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Abstrakt 

Cílem bakalářské práce je analýza a inovace volnočasových aktivit pro děti ve věku 6-15 

led pod Centrem Sportovních Aktivit Vysokého učení Technického v Brně (CESA VUT). 

Jedná se o Sportovní příměstské tábory, Sportovní tábory s rozšířenou výukou (tenis, 

atletika a fotbal) a Sportovních pátků. Výstupem bakalářské práce je zefektivnění 

sportovních programů pro děti. 

 

Klíčová slova 

SWOT analýza, marketingový mix, inovace, Centrum sportovních aktivit, tělesná výchova, 

sport, pohybové aktivity, příměstské tábory. 

 

 

Abstract 

Target of Bachelor work is analysis and inovation of freetime activities for children in age 

between 6 - 15 years under Centre for Sport Activities, Brno University of Technology 

(CESA VUT). Work is regarding sport in subtown camps, sports camps with extended 

education (tenis, athletics and fotball) and Sports' fridays. Result of Bachelor work is to 

raise efficiency of sport programs for childrens. 

 

Keywords  

SWOT analysis, marketing mix, innovation, Centre for Sport Activities, physical education, 

sport, physical aktivity, subtown camps.  
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ÚVOD 

Tématem bakalářské práce je analýza a inovace programů pohybových aktivit pro 

děti v zařízeních VUT v Brně. Problematika volnočasových pohybových aktivit dětí má 

v poslední době stále větší sledovanost. Je to dáno poklesem pohybové aktivnosti dětí a 

nárůstem civilizačních onemocnění. Příměstské tábory s pohybovými aktivitami jsou 

jednou z cest, jak děti pro pohybové aktivity získat a projevit jejich zájem o sport. 

  Hlavním důvodem, proč jsem si zvolila toto téma, je můj osobní vztah k dětem a 

sportu. V letech 2010 a 2011 jsem vypomáhala při organizaci, vedení a vytváření her 

příměstských táborů v Centru sportovních aktivit. Od dětství se věnuji různým pohybovým 

aktivitám, čemuž  vděčím především mému dědečkovi, který mě přivedl ke sportovní 

gymnastice. Tento sport byl pro mě důležitým základem, ať už pro svoji náročnost či 

všestrannost. Dále jsem se věnovala volejbalu, získané zkušenosti v současnosti předávám 

mladším hráčkám. Již třetím rokem jsem licencovanou instruktorkou jízdy na lyžích. Moje 

zkušenosti z praxe jsou velmi důležité, formovaly můj vztah ke sportovním aktivitám dětí. 

  V této práci jsou analyzovány programy zaměřené především na sportovní 

příměstské tábory ve velkém městě a na ně navazující celoroční aktivity ve formě 

pravidelných sportovních pátků. Změny a doporučení jsou navrženy tak, aby rozšířily škálu 

nabídky Centra sportovních aktivit Náplň táborů tvoří hry na rozvoj pohybové aktivity dětí.  
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1. VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 

 

Hlavním cílem bakalářské práce je provést analýzu volnočasových aktivit pro děti 

na sportovních zařízeních VUT, které se konají především ve Sportovním areálu Pod 

Palackého vrchem (dále také jen „SAPPV“). Tento sportovní areál Vysokého učení 

technického (dále také jen „VUT“) je ve správě vysokoškolského ústavu Centra 

sportovních aktivit (dále také jen „CESA“) VUT v Brně. 

 

Pro splnění hlavního cíle jsou navrženy cíle dílčí: 

 charakterizovat volný čas z hlediska přínosu pohybových aktivit, 

 analýza sportovních příměstských táborů, 

 analýza sportovních táborů se zaměřením na tenis, fotbal a atletiku, 

 navrhnou programy pro zlepšení volnočasových aktivit dětí.  

 

Tato bakalářská práce je rozdělena na tři části. První částí jsou teoretická 

východiska, následuje analýza současného stavu. Poslední části jsou vlastní návrhy řešení. 

Při řešení bakalářské práce jsou využity následující metody: SWOT analýza pro 

zjištění silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb, které by se mohly vyskytnout. 

Poslední analýzou je marketingový mix 4P.  

Pro získání podkladů byl proveden rozbor závěrečných zpráv vypracovaný 

vedoucími kurzů a řízený pohovor se zaměstnanci CESA.   
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

 

2.1  Analýza 

Analýza je vědecká metoda založená na dekompozici celku na elementární části. 

Definici analýzy lze chápat  jako vysvětlení určitého pojmu, úkolu nebo metody pomocí 

logických pojmů a souborů úloh vedoucích k realizaci celku. Cílem analýzy je identifikovat 

podstatné a nutné vlastnosti elementárních částí celku, poznání jejich podstaty a 

zákonitosti. 

 

2.1.1 SWOT analýza  

SWOT analýza (Strong points, Weak points, Opportunities, Threats) je metoda, 

která se používá k prezentaci analytických poznatků o různých objektech zkoumání. 

Principem analýzy je jednoduchá, avšak výstižná a pokud možno vyčerpávající 

charakteristika silných a slabých stránek zkoumaného objektu a jeho možných příležitostí a 

hrozeb. Při prezentaci silných stránek  je kladen důraz na odstraňování nebo alespoň 

omezování slabých stránek, kde roste příležitost využití nabízejících se příležitostí a 

omezuje se dopad identifikovaných ohrožení. (4) 

 

2.1.1.1 Výhody metody SWOT 

 naproti obvyklým analytickým metodám prezentuje převážně pohled na 

minulost a současnost a pohled na budoucnost analyzovaného objektu, 

 metoda je uspořádána do čtyř kvadrantů – silné stránky, slabé stránky, 

příležitosti a hrozby, jež dobře vyhovuje charakteru úvah, které jsou potřebné 

uvést při formulování strategií budoucího chování resp. cílevědomého 

ovlivňování dalšího vývoje objektu analýzy, 
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 umožňuje přehledně provádět zpětné korekce jednotlivých identifikovaných 

jevů (procesů) včetně jejich přeřazování do jiných kvadrantů, vyžadují-li si to 

měnící se stavy na budoucí vývoj objektu analýzy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Obrázek 1: SWOT analýza 

      Zdroj: http://excel-navod.fotopulos.net/swot-analyza.html 

 

 

2.1.1.2 Vnitřní analýza 

Posouzení vnitřního stavu sektoru a jejich příčin má pro formulaci strategie jeho 

dalšího rozvoje klíčovou roli. 

 vnitřní analýza má dva účely: 

o stanovit možnosti a potencionál sektoru, 

o identifikovat jeho vnitřní a slabé stránky. 
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 silné stránky zahrnují jakékoliv komparativní a konkurenční výhody sektorů pro 

jakékoliv typy rozvojových aktivit, 

 slabé stránky jsou takové faktory, které limitují nebo ohrožují tyto aktivity, 

 různá významná témata při zkoumání silných a slabých stránek různých sektorů:  

o rozhodující odvětví ekonomiky (průmyslu, služeb, turistiky), 

o dopravní infrastruktura a mezinárodní napojení státu a jeho regionů, 

o ekologické škody, ochrana krajiny a přírody, 

o občanská vybavenost, školství, kultura, 

o turistika, atraktivity regionálního a národního významu. (8) 

 

2.1.1.3 Vnější analýza 

Je podstatné porozumět příležitostem a hrozbám vnějšího prostředí. Hodně vnějších 

vlivů nebude moci sektor ovlivnit, ale jejich pravděpodobné účinky na ekonomiku jsou 

důležité při tvoření strategie.  

Podstatné faktory, které je třeba brát v potaz: 

   Změny zákonů, 

   Ekonomické změny na národní a mezinárodní úrovni, 

   Sociální a politické změny, 

   Demografické změny, 

   Infrastruktura na národní a mezinárodní úrovni. 
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2.1.1.4 Využití SWOT analýzy 

 pro určení prioritních oblastní, resp. zpřesnění na počátku procesu definovaných 

přednostních oblastí, 

 jako základ pro zmapování celé rozvojové strategie sektorů, 

 nedílnou součástí pro formulaci strategických cílů a následně priorit, opatření a 

rozvojových aktivit.  

2.1.2 Marketingový mix 

Představuje souhrn všech nástrojů, které vyjadřují vztah podniku k jeho blízkému 

okolí, tzn. k zákazníkům, spotřebitelům, klientům, dodavatelům, peněžním institucím apod. 

Marketingový mix je také označován jako „4P“ a to podle začátečních písmen jejich 

anglických názvů:  

   Product (produkt)  

   Price (cena)  

   Place (distribuční cesty)  

   Promotion (marketingová komunikace)  

 

 

 

 

 

Obrázek 2: Marketingový mix 

Zdroj: http://kzv.kkvysociny.cz/Default.aspx?id=1136 
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2.2  Inovace 

Pojem inovace lze chápat jako obnovu a rozšíření škály výrobků a služeb a s nimi 

spojených trhů, vytvoření nových metod výroby, zavedení změn řízení, organizace práce, 

pracovních podmínek. Existují různé druhy inovací. Kromě technických inovací, které se 

opírají především o výzkumy, existuji i netechnické inovace. Jedná se např. o inovace 

v oblasti řízení organizace, inovace trhů, modelů podnikání a inovací v oblastí marketingu. 

Z toho nadále vychází hned několik kategorií inovací. Nejobecnější z nich se zaměřuje na 

produkt, proces, organizaci a marketing. 

 

Produktová inovace 

Představuje zavedení nového produktu nebo služby, kterým jsou významně 

zlepšeny jejich vlastnosti s ohledem na jejich charakteristiky nebo zamýšlené užití.  

Nové produkty představují zboží a služby, které se od produktů dříve 

produkovaných daným podnikem významně liší svými charakteristikami nebo zamýšleným 

užitím. Důležitá zlepšení současných produktů se mohou projevit prostřednictvím změn 

v komponentech, materiálech a dalších charakteristikách zlepšujících výkonnost. Mohou 

používat nových znalostí nebo technologií. 

Inovace produktů ve službách mohou zahrnovat významná zlepšení v tom, jak jsou 

poskytovány, přidání nových funkcí nebo charakteristik ke stávajícím službám, nebo 

zavedení zcela nových služeb. (11) 

Procesní inovace 

Je zaměřena na zavedení nových nebo významně lepších postupů vedoucích 

k dosažení definovaných cílů, zlepšení produkce anebo dodavatelských metod, vytvořením 

nových metod nebo zlepšením těch stávajících. To zahrnuje významné změny v technice a 

zařízeních. (9) 
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Organizační inovace 

Představuje implementaci zavedení nových organizačních metod do podnikové 

praxe, organizace pracovního místa nebo externích vztahů, které nebyly dříve použity a 

jsou výsledkem strategického rozhodnutí přijatého managementem.  

V praxi zahrnuje implementaci nových metod pro zavádění nových postupů a 

procedur pro provádění práce. Například ze standartních postupů zaváděním nových, které 

vedou ke zlepšení učení a sdílení znalostí uvnitř podniku. V organizaci pracovních míst 

zahrnují realizaci nových metod pro rozdělení odpovědností a přijímání rozhodnutí mezi 

zaměstnanci, rozdělení práce uvnitř a mezi podnikovými aktivitami. (18) 

 

Marketingová inovace 

Nové marketingové metody obsahující významné změny v designu produktu, 

umístění produktu, podpoře produktu, ceně, reklamě a dalších. 

Zaměřují se na zkvalitnění potřeb zákazníka, umístěním podnikového produktu na 

trh, nebo otevřením nových trhů s cílem zvýšit své prodeje. Dalším rozlišujícím znakem 

marketingové inovace ve srovnání s ostatními změnami v nástrojích podniku je zavedení 

takové metody, která nebyla podnikem dříve používána. Měla by být součástí nového 

konceptu nebo strategie, která představuje výrazný odklon od stávajících marketingových 

metod podniku. Nové metody mohou být použity jak pro nové tak stávající produkty. (12)  

 

2.2.1 Měřitelnost inovací 

Ke zjištění, zdali byla inovace úspěšná slouží několik způsobů měření. Jelikož typu 

inovací je mnoho, musí se nejdříve vybrat vhodný způsob měření. Nejčastějším postupem 

je stanovení úrovně na začátku projektu (zjištění současného stavu), vůči které se budou 

porovnávat budoucí hodnoty. Následně se pak za chodu nového projektu porovnávají 
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dosažené hodnoty s původními. Klade se důraz jednak na kvantitativní indikátory (počet 

prodaných výrobků, počet nových podniků), ale také na ty kvalitativní jako je zlepšení 

spokojenosti zákazníků nebo zvýšení odbornosti zaměstnanců. (14) 

 

2.2.2 Alternativní nástroje k hodnocení inovací 

Benchmarking 

- Systematické porovnání vlastních postupů a výsledků s výsledky podobných 

organizací. 

Peer reviews 

- Hodnocení postupů v rámci několika projektů. 

 

Národní tematické sítě 

- Stanovení vlastní metody hodnocení vycházející z diskuze výsledných hodnot u 

podobných projektů. 
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2.3. Volný čas 

Pojem volný čas lze chápat jako protiklad doby nutné práce a povinností a doby 

nutné k reprodukci sil. Volný čas je doba, po kterou si můžeme svobodně zvolit naše 

činnosti a provádíme je dobrovolně. Tyto činnosti nám přináší uvolnění a satisfakci. 

Zahrnujeme sem zábavu, odpočinek, rekreaci atd. Z hlediska dětí a mládeže do volného 

času nezahrnujeme vyučování a činnosti s ním spojené, dále činnosti zabezpečující 

samotnou existenci, tj. spánek, jídlo, hygiena a další. (15) 

 

2.3.1. Struktura využití volného času: 

 vzdělávání a společenská činnost, 

 aktivní odpočinek, 

 zájmová činnost, 

 výchova dětí, 

 tělesná výchova a sport, 

 pasivní odpočinek. 

 

Volnočasové aktivity patří k důležitým výchovným a vzdělávacím prostředkům 

dnešní společnosti. Prvním faktorem ovlivňujícím trávení volného času dětí a mládeže je 

především rodina a ta by měla vytvářet příznivé podmínky pro aktivní život svých dětí. 

Výchova v rodině a vzor rodičů představuje základní prvek při výběru a zvolení zájmových 

aktivit. Neméně důležitým faktorem je však také ekonomické hledisko. Rodina musí zvážit, 

kolik finančních prostředků je ochotna investovat do zařízení pro trávení volného času. 

V tržní ekonomice je v současné době velice prosperujícím odvětvím. Člověk, který si 



20 

 

odpočinul, podává lepší pracovní výkon. Dalšími faktory, které působí na trávení volného 

času např. politické, sociologické atd. 

 

2.3.2. Organizace volného času 

Volný čas mohou děti trávit nejen v rodinném kruhu nebo ve škole, ale např. v neformální 

skupině vrstevníků nebo v institucích s volnočasovou náplní. Mezi ty lze zařadit: 

 tělovýchovné spolky, 

 školní družiny, 

 občanská sdružení dětí a mládeže, 

 školní kluby, 

 středisko pro volný čas, 

 komerční organizace. 

 

2.3.3. Zájmové činnosti 

Ve svém výsledku se zájmové činnosti podílejí na utváření životního stylu a 

hodnotového zaměření dětí a mládeže. Dítě, které je již od útlého mládí vedeno k nějaké 

zájmové činnosti, je v období dospívání odolnější vůči negativním vlivům, kterými mohou 

být kamarádi, či složité rodinné vztahy. Obvykle má dítě v takovém případě vytvořené 

sociální vazby na další osoby (kamarád, trenér, sportovní kolektiv apod.). Mezi základními 

oblastmi zájmových činností patří činnosti společenskovědní, přírodovědné, pracovně-

technické, tělovýchovné a sportovní. (7) 
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2.3.4. Pohybová aktivita dětí a mládeže 

V současné době je životní styl a zdravotní stav dětí a mládeže velmi znepokojující. 

Vzrůstá také kritika školní tělesné výchovy a úroveň tělesné zdatnosti. Jsou požadovány 

nové efektivnější přístupy k podpoře pohybové aktivity a upevňování zdraví dětí. Dosažení 

pozitivních změn v životním způsobu dětí a mládeže proto vyžaduje větší zaměření na 

období předškolního a mladšího školního věku. Podmínkou účinného ovlivňování 

životního způsobu dětí je respektování specifičností jejich pohybové aktivity, a to hlavně 

v oblasti biologické, motorické, psychologické, sociokulturní, demografické a pedagogické. 

Pohybové aktivity potvrdily u dětí a mládeže rozdíly v pohybové aktivitě z hlediska 

pohlaví. Chlapci jsou pohybově aktivnější než děvčata.  

Pohybová aktivita (PA) dětí je nezastupitelnou složkou životního rázu dětské 

populace. Mohli bychom konstatovat, že čím nižší věk, o to větší význam má PA pro 

celoživotní zdraví a dlouhodoběji chápanou kvalitu života a životní způsob. Hlavně proto, 

že s rostoucím věkem dochází ke snižování úrovně PA s mnohými negativními zdravotními 

a sociálními důsledky. Vzhledem k mezinárodní šíři epidemie dětské obezity jsou žádány 

zásadní změny v sociálním i školském prostředí. Chlapci jsou obvykle zapojení ve větším 

rozsahu do organizovaného sportu a jsou více primárně motivováni k pohybové aktivnosti 

než děvčata, u kterých se již v mladším školním věku více projevují sekundární důvody. V 

naprosté většině ukazatelů jsou chlapci fyzicky zdatnější než děvčata. Prepubertální a 

pubertální chlapci také lépe hodnotí vyučovací jednotky tělesné výchovy s vyšším tělesným 

zatížením, zatímco u děvčat je tomu naopak. Pouze u velice oblíbené PA tento vztah u 

děvčat neplatil. Jedním z nejvážnějších problémů je, že s rostoucím věkem dětí se snižuje 

jejich PA, a to zvláště u děvčat. První známky snížení pohybové aktivnosti je možné 

sledovat u dětí již kolem 10 let. Zvyšování úrovně pohybové aktivity je také důležitá 

komponenta vývoje sebeúcty, sebevědomí a sebehodnocení dětí. A platí to, že děti a 

mládež, která je ochotna zapojit se do pohybové aktivity v tělesné výchově a získává 

potřebný dovednostní pohybový fond a pohybové jednání, si v dospělosti vybere spíše 

aktivní než sedavý způsob života. (12) 
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2.3.5. Motivace k pohybové aktivitě 

Jednou z důležitých součástí strategie a intervenčních konání společnosti v podpoře 

pohybové aktivnosti je ovlivňování motivace k realizaci pohybových aktivit a je důležité si 

uvědomit, že mezi pohybové aktivity přinášející benefity počítáme všechny pohybové 

činnosti člověka, strukturované i nestrukturované. Pohybová aktivita je mnohem širší 

pojem než sport. Patří do ní všechny pohybové aktivity běžného života, mezi které patří 

pracovní a lokomoční, úkony jako hygienické a sexuální a další pohybové struktury v 

oblasti zájmových činností, kam systémově patří sport, cvičení, turistika, tanec a další. 

Využití pohybové aktivity jako podpůrného a ochranného prostředku zkvalitňujícího život 

se nazývá kinezioprotekce a všechny pohybové činnosti lze zahrnout do podpory pohybové 

aktivnosti a využívat je pro zvýšení motivace k jejich realizaci.  

V posledních letech se ve vztahu ke zdraví čím dál více hovoří o salutogenetickém 

myšlení (v anglofonní literatuře by ekvivalentem byl pojem health promotion), které se 

ostře postavilo proti tradičnímu patogenetickému modelu, který se soustředí spíše na 

nemoc, hledá její příčiny, rizikové faktory a zdraví samotné chápe jako nepřítomnost 

nemocí. Salutogenetický přístup naproti tomu hledá tzv. salutory, prvky zvyšující potenciál 

zdraví. Mezi ně bezesporu patří pohybová aktivita, na kterou se v rámci oboru tělesná 

kultura nebo kinantropologie v této studijní opoře zaměřujeme. U široké veřejností je tento 

přístup jen málo oblíbený. Patogenetický přístup je pro člověka pohodlnější, odevzdává se 

do rukou lékařů, kteří jsou často považováni za všemocné, a zříká se odpovědnosti za své 

zdraví. Při snaze změnit své chování, a to i k vyšší pohybové aktivnosti, jedinec většinou 

své chování mění v několika pokusech. U kuřáka to jsou minimálně tři pokusy, než dojde k 

postupné změně k nekuřáctví. V kinezioprotektivním rozhodování je možné se opřít o práci 

Sallise et al. (1990), kteří informují o tom, že 20 % jedinců z jejich výběru minimálně 

třikrát přerušilo a znovu obnovilo doporučený program pohybové aktivity.(19) 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉ SITUACE 

 Tato bakalářská práce se zabývá analýzou a inovací programů pohybových aktivit 

pro děti. Před samotnou analýzou je třeba seznámit se s organizací, která tyto programy 

zabezpečuje. 

 

3.1  Centrum sportovních aktivit VUT v Brně (CESA)  

Centrum sportovních aktivit VUT v Brně je vysokoškolský ústav, který slouží jako 

celoškolské pracoviště pro oblast tělesné výchovy a sportu na Vysokém učení technickém 

v Brně. Nadále toto centrum zajišťuje výuku ve studijním oboru Management v tělesné 

kultuře a celoroční tělovýchovné sportovní aktivity studentů ( fakultativní tělesná výchova, 

volnočasové pohybové aktivity) a zaměstnanců VUT v Brně. V současnosti zahrnuje 

sportovní nabídka více než 40 specializací na pěti výkonnostních úrovních, k dispozici je 

více než 11.000 míst. Odborné aktivity dále doplňuje poradenská a konzultační činnost. 

CESA se účastní a pořádá Oblastní přebory VŠ, Akademická mistroství ČR, České 

akademické hry (ČAH). Dále jsou nabízeny Volnočasové pohybové aktivity (VČA).  

Doplňková činnost v oblasti tělovýchovných služeb je velmi pestrá. Zahrnuje 

poradenskou a konzultační činnost, odborné tělovýchovné služby, pronájem nebo využití 

sportovišť. V oblasti kurzů celoživotního vzdělávání CESA organizuje a zabezpečuje 

Pohybové studio pro seniory(Univerzita třetího věku) a nabízí licenční a specializační 

kurzy pro instruktory a lektory. Nabídka CESA je zaměřena na firemní nabídku programů 

wellness nebo firemních olympiád. Programy CESA pamatují i na děti. Nedílnou součástí 

je využití volnočasových aktivit pro děti, kam patří především tábory s různorodým 

sportovním zaměřením v době prázdnin nebo celoroční program ve formě sportovních 

pátků s náplní výuky tenisu, fotbalu a atletiky. (9) 
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3.1.1 Priority a cíle (CESA) v oblasti  PA pro děti 

CESA VUT v Brně nabízí pohybové aktivity pro děti na moderních sportovištích s 

odborným vedením vysokoškolských učitelů a instruktorů s licencí. CESA připravila 

program zájmových kroužků formou SPORTOVNÍCH PÁTKŮ a v době prázdnin 

organizuje PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY se sportovní náplní. Cílem těchto aktivit pro děti je 

vytvoření kladného vztahu k pohybovým aktivitám a zdravému životnímu stylu a rozvoj 

jejich pohybových dovedností. 

 

Příměstské tábory 

Příměstské tábory jsou pořádány ve sportovním areálu VUT v Brně a přilehlém 

okolí od roku 2010, kdy se konal Dětský příměstský tábor plný sportu a Dětský příměstský 

tábor plný sportu s intenzivní školou tenisu. Tábory jsou určeny pro děti v rozmezí 6 až 15 

let.  

Cena táborů se v průběhu let několikrát měnila, promítly se v ní změny v sazbách 

DPH a rostoucí ceny za energie. V poplatku za 5 dnů tábora je zahrnut sportovní program, 

pitný režim, oběd, poplatky za vstupy do jiných areálů, odměny učitelům a pronájmy 

prostor. V posledních letech navýšily cenu 2 svačiny. 

Program tábora se zaměřuje na rozvoj základních pohybových schopností, 

dovedností a kondice dětí. Dále také na testování pohybových a sportovních činností, na 

doplňkové sporty a na speciální průpravná cvičení. Děti se naučí nové sporty a nové hry, 

které rozvíjejí soutěživost, týmovou spolupráci a přinášejí prožitek. 
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Sportovní pátky 

Sportovní pátky mají kratší tradici než příměstské prázdninové tábory. Program 

Sportovních pátků využívá volnou kapacitu sportovišť, kdy neprobíhá výuka studentů VUT 

a není zájem o volnočasové aktivity dospělých. Sportovní pátky se konají rovněž ve 

sportovní areálu VUT v Brně od  jara roku 2012. V nabídce je program s atletikou a s 

tenisem. Obě zaměření vedou zkušení trenéři. Sportovní pátky s atletikou pro děti, které 

trvají vždy dvě hodiny s trenérem plné různých atletických disciplín a modifikovaných her, 

základy běhů, skoků a technických disciplín hravou a soutěživou formou a Sportovní pátky 

s tenisem pro děti, které tráví hodinu na kurtu s trenérem a následnou hodinou kondičního 

posilování, kompenzačních cvičení a zábavných her. Poplatek je za tréninkový blok. Do 

vánoc mají děti první tréninkové období v délce 13 týdnů, od ledna do poloviny června je 

program v rozsahu 22 týdnů. V době jarních prázdnin je volný týden. 

 

3.2  Sportoviště VUT  

Vysoké učení technické v Brně má pro nabídku sportovních programů a 

pohybových aktivit řadu moderních certifikovaných sportovišť. Jsou to Sportovní areál Pod 

Palackého vrchem, Fit Centrum Machina, Boulder centrum, tělocvičny Purkyňova, 

loděnice v Jundrově a zcela nový Outdoor park mezi sportovním areálem a komplexem 

kolejí na ulici Kolejní. Nejvíce pohybových aktivit pro děti v době táborů probíhá v areálu 

Pod Palackého vrchem. 

 

Sportovní areál Pod Palackého vrchem (SAPPV)  

V tomto areálu se nachází mnoho moderních sportovišť, které bude možné využívat 

během táborů i sportovních pátků. Mezi tyto sportoviště patří: 5 tenisových kurtů s umělým 

trávníkem a antukou, hřiště na plážový volejbal, tělocvična F1, která slouží především pro 

badminton a kondiční trénink, víceúčelová sportovní hala, atletický stadion s veškerou 
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výbavou, tréninkový atletický ovál, jehož součástí je fotbalové hřiště s umělým trávníkem 

třetí generace a 2 multifunkční plochy, které lemuje asfaltový chodník, který slouží pro 

bruslaře. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Obrázek 3: Sportovní areál VUT v Brně 

   Zdroj: https://wasp.ro.vutbr.cz/cesa/index.php?code=1113 

 

V tomto areálu se pravidelně konají atletické soutěže na úrovni Mistrovství ČR 

včetně handicapovaných sportovců v kategorii dospělých i mládeže. V areálu je 

soustředěna také tréninková činnost nejlepších brněnských atletů. Areál každoročně slouží 

ke kondiční přípravě hokejistů Komety. S řadou brněnských sportovců se děti na stadionu 

mají možnost potkat a sledovat jejich přípravu. 

Celý areál je na hranici lesoparku mezi Palackého vrchem a Medláneckými kopci, 

který se pro dětské aktivity také využívá. 
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Tělocvična Purkyňova I. a II. 

Areál tělocvičen se nachází na ulici Purkyňově v blízkosti menzy a kolejí. 

Tělocvičny slouží především ke sportování studentů VUT, nabízejí širokou nabídku 

možností sportování jako badminton, basketbal, bojová umění a jeho formy, fitness nejen 

pro ženy, nohejbal, sálová kopaná, volejbal a žonglování a další. 

 

Loděnice Jundrov 

Loděnice v Jundrově je velkým lákadlem pro každý sportovní tábor. Děti mají 

možnost vyzkoušet si jízdu na gumových člunech a raftech na klidné vodě, ty zdatnější 

mohou vyzkoušet plastový kajak nebo kánoe.  

 

3.3  SWOT analýza  

 V následující části bakalářské práce jsou zanalyzovány silné a slabé stránky 

sportovního areálu pod Palackým vrchem. Tento areál má největší četnost využití pro 

sportovní aktivity v rámci příměstských prázdninových táborů a sportovních pátků. Na 

základě těchto údajů budou navrženy vlastní návrhy na zlepšení podnikatelských aktivit 

CESA. 

 

Silné stránky (Strengths) 

 víceúčelový sportovní areál, 

 dobré umístění areálu (menza, příroda), 

 lákavá cenová nabídka, 

 moderní a příjemné prostředí, 
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 příjemný kolektiv, 

 široké spektrum nabízených služeb, 

 dostupnost autem, 

 kvalita, vybavení, 

 bezbariérový přístup, 

 regenerační místnost, 

 zkušenost s konáním velkých akcí, 

 odborný a proškolený personál (učitelé, trenéři), 

 možnost variabilního programu podle počasí (suchá a mokrá varianta nabízených 

aktivit), 

 dostatek parkovacích míst. 

 

 

Slabé stránky (Weaknesses) 

 nedostatek akcí pro veřejnost, 

 nízká reklama sportovního areálu, 

 malá propagace, 

 rozlehlost areálu, 

 nerovnoměrná vytíženost areálu (semestrální a prázdninový provoz), 

 chybí zde bazén – za koupáním se musí jezdit.  
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Příležitosti (Opportunities) 

 následující růst klientů, 

 rozšíření sportovních kroužků pro děti a mladistvé, 

 rozšíření personálů v případě rostoucího zájmu – nárůst sezónních pracovních 

příležitostí, 

 dotační programy, 

 pronájmy firmám, 

 mezinárodní spolupráce, 

 konání olympiády pro základní a střední školy. 

 

Hrozby (Threats) 

 problém s uplatněním na trhu v rámci velké konkurence, 

 přibývající nezájem o sportovní aktivity a pohybové aktivity, 

 komplikovaná údržba sportovního areálu z důvodu málo dobrovolníků, 

 útlum zájmu o dojíždění na kraj města, 

 zvyšování nákladů, 

 zvyšování DPH, 

 nové trendy ve sportu. 
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3.4  Marketingový mix   

Představuje souhrn všech nástrojů, které vyjadřují vztah podniku k jeho blízkému 

okolí, tzn. k zákazníkům, spotřebitelům, klientům, dodavatelům, peněžním institucím apod. 

Marketingový mix je také označován jako „4P“ a to podle začátečních písmen jejich 

anglických názvů:  

 Product (produkt)  

 Price (cena)  

 Place (distribuční cesty)  

 Promotion (marketingová komunikace)  

 

Produkt (product) 

Příměstské tábory, jež se v minulém roce uskutečnily, nabízely dětem kvalitní 

sportovní aktivity v příjemném kolektivu. Tábory byly velmi dynamické a děti byly 

nadmíru spokojeny. Veškeří instruktoři byli kvalifikovaní a měli zkušenosti i s vedením 

dětí a mládeže. Volba příměstského tábora je optimální formou trávení volného času dětí v 

době prázdnin. 

Sportovní pátky jsou formou celoroční činnosti a nabízejí pravidelnou pohybovou 

aktivitu pro děti pod vedením odborníků. 

 

Cena (price) 

Cena tábora i sportovních pátků je navržena s ohledem na konkurenční ceny dalších 

typů sportovních kroužků v Brně. Dostupná cena na řízených aktivitách přivádí klienty 

opakovaně do areálu na rekreační pohybové aktivity, které jsou také zpoplatněny podle 

aktuálního ceníku nabízených sportovních a tělovýchovných služeb CESA. 



31 

 

Místo (place) 

Sportovní akce pro děti ve formě prázdninových táborů a sportovních pátků v areálu 

Pod Palackého vrhem jsou dobrou volbou. Umístění areálu je více než příhodné pro akce 

podobného typu. Areál se nachází v Králově Poli v bezprostřední blízkosti přírody, což je 

pro Sportovní areál Pod Palackého vrchem velkou výhodou. V okolí sportovního areálu se 

totiž nachází přírodní památka Medlánecké kopce. Návštěvníky – klienty potěší také spoj 

MHD, který najdou přímo v areálu a volná parkovací místa pro osobní auta.  

 

Propagace (promotion) 

 Jak již bylo zmíněno, propagace je velice důležitá pro další úspěšný rozvoj 

mimoškolních aktivit dětí a mládeže. V roce 2011 a 2012  se tábory organizovaly 

přednostně pro firmu ze sousedícího Technologického parku - FEI company. V dalších 

letech by se měl jednoznačně rozšířit seznam partnerů. V blízkosti areálu sídlí velké 

množství firem, které by mohly projekt podpořit. Z těch známějších jsou to např. 

Honeywell, Motorola, IBM. Informace o stávajících kroužcích jsou také umístěny na 

webových stránkách CESA VUT. Propagace projektu je realizována formou nabídkových 

letáku, regionální tisk, web, stránky, Facebook atd. 

 

3.5  Vyúčtování sportovních táborů a pátků 

 V této části bakalářské práce je uveden přehled některých příjmových a výdajových 

položek, jak byl zaznamenám jednotlivými vedoucími táborů do závěrečných zpráv. Údaje 

z ekonomických sestav CESA nebyly pro potřeby bakalářské práce poskytnuty. V analýze 

je zahrnuto celkem 10 táborových turnusů, které byly pořádány v letech 2010 – 2012 a 

Sportovní pátky, které proběhly v roce 2012. 
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            Tabulka 1: Vyúčtování tábora 1 

Vyúčtování tábora č. 1  

  Položka Příjem Vydání 

1. Platba za tábor (32 x 2 200 Kč) 70 400 Kč 0 Kč 

2. 10% DPH 0 Kč 7040 Kč 

3. 20 % režie CESA 0 Kč 14 080 Kč 

4. Kancelářský a výukový materiál 0 Kč 2 673 Kč 

5. Lanové centrum 0 Kč 4 800 Kč 

6. Odměny lektorům 0 Kč 18 775 Kč 

7. Stravování 0 Kč 19 800 Kč 

  Celkem 70 400 Kč 67 168 Kč 

  Rozdíl 3 232 Kč 

         Zdroj: Vlastní tvorba v programu Excel 

 

 Tabulka č. 1 prezentuje výsledek Dětského příměstského tábora plného sportu, 

v termínu 19. – 23.7.2010, který byl jako prvním v historii pořádání táborů v režii CESA 

VUT v Brně. Hospodářská výnosnost je ve srovnání se všemi semináři podprůměrná. 

Odůvodněním může být fakt, že se jednalo o první příměstský tábor na půdě VUT v Brně. 

Další položka, která ovlivnila výsledek, je 20% režie CESA a odměna lektorům. Cena 

tohoto kurzu na jednoho účastníka činila 2 200 Kč. Z tabulky vyplývá, že největším 

výdajem byl stravování účastníků. Důležitým faktem je, tohoto kurzu se zúčastnilo nejvíce 

dětí. Hospodářský výnos činil 3 232 Kč. 
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            Tabulka 2: Vyúčtování tábora 2 

Vyúčtování tábora č. 2  

  Položka Příjem Vydání 

1. Příjem účastníků (18 x 2 200Kč) 39 600 Kč 0 Kč 

2. 10% DPH 0 Kč 3 960 Kč 

3. 20% režie CESA 0 Kč 7 920 Kč 

4. Metodické CD 0 Kč 380 Kč 

5. Lanové centrum 0 Kč 1 930 Kč 

6. Odměny lektorům 0 Kč 16 425 Kč 

7. Stravování 0 Kč 11 400 Kč 

  Celkem 39 600 Kč 41 655 Kč 

  Rozdíl -2 055 Kč 

             Zdroj: Vlastní tvorba v programu Excel 

 

 Jedinou hospodářsky nevýnosnou, ale naopak ztrátovou akci představuje druhý 

tábor vyúčtovaný v tabulce č. 2. Jedná se o vyúčtování Dětského příměstského tábora 

plného sportu s intenzivní školou tenisu. Tábor se konal v období 16. 8. – 20. 8. 2010. 

Tábora se zúčastnilo 18 dětí, cena kurzu činila 2 200 Kč na osobu. Z tabulky jednoznačně 

vyplývá, že největší náklady představovaly následující položky: DPH, lanové centrum, 

obědy, vysoké odměny lektorům a režijní náklady CESA. Druhého kurzu se zúčastnilo 

téměř o polovinu méně dětí než kurzu prvního. Důvodem může být specifikace tohoto 

kurzu, a to na intenzivní školu tenisu. 
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                Tabulka 3: Vyúčtování tábora 3 

Vyúčtování tábora č. 3  

  Položka Příjem Vydání 

1. Příjem - platba za tábor (16 x 2 200 Kč) 35 200 Kč 0 Kč 

2. 10 % DPH 0 Kč 3 538 Kč 

3. 20% režie CESA 0 Kč 7 076 Kč 

4. Lužánky - Lanové centrum PROUD 0 Kč 2 420 Kč 

5. Faktura Michal Daněk - obědy 0 Kč 9 090 Kč 

6. Odměna instruktoři 0 Kč 6 409 Kč 

  Celkem 35 200 Kč 28 533 Kč 

  Rozdíl 6 667 Kč 

           Zdroj: Vlastní tvorba v programu Excel 

 

 Následující souhrn vyúčtování představuje Sportovní příměstský tábor I. (FEI 

company), který se konal v období 18. 7. – 22. 7. 2011. Největší náklady činily tyto 

položky: Lužánky – lanové centrum Proud, platba stravy, odměna instruktorům a režie 

CESA. Hospodářský výnos činil 6 667 Kč. 

 Na táborech v letech 2010 - 2011 pracovali jako instruktoři nezaměstnanci CESA 

na dohody o provedení práce, zatím co na ostatních táborech byli do práce s dětmi zapojeni 

interní zaměstnanci CESA – učitelé a trenéři. 

Tento kurz je rovněž posledním, ve kterých byla účtována 20 % režie CESA. V dalších 

přehledech se tato položka neobjevuje. 
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                    Tabulka 4: Vyúčtování tábora 4 

Vyúčtování tábora č. 4  

  Položka Příjem Vydání 

1. Příjem účastníků bankou 8 800 Kč 0 Kč 

2. Příjem účastníků fakturou FEI 4 400 Kč 0 Kč 

3. Příjem účastníků osobně 11 000 Kč 0 Kč 

4. 14% DPH z příjmu účastníků 0 Kč 2 592 Kč 

5. Faktura Michal Daněk - obědy 0 Kč 8 580 Kč 

6. Hotově lanové centrum 0 Kč 3 400 Kč 

7. Hotově psací potřeby 0 Kč 619 Kč 

8. Jízdné lanové centrum 0 Kč 400 Kč 

9. Hotově ostatní 0 Kč 527 Kč 

  Celkem 24 200 Kč 16 118 Kč 

  Rozdíl 8 082 Kč 

       Zdroj: Vlastní tvorba v programu Excel 

  

 Dalším analyzovaným kurzem byl Sportovní tábor, jenž se také konal (stejně jako 

všechny  předchozí tábory) ve sportovním areálu Vysokého učení technického v Brně a 

jeho okolí. Termín konání byl v období 9.7. – 13.7. 2012. Účast dětí na táboře se snížila na 

11 dětí, naopak hospodářský výnos se zvýšil na 8 082 Kč. Cena kurzu pro jedno dítě činila 

2 200 Kč . Výdaje tvořily zejména tyto položky: platba za obědy, DPH, které se v tomto 

roce zvedlo na 14 %, poplatek za lanové centrum.  
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                Tabulka 5: Vyúčtování tábora 5 

Vyúčtování tábora č. 5  

  Položka Příjem Vydání 

 1. Příjem účastníků bankou 8 800 Kč 0 Kč 

 2. Příjem účastníků fakturou FEI 2 200 Kč 0 Kč 

 3. Příjem účastníků hotově 19 800 Kč 0 Kč 

 4. 14% DPH z příjmu účastníků 0 Kč 3 508 Kč 

 5. Faktura Michal Daněk - obědy 0 Kč 9 248 Kč 

 6. Hotově jízdné 17. 7. 2012 0 Kč 472 Kč 

 7. Hotově jízdné 18. 7. 2012 0 Kč 320 Kč 

 8. Hotově jízdné 19. 7. 2012 0 Kč 214 Kč 

 9. Hotově lanové centrum 0 Kč 2 950 Kč 

10. Hotově sladkosti, psací potřeby 0 Kč 2 227 Kč 

11. Hotově vstup do jeskyně 0 Kč 720 Kč 

  Celkem 30 800 Kč 19 659 Kč 

  Rozdíl 11 141 Kč 

             Zdroj: Vlastní tvorba v programu Excel 

 

 Dalším analyzovaným táborem byl taktéž Sportovní tábor, jenž se konal v období 

16.7. – 20.7. 2012. Po předešlých výsledcích lze konstatovat, že daný kurz byl zatím 

nejvíce hospodářsky výnosný. Celkový výnos činil 11 141 Kč. Tábora se zúčastnilo 14 dětí, 

přičemž cena tábora na jednoho účastníka byla 2 200 Kč.  Při srovnání výsledku lze 

vyvodit skutečnost, že se zvyšujícím počtem dětí se souměrně zvyšuje hospodářská 

výnosnost příměstských táborů.  
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                       Tabulka 6: Vyúčtování tábora 6 

Vyúčtování tábora č. 6  

  Položka Příjem Vydání 

1. Příjem bankou 7 500 Kč 0 Kč 

2. Příjem hotově 32 500 Kč 0 Kč 

3. 14% DPH z příjmu účastníků 0 Kč 4 741 Kč 

4. Faktura Michal Daněk - obědy 0 Kč 14 184 Kč 

5. Hotově sladkosti 0 Kč 192 Kč 

  Celkem 40 000 Kč 19 117 Kč 

  Rozdíl 20 883 Kč 

              Zdroj: Vlastní tvorba v programu Excel 

  

 Tabulkou č. 6 je vyúčtování Tábora s rozšířenou výukou tenisu. Termín kurzu byl o 

období 6. 8. – 10. 8. 2012. Tento seminář byl jednoznačně nejvíce hospodářsky výnosný ze 

všech předešlých kurzů. Celkový hospodářský výnos činil 20 833 Kč. Z důvodu vyšší ceny 

pronájmu tenisových kurtů se cena za jednoho účastníka zvýšila na 2 500 Kč. Daného 

semináře se zúčastnilo 16 dětí.  

 

                     Tabulka 7: Vyúčtování tábora 7 

Vyúčtování tábora č. 7  

  Položka Příjem Vydání 

1. Příjem bankou 7 500 Kč 0 Kč 

2. Příjem účastníků fakturou FEI 2 500 Kč 0 Kč 

3. Příjem hotově 25 000 Kč 0 Kč 

4. 14% DPH z příjmu účastníků 0 Kč 4 139 Kč 

5. Faktura Michal Daněk - obědy 0 Kč 12 860 Kč 

6. Hotově sirup 0 Kč 137 Kč 

7. Hotově sladkosti 0 Kč 140 Kč 

  Celkem 35 000 Kč 17 276 Kč 

  Rozdíl 17 724 Kč 

   Zdroj: Vlastní tvorba v programu Excel 



38 

 

 Tabulkou č. 7 je vyúčtování Tábora s rozšířenou výukou tenisu. Termín konání byl 

v době od 13. 8. – 17. 8. 2012. Semináře se zúčastnilo 14 dětí. Cena za osobu činila 2 500 

Kč. Hospodářský výnos tohoto kurzu byl rovněž poměrně hospodářsky výnosný, a to 

částkou 17 724 Kč. Jednoznačně lze vyvodit závěr, že čím je větší kapacita kurzu, tím roste 

i hospodářský výnos za kurz.  

 

          Tabulka 8: Vyúčtování tábora 8 

Vyúčtování tábora č. 8  

  Položka Příjem Vydání 

1. Příjem bankou 7 500 Kč 0 Kč 

2. Příjem účastníků fakturou FEI 2 500 Kč 0 Kč 

3. Příjem hotově  10 000 Kč 0 Kč 

4. 14% DPH z příjmu účastníků 0 Kč 2 051 Kč 

5. Faktura Michal Daněk - obědy 0 Kč 9 800 Kč 

6. Hotově sirup 0 Kč 71 Kč 

7. Hotově sladkosti 0 Kč 608 Kč 

  Celkem 20 000 Kč 12 530 Kč 

  Rozdíl 7 470 Kč 

     Zdroj: Vlastní tvorba v programu Excel 

 

 Tabulka č. 8 představuje vyúčtování Tábora s rozšířenou výukou tenisu, který se 

konal v období 20. 8. – 24. 8. 2012. Jako většina předešlých táborů nebyl ani tento ztrátový, 

jeho hospodářský výnos činil 7 470 Kč. Cena tábora na jedno dítě činila rovněž 2 500 Kč a 

zúčastnilo se ho 8 dětí.  

 

 

 

 

 



39 

 

                  Tabulka 9: Vyúčtování tábora 9 

Vyúčtování tábora č. 9  

  Položka Příjem Vydání 

1. Hotově příjem 17 600 Kč 0 Kč 

2. 14% DPH z příjmu účastníků 0 Kč 2 051 Kč 

3. Faktura Michal Daněk - obědy 0 Kč 7 400 Kč 

4. Hotově sladkosti 0 Kč 70 Kč 

5. Hotově ostatní 0 Kč 609 Kč 

  Celkem 17 600 Kč 10 130 Kč 

  Rozdíl 7 470 Kč 

      Zdroj: Vlastní tvorba v programu Excel 

 

 Tento tábor zahrnutý do analýzy, tj. Tábor s rozšířenou výukou fotbalu, se konal ve 

Sportovním areálu VUT v Brně a poprvé bylo využito umělého trávníku třetí generace pro 

tréninkovou činnost.. Tábor probíhal v období od 20. 8. – 24. 8. 2012 a zúčastnilo se ho 

celkem 8 dětí. Z tabulky č. 9 je zřejmé, že největší náklady byly vynaloženy na obědy a 

DPH. Jedinou příjmovou položku tvořila hotovost ve výši 17 600 Kč, z čehož lze vypočítat, 

že cena kurzu pro jedno dítě činila 2 200 Kč. Kurz byl průměrně hospodářsky výnosný 

v porovnání s předešlými kurzy. 

 

   

            Tabulka 10: Vyúčtování tábora 10 

Vyúčtování tábora č. 10 

  Položka Příjem Vydání 

1. Příjem účastníků fakturou FEI 4 400 Kč 0 Kč 

2. Příjem hotově 13 200 Kč 0 Kč 

3. 14% DPH z příjmu účastníků 0 Kč 1 935 Kč 

4. Faktura Michal Daněk - obědy 0 Kč 7 698 Kč 

5. Hotově MHD 0 Kč 144 Kč 

6. Hotově sirupy 0 Kč 165 Kč 

  Celkem 17 600 Kč 9 942 Kč 

  Rozdíl 7 658 Kč 

             Zdroj: Vlastní tvorba v programu Excel 
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 Tabulka č. 10 představuje souhrn vyúčtování Tábora s rozšířenou výukou atletiky, 

který se konal v období 27. 8. – 31. 8. 2012 a zúčastnilo se ho 8 dětí s cenou 2 200 Kč na 

jednoho účastníka. Kurz byl průměrně hospodářsky výnosný v porovnání s předešlými 

kurzy. Kurz byl zaměřen nově na atletiku, zúčastnil se ho však stejný počet dětí jako kurzu 

předešlého, který byl zaměřený na tenis. 

 

 Tabulka č. 11 společně s grafem č. 1 představuje celkový souhrn zisků všech 

příměstských táborů. Lze konstatovat, že kurzy č. 5, č. 6 a č. 7 byly nejvíce hospodářsky, 

přičemž každý z těchto seminářů měl 14 a více účastníků. Kurz č. 5 byl obecně sportovní, 

kurzy č. 6 a č. 7 byly zaměřeny na tenis. Jediným hospodářsky nevýnosným byl kurz č. 2, 

který byl rovněž zaměřený na tenis. Důvodem mohou být vysoké odměny lektorům. Tyto 

byly účtovány naposledy při kurzu č. 3. 

 

       

                                                Tabulka 11: Souhrn výnosů 

Souhrn výnosů počet dětí 

Kurz 1 3 232 Kč 32 

Kurz 2 - 2 055 Kč 18 

Kurz 3 6 667 Kč 16 

Kurz 4 8 082 Kč 11 

Kurz 5 11 141 Kč 14 

Kurz 6 20 883 Kč 16 

Kurz 7    17 724 Kč 14 

Kurz 8 7 470 Kč 8 

Kurz 9 7 470 Kč 8 

Kurz 10 7 658 Kč 8 

        Zdroj: Vlastní tvorba v programu Excel 
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 Graf 1: Souhrn výnosů 

 

         

 

 

 

 

 

 Zdroj: Vlastní tvorba v programu Excel   

 

 Tabulka č. 12 a graf č. 2 představují přehled výnosů na osobu v každém kurzu. 

Z grafu č. 2 vyplývá, že hospodářsky nejvýnosnější byly kurzy č. 6 a č. 7 zaměřené na tenis 

s celkovým počtem účastníků 30 za oba kurzy, což je odůvodněním výnosnosti.  

       

      Tabulka 12: Výnos na osobu 

Souhrn výnosů Výnos na osobu 

Kurz 1 101 Kč 

Kurz 2 -114 Kč 

Kurz 3 417 Kč 

Kurz 4 735 Kč 

Kurz 5 796 Kč 

Kurz 6 1 305 Kč 

Kurz 7 1 266 Kč 

Kurz 8 934 Kč 

Kurz 9 934 Kč 

Kurz 10 957 Kč 

         Zdroj: Vlastní tvorba v programu Excel 
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   Graf 2: Výnos na osobu 

 

  Zdroj: Vlastní tvorba v programu Excel 

 

 

Sportovní pátky 

Sportovní pátky se konají rovněž ve sportovní areálu VUT v Brně od  jara roku 

2012. V nabídce je program s atletikou a s tenisem. Obě zaměření vedou zkušení trenéři. 

Sportovní pátky s atletikou pro děti, které trvají vždy dvě hodiny s trenérem plné různých 

atletických disciplín a modifikovaných her, základy běhů, skoků a technických disciplín 

hravou a soutěživou formou a Sportovní pátky s tenisem pro děti, které tráví hodinu na 

kurtu s trenérem a následnou hodinou kondičního posilování, kompenzačních cvičení a 

zábavných her. Poplatek je za tréninkový blok. Do vánoc mají děti první tréninkové období 

v délce 13 týdnů, od ledna do poloviny června je program v rozsahu 22 týdnů. V době 

jarních prázdnin je volný týden.  
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Tabulka 13: Počty dětí 

Od Do Aktivita sportovního pátku Počet dětí 

24.2.2012 1.6.2012 Sportovní pátky s atletikou pro děti 3 

17.2.2012 1.6.2012 Sportovní pátky s tenisem pro děti 8 

21.9.2012 14.12.2012 Sportovní pátky s atletikou pro děti 15 

21.9.2012 14.12.2012 Sportovní pátky s tenisem pro děti 7 

21.9.2012 14.12.2012 Sportovní pátky s atletikou pro děti 15 

21.9.2012 14.12.2012 Sportovní pátky s tenisem pro děti 7 

Zdroj: Vlastní tvorba v programu Excel 

 

 

 

           Tabulka 14: Vyúčtování 

Sportovní pátky 
Výnosy (bez DPH) Náklady (bez DPH) 

37 754 Kč 20 409 Kč 

Zisk 17 345 Kč 

                Zdroj: Vlastní tvorba v programu Excel 

 

Vzhledem k faktu, že sportovní pátky jsou doposud hospodářsky výnosnou činností, 

předpokládá se, že se tato aktivita bude dále udržovat a rozvíjet. Je třeba vzít v úvahu, že 

sportovní pátky jsou výnosné navzdory relativně nízké propagaci. 

 

 

 

 

 



44 

 

4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Poslední část bakalářské práce se zabývá návrhy na zefektivnění činností 

souvisejících s pořádáním sportovních akcí  pro děti a rozšíření klientely.  

Jednoznačným zefektivněním je možnost zapojení studentů oborových vysokých 

škol do činností vedoucích formou praxe a bez úplaty. Zároveň se toto může stát 

prostředkem pro zvýšení účasti na táborech, dozví se tak o nich více potenciálních 

účastníků. Dalším návrhem na zlepšení je posílení propagace těchto akcí. Zřejmě 

nejvýznamnějším marketingovým prostředkem jsou vzhledem k současnosti sociální sítě a 

e-maily. K propagaci je tedy doporučena elektronická forma, která zasáhne nejvyšší počet 

lidí. Rovněž by se tento způsob mohl propojit s fyzickou upoutávkou ve formě letáků, které 

mohou roznést studenti VUT podílející se na přípravě tábora.  

Pro udržení zájmu dětí a rodičů o tábory se považuje za zásadní získat zpětnou 

vazbu od účastníků táborů. K tomuto lze využít jednoduché dotazníky, které děti a rodiče 

vyplní na konci každého kurzu, viz příloha č. 1. a č. 2. Z dotazníků potom lze zjistit, jaké 

aktivity se dětem nejvíce líbily, co by naopak změnily. Při přípravě dalších kurzů je možno 

vycházet z výsledků dotazníků a zvýšit tak spokojenost účastníků. Touto cestou můžeme 

zajistit, aby se děti dále rády na tábory vracely. 

Další možností zefektivnění nabídky by mohly být výhodné balíčky pro stávající 

účastníky, kteří byli s programem, vedením a náplní spokojení a ví, že se dále chtějí vracet 

na další sportovní programy pořádané Centrem sportovních aktivit.  
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Návrh benefitových balíčků: 

 

Benefitový balíček Rok za rokem  

Každému takovému klientovi, který např. absolvoval Tábor s rozšířenou výukou 

tenisu v roce 2012 a zaplatil 2500,- bychom mohli nabídnou snížení ceny o 10% za každý 

následující rok, kterého by se jeho dítě účastnilo. Tím se sice zvýší náklady na každé 

takové dítě, ale je zde jistota návratu k našim programům a ne ke konkurenci. 

 

Benefitový balíček Kamarád   

Další možností jak získat větší klientelu, je nabídnout klientům, kteří se už táborů 

účastnili, další možnost snížení ceny o 5%, a to tím, že doporučí tábor přátelům nebo 

kolegům v práci. Když přijde klient a oznámí jméno osoby, která mu tábor doporučila, lze 

uplatnit slevu. Čím více přibývá nových klientů, tím vyšší je růst výnosů. Takovým 

způsobem se může široká veřejnost a potencionální zákazníci dozvědět o dalších 

programech pořádaných CESA. 

Benefitový balíček pro účastníky tábora 

Každému účastníkovi tábora lze nabídnout jeden poukaz na sportovní pátek 

s libovolným zaměřením. Tímto způsobem se děti a především rodiče dozví o celoročních 

aktivitách pro děti pořádaných CESA. 

  

Benefitový balíček pro Rodiče 

Tento balíček lze využít jako vhodný prostředek pro oslovení rodičů dětí, které se 

zúčastňují táborů. Rodičům bychom nabídli volný vstup na in-line dráhu po celý další rok, 
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případně přístup na dráhy stadionů, které mohou využívat pro kondiční běh. Touto cestou 

lze dosáhnout rozšíření skupiny lidí, kteří budou využívat služeb CESA. 

Benefitový balíček Celá Rodina 

Víkendový pohybový program pro prarodiče s dětmi nebo prarodiče s vnoučaty za 

zvýhodněné ceny (děti do 15 let zdarma) na venkovních areálech – in-line bruslení, běh. 

 

Skupiny, na které se program může v budoucnu zaměřit zejména formou prázdninových 

nebo víkendových akcí: 

1. Dospělí   

V každém věku lze začít sportovat, případně se v nějakém sportu zdokonalovat. 

Hodně dospělé populace, která nebyla od dětství vedena ke sportu, má v pozdějším věku 

problém začít. V dnešní době existuje spousta možností, jak se ve sportu realizovat, 

nicméně často je hlavní překážkou finanční nedostupnost. Kurzy pro dospělé pořádané 

CESA se mohou stát kvalitní a přitom cenově dostupnou cestou. Tato cílová skupina může 

být dle mého názoru velmi zajímavá pro vytváření nových programů. 

 

2. Dospělí nezadaní  

V době, kdy mladí lidé dávají přednost vzdělání a realizací v praxi před osobním 

životem, je navázání osobnějších vztahů  velmi těžké.  Sportovní kurzy pro dospělé by 

mohly oslovit právě tuto skupinu, a to nejen nezadaných, ale i těch, kteří chtějí navázat 

nové kontakty, získat nové přátele. Sportovní akce se tak můžou stát místem setkávání a 

vzájemného poznávání mladých lidí, kteří zároveň zlepší svoji fyzickou kondici, zdokonalí 

se v určitém sportu. Účast na sportovních akcích může být rovněž dobrým prostředkem 

duševní hygieny. 
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5 ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo provést analýzu volnočasových aktivit pro děti na 

sportovních zařízeních VUT. V teoretické části byl charakterizovaný volný čas a to 

z hlediska přínosu pohybových aktivit. V praktické části byla provedena analýza 

současného stavu a inovace programů pohybových aktivit pro dětí.  

Návrhová část se zabývala tvorbou strategie pro zefektivnění činností souvisejících 

s pořádáním sportovních akcí  pro děti a rozšíření klientely. V rámci přínosu této 

bakalářské práce byly navrženy vhodné benefitové balíčky, které slouží k zefektivnění 

nabídky. 

Tato bakalářské práce by měla posloužit k bližšímu pochopení problematiky 

volnočasových pohybových aktivit dětí a mládeže. Realizace předložených návrhů by měla 

jednoznačně vést k úspěšnému rozvoji sportovních aktivit na CESA VUT v Brně.  
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PŘÍLOHY 

Příloha 1: Dotazník pro děti 

1. Jak hodnotíš tábor (hodnocení jako ve škole od 1-5) 

2. Co se ti na táboře líbilo nejméně? 

3. Co se ti na táboře líbilo nejvíce? 

4. Chtěl bys v některé aktivitě pokračovat po celý rok? 

5. Myslíš, že by možnost účasti na táboře rádi využili tvoji  

kamarádi? 

6. Chtěl by ses zúčastnit tábora i příští rok? 

7. Co bys na táboře změnil?  

8. Byl pro tebe program zábavný 

9. Namaluj na zadní stranu, co se ti na táboře nejvíce líbilo 

 

 

 



 

 

Příloha 2: Dotazník pro rodiče 

1. Myslíte, že se Vašemu dítěti na táboře líbilo (vypište)? 

 

 

 

2. Jak Vy osobně hodnotíte program tábora (hodnocení jako ve škole od 1-5)? 

 

 

 

3. Je podle Vás cena tábora nízká, vysoká nebo úměrná (označte 

vybranou alternativu)? 

 

 

 

4. Jste spokojeni s informovaností o táborech a akcích pro děti ze strany 

CESA(hodnocení jako ve škole od 1-5)? 

 

 

 

5. Co byste na táboře změnili (vypište)? 

 

 

 

6. Zúčastní se Vaše dítě tábora i příští rok (vypište)? 

 

 

 

7. Myslíte, že by se Vaši přátelé rádi dozvěděli o možnostech CESA, které by mohly 

využívat jejich děti (vypište)? 

 

 

 

8. Odkud jste se o táboře dozvěděli (vypište)? 

 

 

 

9. Jak se Vám líbila práce vedoucích (hodnocení jako ve škole od 1-5)? 


