15,30-17,00 990/1880 

vodácký kroužek loděnice Smíchov * * 400/700 
cvičení rodičů s dětmi tělocvična Herrm. 800/1500 
pohybová průprava tělocvična Herrm. 680/1260 

Přehled počtu kroužků a dětí na základních školách v Praze 12 

Tabulka č. 43 

název školy počet kroužků počet dětí 
Základní škola Zárubova v Praze 12 7 103 
Základní škola T.G Masaryka v Praze 12 4 66 
Základní škola Šmolková v Praze 12 4 51 
Základní škola Rakovského v Praze 12 3 45 
Základní škola Profesora Švejcara v Praze 12 8 152 
Základní škola Písnická v Praze 12 4 62 
Základní škola a mateřská škola Angel v Praze 12 7 120 
Základní škola a mateřská škola K Dolům v Praze 12 2 26 
Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12 4 84 
celkový součet 43 709 
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Přehled kroužků konkurence na území Prahy 12 

Tabulka č. 44 

Sport, pohybová aktivita počet kroužků DDM 
Aerobic 23 8 

Basketbal 2 2 
Basebal 1 0 
Florbal 2 7 
Fotbal 21 3 

Gymnastika 1 1 
Házená 1 0 

Horolezectví 0 3 
Jachting 1 0 
Jezdectví 2 2 

Judo 1 0 
Kanoistika 1 0 

Bojová umění 8 8 
Létání 1 0 

Míčové hry 0 2 
Odbíjená 6 2 
Plavání 1 0 
Fitnes 6 2 

Radiový orientační běh 2 0 
Softbal 1 0 
Squash 2 0 

Stolní tenis 0 6 
Šachy 2 0 
Tanec 3 8 
Tenis 5 0 

Cykloturistika 1 0 

Ústřední knih.Pedf UK 

2592071829 
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