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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zaměřuje na návrh podnikatelského plánu vysokoškolského 

ústavu, který zajišťuje celoroční tělovýchovné a sportovní aktivity pro studenty a 

zaměstnance Vysokého učení technického v Brně i pro širokou veřejnost. Obsahuje 

teoretické informace o sestavování podnikatelského plánu a představuje konkrétní návrh 

podnikatelského plánu zpracovaný na základě výzkumu a analýz. 

 

 

Abstract 

This bachelor thesis focuses on the business plan of the university institute, which 

provides year-round sporting activities for students and employees of the Brno 

University of Technology and also for the general public. It contains basic information 

about the composition of the business plan and introduces a concrete compiled draft, 

worked out on the basis of multiple analysis. 
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ÚVOD 

Tělesná výchova a sport by měly být nedílnou součástí života každého z nás. Již děti v 

mateřské škole a žáci na základních a studenti na středních školách jsou vedeni k 

tělesnému a duševnímu rozvoji. Jedním z úkolů učitelů tělesné výchovy je zaujmout 

žáky a pomoci jim vybudovat kladný vztah k pohybovým aktivitám. Ne vždy mají ke 

své práci ideální podmínky, a proto je vhodné tělesnou výchovu aplikovat i jinak, než 

jen ve školních tělocvičnách a na školních hřištích. Nabízí se několik možností, ale vždy 

záleží na zájmu učitelů, žáků a na rozhodnutí ředitele školy.  

Tělovýchovný kurz pořádaný v Centru sportovních aktivit VUT v Brně, je vhodnou 

alternativou k běžně pořádaným sportovním kurzům, zejména pro střední školy v době 

maturitních zkoušek. Během maturitních zkoušek ředitelé středních škol řeší problémy s 

nedostatkem učeben, náhradním rozvrhem a rozvrhem maturitních zkoušek. 

Studentiv tomto období navštěvují jazykové a sportovní kurzy nebo povinné praxe. S 

těmito sportovními kurzy také souvisí zabezpečení ubytování, dopravy, stravy, dozor 

pedagogů podle množství studentů na kurzu, náhradní program v případě nepříznivého 

počasí a další činnosti. Z organizačního, časového i finančního hlediska je pro ředitele 

brněnských škol jednodušší uspořádat tělovýchovný kurz v Brně v Centrusportovních 

aktivit, kde si studenti mohou vyzkoušet různé druhy sportů od zdravotně rekreačních, 

výkonnostních až po netradiční aktivity ve vyhovujících podmínkách. Odborníci a 

zkušení pedagogové jim během přednášek a cvičení předají plno zajímavých informací i 

osobních zkušeností.  

Tato práce obsahuje návrh tělovýchovného kurzu, který je možným řešením náhradních 

programů na středních školách v době maturitních zkoušek a vhodnou alternativou ke 

sportovním kurzům pořádaným na konci školního roku. Zároveň je návrhem dalšího 

využití tělovýchovných zařízení Vysokého učení technického v Brně.  
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1. CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Cílem mé bakalářské práce je navrhnout podnikatelský plán pro realizaci 

tělovýchovného kurzu pro střední školy na vysokoškolském ústavu CESA VUT v Brně 

jako projekt OP VK. Tento záměr bude zhotoven na základě provedení kvalitativního 

výzkumu. Dílčím cílem je stanovit rizika podnikatelského plánu, rozpočet kurzu a návrh 

na propagaci.  

 

K tomu, abychom splnili stanovené cíle práce,použili jsme tyto metody: 

1. Analýza dokumentů 

2. Řízený rozhovor 

 

Analýza dokumentů se provádí v kvalitativním i kvantitativním výzkumu. Je zkoumán 

jakýkoliv psaný či jinak zaznamenaný dokument a to z mnoha hledisek (HENDL, 

2005).  

 

Řízený rozhovor je jedna z technik sběru dat. Tazatel postupuje otázku za otázkou a 

dotazovaný odpovídá. Aby byly odpovědi reprezentativní, měl by být respondenti 

vybraní jako náhodný vzorek (HENDL, 2005). 

 



12 
  

2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Tato část práce obsahuje teoretická východiska, která tvoří základ pro vypracování 

podnikatelského plánu s návrhem na organizaci tělovýchovného kurzu. 

2.1. Podnikatelský plán 

Podnikatelský plán je dokument, který popisuje podnikatelskou činnost. Měl by být ve 

shodě se skutečností. Podnikatel jím může oslovit potencionální investory nebo si půjčit 

prostředky od banky za účelem uskutečnění podnikatelského plánu. Taktéž mohou o 

tento dokument projevit zájem zaměstnanci a zákazníci podniku. Měl by obsahovat 

všechny informace, které se týkají cílů podnikání, financování, rizik, silných a slabých 

stránek, strategií k dosažení stanovených cílů a další důležité informace. Formu 

podnikatelského plánu si stanovuje každý podnikatel sám. Mnozí podnikatelé považují 

čas věnovaný sestavení podnikatelského plánu jako zdržení od samotného zahájení 

podnikání, nicméně je vždy jednodušší a úspornější věnovat se prevenci rizik podnikání 

hned zpočátku (INTERNET INFO, 2014). 

 

Sestavení podnikatelského plánu 

Prokop (2005) ve své příručce uvádí tři základní funkce podnikatelského plánu. Slouží 

jako: 

• Základní podnikatelský dokument, díky kterému také podnikatel promyslí a 

posoudí svoji myšlenku. 

• Důležitý zdroj informací pro možné investory (banky) k posouzení, zda 

investovat do finančního projektu podnikatele či nikoliv. 

• Provozní průvodce jednotlivých činností v podnikání a zpětná kontrola jejich 

naplňování. 

Při psaní podnikatelského plánu se podnikatelé dopouštějí řadu chyb. Tyto zásadní 

chyby mohou odradit potencionální investory při žádosti o poskytnutí rizikového 

kapitálu, nebo banky od úvěru. Jedná se o tyto chyby: 

1) Nerealistický časový horizont – investoři důkladně zkoumají časové 

předpoklady podnikatelů a diskontují je. 
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2) Nová technologie nevytlačí stávající technologii – kapitálové zázemí stávajících 

konkurenčních společností je oproti novým společnostem větší a jejich značka je 

známá a zavedená. Finanční trhy zkoumají reakce těchto stávajících firem, které 

často reagují snížením marže, lepší reklamou a to může mít vliv na 

podnikatelský plán, který počítá pouze se stávající situací. 

3) Nevyužití příležitosti na trhu – je nutné, aby měl projekt přidanou hodnotu, 

nikoliv aby byl pouhou kopií již existujícího projektu. 

4) Nereálné požadavky na financování – velkou chybou je podcenění nezbytné 

výše nového kapitálu nebo naopak přemrštění požadované sumy. 

5) Nedostatečné předpoklady příjmů – investory a banky zajímá, odkud příjmy 

přicházejí, jak jsou reálné, jaké výkyvy lze očekávat, zda je cena produktů a 

služeb tržně dosažitelná a obstojí-li proti cenám konkurence, která bude svůj 

podíl na trhu hájit (PROKOP, 2005). 

2.2. Struktura podnikatelského plánu 

Každý podnik si může sám určit, jak podrobná bude struktura podnikatelského plánu. Je 

ovšem důležité postupovat podle určitého plánu. Koráb (2007) ve své literatuře rozlišuje 

různé typy podnikatelských plánů, např. podnikatelský plán pro začínající a existující 

podniky. Dále uvádí obecný model podnikatelského plánu a hlavní body, které by měl 

obsahovat.  

Koráb (2007) uvádí hlavní body takto: 

• Titulní strana 

• Exekutivní souhrn 

• Analýza trhu 

• Popis podniku 

• Výrobní plán 

• Organizační plán 

• Marketingový plán 

• Hodnocení rizik 

• Finanční plán 

• Přílohy 
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Titulní strana 

Nejčastěji se zde uvádějí náležitosti jako název a sídlo společnosti, jména podnikatelů a 

kontakty. Dále je zde vhodné uvést stručný výklad obsahu podnikatelského plánu 

(KORÁB, 2007). 

 

Exekutivní souhrn 

Jedná se o shrnutí nejdůležitějších bodů, které jsou prezentovány investorovi tak, aby je 

byl schopen pochopit během několika málo minut. Je vhodné se vyjadřovat stručně a 

přesně. Cílem této části je vzbudit v investorovi zájem. Měl by být uveden předmět 

podnikání, faktory úspěchu, podnikové cíle a potřebný kapitál k realizaci 

podnikatelových záměrů (WUPPERFELD, 2003). 

 

Analýza trhu 

Tato část se skládá z analýz, které jsou důležité pro tržní úspěch podniku nebo 

vybraného produktu. Záleží na podnikateli a předmětu podnikání, které analýzy zvolí. 

Důležité je zahrnout analýzu konkurenčního prostředí a analýzu zákazníků na základě 

provedení segmentace trhu. Je vhodné také uvést přírodní faktory, demografické 

rozdělení, politické a legislativní podmínky (KORÁB, 2007). 

 

Popis podniku 

V této části je prezentován podnik, jeho dosavadní vývoj a současná situace. Neměl by 

chybět název společnosti a sídlo, kontaktní údaje, právní forma a vlastnické vztahy. Pro 

úplnost by zde měla být uvedena i zvolená strategie podniku, budoucí vize a dosažené 

úspěchy (WUPPERFELD, 2003). 

 

Výrobní plán (obchodní plán) 

V případě výrobního podniku zachycuje tato pasáž celý výrobní proces. Měly by zde 

být uvedeny i uzavřené smlouvy. Pokud se jedná o obchodní podnik, bude obsahovat 

informace o nákupu zboží a služeb a další informace. Pokud se jedná o oblast 

poskytování služeb, bude se tato část zabývat popisem procesu poskytování služeb 

(KORÁB, 2007). 
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Marketingový plán 

Marketingový plán bývá často považován za nejdůležitější součást zjištění úspěchu 

podniku. Je zde popsána a objasněna distribuce výrobků či služeb, jejich ocenění a 

propagace. Je zde uveden i odhad objemu produkce nebo služeb, ze kterých lze odvodit 

odhad rentability podniku (KORÁB, 2007). 

 

Organizační plán 

Organizační plán znázorňuje organizační struktura podniku. Je zde aplikována 

vertikální diferenciace, zohledňuje se také vzdělání vedoucích pracovníků a praktické 

zkušenosti. Při popisu organizační struktury je vhodné uvést počet zaměstnanců a 

jmenovitě osobní poradce (WUPPERFELD, 2003). 

 

Hodnocení rizik 

Tato část popisuje slabiny v marketingu, v manažerském týmu nebo slabiny 

technologického vývoje či reakce konkurence. Pro snížení těchto rizik je žádoucí 

připravit další možné strategie. Pro potencionálního investora je tento přístup zárukou, 

že si je uvedených a dalších rizik vědom a je připraven na ně reagovat (KORÁB, 2007). 

 

Finanční plán 

Finanční plán je důležitou součástí podnikatelského plánu. Ukazuje, do jaké míry je 

podnikatelský plán ekonomicky reálný. Zabývá se třemi nejdůležitějšími oblastmi: 

• Předpoklad příslušných příjmů a výdajů s výhledem aspoň na tři roky. Jsou zde 

zahrnuty očekávané tržby a kalkulované náklady. 

• Vývoj hotovostních tolů (Cash-flow) v příštích třech letech. 

• Odhad rozvahy, který poskytuje informace o finanční situaci podniku k určitému 

datu (KORÁB, 2007). 

 

Přílohy 

Jsou zde uváděny informativní materiály, které se přikládají k podnikatelskému plánu. 

Zde je možné uvést např. výpisy z obchodního rejstříku, životopisy vedoucích 

pracovníků, fotografie výrobků, výsledky průzkumů trhu, propagačních akcí, cash flow 

apod. (FOTR, 1999). 
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2.3. Marketingové strategie 

Marketingová strategie je způsob, jakým chce podnik dosáhnout svých cílů. Pro zvolení 

správné strategie je vhodné přihlédnout k výsledkům dříve provedených analýz, 

zejména analýzy zákaznických segmentů a marketingového mixu (BEDNÁŘ, 2014). 

Tyto strategie zásadním způsobem ovlivňují kvalitu rozhodovacích procesů při tvorbě 

produktového mixu. Modely marketingových strategií lze rozdělovat na základě využití 

(HADRABA, 2004): 

1. Porterova přístupu k typologii strategií (Generické konkurenční strategie). 

2. Členění strategií podle Ansoffova modelu růstu (Produktově – tržní Ansoffova 

matice). 

3. Členění strategií podle míry agresivity podniku v oblasti inovací produktů. 

Dále uvádíme jen generickou konkurenční strategii podle M. Portera, který definoval tři 

strategické postupy k předstižení konkurenčních firem a které se jeví jako obecně 

úspěšné. 

2.3.1. Generické konkurenční strategie 

Tato strategie, kterou vyvinul M. Porter, vychází z vymezení základních možností 

získání konkurenční výhody. Jedná se o tyto strategie: 

1. Strategie diferenciace produktu – konkurenční výhody se dociluje jedinečností 

produktu, kterou oceňuje kupující. Tato odlišení od konkurence se týká 

kteréhokoliv z prvků marketingové struktury komplexního produktu.  

2. Strategie minimálních nákladů – cílem je minimalizace nákladů na produkci a 

distribuci, kritériem stupně minimalizace jsou náklady konkurenční.  

3. Ohnisko soustředění (strategie tržního koutu) – podnik se soustřeďuje na jednu 

nebo více úzkých částí segmentu. Předpokladem pro tuto strategii je 

kvalifikované provádění segmentace trhu. Na přední pozice se tak podnik 

dostává tím, že nabízí lepší řešení pro uspokojení potřeb určité části trhu 

(HADRABA, 2004). 

Dle Kotlera (2004) je pro efektivní marketingovou strategii nutné provést výzkum, díky 

kterému podnik zjistí svoje cílové skupiny a na ty se zaměří. Měl by se orientovat jen na 

ty segmenty, které je schopen špičkově uspokojit. Pro tyto segmenty podnik prezentuje 

svoji nabídku tak, aby cílová skupina ocenila, čím se podnik liší od konkurence. V další 
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fázi rozpracovává marketingový mix, který realizuje. Konečně pak podnik sleduje, 

kontroluje a vyhodnocuje výsledky své marketingové strategie. 

2.4. Marketingové analýzy 

Pro manažerské rozhodování o produktovém mixu a inovacích je potřebná originalita a 

tvůrčí myšlení při řešení problémů. Vhodný výběr správné metody a tvořivá aplikace 

pomáhají zvyšovat kvalitu manažerského rozhodování a tím i celkového řízení podniku. 

Nejlepších výsledků se zpravidla dosahuje kombinováním různých metod, které jsou 

vhodně vybírány a aplikovány. Je třeba dále tyto metody zpřesňovat a doplňovat. Tím 

se zvyšuje efektivita a kvalita přijatých manažerských rozhodnutí (HADRABA, 2004). 

Vybrali jsme si následující analýzy: 

1. Analýza vnějšího prostředí podniku s využitím Porterova modelu pěti 

konkurenčních sil. 

2. Analýza makroprostředí s využitím analýzy PEST. 

3. Vyhodnocení výsledků analýz metodou SWOT. 

4. Kvalitativní výzkum. 

2.4.1. Porterův model pěti konkuren čních sil 

Dle Portera (1994) je cílem analýzy konkurenčního prostředí pro podnik nalézt v daném 

odvětví postavení, kdy podnik čelí konkurenčním silám nebo jejich působení obrací ve 

svůj prospěch (obr. 1). Konkurenční síly společně určují intenzitu odvětvové 

konkurence a ziskovost podniku. Krátkodobé vlivy, jako např. kolísání ekonomických 

podmínek během podnikatelského cyklu, které mohou ovlivnit ziskovost a 

konkurenceschopnost, je třeba odlišovat. Strukturální analýza se zaměřuje na 

rozpoznání podstatných charakteristik v daném odvětví. 
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Obr. č. 1: Porterova analýza pěti konkuren čních sil 

(Zdroj: Vlastní zpracování, upraveno dle CZECHTRADE, 2014) 

 

Porter (1994) tyto síly charakterizuje jako: 

 

Ohrožení ze strany nově vstupujících firem 

Nové firmy, které vstupují na trh a snaží se získat podíl na trhu, přinášejí značné zdroje. 

To může způsobit snížení ziskovosti. Hrozba vstupu nových firem závisí na možných 

překážkách a reakcích stávajících firem v odvětví, kterou může vstupující firma 

očekávat (PORTER, 1994). 

„ Rozsah nově vstupujících konkurentů a tedy i rozsah ohrožení z této strany a jeho vliv 

na přitažlivost trhu významně závisí na velikosti vstupních a výstupních bariér“. 

(HADRABA, 2004, str. 77). 

 

Intenzita soupeření mezi stávajícími konkurenty 

Mezi nejčastěji používané metody k získání výhodného postavení na trhu, patří cenová 

konkurence, reklamní kampaně, zlepšený servis či záruky. Konkurenční krok jedné 

firmy vyvolá reakci druhé firmy v podobě odvety či kompenzace. Tyto formy soupeření 

jsou nejisté a firmy v odvětví tím mohou spíše utrpět (PORTER, 1994). 

 

 

 

Konkurující 
podniky v 
odvětví

Substituty

Kupující

Noví 
konkurenti

Dodavatelé
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Tlak ze strany náhradních výrobků – substitutů 

Substituční produkty jsou schopny nahradit námi vyráběné produkty a tím omezit zisky 

firmy. Je nutné proto pečlivě sledovat vývojové trendy cen u substitučních produktů 

(KOZEL, 2006). 

„ Identifikování substitutů znamená vyhledávání jiných produktů, které mohou splnit 

tutéž funkci jako produkt daného odvětví. Substituty limitují potenciální výnosy v odvětví 

tím, že určují cenové stropy, jež si mohou firmy v odvětví se ziskem účtovat“ (PORTER, 

1994, str. 24).  

 

Vyjednávací vliv odběratelů 

Odběratelé soutěží s firmami tak, že tlačí ceny dolů, požadují vyšší kvalitu a staví 

konkurenty proti sobě. Výše kompetence odběratelů odráží, do jaké míry mohou 

ovlivnit podnikání prodejců. Pokud na nákup odběratele připadne velká část v 

porovnání s celkovým objemem prodeje firmy, důležitost uzavřeného obchodu je tím 

vyšší (PORTER, 1994). 

 

Vyjednávací vliv dodavatelů 

Růst vyjednávací síly dodavatelů může mít negativní dopad na odběratele. Děje se často 

v případech, kdy dodávané produkty mají unikátní charakter, změna dodavatele by byla 

pro odběratele finančně nákladná, počet možných dodavatelů je malý a dodavatel může 

bez problémů získat jiné odběratele (HADRABA, 2004). 

 

Vliv vlády v odvětvové konkurenci 

V některých odvětvích je vláda odběratelem nebo dodavatelem a díky zvolené politice 

tak může ovlivňovat konkurenci. Vládní regulace rovněž mohou stanovit limity pro 

chování firem jako dodavatelů a odběratelů, nebo může ovlivnit růst odvětví, regulovat 

strukturu nákladů apod.  (PORTER, 1994). 

2.4.2. PEST analýza 

Dle Hadraby (2004) vychází tato analýza z poznání faktorů důležitých pro vývoj 

makroprostředí podniku v minulosti, sleduje jejich změny a na základě těchto údajů 

předpokládá vlivy vnějšího prostředí v budoucnu.  
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Název PEST je složen z počátečních písmen faktorů vnějšího makroprostředí, které jsou 

předmětem analýzy: 

• POLITICAL (politické). 

• ECONOMICAL (ekonomické). 

• SOCIAL (sociální). 

• TECHNOLOGICAL (technologické). 

Postup při provádění PEST analýzy: 

• Vymezení širší množiny faktorů v rámci vnějšího prostředí podniku. 

• Analýza těchto faktorů vymezení pro identifikaci příležitostí a hrozeb relevantní 

faktory.  

• Specifikace příležitostí a hrozeb pro podnik 

 

2.4.3. SWOT analýza 

SWOT analýza je nástrojem pro stanovení strategické situace vzhledem k vnitřnímu a 

vnějšímu prostředí podniku (obr. 2). Cílem podniku by mělo být omezit své slabé 

stránky a podpořit silné, využívat příležitosti a chránit se proti případným hrozbám. 

Tímto způsobem je možné dosáhnout konkurenční výhody nad ostatními podniky 

(KOZEL, 2006). 

Dle Hadraby (2004) tato metoda umožňuje skloubit výsledky analýz vnitřního a 

vnějšího prostředí podniku, sumarizovat je do jednoho celku, který má čtyři klíčové 

body: 

• Strengths (silné stránky). 

• Weaknesses (slabé stránky). 

• Opportunities (příležitosti). 

• Threats (hrozby). 
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Obr. č. 2: SWOT analýza 

(Zdroj: LA TAUPE, 2014) 

Tuto metodu lze využívat nejen pro manažerské rozhodování, ale lze ji aplikovat i na 

jednotlivé projekty a analýzy procesů. V dnešní době také není žádnou výjimkou 

sestavení SWOT analýzy osobnosti v rámci osobního rozvoje. 

 

Analýza vnitřního prostředí 

Analýzu vnitřního prostředí můžeme dělit na dvě části a to na analýzu silných a analýzu 

slabých stránek podniku. Vyhodnocuje se zde např. finanční stabilita, hospodaření, 

rozpočty, spokojenost klientů i zaměstnanců apod. Jsou to faktory, které zvyšují nebo 

snižují vnitřní hodnotu podniku. (SVOBODOVÁ, 2011). 

 

Analýza vnějšího prostředí 

Příležitosti a hrozby vyplývají z analýzy vnějšího prostředí podniku. Toto prostředí 

působí na podnik prostřednictvím nejrůznějších faktorů. V rámci této analýzy sledujeme 

např. zákazníky, konkurenci a dodavatele. U těchto faktorů sledujeme důležitost a 

pravděpodobnost výskytu (KOZEL, 2006). 
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2.4.4. Kvalitativní výzkum 

Kvalitativní výzkum patří mezi výzkumné strategie. Na začátku výzkumu je nutné 

stanovit si výzkumné otázky. Na rozdíl od kvantitativního výzkumu mohou být otázky 

během výzkumu měněny a doplňovány. Jsou tvořeny hypotézy a rozhodnutí, jakým 

směrem bude výzkum dále směřovat. Z tohoto důvodu se kvalitativní výzkum také 

považuje za pružný typ výzkumu (tab. 1). Výzkumník během své práce pracuje přímo v 

terénu, sbírá a analyzuje data, vyhodnocuje výsledky a znova začíná se sběrem dat 

(HENDL, 2005). 

 

Tab. č.  1: Vlastnosti základních metod kvalitativního přístupu 

Metoda Vlastnost Výhoda 

Pozorování Delší období kontaktu Pochopení subkultury 

Texty a dokumenty Rozbor významu a použití Teoretické porozumění 

Interwiev Relativně nestrukturované Porozumění zkušeností 

Audio a video 
záznamy 

Přesná transkripce přiložených 
interakcí 

Porozumění průběhu 
interakcí 

 

(Zdroj: Vlastní zpracování, upraveno dle HENDL, 2005) 

 

Kvalitativní výzkum, stejně jako jiné metody, má své přednosti a nevýhody. Nejčastěji 

se tomuto výzkumu vytýká, že výsledkem bývají subjektivní dojmy. Výzkum se provádí 

pro omezený počet jedinců nebo skupin. Z toho důvodu může být problém také se 

zobecňováním výsledků (tab. 2). 
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Tab. č.  2: Přednosti a nedostatky kvalitativního výzkumu 

Přednosti  Nedostatky 

Získává podrobný popis při zkoumání Získaná znalost nemusí být zobecnitelná na 
jinou populaci nebo prostředí 

Zkoumá v přirozeném prostřední Je složité provádět kvantitativní predikce 

Umožňuje zkoumat procesy Je obtížné testovat hypotézy a teorie 

Umožňuje navrhovat teorie Analýza dat a jejich sběr jsou často časové 
náročné etapy 

Pružně reaguje na místní situace a     
podmínky 

Výsledky jsou snadno ovlivnitelné 
výzkumníkem a jeho preferencemi 

Hledá lokální příčinné souvislosti 
 

Pomáhá při počáteční exploraci 
 

 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle HENDL, 2005) 

2.5. Náklady 

Náklady podniku jsou vstupy do hospodářského procesu. Výsledkem hospodářské 

činnosti jsou výnosy podniku, které jsou výstupy z hospodářského procesu. Nákladem 

tedy rozumíme snížení ekonomického prospěchu během účetního období formou 

snížení aktiv nebo formou vzniku závazků (ŠVARCOVÁ, 2005). 

2.5.1. Členění nákladů 

Dle Hanušové (2007), je podrobnější členění nákladů nezbytným předpokladem pro 

účinné řízení a sledování nákladů. Tato členění jsou podstatná pro posuzování a řízení 

hospodárnosti a účinnosti na podnikové a vnitropodnikové úrovni.  

Náklady můžeme klasifikovat různými způsoby. Záleží, z jakého úhlu pohledu je 

sledujeme. Zde uvádím členění nákladů dle Štohla (2008):  

1. Podle struktury účetního hospodářského výsledku: 

a. provozní, 

b. finanční, 

c. mimořádné. 
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2. Podle zákona o daních z příjmů: 

a. daňově uznatelné (snižují základ daně, nejvíce se vyskytující daňových 

nákladů je uveden v Zákoně o dani z příjmů), 

b. daňově neuznatelné (jsou zahrnovány do účetního výsledku hospodaření, 

ale nemají vliv na základ daně, příklady jsou uvedeny v Zákoně o dani z 

příjmů). 

3. Dle místa vzniku a odpovědnosti za jejich vznik: 

a. náklady jsou členěny podle jednotlivých hospodářských středisek. Toto 

členění má význam zejména ve vnitropodnikovém účetnictví. Umožňuje 

zjistit, jak se jednotlivá hospodářská střediska podílí na výsledku 

hospodaření účetní jednotky. 

4. Dle závislosti na objemu produkce: 

a. fixní – jejich výše se v určitém rozsahu prováděných výkonů nebo aktivit 

podniku nemění, 

b. variabilní – jejich výše je přímo závislá na objemu produkce. 

5. Dle způsobu stanovení na kalkulační jednici: 

a. přímé (jednicové) – tyto náklady se přímo úměrně mění s objemem 

produkce a dají se přesně vyjádřit na kalkulační jednici. Z toho důvodu si 

účetní jednotka stanovuje technicko-hospodářské normy a předběžnou 

kalkulaci spotřeby zjistí součinem technicko-hospodářské normy a 

počtem provedených výkonů. Přímé náklady se dále nejčastěji člení na 

přímý materiál, přímé mzdy a ostatní přímé náklady.  

b. nepřímé (režijní) – tyto náklady nerostou přímo úměrně s počtem výkonů 

a vztahují se na více druhů produkce. Zjišťují se nepřímo pomocí 

různých metod a výpočtů. Do nepřímých nákladů nejčastěji zahrnujeme 

režijní materiál, režijní mzdy, odpisy dlouhodobého majetku, nájemné 

apod.  
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Dle Hanušové (2007) přispívá sledování nákladů k plnění ekonomických úloh typu:  

• Růst produktivity práce. 

• Zvyšování rentability. 

• Zvyšování kvality. 

• Růst zisku. 

• Snižování nákladů. 

Proto je způsob sledování nákladů v každém podniku důležitým nástrojem podnikového 

a vnitropodnikového řízení a kontroly na všech stupních řízení. 

2.6. Kalkulace 

Švarcová (2004) uvádí, že kalkulace zajišťují správnou tvorbu cen v podniku. Vznikají 

z potřeby předem určit cenu vyráběného a prodávaného zboží tak, aby podnik uhradil 

své náklady a zároveň dosáhl zisku. Při kalkulaci ceny je nutné podrobně sledovat 

strukturu a výši nákladů.  

Hanušová (2007) popisuje kalkulace ve třech základních významech: 

1. Jako činnost vedoucí je zjištění nákladů na určitý výkon podniku. 

2. Jako výsledek této činnosti. 

3. Jako vydělitelnou část informačního systému podniku úzce spjatou 

s vnitropodnikovým účetnictvím a rozpočetnictvím. 

Kalkulační systém je tvořen jednotlivými druhy kalkulací, které jsou dle základních 

kritérií dále členěny (obr. 3). 
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Obr. č. 3: Obecné schéma kalkulačního systému 

(Zdroj: Vlastní zpracování, upraveno dle HANUŠOVÁ, 2007) 

 

2.6.1. Členění nákladů 

Hanušová (2007) člení kalkulace na: 

• Předběžné – pro sestavení se užívá předem stanovených nákladů. Uplatnění této 

kalkulace je tím větší, čím je sortiment výroby užší a čím déle trvá opakovanost 

výroby.  

• Výsledné – pro jejich sestavení se užívá skutečně vynaložených nákladů. 

Uplatnění této kalkulace je tím větší, čím více se mění podmínky, čím je širší 

sortiment výroby a čím je menší opakovatelnost výroby. Tyto kalkulace se 

využívají hlavně u individuální výroby. 

2.6.2. Obecný kalkulační vzorec 

Přímé náklady souvisejí s konkrétním druhem výkonu. Lze je přesně určit na kalkulační 

jednici. Nepřímé (režijní) náklady se neváží k jednomu druhu výkonů, ale zajišťují 

průběh výkonu v širších souvislostech (obr. 4). Tyto náklady se přepočítávají na 

kalkulační jednici pomocí různých metod (HANUŠOVÁ, 2007). 
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(Zdroj: Vlastní zpracování

2.7. Rozvaha

Dle Zákona o účetnictví č

závěrky. Rozvaha představuje p

majetku se zdroji financování. Na stran

1. Brutto – plná hodnota aktiv nesnížen

2. Korekce – hodnota oprávek a opravných položek se znaménkem mínus

3. Netto – hodnota rozdílu mezi brutto a korekcí, jde o faktickou hodnotu majetku

4. Hodnoty z rozvahy z p

Pro záznam pasiv se hodnoty zapisují do dvou sloupc

1. Stav pasiv za běžné období.

2. Stav pasiv za minulé období.

Rozvaha může být sestavena ve zjednodušeném nebo v plném rozsahu. Ve 

zjednodušeném rozsahu mohou sestavit rozvahu pouze ty ú

povinnost mít účetní závě

§20 Zákona o účetnictví č

• Přímý materiál  +  Přímé mzdy  +  
Polotovary vlastní výroby  + Ostatní 
přímé náklady + Výrobní režie

• Zásobovací režie  +  Správní režie

• Přímé odbytové náklady  +   Odbytová 
režie

• Zisk (ztráta)
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Obr. č. 4: Obecný kalkulační vzorec 

Zdroj: Vlastní zpracování, upraveno dle HANUŠOVÁ, 2007
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2.8. Výkaz zisku a ztráty 

Dle Zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. (ANION CS, 2014) je výkaz zisků a ztrát 

součástí účetní závěrky. Tento výkaz vyhodnocuje výsledek hospodaření za uplynulé 

účetní období. Hodnotové údaje se zaznamenávají do dvou sloupců: 

1. Údaje za běžné období 

2. Údaje za minulé období 

Z výkazu se zjišťuje výsledek hospodaření v předepsaném členění: 

• Provozní výsledek hospodaření – rozdíl mezi provozními výnosy a náklady. 

• Finanční výsledek hospodaření – rozdíl mezi finančními výnosy a náklady. 

• Výsledek hospodaření za běžnou činnost – součet provozního a finančního 

výsledku hospodaření upravený o splatnou a případně odloženou daň z příjmů za 

běžnou činnost. 

• Mimořádný výsledek hospodaření – rozdíl mezi mimořádnými výnosy a náklady 

upravený o splatnou a případně odloženou daň z příjmů z mimořádné činnosti. 

• Výsledek hospodaření za účetní období – součet hospodářského výsledku za 

běžnou a mimořádnou činnost, vyjadřuje disponibilní zisk. 

2.9. Přehled o peněžních tocích 

Přehled o peněžních tocích dává pohled na peněžní prostředky podniku, porovnává 

vydané a přijaté peněžní prostředky s informací, ve kterých oblastech činnosti podniku 

se pohyb peněz uskutečnil. Peníze jsou součástí aktiv v rozvaze, ale je zobrazen jen 

jejich konečný stav k datu sestavení rozvahy (tab. 3). Přehled o peněžních tocích 

znázorňuje vývoj peněžních prostředků v daném období a také rozdíl jejich objemu na 

začátku a na konci sledovaného období (FEDOROVÁ, 2009). 
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Tab. č.  3: Struktura přehledu o peněžních tocích 

PŘÍJMY VÝDAJE 

A Provozní činnost Provozní činnost 

  Čistý peněžní tok z provozní činnosti  

B Investiční činnost Investiční činnost 

  Čistý peněžní tok z investiční činnosti 

C Finanční činnost Finanční činnost 

D Čistý peněžní tok z finanční činnosti 

E Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků 

 

(Zdroj: Vlastní zpracování, upraveno dle FEDOROVÁ, 2009) 

 

2.10. Zdroje financování 

Jak je již zmíněno v cíli bakalářské práce, tělovýchovný kurz má být primárně 

realizován jako projekt Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. O rozhodnutí 

předložení nebo nepředložení projektu Evropské komisi, rozhoduje Ministerstvo 

školství, mládeže a tělovýchovy. V případě, že by tento projekt nebyl zahrnut do 

programovacího období 2014 – 2020, je možné se dohodnout na vlastním financování a 

to v případě, že by o tuto možnost měly střední školy zájem. Ve výzkumu formou 

osobního rozhovoru budou ředitelé s touto možností obeznámeni a vyjádří se k ní. 

2.10.1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (PUBLIC4U, 2014) je 

víceletým programem pod vedením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, v 

jehož rámci je možné čerpat finanční prostředky z Evropského sociálního fondu, který 

je jedním ze strukturálních fondů Evropské unie. Tento projekt se zaměřuje na oblast 

rozvoje lidských zdrojů prostřednictvím vzdělávání. 
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Cíle OP VK 

Globálním cílem tohoto projektu je posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím 

vzdělávání a zlepšení podmínek pro výzkum a vývoj. Specifickými cíli jsou k naplnění 

globálního cíle, jsou: 

• rozvoj a zkvalitňování vzdělávání pro zvýšení uplatnitelnosti absolventů na trhu 

práce,  

• inovace v oblasti terciálního vzdělávání směrem k výzkumné a vývojové 

činnosti  

• vytvoření efektivního celoživotního učení prostřednictvím vzdělávání.  

 

Finanční alokace 

Celková částka určená na financování OP VK v programovém období 2007 – 2013 

činila 2 084,5 mil €. Zdroje z Evropského sociálního fondu pokryly 85% a národní 

zdroje ze státního rozpočtu ČR zbylých 15% celkové alokace.  

 

Dne 31. 3. 2014 byla Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, vyhlášena nová 

výzva k předkládání individuálních projektů. Cílem výzvy je podpořit aktivity 

vedoucích k implementaci změn, které byly provedeny v Rámcovém vzdělávacím 

programu. Jedná se o témata: 

• Zdravý životní styl. 

• Dopravní výchova (PUBLIC4U, 2014). 

2.10.2. Vlastní financování 

V případě neschválení projektu se nabízí možnost vlastního financování. To ale 

neznamená, že celý kurz musí studenti platit sami. Střední školy mohou uvolnit ze 

svého rozpočtu určitou částku a tím snížit studentům náklady na kurz. Na mnoha 

školách také fungují školní nadace, které taktéž přispívají na různé akce a potřeby 

studentů. Jedná se tedy o individuální záležitost každé školy. 
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vzdělávací program Ministerstva školství. Dále pak usilují o trvalý vztah k pohybovým 

činnostem a o optimální rozvoj tělesné, duševní a sociální zdatnosti u svých žáků. 

Vycházejí z motivující atmosféry, zájmů žáků a z jejich individuálních předpokladů a 

možností. Možnou alternativou tělesné výchovy ve škole jsou výlety do přírody, 

sportovní dny pro zdraví, nebo sportovní a branné kurzy (BALADA, 2007). 

Vzdělávací obsah dle rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia a střední školy 

dělíme na tyto části: 

2.12.1. Činnosti ovlivňující zdraví 

Součástí učiva jsou zdravotně zaměřená cvičení, převážně pak kompenzace 

jednostranné zátěže, bezpečnost pohybových činností, první pomoc při sportovních 

úrazech a v neposlední řadě také hygiena pohybových činností a cvičebního prostředí.  

 

Očekávané výstupy: 

• Využívání vhodných a dostupných pohybových aktivit a řízení vlastního 

pohybového režimu v souladu s pohybovými předpoklady. 

• Testování úrovně zdravotně orientované zdatnosti a svalových disbalancí. 

• Úsilí o optimální rozvoj zdatnosti, prevence a korekce svalové nerovnováhy. 

• Bezpečné chování při pohybových aktivitách zejména v neznámém prostředí. 

• Poskytnutí první pomoci při sportovních či jiných úrazech. 

2.12.2. Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností 

Učivo pro tuto oblast se zaměřuje na pohybové dovednosti a výkon, možné odlišnosti a 

handicapy jako je věk, pohlaví a různá výkonnost žáků. Jsou zde zahrnuty cvičení jako 

gymnastika, úpoly, atletika, sportovní hry, plavání, lyžování a v případě zájmu žáků 

estetická cvičení s rytmickým doprovodem. 

 

Očekávané výstupy: 

• Provedení osvojených dovedností na úrovni individuálních předpokladů. 

• Zvládnutí základních postupů rozvoje osvojených pohybových dovedností a 

úsilí o pohybové sebezdokonalení. 

• Respektování věkových, pohlavních a výkonnostních rozdílů a přizpůsobení své 

pohybové činnosti dané skladbě sportujících. 
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2.12.3. Činnost podporující pohybové učení 

Součástí těchto cvičení je vzájemná spolupráce a komunikace při pohybových 

aktivitách a jednání fair play. Žáci budou poučeni o správném používání sportovní 

výzbroje a výstroje. 

 

Očekávané výstupy:  

• Užívání tělocvičného názvosloví (gesta, signály, značky) na úrovni cvičence, 

vedoucího pohybových aktivit, organizátora soutěží. 

• Používání vhodné výzbroje a výstroje a jejich správné ošetřování. 

• Příprava třídního/školního turnaje. 

• Respektování práv a povinností vyplývajících z různých sportovních rolí. 

• Sleduje podle pokynů sportovní výkony, výsledky a činnosti související 

s pohybem a zdravím, naměřená data zpracuje a prezentuje různou formou. 

Aktivně naplňuje olympijské myšlenky jako projev obecné kulturnosti (BALADA, 

2007). 
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3. ANALÝZA SOU ČASNÉHO STAVU 

Kvalitativní výzkum je hlavním pilířem pro analýzu současného stavu této bakalářské 

práce. Slouží jako zdroj informací pro sestavení analýzy faktorů, které působí na 

realizaci tělovýchovného kurzu. Je také základem pro sestavení marketingového mixu. 

3.1. Situace na vybraných středních školách 

Během maturitních a přijímacích zkoušek na středních školách je často řešena 

nedostatečná kapacita učeben. Na zkoušky jsou vyčleněny místnosti, ve kterých za 

běžných okolností probíhá výuka a tak je pochopitelné, že učebny v této době chybí. 

Tento problém je řešen náhradním programem mimo školu, zkráceným vyučováním, 

nařízenou praxí pro studenty nebo ředitelským volnem. V případě náhradního programu 

mimo školu, zejména u vícedenních pobytových kurzů, nastává další problém a to 

absence vyučujících, kteří jedou jako dozor na kurz se studenty. Ředitel školy tak musí 

do detailu promyslet, kteří vyučující budou zasedat v komisi u maturitních zkoušek 

nebo dozor u přijímacích zkoušek, kteří budou učit studenty a kteří mohou odjet jako 

dozor se studenty mimo školu.  

Dalším častým problémem, zejména vícedenních pobytových kurzů, se kterým se setká 

snad každá střední škola, je alkohol a návykové látky. Na školních výletech a exkurzích 

je samozřejmě zakázán. To ale neznamená, že se s ním není možné setkat právě na 

těchto školních akcích. Problémů, které jsou spojeny s užíváním alkoholu mladistvých, 

je nesčetně, ale je třeba myslet hlavně na bezpečnost studentů, která je při požívání 

alkoholu ohrožena nejvíce. Za studenty zodpovídá třídní učitel nebo pedagog, který je 

má pod dozorem. Je to tedy nakonec záležitost dotyčného pedagoga, jakým způsobem si 

studenty na výletě pohlídá. V rámci analýzy současného stavu byly provedeny 

následující analýzy, které vycházejí z výsledků provedeného kvalitativního výzkumu. 

3.1.1. Analýza náhradního času na středních školách v době 

maturitních a přijímacích zkoušek 

Maturitní a přijímací zkoušky jsou mimořádnou událostí na každé střední škole, která se 

opakuje každým rokem a je proto nutné mít plán pro řešení této situace. Během těchto 

zkoušek je třeba mít vyhrazené učebny, které budou sloužit výhradně pro vykonání 
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zkoušek. Dalším důležitým aspektem, ke kterému je nutné přihlédnout, jsou podmínky 

pro vykonání zkoušek. Je třeba, aby škola fungovala v jiném režimu. Běžným opatřením 

je vyhrazení učeben v celém podlaží pro zkoušky a zrušení zvonění, které ohlašuje 

začátek a konec vyučování. Každý ředitel k této situace samozřejmě přistupuje jinak a 

volí jiné alternativy řešení. Další, velmi častou mimoškolní variantou výuky, jsou 

sportovní kurzy pořádané na konci školního roku. Z výsledků výzkumu vyplývá, že 

studenti jezdí na kurzy zejména v měsících květnu a červnu. Pro ředitele škol je ideální 

krytí těchto kurzů s maturitními nebo přijímacími zkouškami. 

 Náhradním časem studentů je myšlen čas, který tráví ve škole nebo mimo školu a který 

není standardním vyučováním. Náhradním časem pedagogů je myšlen čas, kdy 

nevykonává praxi v rámci své aprobace, nebo vyučuje za jiné pedagogy.  

K tomu, abychom mohli podrobně analyzovat stávající situaci, využili jsme provedené 

rozhovory s kompetentními osobami (příloha č. 1 - 6) a následující graf (obr. 6) 

zobrazuje vyhodnocení volby náhradního času vybraných středních škol v době 

maturitních a přijímacích zkoušek. Jedna škola volí více variant, dle množství tříd v 

jednom ročníku.  

 

Z dotazníku vyplývá, že nejvíce škol dává přednost náhradnímu programu se sportovní 

a jinou náplní mimo školu.  
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Obr. č. 6: Graf - Volba náhradního času v době maturitních a přijímacích zkoušek 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2014) 

 

3.1.2. Analýza postoje rodičů studentů k financování náhradní 

programy 
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náhradních programů často problém. Pokud má rodina více dětí a měla by každému 
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zřízenou školní nadaci či jiné formy finanční výpomoci pro sociálně slabší studenty. V 
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rámci analýzy byla kompetentní osobě položena otázka, zda jsou rodiče studentů 

ochotni podílet se na financování náhradního programu a sportovních kurzů pořádaných 

na konci školního roku a přibližně jakou částkou. V následujícím grafu (obr. 7) jsou 

vyčísleny průměrné částky za jednotlivé školy, kterými jsou podle vedení školy rodiče 

studentů ochotni podílet se na náhradním programu. 

 
Obr. č. 7: Graf - Průměrná částka hrazená na náhradní program 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2014) 
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formou sportovního dne na pronajatých sportovištích. Pronájem sportovišť studenti z 

části hradí sami. Studenti bezpečnostně právní akademie, která má v průběhu studia 

celkem 5 povinných kurzů, platí za jeden kurz cca 3 000 Kč v závislosti na tom, o jaký 

typ kurzu se jedná.  

 

Diskuze: V dotaznících nejvíce škol odpovědělo, že pořádá vodácké kurzy, které se 

pohybují v ceně 1 500 Kč až 2 000 Kč. Kurzů je v rámci školy pořádáno víc a v 

závislosti na typu kurzu se pohybuje i cena. 

3.1.3. Analýza účasti středních škol na programu tělovýchovného 

kurzu 

Součástí kvalitativního výzkumu byla kompetentní osobě, po seznámení s navrhovaným 

programem tělovýchovného kurzu v Centru sportovních aktivit VUT v Brně položena 
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snížit náročnost jednotlivých lekcí. Stejného názoru je zástupce ředitelky Střední 

zdravotnické školy na Jaselské. Většina studentů této školy jsou dívky, které se sportu 

vyhýbají, takže by bylo vhodné program přizpůsobit této skutečnosti a snažit se 

studentky spíše zaujmout např. tím, že cvičení je vhodný nástroj pro regulaci tělesné 

váhy a tvarování postavy apod. Také navrhoval vyměnit bootcamp za jinou aktivitu. 
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4. VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

V této části bakalářské práce uvádíme konkrétní návrh podnikatelského plánu pro 

tělovýchovný kurz. 

4.1. Popis podniku 

Centrum sportovních aktivit VUT v Brně je vysokoškolským ústavem Vysokého učení 

technického v Brně. Účel ústavu je vzdělávací, vědecká a výzkumná činnost, která se 

pojí s dlouhodobou tradicí. Dále rozvíjí vývojové trendy v oblasti tělesné výchovy a 

sportu v technických a ekonomických oborech.  

 

Úplný název: Centrum sportovních aktivit Vysokého učení technického v Brně. 

Zkrácený název: Centrum sportovních aktivit VUT v Brně. 

Název pro mezinárodní styk: Centre of Sport Activities of the Brno University of 

Technology. 

Sídlo: Areál VUT v Brně Pod Palackého vrchem, Technická 2896/2, 616 69 Brno. 

Statut: Vysokoškolský ústav. 

Logo: 

 
Obr. č. 9: Logo CESA VUT v Brně 

(Zdroj: Liška Webdesing, 2011) 
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Činnosti ústavu 

CESA VUT v Brně vykonává vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a 

podílí se na akreditovaném oboru Management v tělesné kultuře. Organizuje sportovní 

aktivity v rámci volnočasových činností studentů a zaměstnanců VUT v Brně. Také 

zabezpečuje sportovní reprezentaci prostřednictvím akademických a zájmových soutěží. 

Mezi tyto soutěže patří např. Akademické mistrovství ČR a České akademické hry. Jako 

doplňkovou činnost nabízí odborné poradenství a konzultační činnost pro tělovýchovnou a 

sportovní veřejnost.  

 

Popis současného stavu 

V současné době CESA VUT v Brně nabízí studentům a zaměstnancům školy, 

sportovcům a široké veřejnosti rekreační, tréninkové a závodní sportovní a 

tělovýchovná zařízení VUT v Brně: Fit Centrum Machina, Boulder centrum, loděnice 

Jundrov a Sportovní areál VUT v Brně Pod Palackého vrchem.  

Poskytované služby a nájmy jsou nabízeny v programech volnočasových aktivit na on-

line rezervace nebo telefonickou domluvou. Nabídka placených aktivit pro zdraví, 

kondici a relaxaci jsou určeny pro studenty nad rámec semestrální fakultativní tělesné 

výchovy a pro širokou veřejnost. Součástí celoroční nabídky jsou pohybově vzdělávací 

programy pro dospělé, letní a zimní školy, kurzy celoživotního vzdělávání, pohybové 

programy pro děti a pro seniory.  

 

Nabídka služeb  

Pro studenty VUT v Brně – semestrální nabídka pohybových a sportovních aktivit 

s více než 50 specializací a výkonnostních úrovní, výcvikové a pohybové kurzy, 

licenční kurzy s akreditací MŠMT, specializační kurzy, placené volnočasové aktivity, 

sportovní akce, konzultace a poradenství. 

Pro zaměstnance VUT v Brně – celoroční program individuálních a skupinových 

aktivit, vzdělávací kurzy a školení, sportovní akce, konzultace a poradenství. 

Pro veřejnost – pronájmy sportovišť, tělovýchovné a odborné služby pro děti, dospělé, 

seniory, výkonností a handicapované sportovce, volnočasové aktivity, školení a 

vzdělávací kurzy (LIŠKA WEBDESIGN, 2011). 
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4.2. Obchodní plán 

Obchodní plán popisuje proces poskytování služeb včetně smluvních podmínek a 

organizaci kurzu.  

4.2.1. Popis procesu poskytování služeb 

Tělovýchovný kurz bude nabízen ředitelům středních škol v regionu Brno-město. 

Nabídka proběhne formou osobní schůzky s ředitelem školy nebo jeho zástupcem a 

podle potřeby i s učitelem tělesné výchovy. V případě projevení zájmu bude e-mailem 

zaslána nabídka s cenou a přihláškou na kurz (příloha č. 7 a 8), kam vedení školy uvede 

preferovaný termín konání kurzu z uvedených volných termínů a předběžný počet 

zúčastněných studentů. V rámci jednoho týdne mohou probíhat dva kurzy současně. Je 

nutné, aby minimální počet přihlášených studentů byl 25, maximální počet 30. V 

případě, že by škola nebyla schopna přihlásit minimální počet studentů do jednoho 

kurzu, je možné se dohodnout se sloučení kurzu s jinou školou, nebo by celková cena za 

kurzovné přihlášených studentů byla navýšena o zbývající částku, kterou by uhradilo 25 

studentů. Toto opatření je nutné z toho důvodu, aby ze zaplaceného kurzovného byly 

pokryty alespoň náklady na provoz kurzu a nabízená služba nebyla ztrátovou. 

4.2.2. Smluvní podmínky 

Platba za kurzovné proběhne převodem na bankovní účet Centra sportovních aktivit 

VUT v Brně a to minimálně 4 měsíce před začátkem kurzu. Budeme požadovat zálohu 

na kurzovné v částce 40% z celkové ceny. Zbylých 60% bude uhrazeno minimálně 7 

pracovních dní před začátkem kurzu taktéž na bankovní účet. Po zaplacení zálohy ve 

výši 60% bude zaslána na adresu školy přijatá zálohová faktura. Po zaplacení zbylé 

částky bude vystaven daňový doklad o zaplacení kurzu a bude taktéž zaslán na adresu 

školy. 

4.2.3. Storno poplatky 

Při stornování účasti na kurzu budou účtovány následující poplatky: 

• Zrušení celého kurzu školou déle než 7 měsíců před zahájením kurzu činí storno 

poplatek 0%. 

• Zrušení celého kurzu školou méně než 7 měsíců před zahájením kurzu a před 

zaplacením zálohy činí storno poplatek 20% z ceny kurzovného pro 25 studentů.  
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• Zrušení celého kurzu školou po zaplacení zálohy 40% na kurz je storno 

poplatkem tato záloha. 

• Nenastoupení studenta na kurz bez doložení potvrzení od lékaře činí storno 

poplatek 100% kurzovného za studenta. 

• Nenastoupení studenta na kurz z důvodu nemoci s doložením potvrzení od 

lékaře dříve než 14 dní před zahájením kurzu činí storno poplatek 10%. 

• Nenastoupení studenta na kurz z důvodu nemoci s doložením potvrzení od 

lékaře dříve než 7 dní před zahájením kurzu činí storno poplatek 20% z ceny 

kurzovného. 

• Nenastoupení studenta na kurz z důvodu nemoci s doložením potvrzení od 

lékaře později než 7 dní před zahájením kurzu činí storno poplatek 30% z ceny 

kurzovného. 

• Nenastoupení studenta na kurz z důvodu nemoci s doložením potvrzení od 

lékaře v den kurzu činí storno poplatek 50% z ceny kurzovného. 

 

V případě zrušení účasti některého studenta na kurzu doporučujeme vedení školy 

zajištění náhradníka. V tomto případě nebude storno poplatek účtován. Dále 

doporučujeme studentům zřízení pojištění storno poplatků. 

4.2.4. Organizace kurzu 

Kurz bude koncipován tak, že pedagog ze střední školy, který je dozorem studentů, 

dorazí s nimi vždy k šatnovému objektu v areálu CESA VUT v Brně. V případě, že 

program začíná jinde, než v areálu VUT (Airsoft u hlavního nádraží a loděnice 

Jundrov), dorazí na toto místo. Tam si studenty přeberou asistenti instruktorů, kteří 

budou jejich průvodci a budou jim k dispozici po celou dobu kurzu. Studenti budou 

rozděleni do skupin dle potřeb programu. Asistent dovede svoji skupinu přímo na místo 

dle programu dané skupiny a předá je instruktorovi, který povede výukovou jednotku. 

Asistent má vždy na starosti jednu skupinu po celý den. Každá výuková jednotka trvá 

120 minut, přičemž prvních 45 minut je věnováno spíše teoretické seznámení s danou 

aktivitou, pravidly hry, správnému provedení cvičení apod. Následuje desetiminutová 

pauza na toaletu, pitný režim apod. Dalších 45 minut je věnováno samotné aktivitě. Pak 

mají studenti čas se převléct, případě osprchovat a přemístit se na další sportoviště, kam 
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je opět odvede asistent. V případě zájmu studentů a potřeb instruktora může být 

teoretická část zkrácena a samotné cvičení prodlouženo nebo zkráceno. Studenti mají na 

každou výukovou jednotku certifikovaného instruktora nebo pedagoga tělesné výchovy, 

kromě výuky fresbee ultimate, team buildingových her, softbalu a základů pobytu v 

přírodě. Výukové části vyjmenovaných aktivit budou koncipované tak, že se obě 

skupiny spojí pod vedení obou asistentů, případně se může zapojit i jejich učitel. Cílem 

těchto společných aktivit je stmelení kolektivu a rozvoj týmové spolupráce. 

V marketingovém plánu popisujeme proces výzkumu trhu a uvádíme zobecněné 

výsledky tohoto výzkumu. Dále se zabýváme segmentací trhu a marketingovým mixem. 

4.3. Marketingový plán 

V marketingovém plánu popisujeme proces výzkumu trhu a uvádíme zobecněné 

výsledky tohoto výzkumu. Dále se zabýváme segmentací trhu a marketingovým mixem. 

4.3.1. Výzkum trhu 

Pro tento produkt byla zvolena kvalitativní metoda sběru dat a to z důvodu hlubšího 

pochopení problémů, které souvisí s organizací maturitních zkoušek na středních 

školách a výběrem sportovního kurzu na konci školního roku. Cílem výzkumu bylo v 

neposlední řadě zjistit, zda by školy měly zájem o tělovýchovný kurz pořádaný v Centru 

sportovních aktivit VUT v Brně. Dotazovaný měl také možnost vyjádřit se k 

navrhované náplni kurzu. Cílovou skupinou pro tento produkt jsou ředitelé veřejných a 

soukromých škol v regionu Brno-město. Náš výzkum splňoval tatokritéria (tab. 4): 
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Tab. č.  4: Výzkum trhu 

Oblast výzkumu Studenti středních škol a gymnázií 

Výzkumný 
problém 

Zajišťování náhradního programu v době konání maturitních 
zkoušek a preference při volbě sportovních kurzů na konci 
školního roku 

Účel výzkumu 
Vypracování projektu teambuildingu pro skupinu 
středoškolských studentů 

Výzkumná otázka 
Jak sestavit podnikatelský plán pro region Brno-město ve 
spolupráci s Centrem sportovních aktivit 

 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2014) 

 

Dotazovaným byly položeny následující otázky. 

 

1. Jakým způsobem řešíte rozvrhy a náhradní program v době maturit?  

2. Zajišťujete si náhradní program a sportovní kurzy pro studenty sami nebo ve 

spolupráci s jiným subjektem?  

3. Jaké jsou ohlasy ze strany studentů k náhradnímu programu/sportovním 

kurzům? 

4. Jezdí Vaši studenti na sportovní či jiný kurz v květnu nebo červnu? 

5. Jaká délka těchto kurzů Vám nejvíce vyhovuje? 

6. Jakým způsobem probíhá financování náhradního programu v době konání 

maturitních zkoušek a sportovních kurzů?  

7. Jsou rodiče žáků ochotni podílet se na tomto financování? Pokud ano, průměrně 

jakou částkou? 

8. Měla by škola jako instituce zájem o tělovýchovný kurz pořádaný ve spolupráci 

s Centrem sportovních aktivit VUT v Brně, který by byl financován jako projekt 

OPVK? Pokud ano, jak početná skupina a v jakém složení (dívky, chlapci, věk) 

by byla pro Vaši školu vyhovující? 
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9. Byli byste ochotni zapojit se do programu, přestože by projekt nebyl financován 

z grantu? 

10. Co by se podle Vás mělo v uvedeném programu tělovýchovného kurzu změnit, 

aby byl pro Vaši školu zajímavý? 

 

V rámci výzkumu bylo osloveno 10% středních škol z celkového počtu 63 středních 

škol v regionu Brno – město. Celkem tedy 6 škol, z toho 2 veřejná gymnázia, 2 veřejné 

odborné školy, 1 soukromé gymnázium a 1 soukromá odborná škola (tab. 5). Osloveny 

byly tyto střední školy: 

 

Tab. č.  5: Dotazované školy 

Název školy Metoda získání 
informací 

Kompetentní osoba,se kterou 
byl proveden výzkum 

Gymnázium Terezy Novákové, 
Terezy Novákové 2, Brno - 
Řečkovice 

interwiev 
RNDr. Peter Krupka, Ph.D., 
ředitel školy 

Gymnázium Brno, Třída 
Kapitána Jaroše 14, Brno-střed 

interwiev 
RNDr. Jiří Herman, Ph.D., 
ředitel školy 

Střední průmyslová škola 
elektrotechnická a informačních 
technologií, Purkyňova 97, 
Brno - Královo pole 

interwiev 
PaedDr. Jaroslava Bělková, 
zástupkyně ředitele školy pro 
teoretické vyučování 

Střední zdravotnická škola, 
Jaselská 7/9, Brno-střed 

interwiev 
Mgr. Petr Přikryl, zástupce 
ředitelky 

Moravské gymnázium, s. r. o., 
Veveří 30, Brno-střed 

elektronická 
pošta 

RNDr. Miroslav Štefan, ředitel 

Bezpečnostně právní akademie, 
s. r. o., Zoubkova 20, Brno-
Nový Lískovec 

interwiev Mgr. Ivo Machát, Ph.D., ředitel 

 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2014) 
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Z výzkumu vyplynulo následující: 

• V době maturitních zkoušek je vyučování upraveno a zkráceno dle potřeb školy. 

• Při nedostatečné kapacitě učeben je řešen náhradní program v podobě 

sportovních, jazykových, tanečních kurzů, kurzů společenského chování, ale 

také exkurze, povinné praxe, výjimečně je uděleno ředitelské volno.  

• Náhradní program v době maturit a sportovní kurzy na konci školního roku jsou 

nejčastěji zajišťovány jiným subjektem.  

• Při výběru sportovního kurzu jsou dodržovány tradice školy a také se přihlíží na 

preference studentů školy. 

• Ohlasy studentů k náhradním programům a sportovním kurzům jsou 

individuální. Vzrůstajícím trendem je nechuť mladých lidí ke sportovním 

aktivitám, vyjma těch, kteří už vztah ke sportu mají.  

• Na většině vybraných škol jsou pořádány sportovní kurzy na konci školního 

roku, nejčastěji v délce 5 dnů.  

• Sportovní kurzy si platí studenti vždy sami. Nejčastěji se jedná o částku 1 500 – 

2 000 Kč. V ojedinělých případech, zejména v případech, kdy student pochází ze 

sociálně slabší rodiny, je na všech školách - kromě soukromých - možnost 

zažádání příspěvku ze školní nadace nebo podobných školních zdrojů 

financování. Pokud je potřeba, hradí si i část náhradního programu v době 

maturit.  

• Více než polovina dotazovaných škol by byla ochotna zapojit se do programu 

tělovýchovného kurzu pořádaného v Centru sportovních aktivit na VUT v Brně. 

Nabídku kurzu shledávají jako přínosnou a využitelnou pro jejich školu jak v 

případě financování OP VK, tak v případě samofinancování.  

 

Po provedení výzkumu lze konstatovat, že o navrhovaný tělovýchovný kurz mají zájem 

4 školy z 6 dotazovaných.  

 

Diskuze: Střední školy byly vybírány na základě doporučení vedoucí bakalářské práce a 

náhodným výběrem ze seznamu středních škol v regionu Brno-město. Dotazník byl 

veden formou interwiev, v jednom případě byl zaslán elektronickou poštou na vyplnění. 

Dotazující byli velmi ochotní a poskytli všechny informace, které byly požadovány. 
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Často uvedli i informace a zájmy školy, které si ale nepřáli zveřejnit. Rozhovor byl 

veden vždy s kompetentní osobou. Většinou se jednalo o ředitele školy. V některých 

případech nás ředitel odkázal na zástupce, který má náhradní programy a sportovní 

kurzy pod svým vedením. Poměr dotazovaných škol čtyři veřejné a dvě soukromé jsme 

vybrali proto, že vedení veřejných škol bylo více ochotno spolupracovat na tomto 

projektu. V případě soukromých škol byl problém se souhlasem jednatele společnosti, 

který často neměl zájem na spolupráci. 

4.3.2. Segmentace trhu 

Při analyzování trhu se podnik snaží rozčlenit trh na jednotlivé skupiny zákazníků, které 

chce poznat a zaujmout svým produktem. Pro tento produkt jsme zvolili strategii tržního 

zacílení Single. Produkt bude nabízen jen jednomu segmentu – středním školám v 

regionu Brno-město. Tato metoda má výhodu v pružnosti marketingu a operativního 

reagování na změny potřeb zákazníků. V případě nesouhlasu s programem kurzu je 

možné program upravit dle technických a kapacitních možností Centra sportovních 

aktivit VUT v Brně. V budoucnu bychom se chtěli zaměřit na více tržních segmentů, 

kterým budeme náš produkt nabízet. Nabídku kurzů bychom mohli rozšířit i pro střední 

školy, které nejsou součástí regionu Brno-město, ale také pro základní školy. Díky 

modernímu zázemí a bezbariérového přístupu Centra sportovních aktivit VUT v Brně 

by bylo možné uvažovat i o nabídce kurzů pro speciální a praktické střední školy. 

4.3.3. Marketingový mix 

Marketingový mix (4P) je jedním ze základních nástrojů marketingu. Pomáhá nám 

rozčlenit celý marketingový plán. Skládá se z následujících prvků.  

Produkt 

Pro tento podnikatelský plán je produktem tělovýchovný kurz pořádaný v Centru 

sportovních aktivit na VUT v Brně pod vedením instruktorů a pedagogů z Centra 

sportovních aktivit VUT v Brně nebo externích instruktorů s licenčními kurzy. Tento 

kurz je určen pro střední školy zejména v regionu Brno-město na měsíc květen a červen. 

Konkrétní rozmezí bude upřesněno dle zájmu škol a rozvrhů na VUT v Brně. Kurz bude 

organizován pro skupiny studentů v počtu 25 a více. V průběhu jednoho týdne je možné 

organizace dvou skupin maximálně po 30 studentech současně.  
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V programu kurzu jsou uvedené aktivity, které se zaměřují na posílení svalstva, 

zejména hlubokého stabilizačního systému, zlepšení stavu kardiovaskulárního systému 

a dále na rozvoj pohybových dovedností, koordinačních schopností a týmové 

spolupráce.  

Cílem kurzu je pomoci studentům vytvořit kladný vztah k pohybovým aktivitám, 

seznámit je s novými aktivitami a sportovním zázemím VUT v Brně, stmelit kolektiv a 

také nabídnout středním školám komplexní nabídku programu tělovýchovného kurzu. V 

rámci programu je možné po dohodě zvolit jiné typy sportovních aktivit. Níže uvádím 

navrhovaný program (tab. 6). 
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Tab. č.  6: Navrhovaný program 

    

1. den   
    

  8 hod - 10 hod 
TRX, Indoor Rowing (Machina) /Bootcamp (venku, 
park za stadionem) 

10 hod - 12 hod 
Bootcamp (venku, park za stadionem) /TRX, Indoor 
Rowing (Machina) 

12 hod - 13 hod oběd 
13 hod - 15 hod Fresbee ultimate (víceúčelové hřiště) 
    
2. den   
    
  8 hod - 10 hod Bojová umění (Machina)/Indoorcycling (Machina) 
10 hod - 12 hod Indoorcycling (Machina)/Bojová umění (Machina) 
12 hod - 13 hod oběd 
13 hod - 15 hod Teambuildingové hry (les za Palackým vrchem) 
    
3. den   
    
  8 hod - 10 hod Tenis (kurty)/Boulder (Boulder arena) 
10 hod - 12 hod Boulder (Boulder arena) /Tenis(kurty) 
12 hod - 13 hod oběd 
13 hod - 15 hod Softball (víceúčelové hřiště) 
    
4. den   
    
  8 hod - 11 hod Airsoft (hala u hl. nádraží) 
přesun do areálu VUT   
12 hod - 13 hod oběd 
13 hod - 15 hod  Základy pobytu v přírodě, teambuildingové hry 
    
5. den   
    
  9 hod - 12 hod Dračí lodě (loděnice Jundrov) 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2014) 

Diskuze: Program kurzu byl sestavován na základě znalostí z oblasti sportovního 

tréninku, cvičení na udržení rozvoj a kondice, sportovních her, psychologie sportu a 
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dalších poznatků získaných v průběhu studia oboru Management v tělesné kultuře. 

V případě, že některý ze studentů onemocní, nebude moci cvičit, ale zúčastní se kurzu, 

bude pro něj připraven náhradní program. Během dopoledne si tento student připraví 

dvě teambuildingové hry, kterou v odpoledním programu zorganizuje a skupina si ji 

zahraje. Celý den bude trávit s ostatními studenty a s pedagogem ze střední školy. Tento 

student může fungovat také jako pomocný rozhodčí.  

V případě špatného počasí by byly následující aktivity řešeny tímto způsobem (tab. 7). 

 

Tab. č.  7: Náhradní program kurzu v případě nepříznivého počasí 

Aktivita Místo konání 

Fresbee ultimate 

víceúčelová tělocvična Softball 

Tenis 

Teambuildingové hry Machina - přednášková místnost (60). 

Základy pobytu v přírodě 

Machina - přednášková místnost (60), nahrazeno 
přednáškou o carvingovém lyžování, snowboardingu a 
skialpinismu s videoprojekcí. Součástí bude týmová 
práce studentů s výstupy.  

Bouldering 
Machina – přednášková místnost (40), nahrazeno 
přednáškou o horolezectví s videoprojekcí, nácvik 
vázání uzlů. 

Dračí lodě 
Jiný program dle domluvy (návrh aquapark 
Kohoutovice     s kurzem vodní záchrany). 

Bootcamp Koná se za každého počasí venku. 

 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2014) 

 

Náklady na změnu programu budou hrazeny z rozpočtové rezervy. V případě kurzu 

vodní záchrany v aquaparku Kohoutovice bude výuka probíhat pod vedením manažerky 

projektu, která má licenční kurz Plavčík – vodní záchranář.  
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Cena 

Cena, jakožto jeden z nejdůležitějších nástrojů marketingového mixu, velmi ovlivňuje 

rozhodnutí kupujícího. Proto je správná volba velmi náročná. Při stanovování ceny je 

důležité zvážit, jakého cíle chceme touto cenou dosáhnout. Vzhledem k tomu, že 

tělovýchovný kurz pro střední školy je naší novou službou, cena bude zaváděcí. Bude 

vycházet z nákladů na provoz kurzu. Zisk činí 15%.  

 

Po provedení kalkulace činí cena pro 1 studenta 1 730 Kč bez DPH.  

 

Propagace 

Propagace je velmi důležitou součástí marketingového mixu. Jejím cílem je zvýšení 

objemu prodeje. Z metod propagace jsme pro tento projekt zvolili metodu osobního 

prodeje. Cílová skupina, kterou tvoří střední školy v regionu Brno-město, je poměrně 

úzkým okruhem, který jsme schopni oslovit s nabídkou kurzu osobní schůzkou či 

elektronickou poštou.  

Nástrojem pro propagaci bude informační letáček (příloha č. 10) jak v listinné, tak v 

elektronické podobě, který bude obsahovat: 

• informace o pořadateli a kontaktní údaje, 

• náplň kurzu, 

• cenu, 

• fotografie Centra sportovních aktivit VUT v brně. 

V případě zájmu budou zaslány řediteli školy nebo jeho zástupci podrobnější informace 

o kurzu a jeho náplni i s přihláškou na kurz a potvrzení o bezinfekčnosti pro studenty 

(příloha č. 9), kam bude ředitelem nebo jeho zástupcem uveden preferovaný termín a 

počet žáků, kteří se kurzu zúčastní.  

Diskuze: Po provedení výzkumu a po zjištění kapacitních možností Centra sportovních 

aktivit VUT v Brně jsme usoudili, že není třeba vynakládat na propagaci kurzu vysoké 

finanční prostředky. V prvních letech, kdy bude tělovýchovný kurz nabízen jen pro 

střední školy v regionu Brno-město, bude vedení školy předán nebo přeposlán 

informační letáček. Pokud by zájem o tento kurz byl nedostatečný a bylo by nutné 

zvýšit povědomí středních škol o tomto kurzu, budeme nabídku kurzů rozšiřovat i do 

okolí Brna pomocí informačních e-mailů a letáčků do jednotlivých tříd ve školách. 
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Distribuce  

Výběr distribuční cesty produktu k zákazníkovi je posledním důležitým nástrojem 

marketingového mixu. Pro tento produkt jsme zvolili přímou distribuční cestu bez 

dalšího zprostředkovatele. Prodej bude z personálního hlediska zajištěn manažerem 

prodeje. Jednání s odběrateli bude probíhat formou osobní schůzky, méně významné 

záležitosti budou řešeny elektronickou poštou. 

4.4. Organizační struktura 

Tělovýchovný kurz pořádaný v Centru sportovních aktivit VUT v Brně bude řízen 

hlavním manažerem projektu(obr. 10). Zaměstnanci CESA VUT v Brně a externí 

instruktoři budou zaměstnáni na základě Dohody o provedení práce. Za organizaci a 

provedení kurzu bude odpovídat manažer projektu. 

 

 
Obr. č. 10: Organizační struktura 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2014) 

 

4.4.1. Kvalifikace zaměstnanců 

Zaměstnanci CESA VUT v Brně jsou zkušení pedagogové s akademickým vzděláním. 

Do programu kurzu budou vybíráni na základě jejich specializace či licenčního 

oprávnění. V případě, že by nebylo možné obsadit pozici instruktora pracovníkem 

CESA VUT v Brně, bude tato pozice obsazena externím instruktorem s licenčním 

oprávněním akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Externí 

Manažer 
projektu

Zaměstnanci CESA
Externí 

instruktoři
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instruktoři budou odměňováni stejně jako instruktoři z Centra sportovních aktivit VUT 

v Brně. Asistenti instruktorů budou vybírání z řad studentů ze sportovních fakult s 

doložitelnou praxí z oblasti organizace sportovní akce nebo vedení sportovních kurzů a 

táborů. Po těchto asistentech budeme také požadovat kladný vztah dětem a mladým 

lidem a zkušenost a znalost pohybových aktivit nebo sportů, které budou mít v rámci 

kurzu v režii. Jedná se o softball, fresbee ultimate, teambuildingové hry a základy 

pobytu v přírodě. Asistenti budou průvodci kurzu pro jednotlivé skupiny studentů a 

budou nápomocni při programu jak studentům, tak pedagogům z Centra sportovních 

aktivit VUT v Brně. Budou řešit organizační záležitosti kurzu, doprovázet studenty na 

jednotlivá sportoviště a na oběd a asistovat při jednotlivých pohybových aktivitách 

studentům, pro které je daná pohybová aktivita nová nebo problémová. V rámci 

programu teambuildingové hry vymyslí pro skupinu studentů aktivity, které stmelují 

kolektiv a zapojí všechny jedince. Tyto hry budou ještě před zahájením kurzu schváleny 

manažerem projektu. V případě zájmu je také možné, aby studenti hráli hru, kterou si 

sami zvolí, nebo kterou navrhne některý necvičící student. 

4.4.2. Způsob odměňování 

Odměna pro pracovníky CESA VUT v Brně bude dle tarifu akademických pracovníků, 

která činí 250 Kč/hod. Odměna bude vyplacena převodem na účet po skončení kurzu, 

jak je uvedeno v dohodě o provedení práce (příloha č. 11) 

Odměna asistentů instruktorů bude činit 70 Kč/hod dle dohody o provedení práce 

(příloha č. 12). Odměna bude vyplacena převodem na účet po skončení kurzu. Asistenti 

také obdrží písemné potvrzení o praxi. Odměna externích instruktorů, kteří budou na 

tuto pozici přijati v případě neobsazení pozic z řad pedagogů CESA VUT v Brně, bude 

činit 250 Kč/hod.  

4.4.3. Forma vlastnictví 

Centrum sportovních aktivit je vysokoškolským ústavem veřejné vysoké školy 

Vysokého učení technického v Brně. Ředitelkou Centra sportovních aktivit je RNDr. 

Hana Lepková.  
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4.5. Hodnocení rizik 

Každé podnikání nese riziko, že očekávané výsledky budou rozdílné od těch reálných. 

Analýza rizik se snaží předcházet negativním důsledkům možného vývoje u 

jednotlivých rizikových faktorů. Je vhodné identifikovat rizikové faktory a krizové 

scénáře a pro tyto situace nalézt vhodná řešení. V následující části uvádíme rizikové 

faktory. Řešení krizových situací a pravděpodobnost výskytu uvádíme v příloze č. 13. 

4.5.1. Rizikové faktory 

Pro kvantifikaci rizik jsme zvolili metodu odhadu pravděpodobnosti výskytu 

nechtěného faktoru a následné řešení nejpravděpodobnějších krizových scénářů (příloha 

č. 13). Níže uvádíme možné rizikové faktory, se kterými se můžeme setkat při realizaci 

tělovýchovného kurzu (tab. 8). 

 

Tab. č.  8: Rizikové faktory 

Produkt 
očekávaná poptávka vyšší než reálná, útlum poptávky z důvodu 
substituce jinými produkty, nesplnění očekávání zákazníků 

Managament 
špatné řízení projektu z důvodu nezkušenosti hlavního manažera 
s obdobným projektem, konflikty s vedením CESA 

Kvalita 
nízká kvalita provedení kurzu a jeho organizace, negativní 
reference a poškození image 

Zdroje 
zamítnutí návrhu jako projektu OP VK, storna ze strany 
zákazníků, nepokrytí získaných finančních prostředků na 
náklady kurzu 

Produktivita 
nízká pracovní morálka a pracovní nasazení instruktorů, 
organizační neshody, onemocnění instruktora 

Marketing neefektivní marketing, nedostatečná propagace 

Cash flow nedostatek peněžních prostředků 

 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2014) 
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4.6. Finanční plán 

Finanční plán je nejdůležitější částí podnikatelského plánu pro potenciální investory. V 

této části je sestavena kalkulace tělovýchovného kurzu za běžných podmínek a za 

podmínek špatného počasí. Dále je zhotoven plán likvidity, odhad tržeb pro příští tři 

roky a bod zvratu. 

4.6.1. Kalkulace 

Kalkulace kurzovného se skládá z nákladů vynaložených na provoz kurzu. Jedná se o 

tyto náklady: 

• Pronájmy sportovišť 

• Zapůjčení vybavení 

• Obědy 

• Pitný režim 

• Odměny pro asistenty 

• Odměny pro instruktory 

• Odměna pro manažera projektu 

• Rozpočtová rezerva vyhrazená na změnu programu v případě špatného počasí 

Zde uvádíme rozdělení na variabilní a fixní náklady (tab. 9). 
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Tab. č.  9: Rozdělení nákladů 

Fixní náklady Variabilní náklady 

Pronájem víceúčelového stadionu Zapůjčení sportovního vybavení 

Pronájem specializovaného sálu – Indoorcycling Obědy 

Ozvučení specializovaného sálu Pitný režim 

Pronájem specializovaného sálu – TRX 

  

Pronájem gymnastického sálu 

Pronájem Boulder areny 

 Pronájem haly – Airsoft 

 Pronájem loděnice Jundrov 

Pronájem přednáškových učeben 

Pronájem tenisových kurzů 

Odměny instruktorů 

Odměna manažera projektu 

Rozpočtová rezerva 

 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2014) 
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Kalkulace kurzu pro 30 studentů 

Tab. č.  10: Kalkulace pro 30 studentů 

Položka Počet 
jednotek 

Částka 
za 

jednotku 

Částka 
celkem 

Pronájem malého hřištěte (umělý trávník třetí 
generace) - Víceúčelový stadion 

4 700 2800 

Pronájem sálu Indoorcycling - Fit centrum 
Machina 

2 700 1400 

Ozvučení sálu Indoorcycling 2 50 100 
Pronájem specializovaného sálu na TRX - Fit 
centrum Machina 

4 700 2800 

Pronájem gymnastického sálu na bojová umění - 
Fit centrum Machina 

4 350 1400 

Pronájem učebny (40 míst) - Fit centrum Machina 2 150 300 
Pronájem 3 tenisových kurtů (umělá tráva) - 
Tenisové centrum 

4 300 1200 

Pronájem Boulder areny - Outdoor park  2 200 400 

Airsoft - pronájem, instruktoři, zapůjčení vybavení 3 2160 6480 

Pronájem loděnice Jundrov 1 1500 1500 

Asistent instruktora 60 70 4200 

Instruktor Bootcampu 4 250 1000 

Instruktor TRX 4 250 1000 

Instruktor bojových umění 4 250 1000 

Instruktor Indoorcycling 4 250 1000 

Instruktor tenisu 4 250 1000 

Instruktor boulderingu 4 250 1000 

Instruktor dračích lodí 3 250 750 

Zapůjčení tenisové rakety 30 20 600 

Zapůjčení bouldermatky 15 100 1500 

Pitný režim  150 8 1200 

Oběd 120 70 8400 

Odměna pro manažera projektu 1 2000 2000 

Rozpočtová rezerva  1 2000 2000 

Zisk 15%     6755 

Celkem  30 1726 51785 
 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2014) 
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Cena včetně DPH 15% činí 59 553 Kč pro 30 studentů. Cena pro 1 studenta včetně 

DPH činí 1 985 Kč.  

 

Diskuze: Ceny pronájmů sportovních prostor a zapůjčení sportovního vybavení jsou 

účtovány dle aktuálního ceníku CESA VUT v Brně kromě ceny pronájmu za loděnici 

Jundrov, která není v ceníku a není dostupná. Na doporučení paní Ing. Jitky Zouharové, 

která je zaměstnancem CESA VUT v Brně, byla cena účtována dle konkurenční 

nabídky pronájmu dračích lodí TJ Znojmo. Odměny instruktorů jsou účtovány dle tarifu 

pro akademické pracovníky s vysokoškolským vzděláním. Odměna pro asistenty 

instruktorů jsou poměrně nízké. Cílem studenta, který se přihlásí na tuto pozici, není 

v první řadě výdělek, ale získání praxe v oblasti organizace sportovní akce. Odměna pro 

manažera projektu je adekvátní a přiměřená k vynaloženému úsilí s organizací a 

realizací projektu. Zisk, který činí 15% z celkové částky, je přiměřený pro nový 

produkt.   
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Kalkulace kurzu v případě nepříznivého počasí pro 30 studentů 

Tab. č.  11: Kalkulace kurzu v případě nepříznivého počasí pro 30 studentů 

Položka Počet 
jednotek 

Částka 
za 

jednotku 

Částka 
celkem 

Pronájem sálu Indoorcycling - Fit centrum 
Machina 2 700 1400 
Ozvučení sálu Indoorcycling 2 50 100 

Pronájem specializovaného sálu na TRX - Fit 
centrum Machina 4 700 2800 

Pronájem gymnastického sálu na bojová umění - 
Fit centrum Machina 4 350 1400 
Pronájem učebny (40 míst) - Fit centrum Machina 6 150 900 
Pronájem učebny (60 míst) - Fit centrum Machina 4 200 800 
Pronájem sportovní haly - hřiště 8 300 2400 
Airsoft - pronájem, instruktoři, zapůjčení vybavení 3 2160 6480 
Aquapark Kohoutovice - vstupné  60 148 8880 
Asistent instruktora 60 70 4200 
Instruktor Bootcampu 4 250 1000 
Instruktor TRX 4 250 1000 
Instruktor bojových umění 4 250 1000 
Instruktor Indoorcycling 4 250 1000 
Instruktor tenisu 4 250 1000 
Instruktor boulderingu 6 250 1500 
Instruktor vodní záchrany 1 100 100 
Zapůjčení tenisové rakety 30 20 600 
Pitný režim  150 8 1200 
Oběd 120 70 8400 
Odměna pro manažera projektu 1 2000 2000 
Zisk 15%     7224 
Celkem     55384 
 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2014) 

Diskuze: Při výpočtu celkové ceny kurzovného v případě špatného počasí jsme zjistili, 

že cena je vyšší o 3 599 Kč bez DPH. Tato částka bude hrazena z rozpočtové rezervy, 

která činí 2000 Kč na kurz a která je započítána do kalkulace kurzovného pro všechny 

kurzy. Riziko špatného počasí po celý týden pro každý kurz je velmi nízké. Vycházíme 

z předpokladu, že tato rezerva na náhradní program bude využita průměrně u každého 
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třetího pořádaného kurzu, tudíž by částka měla stačit na pokrytí vzniklých nákladů 

s náhradním programem.  

Kalkulace kurzu pro 25 studentů 

Tab. č.  12: Kalkulace pro 25 studentů 

Položka 
Počet 

jednotek 

Částka 
za 

jednotku 

Částka 
celkem 

Pronájem malého hřiště (umělý trávník třetí 
generace) - Víceúčelový stadion 

4 700 2800 

Pronájem sálu Indoorcycling - Fit centrum 
Machina 

2 700 1400 

Ozvučení sálu Indoorcycling 2 50 100 

Pronájem specializovaného sálu na TRX - Fit 
centrum Machina 

4 700 2800 

Pronájem gymnastického sálu na bojová umění - 
Fit centrum Machina 

4 350 1400 

Pronájem učebny (40 míst) - Fit centrum Machina 2 150 300 

Pronájem 3 tenisových kurtů (umělá tráva) - 
Tenisové centrum 

4 300 1200 

Pronájem Boulder areny - Outdoor park  2 200 400 
Airsoft - pronájem, instruktoři, zapůjčení vybavení 3 2160 6480 

Pronájem loděnice Jundrov 1 1500 1500 
Asistent instruktora 70 60 4200 

Instruktor Bootcampu 4 250 1000 
Instruktor TRX 4 250 1000 

Instruktor bojových umění 4 250 1000 

Instruktor Indoorcycling 4 250 1000 
Instruktor tenisu 4 250 1000 

Instruktor boulderingu 4 250 1000 

Instruktor dračích lodí 3 250 750 
Zapůjčení tenisové rakety 25 20 500 

Zapůjčení bouldermatky 13 100 1300 

Pitný režim  125 8 1000 

Oběd 100 70 7000 

Odměna pro manažera projektu 1 2000 2000 

Rozpočtová rezerva  1 2000 2000 

Zisk 0%     0 

Celkem  25 1726 43130 
(Zdroj: Vlastní zpracování, 2014) 
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Cena včetně DPH pro 25 studentů činí 49 600 Kč. Cena pro 1 studenta včetně DPH 

činí 1 985 Kč.  

 

Diskuze: Dle níže vypočítaného bodu zvratu je 25 minimální počet studentů, při kterém 

může být kurz otevřen s nabízenou cenou 1 985 Kč. V případě nižšího počtu bude cena 

kurzovného navýšena tak, aby součet plateb od každého studenta činil 43 130 Kč.  

 

4.6.2. Bod zvratu 

Bod zvratu je okamžik, kdy tržby pokryjí všechny vynaložené náklady, tedy tržby a 

celkové náklady se rovnají. Tímto způsobem se stanoví minimální objem produkce a 

prodeje, který je nutný v podniku dosáhnout, aby nebyl ve ztrátě (KORÁB, 2007). Pro 

výpočet bodu zvratu potřebujeme znát následující hodnoty: 

Fixní náklady celkem = 33 330 Kč 

Prodejní cena pro 1 studenta: 1 730 Kč 

Variabilní náklady na 1 studenta: 390 Kč 

Bod zvratu = 33 330 / (1 730 – 390) = 24,87 

 

Z výpočtu bodu zvratu vyplývá, že 25 platících studentů je nutných na pokrytí nákladů 

na kurz a zároveň 25 studentů bude minimální počet, při kterém bude kurz pro skupinu 

otevřen, tedy minimální počet studentů, při kterých bude kurz otevřen. 

4.6.3. Odhady tržeb 

Při odhadu tržeb jsme zpracovali tři varianty odhadů: optimistickou, realistickou a 

pesimistickou. Kurzy mohou probíhat již od druhého týdne v květnu, do předposledního 

týdne v červnu. Z výzkumu vyplynulo, že školy by o poslední týden v červnu, kdy se 

rozdává vysvědčení, neměli již zájem. Jedno období tedy bude trvat 7 týdnů. Spočítali 

jsme, že v jednom týdnu mohou souběžně probíhat dva kurzy pro 30 studentů.  

 

Realistická varianta 

Pro rok 2015 předpokládáme, že se do programu přihlásí čtyři skupiny po 25 

studentech. V roce 2016 tři skupiny po 25 studentech a tři skupiny po 30 studentech. 

V roce 2017 Počet přihlášených stejně jako v roce 2016. 
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Tab. č.  13: Odhad tržeb - realistická varianta 

Období 2015 2016 2017 
Počet pořádaných kurzů 4 6 6 
Počet zúčastněných 
studentů 100 165 165 
Tržby  v Kč 173 000 285 450 285 450 
 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2014) 

 

Pesimistická varianta 

Pro rok 2015 předpokládáme, že se do programu přihlásí dvě skupiny po 25 studentech. 

Pro rok 2016 dvě skupiny po 30 studentech a dvě skupiny po 25 studentech. Pro rok 

2017 počítáme s poklesem přihlášených studentů a to se třemi skupinami po 25 

studentech.  

 

Tab. č.  14: Odhad tržeb - pesimistická varianta 

Období 2015 2016 2017 
Počet pořádaných kurzů 2 4 3 
Počet zúčastněných 
studentů 50 110 75 
Tržby  v Kč 86 500 190 300 129 750 
 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2014) 

 

Optimistická varianta 

Pro rok 2015 předpokládáme, že se do programu přihlásí dvě skupiny po 25 studentech 

a dvě skupiny po 30 studentech. Pro rok 2016 čtyři skupiny po 30 studentech a tři 

skupiny po 25 studentech. Pro rok 2017 pět skupin po 25 studentech a 5 skupin po 30 

studentech.  
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Tab. č.  15: Odhad tržeb - optimistická varianta 

Období 2015 2016 2017 
Počet pořádaných kurzů 4 7 10 
Počet zúčastněných 
studentů 110 195 275 
Tržby  v Kč 190 300 337 350 475 750 
    
 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2014) 

4.7. Vliv prost ředí na tělovýchovný kurz 

Na realizaci tělovýchovného kurzu pořádaného v Centru sportovních aktivit VUT 

v Brně mají vliv různé faktory. Pro analýzu prostředí jsme si vybrali analýzu PESTE. 

Celkové zhodnocení tělovýchovného kurzu jsme provedli SWOT analýzou, která 

popisuje silné a slabé stránky tělovýchovného kurzu a zároveň poukazuje na hrozby a 

příležitosti.  

4.7.1. PEST analýza 

Předmětem analýzy PEST jsou faktory vnějšího prostředí. Mezi tyto faktory jsme 

vybrali následující: 

 

Politické  

• Schválení nebo odmítnutí požadavku na finanční krytí tělovýchovného kurzu na 

základě výzvy. 

Ekonomické  

• Daň z přidané hodnoty. 

• Možnost příspěvku studentům na kurz ze školní nadace. 

• Průměrná mzda v regionu Brno – město. 

Sociální  

• Studenti středních škol pochází z různých sociálních poměrů. Některé rodiny si 

nemohou dovolit financovat kurz. 

• Míra nezaměstnanosti v regionu Brno – město. 

• Sociokulturní návyky a postoj studentů k pohybovým aktivitám. 

  



 

Technologické  

• Novinky v oblasti pohybových aktivit

• Nepříznivé počasí, 

 

4.7.2. SWOT analýza

Pro stanovení strategické situace vzhledem k

použili SWOT analýzu. Identifikovali jsme silné a slabé stránky a z

příležitosti a hrozby.  

Obr. 

• Slabé 
stránky

• Silné 
stránky
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oblasti pohybových aktivit. 

časí, které znemožní uskutečnění programu kurzu

SWOT analýza 

Pro stanovení strategické situace vzhledem k vnitřnímu a vnějšímu prost

použili SWOT analýzu. Identifikovali jsme silné a slabé stránky a z

Obr. č. 11: SWOT analýza tělovýchovného kurzu 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2014) 
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ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout podnikatelský plán pro realizaci 

tělovýchovného kurzu pro střední školy na vysokoškolském ústavu CESA VUT v Brně 

jako projekt OP VK. Na základě analýz a na základě dotazníkového šetření jsme 

sestavili řešení náhradního času pro studenty středních škol v době maturitních a 

přijímacích zkoušek. Odpověděli jsme na výzkumnou otázku: Jak sestavit podnikatelský 

plán pro region Brno-město ve spolupráci s Centrem sportovních aktivit? Odpovědí na 

tuto otázku je: Pomocí komplexního návrhu tělovýchovného kurzu pro střední školy.  

 

Pro počáteční řešení tohoto projektu jsme se zaměřili na Operační program Vzdělávání 

pro konkurenceschopnost a požádali bychom o finanční krytí z Evropského fondu na 

základě výzvy pro programované období 2014 – 2020. V případě nevyhovění návrhu 

bychom tento kurz navrhli středním školám bez financování z fondu Evropské unie.  

 

Při výzkumném šetření jsme se setkali se zájmem o tento kurz. Vzhledem k omezeným 

možnostem středních škol je tělovýchovný kurz pořádaný v Centru sportovních aktivit 

VUT v Brně vhodným řešením náhradního času v době maturitních a přijímacích 

zkoušek nebo na konci školního roku. Cíl této práce byl tedy splněn a uskutečnění 

projektu je reálné.  
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Příloha č. 1: Interwiev – Bezpečnostně právní akademie 

 

Interwiev – Bezpečnostně právní akademie, Zoubkova 20, Brno – Nový 

Lískovec 

Jakým způsobem řešíte rozvrhy a náhradní program v době maturit?  

Rozvrhy jsou upravovány a zkráceny. Studenti chodí na exkurze nebo mají sportovní 

den. Snažíme se program nasměrovat mimo školu.  

Zajišťujete si náhradní program a sportovní kurzy pro studenty sami nebo ve spolupráci 

s jiným subjektem?  

Většinou si program zajišťujeme sami. Spolupracujeme s bývalými absolventy této 

školy.  

Jaké jsou ohlasy ze strany studentů k náhradnímu programu/sportovním kurzům? 

Programy mají velmi rádi. Určitě raději, než běžné vyučování. 

Jezdí Vaši studenti na sportovní či jiný kurz v květnu nebo červnu? 

Záleží, o jaký typ kurzu se jedná. Na adaptační jezdí na podzim, na lyžařský v zimě. 

Ostatní kurzy jsou pořádané v červnu.  

Jaká délka těchto kurzů Vám nejvíce vyhovuje? 

Maximálně 8 dní.  

Jakým způsobem probíhá financování náhradního programu v době konání maturitních 

zkoušek a sportovních kurzů?  

Před nástupem studentů na naši školu jsou rodiče studentů seznámeni s tím, že studenti 

v průběhu studia musí absolvovat povinné kurzy, bez kterých je nepustíme k maturitě. 

Kurzy si kromě dopravy platí sami. Adaptační kurz, který je pořádán pro první ročníky, 

mají studenti zdarma.  

Jsou rodiče žáků ochotni podílet se na tomto financování? Pokud ano, průměrně jakou 

částkou? 

Ano jsou ochotni. Záleží, o jaký typ kurzu se jedná. Kurzy stojí průměrně okolo 3 tis Kč.  

Měla by škola jako instituce zájem o tělovýchovný kurz pořádaný ve spolupráci 

s Centrem sportovních aktivit v Brně, který by byl financován jako projekt OPVK? 

Pokud ano, jak početná skupina a v jakém složení (dívky, chlapci, věk) by byla pro Vaši 

školu vyhovující? 

V případě financování z projektu OP VK ne, jinak ano.  



 
  

Byli byste ochotni zapojit se do programu, přestože by projekt nebyl financován 

z grantu? 

Ano, byli bychom ochotni zapojit se.  

Co by se podle Vás mělo v uvedeném programu tělovýchovného kurzu změnit, aby byl 

pro Vaši školu zajímavý? 

Bylo by nutné upravit program. Naši studenti maturují z profesní sebeobrany, takže 

základy bojových umění jsou pro ně bezpředmětné, stejně jako bouldering, protože 

v rámci studia absolvuji horolezecký kurz. Také by bylo vhodné zvýšit fyzickou 

náročnost kurzu. Například bych přidal cyklistiku.  

 

Výzkum byl proveden dne 13.5. 2014 s ředitelem školy Mgr. Ivem Machátem, Ph.D.  

 

  



 
  

Příloha č. 2: Interwiev – Gymnázium, Třída Kapitána Jaroše 

 

Interwiev – Gymnázium, Tř. Kapitána Jaroše 14, Brno - střed 

 

Jakým způsobem řešíte rozvrhy a náhradní program v době maturit?  

Máme upravený rozvrh, který je zkrácený oproti běžnému rozvrhu. Pravidelně 

zařazujeme mini taneční kurz pro první ročníky a prověrku plavecké zdatnosti pro 

druhé ročníky.  

Zajišťujete si náhradní program a sportovní kurzy pro studenty sami nebo ve spolupráci 

s jiným subjektem?  

Určité programy si zajišťujeme sami, ale spolupracujeme i s jinými subjekty.  

Jaké jsou ohlasy ze strany studentů k náhradnímu programu/sportovním kurzům? 

Studenti by byli rádi za ještě více zkrácený rozvrh. Mají sice méně hodin, ale ve 

srovnání s jinými školami je vyučování stále dlouhé. Na sportovní kurzy reagují velmi 

pozitivně. Mají možnost výběru ze všeobecného sportovního kurzu, z kurzu se 

zaměřením na míčové hry, horolezecký kurz, cyklistický kurz, vodácký kurz a také velmi 

oblíbený zájezd k moři. Ti, kteří si z nabídky nevyberou nebo nemohou jet z finančních 

důvodů, zůstávají v Brně a je jim zajištěn náhradní program, např. lanové centrum, 

aqvapark apod. Také pomáhají se školními pracemi.  

Jezdí Vaši studenti na sportovní či jiný kurz v květnu nebo červnu? 

Jezdí v červnu.  

Jaká délka těchto kurzů Vám nejvíce vyhovuje? 

Běžně 5 dní, v případě zájezdu k moři až 10 dní.  

Jakým způsobem probíhá financování náhradního programu v době konání maturitních 

zkoušek a sportovních kurzů?  

Studenti si sportovní kurzy hradí sami. Cena se odvíjí od typu kurzu. Průměrná částka 

je 1500 Kč, ale některé kurzy, například cyklistické, stojí méně než 1000 Kč. Zájezdy 

k moři jsou samozřejmě dražší.  Je možný příspěvek ze školní nadace, ale ten je 

minimální. Máme stanoveno maximálně 5 000 Kč na třídu a maximálně 10% z ceny 

nákladů na studenta.  

Jsou rodiče žáků ochotni podílet se na tomto financování? Pokud ano, průměrně jakou 

částkou? 



 
  

Rodiče jsou zvyklí tyto kurzy hradit. Samozřejmě každá rodina k tomu přistupuje jinak. 

Záleží, jaký je finanční rozpočet a od toho se odvíjí také výběr kurzu pro studenta. 

Některé kurzy jsou cenově velmi dostupné. Např. cyklistický kurz stojí cca 800 Kč apod.  

Měla by škola jako instituce zájem o tělovýchovný kurz pořádaný ve spolupráci 

s Centrem sportovních aktivit v Brně, který by byl financován jako projekt OPVK? 

Pokud ano, jak početná skupina a v jakém složení (dívky, chlapci, věk) by byla pro Vaši 

školu vyhovující? 

To záleží na podmínkách. Navíc administrace OP VK je velmi náročná a někdy se to 

nevyplatí.  

Byli byste ochotni zapojit se do programu, přestože by projekt nebyl financován 

z grantu? 

V tuto chvíli ne. Systém, který máme zavedený, je optimální. Našim studentům vyhovuje 

a nevyhýbají se kurzům, které jsou jim nabídnuty. Navíc jsme nedávno přidali kurz 

vysokohorské turistiky, který měl velký úspěch. Další kurzy by již byly zbytečné.  

Co by se podle Vás mělo v uvedeném programu tělovýchovného kurzu změnit, aby byl 

pro Vaši školu zajímavý 

Tento kurz mě v tuto chvíli nezaujal.  

 

Výzkum byl proveden dne 11.4. 2014 s panem RNDr. Jiřím Hermanem, ředitelem 

školy.  

  



 
  

Příloha č. 3: Interwiev – Gymnázium Terezy Novákové 

 

Interwiev – Gymnázium Terezy Novákové, Terezy Novákové 2,                   

Brno - Řečkovice 

 

Jakým způsobem řešíte rozvrhy a náhradní program v době maturit?  

V době maturit máme náhradní rozvrh. Vyučování je zkrácené a některé ročníky mají 

intenzivní jazykové kurzy s rodilými mluvčími. Dokonce pořádáme taneční kurzy, které 

ale probíhají odpoledne.  

Zajišťujete si náhradní program a sportovní kurzy pro studenty sami nebo ve spolupráci 

s jiným subjektem?  

Většinou spolupracujeme s jiným subjektem. Sportovní kurzy jsou organizovány jako 

výjezdní a pro určitý ročník. Při výběru sportovního kurzu dodržujeme naši tradici a 

studenti jezdí na vodácký kurz. Je to i z toho důvodu, že na tomto kurzu dojde ke 

stmelení kolektivu tříd.  

Jaké jsou ohlasy ze strany studentů k náhradnímu programu/sportovním kurzům? 

Sportovní kurz mají studenti velmi rádi. Je pořádán na konci školního roku v rámci 

výuky. V zimě jezdí studenty na lyžařský kurz.  V době maturit jsou studenti rádi, že mají 

zkrácenou výuku. 

Jezdí Vaši studenti na sportovní či jiný kurz v květnu nebo červnu? 

Sportovní kurzy jsou v plánu až na konci školního roku, tedy v červnu.  

Jaká délka těchto kurzů Vám nejvíce vyhovuje? 

Nejčastěji 5 až 6 dní.  

Jakým způsobem probíhá financování náhradního programu v době konání maturitních 

zkoušek a sportovních kurzů?  

Sportovní kurz si platí studenti sami. Vodácký kurz stojí běžně necelé 2000 Kč.  

Náhradní program není potřeba více financovat, kromě jazykových kurzů s rodilým 

mluvčím, kdy si studenti připlácí cca 300 Kč na tento týden.  

Jsou rodiče žáků ochotni podílet se na tomto financování? Pokud ano, průměrně jakou 

částkou? 

Obvykle jsou rodiče ochotni platit svým dětem sportovní kurzy. Některé kurzy nejsou 

zaměřeny sportovně, ale výukově. Např. tento rok jeli naši studenti na exkurzi do 



 
  

Temelína na tři dny. Někteří rodiče požadují podrobné informace o tom, jaká bude 

úroveň ubytování, stravování apod. což není problém. Většinou se v každé třídě najdou 

cca dva studenti, kteří si nemohou dovolit platit tyto kurzy. Pro tyto případy máme 

studijní nadační fond a na základě žádosti rodičů může být poskytnut příspěvek. Na 

sportovní vícedenní kurz jsou rodiče ochotni zaplatit asi 1 500 Kč.  

Měla by škola jako instituce zájem o tělovýchovný kurz pořádaný ve spolupráci 

s Centrem sportovních aktivit v Brně, který by byl financován jako projekt OPVK? 

Pokud ano, jak početná skupina a v jakém složení (dívky, chlapci, věk) by byla pro Vaši 

školu vyhovující?  

V případě realizace tohoto kurzu bychom zájem měli. Ideální by byla skupina cca 60 

studentů, tedy celý ročník.  

Byli byste ochotni zapojit se do programu, přestože by projekt nebyl financován 

z grantu? 

Ano, měli bychom o tuto nabídku zájem, ale musela by být prvně konzultována s učiteli 

tělesné výchovy.  

Co by se podle Vás mělo v uvedeném programu tělovýchovného kurzu změnit, aby byl 

pro Vaši školu zajímavý? 

Tento kurz je pro naši školu zajímavý. Bohužel fyzická zdatnost dnešních studentů je 

velmi nízká. Řekl bych, že dvě třetiny z nich nemá ke sportu blízký vztah. Bylo by tedy 

nutné zvážit úroveň zátěže a rozdělení studentů do skupin podle fyzické zdatnosti. 

Možná by bylo vhodné celkově snížit fyzickou náročnost celého kurzu.  

 

Výzkum byl proveden dne 10.4. 2014 s ředitelem školy, RNDr. Peterem Krupkou, 

Ph.D. 

 

  



 
  

Příloha č. 4: Dotazník elektronickou poštou - Moravské gymnázium 

 

Elektronická pošta – Moravské gymnázium, Veveří 30, Brno - střed 

 

Jakým způsobem řešíte rozvrhy a náhradní program v době maturit?  

Máme upravený rozvrh, náhradní program většinou není nutný. V některých případech 

vyrazí nižší gymnázium na školu v přírodě. 

Zajišťujete si náhradní program a sportovní kurzy pro studenty sami nebo ve spolupráci 

s jiným subjektem?  

Kurzy si zajišťujeme sami.  

Jaké jsou ohlasy ze strany studentů k náhradnímu programu/sportovním kurzům? 

Ohlasy jsou rozdílné, zvláště co se týče sportovně zaměřených kurzů. Někteří studenti 

mají velmi negativní vztah ke sportovním aktivitám.  

Jezdí Vaši studenti na sportovní či jiný kurz v květnu nebo červnu? 

Většinou v červnu na vodácký kurz na Vltavu.  

Jaká délka těchto kurzů Vám nejvíce vyhovuje? 

Běžně 5 dní.  

Jakým způsobem probíhá financování náhradního programu v době konání maturitních 

zkoušek a sportovních kurzů?  

Studenti si kurz hradí vždy sami. Vodácký kurz stojí průměrně přes 2 000 Kč.  

Jsou rodiče žáků ochotni podílet se na tomto financování? Pokud ano, průměrně jakou 

částkou? 

Ano, jsou ochotni. Částka závisí na typu kurzu. Například lyžařský výcvik v Alpách stojí 

kolem 7 tis Kč, Vltava 2 tis Kč a škola v přírodě 1 500 Kč. 

Měla by škola jako instituce zájem o tělovýchovný kurz pořádaný ve spolupráci 

s Centrem sportovních aktivit v Brně, který by byl financován jako projekt OPVK? 

Pokud ano, jak početná skupina a v jakém složení (dívky, chlapci, věk) by byla pro Vaši 

školu vyhovující? 

V tuto chvíli bychom zájem neměli.  

Byli byste ochotni zapojit se do programu, přestože by projekt nebyl financován 

z grantu? 

Pravděpodobně ne.  



 
  

Co by se podle Vás mělo v uvedeném programu tělovýchovného kurzu změnit, aby byl 

pro Vaši školu zajímavý? 

O uvedený kurz bychom zájem neměli, takže není nutné program měnit. Lyžařský výcvik, 

vodácký kurz a škola v přírodě jsou na naší škole tradicí. V nejbližší budoucnosti 

nebudeme tuto tradici měnit, protože nemáme důvod.  

 

Výzkum byl proveden dne 3.5. 2014 s panem RNDr. Miroslavem Štefanem, ředitelem 

školy.  

 

  



 
  

Příloha č. 5: Interwiev – SPŠEIT 

 

Interwiev – SPŠEIT, Purkyňova 97, Brno – Královo pole 

 

Jakým způsobem řešíte rozvrhy a náhradní program v době maturit?  

V době maturit mají studenti náhradní program podle toho, co požadují jejich vyučující 

na doplnění studia. V rámci náhradního programu mají exkurze do technického muzea 

apod. Je potřeba, aby doplnili učivo, které nestihli během školního roku. Nižší ročníky 

mají kurzy společenského chování, druhách a třeťáci také praxi.  

Zajišťujete si náhradní program a sportovní kurzy pro studenty sami nebo ve spolupráci 

s jiným subjektem?  

Náhradní program si zařizujeme sami, ale sportovní kurzy a kurzy společenského 

chování prostřednictvím jiného subjektu.  

Jaké jsou ohlasy ze strany studentů k náhradnímu programu/sportovním kurzům? 

Mají je moc rádi, nevyhýbají se jim.  

Jezdí Vaši studenti na sportovní či jiný kurz v květnu nebo červnu? 

Jezdí v době maturit, tj. od poloviny května do prvního týdne v červnu.  

Jaká délka těchto kurzů Vám nejvíce vyhovuje? 

Jeden týden.  

Jakým způsobem probíhá financování náhradního programu v době konání maturitních 

zkoušek a sportovních kurzů?  

Náhradní program kromě kurzu společenského chování není třeba platit. Sportovní 

kurzy si hradí studenti sami, je ale možné požádat o příspěvek ze školní nadace.  

Jsou rodiče žáků ochotni podílet se na tomto financování? Pokud ano, průměrně jakou 

částkou? 

Vždy záleží na ceně kurzu. Rodiče obvykle nemají problém hradit tyto kurzy. Pro 

některé sociálně slabší rodiny je problém jet jako celá rodina na dovolenou k moři, tak 

chtějí alespoň tímto způsobem vyhovět svým dětem a kurz jim zaplatí. Běžně se 

sportovní kurzy pohybují v ceně do 2 tis Kč. Zájezd k moři je samozřejmě dražší.  

Měla by škola jako instituce zájem o tělovýchovný kurz pořádaný ve spolupráci 

s Centrem sportovních aktivit v Brně, který by byl financován jako projekt OPVK? 



 
  

Pokud ano, jak početná skupina a v jakém složení (dívky, chlapci, věk) by byla pro Vaši 

školu vyhovující? 

Ano, měli bychom zájem. Nejvíce by nám vyhovovalo, aby tento kurz navštěvovali dvě 

třídy zároveň, tj. 60 studentů.  

 

 

Byli byste ochotni zapojit se do programu, přestože by projekt nebyl financován 

z grantu? 

Určitě ano.  

Co by se podle Vás mělo v uvedeném programu tělovýchovného kurzu změnit, aby byl 

pro Vaši školu zajímavý? 

Tento kurz je pro naši školu velmi zajímavý. Myslím si, že by studenty zaujal a bavil by 

je. Některé části, jako např. Přednáška o zdravé výživě by je třeba nebavila tolik, jako 

Airsoft, ale s tím už se počítá. Velmi důležité by bylo nabídnout v rámci kurzu pojištění. 

Studenti jsou neopatrní. Buď si sami ublíží, nebo by mohli zařízení poničit a to by byl 

problém. Co se týče programu kurzu, nic bychom neměnili.  

 

Výzkum byl proveden dne 14.4. 2014 s paní PaedDr. Jaroslavou Bělkovou, zástupkyní 

ředitele pro teoretické vyučování.  

 

 

 

 

 

 

  



 
  

Příloha č. 6: Interwiev - SZŠ Jaselská 

 

Interwiev – SZŠ, Jáselská 9, Brno - střed 

 

Jakým způsobem řešíte rozvrhy a náhradní program v době maturit?  

V rámci profilované maturitní zkoušky probíhá rozvrh běžným způsobem, není třeba 

řešit náhradní rozvrh nebo program. Standardně se supluje. Během společné maturitní 

zkoušky, zvláště pak z českého a anglického jazyka, dáváme studentům ředitelské volno. 

V době maturit z matematiky a odborných předmětů pořádáme sportovně branný kurz, 

který organizují učitelé tělesné výchovy. Bývají pronajatá sportoviště.  

Zajišťujete si náhradní program a sportovní kurzy pro studenty sami nebo ve spolupráci 

s jiným subjektem?  

Program si zajišťujeme sami. Jsme domluveni s klubem českých turistů. Studenti jezdí 

do Komína, kde mají sportovní den.  

Jaké jsou ohlasy ze strany studentů k náhradnímu programu/sportovním kurzům? 

Studenti se tomuto kurzu vyhýbají. Celkově se snaží vyhýbat tělesné výchově. Mají 

osvobození z tělesné výchovy a celkově vysokou absenci.  

Jezdí Vaši studenti na sportovní či jiný kurz v květnu nebo červnu? 

Sportovní či letní kurzy na konci školního roku nepořádáme. V rámci celé školy 

pořádáme v zimě lyžařský kurz, do kterého je možné se dobrovolně přihlásit.  

Jaká délka těchto kurzů Vám nejvíce vyhovuje? 

Lyžařský kurz běžně trvá 5 dní.  

Jakým způsobem probíhá financování náhradního programu v době konání maturitních 

zkoušek a sportovních kurzů?  

Studenti si náhradní program na pronajatých sportovištích platí sami. Taktéž veškeré 

exkurze či lyžařský kurz.  

Jsou rodiče žáků ochotni podílet se na tomto financování? Pokud ano, průměrně jakou 

částkou? 

Jsou ochotni náhradní program i exkurze financovat. Částka se pohybuje v řádu několik 

set Kč. Dále přispívají do školní nadace 1 000 Kč ročně.  

Měla by škola jako instituce zájem o tělovýchovný kurz pořádaný ve spolupráci 

s Centrem sportovních aktivit v Brně, který by byl financován jako projekt OPVK? 



 
  

Pokud ano, jak početná skupina a v jakém složení (dívky, chlapci, věk) by byla pro Vaši 

školu vyhovující? 

Na naší škole z celkového počtu studentů je asi desetina chlapců, zbytek dívky. Chlapce 

by kurz určitě zaujal a myslím si, že by se jej rádi zúčastnili. U dívek nevím, jak by je 

tento program zaujal. Pro nás jako školu by byl tento kurz určitě přínosný, zvláště, 

pokud by se uskutečnil v době maturitních zkoušek. Měli bychom zájem o dvě třídy po 

cca 27 studentech.  

Byli byste ochotni zapojit se do programu, přestože by projekt nebyl financován 

z grantu? 

Ano, byli bychom ochotni.  

Co by se podle Vás mělo v uvedeném programu tělovýchovného kurzu změnit, aby byl 

pro Vaši školu zajímavý? 

Myslím si, že by bylo vhodné vynechat bootcamp a nahradit jej jiným programem. Dívky 

by asi nebavil. Jinak se mi kurz velmi líbí a sám bych se jej rád zúčastnil.  

 

Výzkum byl proveden dne 15.4. 2014 s panem Mgr. Petrem Přikrylem, zástupcem 

ředitelky.  

  



 
  

Příloha č. 7: Přihláška na kurz pro školy 

ZÁVAZNÁ P ŘÍHLÁŠKA ZA T ĚLOVÝCHOVNÝ KURZ 

VUT V BRNĚ 
 

 

 
CENTRUM SPORTOVNÍCH 
AKTIVIT 
Technická 2896/2, 616 69 BRNO 
IČ: 00216305 - DIČ: CZ00216305 
Tel.: 541142270, 541143482  
www.cesa.vutbr.cz 

Název:      Tělovýchovný kurz v Centru sportovních aktivit VUT v Brně 
Pořadatel:      Centrum sportovních aktivit VUT v Brně 
Místo konání:      Areál Pod Palackého vrchem, Technická 2896/2, 616 69 Brno 
 
Uveďte preferované termíny: 
Uveďte předpokládaný počet přihlášených 
studentů: 

Název a adresa školy: 
Telefonní kontakt: 
E-mailová adresa: 
Kontaktní osoba: 

V Brně dne: 

Razítko a podpis ředitele školy: 

 



 
  

Příloha č. 8: Přihláška na kurz pro studenty 

 

 

  
 

 
CENTRUM SPORTOVNÍCH  
AKTIVIT 
Technická 2896/2, 616 69 BRNO 
IČ: 00216305 - DIČ: CZ00216305 
Tel.: 541142270, 541143482  

PŘIHLÁŠKA NA T ĚLOVÝCHOVNÝ  
KURZ 

Název: Tělovýchovný kurz v Centru sportovních aktivit VUT v Brně 
Pořadatel: Centrum sportovních aktivit VUT v Brně 
Místo konání:      Areál Pod Palackého vrchem, Technická 2896/2, 616 69 BRNO 
Termín: 

Jméno a příjmení studenta: 
Bydliště: 
Datum narození: 
Telefonní číslo: 
E-mailová adresa: 
Zdravotní omezení nebo alergie: 
Zdravotní pojišťovna: 
Užívané léky: 

Jméno a příjmení zákonného zástupce: 
Kontakt na zákonného zástupce: 

Přihlašuji mého syna/moji dceru na Tělovýchovný kurz pořádaný v Centru sportovních 
aktivit VUT v Brně. Svým podpisem souhlasím se smluvními podmínkami potvrzuji 
pravdivost uvedených údajů. K přihlášce přikládám potvrzení o bezinfekčnosti.  

…………………………………………. 
Podpis zákonného zástupce V Brně dne: 



 
  

Příloha č. 9: Potvrzení o bezinfekčnosti 

Potvrzení o bezinfekčnosti 

 
 
Písemné prohlášení rodičů 
 
 
Jméno dítěte 
 
________________________________________ 
 
 
narozen/a 
 
______________________________ 
 
 
 
 
 
Prohlašuji, že dítě je v současné době plně zdravotně způsobilé k účasti na akci, nejeví 
známky akutního onemocnění (např. horečky a průjmy), a není mi známo, že by ve 14 
kalendářních dnech před odjezdem na akci, přišlo do styku s fyzickou osobou 
nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy. Dítěti není nařízeno 
karanténní opatření. 
Jsem si vědom právních a finančních důsledků, které by pro mne vyplynuly, kdyby z 
nepravdivých údajů tohoto prohlášení vzniklo zdravotní odhrožení dětského kolektivu. 
 
 
Telefonní a písemné spojení na rodiče po dobu pobytu dítěte v táboře: 
 
Otec/matka 
 
________________________________________ 
 
tel. 
 
______________________________ 
 
 
 
 
V Brně dne: 
 

 



 

Příloha č. 10: Informa ční leták

 

 

ční leták 

 

 



 
  

Příloha č. 11: Dohoda o provedení práce - Instruktor 

DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE  

 

Zaměstnavatel:   Centrum sportovních aktivit VUT v Brně 

se sídlem v:  Areál VUT v Brně Pod Palackého vrchem,  

Technická 2896/2, 616 69 Brno 

a pracovník:    

narozen:       

zaměstnání:    

trvalý pobyt:    

občan. Průkaz:      

rodné číslo:     

uzavírají podle § 232 a násl. zákoníku práce tuto 

 

dohodu o provedení práce 

 
1.   Sjednaný pracovní úkol: Instruktor …………………………………. 

2.   Sjednaný rozsah práce (pracovního úkolu) v hodinách celkem: 

3.   Pracovní úkol bude do: 

4.   Pracovník provede pracovní úkol: osobně 

5.   Sjednaná odměna: 250 Kč/hod převodemna účet číslo: 

6.   Odměna za provedení pracovního úkolu je splatná po dokončení práce. 

7.   Místo výkonu práce: Areál VUT v Brně Pod Palackého vrchem, Technická 2896/2, 
616    69 Brno nebo dle domluvy se zaměstnavatelem. 
 
Jakékoliv změny či doplňky této dohody je možné činit jen po vzájemné dohodě 
smluvních stran. Tato dohoda se uzavírá ve dvou vyhotoveních. Každá smluvní strana 
obdrží jedno vyhotovení. Smluvní strany výslovně prohlašují, že obsahu této dohody 
porozuměly a že tato byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz 
toho připojují svoje vlastnoruční podpisy. Rozsah výkonu práce podle této dohody 
nepřekročí 300 hodin za kalendářní rok v souladu se zákoníkem práce. 

V Brně dne: 

 

......................................................              ......................................….................. 
          podpis pracovníka    razítko organizace a podpis pracovníka 
           oprávněného jednat jejím jménem 



 
  

Příloha č. 12: Dohoda o provedení práce - Asistent instruktora 

DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE  
 

Zaměstnavatel:   Centrum sportovních aktivit VUT v Brně 

se sídlem v:  Areál VUT v Brně Pod Palackého vrchem,  

Technická 2896/2, 616 69 Brno 

a pracovník:    

narozen:       

zaměstnání:    

trvalý pobyt:    

občan. Průkaz:      

rodné číslo:     

uzavírají podle § 232 a násl. zákoníku práce tuto 

 

dohodu o provedení práce 

 
1.   Sjednaný pracovní úkol: Asistent Instruktora 

2.   Sjednaný rozsah práce (pracovního úkolu) v hodinách celkem: 30 

3.   Pracovní úkol bude do: 

4.   Pracovník provede pracovní úkol: osobně 

5.   Sjednaná odměna: 250 Kč/hod převodemna účet číslo: 

6.   Odměna za provedení pracovního úkolu je splatná po dokončení práce. 

7.   Místo výkonu práce: Areál VUT v Brně Pod Palackého vrchem, Technická 2896/2, 
616    69 Brno nebo dle domluvy se zaměstnavatelem. 
 
Jakékoliv změny či doplňky této dohody je možné činit jen po vzájemné dohodě 
smluvních stran. Tato dohoda se uzavírá ve dvou vyhotoveních. Každá smluvní strana 
obdrží jedno vyhotovení. Smluvní strany výslovně prohlašují, že obsahu této dohody 
porozuměly a že tato byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz 
toho připojují svoje vlastnoruční podpisy. Rozsah výkonu práce podle této dohody 
nepřekročí 300 hodin za kalendářní rok v souladu se zákoníkem práce. 
V Brně dne: 

 

......................................................              ......................................….................. 
          podpis pracovníka    razítko organizace a podpis pracovníka 
           oprávněného jednat jejím jménem 

 



 
  

Příloha č. 13: Kvantifikace rizik a řešení krizových scénářů 

 

Kvantifikace rizik a řešení krizových scénářů 

 

Pro kvantifikaci rizik jsme zvolili metodu odhadu pravděpodobnosti výskytu 

nechtěného faktoru a následné řešení nejpravděpodobnějších krizových scénářů.  

Rizikový faktor Pravděpodobnost 
výskytu 

Řešení krizové situace 

Nízká poptávka po kurzu 40% 

Při výzkumu měla nadpoloviční většina 
dotazovaných škol zájem. V případě nízkého 
zájmu provedeme rozsáhlejší marketingovou 
kampaň a oslovíme i školy z regionu Brno-
venkov. 

Útlum poptávky z důvodu 
substituce jiným 
produktem 

50% 
Pro zvýšení poptávky je možné provést další 
výzkum ohledně programu kurzu s cílem, aby 
byl program pro školy více přizpůsobitelný a 
atraktivní. 

Nesplnění očekávání 
zákazníků 

30% 

V průběhu kurzu bude probíhat na konci 
každého dne anonymní hodnocení programu. 
Tím bychom chtěli předejít rozdílným 
očekáváním od programu, jak ze strany 
studentů, tak ze strany vedení škol. 

Nepříznivé počasí 50% 
Pravděpodobnost nepříznivého počasí je v 
měsících květnu a červnu asi 50%. Přesto 
nepočítáme, že by špatné počasí mělo vliv na 
každý nebo každý druhý kurz po celý týden. 

Špatné řízení projektu 30% 
V případě špatného řízení projektu by byl 
stávající manažer projektu nahrazen jiným a 
zkušenějším. 

Konflikty s vedením 
CESA 

10% 
Nepředpokládáme.  

Nízká kvalita provedení 
kurzu 

20% 

Kvalitu provedení kurzu by mohli snížit 
asistenti instruktorů, kteří budou vybíráni ze 
sportovní fakulty. Při výběru bude dbáno na 
správný výběr zejména dle předešlých 
zkušeností a doložitelných licencí. V případě, že 
bychom v průběhu kurzu zjistili nedostatky 
organizačních schopností asistenta, bude tento 
asistent co nejdříve nahrazen jiným, kterého 
bychom vybrali z dříve přihlášených na tuto 
pozici. 

Špatné reference a 
poškození image 

10% 
Vzhledem ke špičkovému vybavení sportovních 
prostor CESA a zkušeným instruktorů CESA 
nepředpokládáme.  



 
  

Zamítnutí návrhu jako 
projektu OP VK 

70% 
Návrhy bývají schváleny Evropskou unií 
výjimečně. I tak je možné kurz nabízet školám s 
tím, že si kurzovné zaplatí sami.  

Storna ze strany 
zákazníků 

30% 

V případě onemocnění studentů či z jiných 
důvodů by došlo ke stornu kurzovného a tím by 
došlo ke snížení pokrytí nákladů na kurz. V 
tomto případě budeme požadovat storno 
poplatek dle ceníku.  

Nepokrytí finančních 
prostředků na náklady 
kurzu 

40% 

V případě špatného počasí v průběhu každého 
nebo každého druhého kurzu by došlo k 
vyčerpání finanční rezervy pro náhradní 
program kurzu. Tyto náklady by musely být 
hrazeny ze zisku.  

Nízká pracovní morálka 10% Vzhledem ke zkušenostem a kvalifikaci 
instruktorů CESA nepředpokládáme. 

Organizační neshody 20% 
V případě organizačních neshod bude po dobu 
kurzu k dispozici manažer projektu, který 
organizační neshody bude řešit buď na místě, 
nebo telefonicky.  

Onemocnění instruktora 30% 

Toto riziko hrozí vždy. Pro tento případ bude 
instruktor nahrazen jiným pracovníkem CESA, 
nebo program povedou asistenti instruktorů, 
pokud budou k tomu kompetentní. Pokud ne, 
asistenti instruktorů povedou náhradní program 
ve formě teambuildingových her, seznámí 
studenty s prostorami CESA a v případě zájmu 
studentů mohou navštívit některou z fakult 
VUT v Brně.   

Nedostatečná propagace 60% 

Probíhá jen formou osobní schůzky a e-mailem. 
V případě útlumu poptávky by byla vytvořena 
marketingová kampaň zaměřená na střední 
školy v regionu Brno-město a Brno-venkov. 

Nedostatek peněžních 
prostředků 

20% 

Záloha na kurzovné poskytnuta 4 měs předem 
ve výši 60% z ceny, zbytek doplacen nejpozději 
7 pracovních dní před zahájením kurzu. Z 
tohoto důvodu nepředpokládáme nedostatek 
finanční hotovosti. 

 

 


