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Abstrakt 

Bakalářská práce vytváří speciální sportovní nabídku postiženým studentům 

na Vysokém učení technickém v Brně. Tvoří návrhy sportovní činnosti, půjčovného 

a pronájmů pro zdravotně postižené jedince. Práce obsahuje analýzy, manažerské 

návrhy a finanční plán. V závěrečné části je vytvořen plán projektu pro postižené 

studenty. 

Klí čové slova 

SWOT analýza, PEST analýza, management, kalkulace, sportovní aktivity, tělesně 

postižení 

Abstract 

The bachelor thesis creates a special sports offer for disabled students at Brno 

University of Technology. It creates sports activities, rentals charge and leasing 

suggestions for the disabled individuals. The thesis contains analysis, management 

proposal and financial plan. The project plan for disabled students is made at the end 

part. 
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ÚVOD 

V současné době o sportu postižených slyšíme jen zřídka. Občas zaslechneme nebo 

si přečteme nějakou zprávu o sportovním úspěchu našich handicapovaných spoluobčanů 

ve světě. Málokdo tuší kolik práce za takovým úspěchem stojí. Proto by tito lidé měli 

mít stejnou možnost jako zdraví. Je pro ně velmi těžké žít s jejich postižením, začlenit 

se mezi lidi, získat si práci nebo dokonce začít sportovat. Proto bychom se měli 

soustředit i dnes na sporty postižených a něco jim nabídnout. 

V první fázi je nutné zjistit celkový počet studentů na VUT. Následně individuální 

domluvou zjistit jestli chtějí sportovat a jak. V první kapitole definuji svůj cíl práce. 

Druhá kapitola má v obsahu teorii. Ze začátku se zmiňuji, co to projekt je a jaké 

má fáze. Zmíněn je ovšem i druh kalkulace, na kterou jsem se zaměřila. Také jsem 

zařadila druhy financování, kterých budeme mít možnost využít. V ekonomické části 

teorie se nejvíc zabývám marketingem, kdy pro moji práci jsou nejdůležitější SWOT 

a PEST analýzy. V závěru objasňuji problematiku zdravotního postižení. Jaké druhy 

zdravotního postižení existují, jak mohou vzniknout a jaká témata s tím souvisí. 

Analýza současného stavu je popsána ve třetí části bakalářské práce. Nejdříve 

se orientuji na celkovou analýzu, kdy je přesně popsána vnější analýza PEST a dále 

vnitřní analýza SWOT. Pak zanalyzuji sporty na vybraných univerzitách v ČR, abych 

poukázala na to, že nejen my nemáme vytvořenou speciální nabídku sportů 

pro postižené, ale také abych poukázala na to, že některé školy ji mají a funguje velmi 

dobře. V poslední části kapitoly rozebírám jednotlivé sporty CESA a využití jejich 

sportovišť. 

Poslední kapitolou je vlastní návrh řešení, kde v první řadě navrhuji nejvhodnější 

marketingový postup. Dále uvádím vložené investice do nákupu pomůcek 

a marketingové propagace. Pesimistickými a optimistickými kalkulacemi zjišťuji 

pozdější návratnost. U pronájmů jsem si vybrala obdobný systém variant a ve výsledku 

zjišťuji nejnižší a nejvyšší možný zisk. V celkovém závěru kapitoly rozpracovávám 

projekt pro studenty s postižením na VUT. Kolik peněz by mělo být vloženo do tohoto 

projektu a přesný popis toho na co budou peníze uplatněny. Finanční podporu se budu 

snažit získat nejen u státu, ale i univerzity.  
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1 VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 

Některé vysoké školy nabízí svým postiženým studentům nejen poradenskou službu, 

ale i možnost sportovní činnosti. Bohužel Vysoké učení technické, pod kterým zajišťuje 

sporty ústav Centrum sportovních aktivit, momentálně nabízí sportovní provoz pro tyto 

studenty jen po individuální domluvě a pokud je o ně zájem. V mé práci se chci zaměřit 

na určitou nabídku sportovní činnosti těmto studentům. Orientace bude především 

směřována na tělesně postižené. Nejdříve zanalyzuji vhodné pohybové aktivity 

s využitím možných sportovišť. Především individuální sporty by mohly probíhat 

společně s výukou zdravých studentů. Pro kolektivní sporty bude v rozvrhu vyhrazeno 

speciální místo dle daného semestru a domluvy s vyučujícím.  

Ve vlastním návrhu řešení budou uvedeny kalkulace jednotlivých investic pro nákup 

sportovních pomůcek. Následně ziskem z půjčovného zajistíme vyšší objem peněz, 

který je upotřeben pro vnitřní chod ústavu. Vypracováním pesimistické a optimistické 

varianty určím, jaký smysl mají tyto investice a také jejich ekonomický přínos. Nabídka 

bude určena nejen pro studenty brněnských univerzit, ale i pro veřejnost. Hlavním cílem 

bakalářské práce jsou tedy analýzy a návrhy jednotlivých sportů, dále z ekonomického 

hlediska zaměření na zisk z nájmů a půjčovného sportovních pomůcek pro postižené, 

tak aby se zajistil vyšší objem finanční prostředků pro výhodnější celkový provoz 

Centra sportovních aktivit. Tato práce tedy bude přínosem při zisku investic na realizaci 

projektu nejen pro postižené studenty, ale i pro veřejnost postižených.  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

2.1 Projekt 

Projekt se zaměřuje buď na to že výsledkem je například konkrétní stavba 

to se označuje jako materiální povaha a jako nemateriální povahu projektu můžeme 

považovat podnikatelský plán. Vše je založeno na strategickém plánu, navrženém, 

organizovaném a realizovaném v zájmu zadavatele. Je omezen v čase, může být 

realizován pouze jedenkrát bez opakování a s množstvím charakteristických rysů. Jeden 

z hlavních bodů je, aby projekt sloužil k užívání po celou dobu, i když není jasné, jestli 

bude mít úspěch již při startu. Trvání samostatného projektu je sice časově omezeno, 

ale předpokládá se, že pokud se jedná o nemateriální projekt, bude na něj navázáno. 

Zdroje jsou většinou limitovány a výsledek je jen jeden. Vše směřuje k dosažení 

stanovených cílů, během všeho se prochází řadou etap a fází a s tím souvisí měnící se 

úkoly, organizace a zdroje. Mezi vstupní činnosti můžeme zařadit lidské a finanční 

zdroje a výstupní činností jsou služby.1 

2.1.1 Rozdělení projektu 

Existuje 5 skupin, do kterých se dělí proces řízení projektů a jsou to:  

• Inicializační procesy – zahajují projekt 

• Plánovací procesy – přesná definice cíle a výběr nejlepší varianty 

• Realizační procesy – koordinace lidský a dalších zdrojů 

• Kontrolní procesy – monitorováním a měřením postupu se kontroluje, zda 

je nutná odchylka od původního plánu 

• Závěrečné procesy – formuje se převzetí projektu 

Mezi kategorii složitosti projektu patří komplexní, což znamená dlouhodobý projekt, 

který má mnoho fází a činností a využívá přitom značné množství zdrojů.2 

  

                                                 
1 FIALA, P. Řízení projektů. 2008. s. 10. 
2 Tamtéž, s. 13 



14 
 

V aplikační oblasti bych zmínila jednu kategorii a to je zavedení nové technologie, 

v mém případě zavedení nové dlouhodobé služby pro studenty. Projekt bude určen 

pro vnitřní potřebu ústavu. Dalo by se tvrdit, že se bude jednat o soustavné zlepšování. 

Z projektu plynou i určitá rizika, a to z toho důvodu, že ho zařazujeme mezi 

jednorázovou záležitost, i když dlouhodobou. Měli bychom měřit pravděpodobnost, 

že se projekt zrealizuje podle daných parametrů.3 

2.1.2 Fáze projektu 

Vlastními slovy bych vystihla projekt tak, že musí obsahovat začátek a konec. Mezi tím 

se prochází určitými fázemi. Fáze mohou být rozděleny až na osm částí. Hlavní jsou 

fáze: 

• Koncepční 

• Návrhu 

• Realizace 

• Předání  

Je uplatňován systémový přístup a vše je posuzováno na vzájemných souvislostech 

a návaznostech. Projekt bychom měli analyzovat od všeobecných cílů až k detailním 

činnostem. Lidský element je v projektu zásadní a dle zaměření projektu stojí na obou 

jeho stranách. Dle toho by měly být při práci v projektu zvoleny vhodné metody práce. 

Důležitým faktorem je i informační zajištění. Měli bychom stanovit určité vstupy, 

procesy a výstupy, klíčové činnosti a zlomové okamžiky. Do fáze koncepční 

zahrnujeme týmovou analýzu problému a vybírání různých řešení. Určují se potřeby 

a cíle, stanovuje se strategie, hodnotí se úroveň rizika a zjišťují se požadavky na zdroje. 

Návrhy jsou hodnoceny a je vybírána nejvhodnější varianta. Projekt se hodnotí podle 

finančních ukazatelů, míry rizika, časových ukazatelů, nákladových ukazatelů, nároků 

na zdroje a v neposlední řadě ukazatelů kvality. Neměli bychom zapomenout ani 

na analýzu nákladů a výnosů. Je nutné u finanční analýzy uvažovat o využívání 

a provozu výstupu, jako jsou cash-flow (peněžní toky).4  

                                                 
3 FIALA, P. Řízení projektů. 2008. s. 13 
4 Tamtéž, s. 19 



15 
 

Návrh spočívá v detailním vyhotovení plánu projektu pro výstup. Zaobírá se všemi 

jednotlivými částmi ve spojení s konkrétními vazbami. Předem je navržen rozpočet 

s peněžními toky a rizikovými faktory. Vše se dá vyjádřit grafy a diagramy. Součástí 

této fáze je i výběr určitých dodavatelů a uzavření smluv s nimi. Realizace se zakládá 

na řízení a kontrole projektu. Mělo by to probíhat v reálném čase dle plánu, také se 

kontrolují odchylky, na které navazují korekční opatření. Předání je posledním z bodů 

projektu a vede k jeho dokončení. Vše je postupně spuštěno do provozu, testováno 

a ověřováno zda byl určitý problém vyřešen. Na konci je projekt zhodnocen a jsou 

předány dál výsledky pro budoucí projekty. Pokud zbydou nějaké zdroje, snažíme se 

o jejich využití. 5 

2.1.3 Formulace projektových záměrů 

Co musíme v projektu vystihnout jako první je co je a není jeho cílem. Čím budeme 

přesnější ve vymezení kritérií výstupu projektu, tím máme větší šanci, že se vyhneme 

nedorozumění. V účelu podáváme důvody, které vedou k realizaci. Ve strategickém 

dopadu projektu při realizaci bychom měli odpovědět na to, jestli plníme poslání 

organizace. Navazujeme tím na určení cílů. Buď přiřazujeme hodnoty přímo, nebo 

srovnáváme. Strategickým dopadem projektu určujeme priority projektu. Kontext 

projektu nám nabízí možnost podívat se až za hranice našeho projektu a můžeme 

navrhnout jiné alternativy nebo projit s jinými projekty. Můžeme připojit 

i ekonomickou analýzu nazvanou cost/benefit. Také hodnotíme rizika a dělíme je 

na organizační (zkušenosti s projektem – realizoval se podobný projekt?), technologická 

(obdobný výstup?) a implementační (co všechno bude zasaženo). Sepíšeme všechny 

úkoly, které budeme realizovat a vytvoříme harmonogram pro lepší orientaci. 

Rozlišujeme jakou roli a jakého objemu budeme potřebovat. Dalo by se říct, že se 

snažíme určit nárokové počty hodin na projekt. Sběr informací rozdělíme do více kroků, 

tím ulehčíme celou práci na projektu.6 

  

                                                 
5 FIALA, P., Řízení projektů, 2008, s. 24-25 
6 DVOŘÁK, D a kol. Řízení portfolia projektů: Nejlepší praktiky portfolio managementu. 2011, s 82-86 
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2.2 Kalkulace 

2.2.1 Plánová kalkulace 

Význam této kalkulace je uplatňován v delším časovém intervalu, takže se nejedná 

o jednorázovou zakázku. Kalkulace má tedy jednotnou podobu jednoho časového 

období (roku) a všechny informace v celkovém období, na něž jsou kalkulace 

vytvořeny. Využívá se především v plánování ekonomických informací, mluvíme 

o plánu nákladů a výnosů, zisku a konkretizují se přímé, ale i nepřímé náklady 

ve vztahu ke všem změnám. 7 

2.2.2 Náklady projektu 

Souhrn všech nákladů, které jsou kapitálového charakteru a budou vynaloženy 

na budování výrobní jednotky (poskytování služeb) a zabezpečení provozu. Můžeme 

je rozdělit do dvou skupin a to jsou stálá aktiva (hmotná povaha) a druhou skupinou je 

pracovní kapitál (provozní potřeby). Převážnou část vynakládáme již během realizace 

projektu. Část z toho se pak vztahuje k období provozu. Znamená to, že část realizace se 

kryje s náklady na část provozní.8 

Mezi náklady zahrnujeme: 

• spotřeba materiálu a energie 

• služby (opravy, udržování, přepravné) 

• osobní náklady (mzdy) 

• odpisy 

• ostatní náklady (daně a poplatky) 

• finanční náklady (úroky)9 

  

                                                 
7 ČECHOVÁ, A. Manažerské účetnictví. 2011. s. 99 
8 FOTR, J., Podnikatelský plán a investiční rozhodování. 1995. s. 54-55 
9 Tamtéž, s. 61 
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2.3 Zdroje financování 

2.3.1 Program III. – všeobecná sportovní činnost 

Podporuje oblast „ Sportu pro všechny“ a zaměřuje se na sportovní činnost dětí, 

mládeže a dospělých, včetně seniorů. Jako samostatná oblast zde působí „Sport 

zdravotně postižených“. Podpora je určena v našem případě na zapojení zdravotně 

postižených do pravidelné sportovní činnosti.10 

2.3.2 Dotace 

Dotace můžeme rozdělit na investiční a neinvestiční. Na tyto dotace neexistuje právní 

nárok, čili je nenároková. Dotace se poskytují až do výše 70% rozpočtovaných výdajů 

na projekt a je nutné ji využít do konce kalendářního roku. Dotace bude poskytnuta, 

pokud budeme platně zaevidováni pod organizací (v našem případě ústavem) 

a nebudeme mít žádné závazky vůči státu. Každý rok Ministerstvo školství, mládeže 

a tělovýchovy vypisuje grantový program, který se zveřejní na internetu a žadatel 

či žádající organizace zašle požadavky. Klíčem pro rozdělení peněz jsou hodnoty 

projektu.11 

2.3.3 Dary 

Bud členové nebo jen příznivci přispívají na celoroční chod dary, bez jakéhokoliv 

nároku na protislužbu. Dary se dělí na peněžní a nepeněžní. Také nadace a nadační 

fondy poskytují dary. Forma tohoto příjmu se začala využívat až v současnosti. Velmi 

dobře je to zavedeno v Německu, kde živnostníci, podnikatelé a majitelé obchodů 

přispívají na nadační fondy, které rozdělují později peníze tam, kde jsou potřeba 

ve sportu.12 

  

                                                 
10 www.msmt.cz 
11NOVOTNÝ, Jiří a kol. Ekonomika sportu: vybrané kapitoly. 2009. s. 118 
12 NOVOTNÝ, J. a kol. Ekonomika sportu. 2011. s. 59 



18 
 

2.3.4 Zdroje financování z doplňkových činností 

Existují jasná kritéria, která nám určují, co můžeme zahrnout mezi doplňkové činnosti 

firmy, které jsou zdaňovány. Tento zdroj financí i v poslední době hraje velmi důležitou 

část příjmu financí. Pokud je projekt sponzorován, odpoutá se tím od finanční závislosti 

na státu, který zpravidla nepokryje roční výdaje. Někdy je očekávaný příjem nižší, 

než jsou výdaje a tím vznikají problémy na realizaci. Ziskem peněz sponzoringem 

se může realizovat určitý chod sportovního klubu. Ovšem sponzor naopak očekává 

nějakou protislužbu. Mezi nejčastějšími druhy splacení jsou loga na klubových dresech, 

loga na vstupních branách, mantinelech a hrazení, nebo reklama v klubových novinách. 

Dále je sponzorství využíváno při sportovní akci. V našem případě se bude sponzorství 

týkat realizace sportovního projektu.13  

  

                                                 
13 NOVOTNÝ, J. a kol. Ekonomika sportu. 2011. s. 60 
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2.4 Marketing 

2.4.1 Strategický marketing 

Strategický marketing se zabývá procesem sladění silných stránek s požadavky 

zákazníků. Má vliv na směr a budoucnost firmy, proto je velmi důležitá znalost 

makroprostředí, mikroprostředí a toho na co se zaměřujeme. Jelikož působí na trhu 

konkurence, snaží se získat zákazníky nebo si udržet ty stále. Strategie se dělí na tři 

části: 

1. Segmentace a positioning 

Na trhu se pohybuje velmi mnoho typů zákazníků, kteří mají velmi různorodé potřeby. 

Proto je nutné trh rozdělit prostřednictvím segmentace trhu na určité segmenty, tím jsou 

myšleni spotřebitelé.  

2. Vztahový marketing 

Jasně daným úkolem je vytvoření ziskového vztahu se zákazníky. Proto se vytvářejí 

strategie na získání nových zákazníků nebo udržení si těch stávajících. V dnešní době 

se využívá především udržení a růst ziskových zákazníků. Význam je tedy v tom, 

nabízet vyšší hodnotu než konkurence, tím se stane zákazník rád loajálním a poskytne 

nám vyšší výdělek. 

3. Konkurenční strategie 

Začínáme analýzou konkurence, srovnáváme hodnoty a spokojenost zákazníka. 

Strategie závisí na odvětví, kde se pohybujeme a na naší velikosti. Podle toho firmu 

zařazujeme mezi tržního lídra (ten co vede ostatní firmy a většinou určuje cenu) nebo 

tržního vyzyvatele (to je ten, který se snaží zvýšit svůj podíl agresivním útokem 

na konkurenci). Dále pak funguje tržní následovatel (udržuje si své postavení) 

a výklenkář, který jen obsluhuje malé segmenty trhu.14  

  

                                                 
14 KOTLER, P. Moderní marketing. 2007. s. 66 - 69 
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2.4.2 Marketingový mix služeb 

Marketingový mix tvoří soubor nástrojů. Díky nim se utváří vlastnosti služeb 

nabízených zákazníkům. V odlišné intenzitě nebo pořadí můžeme smíchat jednotlivé 

prvky mixu. Vše vede k jednotnému cíli a tím je uspokojit potřeby zákazníků a přinést 

zisk. Základní jsou 4 prvky a to jsou tzv. 4P odvozené z angličtiny – produkt (product), 

cena (price), distribuce (place) a marketingová komunikace (promotion). Ovšem 

pro  marketingovou orientaci organizací poskytující služby nejsou tyhle prvky 

dostačující. Proto se připojují ještě další 3 a těmi jsou: materiální prostředí (physical 

evidence), lidé (people) a procesy (processes).  

Produkt  – vše co se nabízí spotřebiteli k jeho uspokojení. U služeb většinou 

popisujeme produkt jako proces, bez hmotných výsledků. Hlavním prvkem u služby 

je kvalita. 

Cena – ovlivňují ji náklady, úrovně ceny, úrovně poptávky a také různé slevy. Jelikož 

je služba nehmotného charakteru, stává se cena významným ukazatelem kvality.  

Distribuce – Usnadňujeme tím přístup zákazníků ke službám. Závisí na tom, 

kde službu poskytujeme, jaký je k ní přístup a kdo ji zprostředkovává.  

Lidé – Při poskytování služeb se velmi často naskýtá kontakt mezi zákazníkem 

a zaměstnancem, který službu zprostředkovává nebo jen dohlíží na správný chod. 

Tím se lidé stávají významným prvkem marketingového mixu a ovlivňují jeho kvalitu.  

Materiální prostředí – zákazník nemůže posoudit dřív službu, než ji spotřebuje. Musí 

sám pocítit, jestli ho výsledek uspokojil ba nikoliv. Tím je riziko nákupu služeb vyšší. 

Materiál má mnoho forem od místa, kde probíhá služba až po využití pomůcek, nebo 

i toho jak jsou zaměstnanci oblečeni. Tím se vlastně zjistí jakou vlastnost služba má. 

Procesy – vzájemné působení mezi zákazníkem a poskytovatelem během procesu 

je důvodem přesnějšího se zaměření na to, jakým způsobem služba probíhá. Je jasné, 

že pokud zákazník bude muset čekat na službu, příště naši nabídku nevyužije. Také 

je důležitý průběh procesu, to jak se k zákazníkovi chováme.15 

 

                                                 
15 VAŠTÍKOVÁ, M. Marketing služeb efektivně a moderně. 2008. s. 26-27 
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2.5 Proces organizace 

Je to základní činnost moderního managementu. Obsah organizace je založena na více 

dílčích procesech. Jedná se o stanovení a uspořádání činnosti, která je důležitá hlavně 

ve fungování řízeného celku. Dále je nutné stanovit profesní i kvalifikační specializace, 

které budeme využívat. Potom pokračujeme tím, že již dříve vymezené činnosti 

začneme dávat dohromady a dosáhneme tím klidného průběhu, které vede k dosažení 

cílů. Postupně k těmto činnostem přiřazujeme určité specifické lidi, kteří se pro danou 

práci hodí nejlépe. Dokážou využít pravomoc, která jim je svěřena a zodpovědnost vše 

zabezpečit při plnění úkolů. Na konec se vše zkoordinuje. To znamená, jaké využíváme 

lidi, jaké využíváme zdroje a výsledná činnost. Vše se začlení do prostoru a času, 

tak aby to odpovídalo realizaci a plánovacím cílům. 16 

Graf 1: Proces organizování  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zdroj: Koonz, Weihrich, 1993  

                                                 
16 ČÁSLAVOVÁ, E. Management a marketing ve sportu. 2009. s. 58 
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2.6 PEST analýza 

V analýze se jedná se o strategické plánování nástrojů při vyhodnocení politických, 

ekonomických, sociálních a technologických faktorů, které mají dopad na projekt. 

Před zahájením projektu je nutné zvažovat vnější prostředí. Proto je analýza PEST 

důležitou součástí procesu plánování. V politických faktorech jsou začleněny daňová 

politika státu, zákony v oblasti zaměstnání, ekologické předpisy, obchodní omezení 

a politická stabilita. Do ekonomických faktorů zahrnujeme ekonomický růst, úrokové 

sazby, kurzovní lístky a míru inflace. Sociální faktory se často dívají na kulturní aspekty 

a zahrnují postavení ve společnosti, rozdělení bohatství, zdraví a bezpečnost 

a v neposlední řadě míru populačního růstu. Na závěr se v technologických faktorech 

díváme na rychlost technologických změn, automatizace, inovace a nejnovější 

technologický vývoj. Výhody této analýzy spočívají v jednoduchosti. Poskytuje 

pochopení širšího podnikatelského prostředí, podporuje rozvoj strategického myšlení, 

může zvýšit povědomí o ohrožení projektu, může pomoc při organizaci, přijmout určitá 

opatření, všimnout si a využít příležitostí. Nevýhodou této analýzy je, že není kritická, 

obtížněji předpovídá vývoj, který ovlivňuje organizaci v budoucnosti, shromažďování 

velkého množství informací, předpoklady se můžou ukázat jako nepodložené a vztahují 

se pouze na vnější prostředí.17 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 2: PEST analýza, zdroj: vlastní zpracování 

  

                                                 
17 http://www.projectsmart.co.uk/pest-analysis.html 
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2.7 SWOT analýza 

SWOT analýzu zařazujeme mezi typy strategické analýzy, kdy zkoumáme stav firmy, 

podniku, organizace dokonce i projektu ze čtyř úhlů pohledů a to jsou silné a slabé 

stránky (strengths and weaknesses), příležitosti (opportunities) a hrozby (threats). 

Formulují se tím rozvojové směry a aktivity, dále podnikové strategie a v neposlední 

řadě i strategické cíle. Analýzou silných a slabých stránek zjišťujeme interní prostředí 

firmy, tedy podnikání uvnitř firmy. Můžeme zde zahrnout výkonnost a motivaci 

pracovníků, efektivitu procesů a logické systémy. Všechno měříme hodnotícím 

procesem nebo srovnáváme s konkurencí. Tyto faktory můžou vytvářet nebo i snižovat 

vnitřní hodnotu firmy. Oproti tomu příležitosti a hrozby se zaměřují na externí prostředí 

firmy a podnik je nemůže bohužel vždy dostatečně kontrolovat. Tyto faktory se alespoň 

mohou identifikovat a to pomocí vhodné analýzy konkurence, dále pak ekonomických, 

politických, technických, sociálních, legislativních, demografických a kulturních 

měřítek v okolí podniku. Ve výsledku celou SWOT analýzu tvoří soubor všech 

interních a externích analýz podniku, které jsou zohledněny pro projekt. Externími 

faktory jsou devizní kurz, změna úrokových sazeb anebo také fáze hospodářského 

cyklu. Nejlepším nástrojem je SWOT tabulka, do které si vypíšeme interní a externí 

faktory. Je také prvním krokem pro realizaci SWOT analýzy. V dalším kroku 

propojujeme všechny čtyři dimenze a správně je formulujeme. Proti sobě jdou pravá 

a levá část analýzy. Nutností je buď přizpůsobit vše vnějším faktorům, nebo se snažit 

najít společnou cestu externích faktorů. Pokud se snaží firma eliminovat své hrozby, 

dokáže řešit slabé i silné stránky tak se potom můžou zrealizovat všechny příležitosti.18 

  

                                                 
18 http://www.finance-management.cz/080vypisPojmu.php?IdPojPass=59&X=SWOT+analyza 
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2.8 Jedinci se zdravotním postižením 

Mezi zdravotní postižení můžeme zařadit mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové, 

různé vady řeči, autismus a vývojové poruchy učení nebo chování. Lidé nemusí trpět 

jen jedním postižením a tak vznikají postižení kombinované. Další možností postižení 

je i nemoc civilizační chorobou. Kombinace jakéhokoli postižení je pro toho člověka 

složitější a život pro něj se stává těžším. V ČR je asi celkově asi 1 milion zdravotně 

postižených (započítávají se tam všechna postižení) to znamená, že 10% obyvatel 

republiky. V EU trpí zdravotním postižením přibližně 38 miliónů osob, aneb každý 

desátý Evropan. 19 

S některým postižením se nelze vzdělávat na vysoké škole. Většina postižených jedinců, 

kteří musí mít celodenní péči, tzn., že se nedokáží postarat samy o sebe, se ve vzdělání 

nedostane na vyšší úroveň. Jedná se především o mentální postižení a těžší postižení 

spojené s dětskou mozkovou obrnou a jinými nemocemi. Zaleží i na posouzení lékaře 

zda se dokáže postižený člověk rozhodnout sám za sebe.  

2.8.1 Rozdíl definice slov handicap a postižení 

Handicap – nevýhoda, nebo i překážka promítnuta do vztahu ke společnosti, dále 

do běžných činností člověka a jeho role. Mezi nejčastější handicapy můžeme řadit 

nesoběstačnost při osobní hygieně, cestování, studiu, rodinném životě nebo i využití 

volného času. Člověk s postižením dolních končetin může mít malý handicap, pokud 

má automobil, využívá ho a dostane se všude, kam potřebuje. Proto není člověk 

s postiženým vždy handicapovaný.20 

Postižení – existují dvě klasifikační úrovně. První mluví o vadě, kterou můžeme popsat 

jako nemoc nebo zdravotní stav poškozující postupně jednotlivce. Druhou úrovní je 

již zdravotní postižení, které se zaměřuje na to, jak vada nebo zdravotní stav omezuje 

naše funkce.  

                                                 
19 KRHUTOVÁ, L. et al.: Občané se zdravotním postižením a veřejná správa, 2005, str. 18-21 
20 SEIDL, Z. Neurologie pro nelékařské obory. s. 155 
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V České republice mnoho lidí nerozlišuje handicap od postižení. Z anglického překladu 

chápeme handicap jako určité znevýhodnění, ovšem ne postižení. Anglickým slovem 

„disability“ definujeme zdravotně postiženého víc jak slovem „handicap“.21  

2.8.2 Práva postižených osob 

„ Zdravotně postižené osoby mají stejná lidská práva jako ostatní občané. Pro dosažení 

tohoto cíle je nezbytné, aby každá společnost uvnitř sebe sama respektovala 

různorodost a zajistila zdravotně postiženým osobám možnost uplatnění všech jejich 

lidských práv: občanských, politických, hospodářských i kulturních, tak jak jsou 

zakotvena v různých mezinárodních úmluvách, ve Smlouvě o Evropské unii a v dalších 

mezinárodně právních a národních dokumentech.“ 22 

2.8.3 Asistent 

Práce asistenta je definována dle zákona 108/2006 Sb. jako „terénní služba poskytovaná 

osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo 

zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se 

poskytuje bez omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které 

osoba potřebuje. Obsahuje především tyto základní činnosti: pomoc při osobní hygieně, 

při zajištění stravy, při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační 

činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování 

práv, zájmů a při obstarávání osobních záležitostí“ 

 

  

                                                 
21 http://is.braillnet.cz/Osveta_prispevky/17.html 
22 KRHUTOVÁ, L. et al.: Občané se zdravotním postižením a veřejná správa, 2005, str. 36-37 
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Typy tělesného postižení 

• DMO (dětská mozková obrna) – funkční profily CP1 – CP8 

- kvadruparetik, triparetik, diparetik, hemiparetik a monoparetik 

• Ochrnutí po poranění míchy 

• Infekční obrna 

• Amputace dolních končetin 

• Rozštěpy páteře 

• Progresivní svalová dystrofie 23 

Plegie 

Plegie se nazývá úplná porucha zásobování nervovými vlákny projevující se aktivní 

ztrátou hybnosti. Je umožněna hybnost pasivní. O kvadruplegii mluvíme, pokud 

postižení postihne všechny končetiny. Jestliže jsou zasaženy dolní končetiny, jedná 

se o paraplegii. Postižení jedné strany horní a dolní končetiny je nazýváno hemiplegií.24 

 

Centrální poruchy hybnosti 

Jsou vyvolány nejrůznějšími příčinami a projevují se změnou pohybů svalů nebo 

svalových skupin. Základní jednotky, které se účastní hybnosti, jsou sval příčně 

pruhovaný nebo hladký a motoneuron. Dále se mohou zapojit do řízení páteřní mícha, 

mozkový kmen, mozková kůra, bazální ganglia nebo i mozeček. Vše je vzájemně 

propojeno a jakékoliv postižení jednoho z nich vyvolá svalové napětí nebo poruchu 

hybnosti.  

Myopatie = svalové nezánětlivé onemocnění, svalová porucha beze změn nervového 

zásobení 

Myastenie = nadměrná a stupňovací svalová únava, porucha převodu vzruchu 

na nervové ploténce 

Amyotrofická laterální skleróza = rozvíjející se porucha koordinace pohybů, porucha 

periferního motorického neuronu 

Cévní mozková příhoda = porucha centrálního motorického neuronu 

                                                 
23 KUDLÁČEK. M. a kol.: Aplikované pohybové aktivity pro osoby s tělesným postižením. 2007. s. 37 
24 VONDRÁČEK, J. a kol. Medicínsko-právní terminologie: příručka pro právní praxi. 2009. s. 31 



27 
 

Parkinsonova choroba = porucha mimopyramidového systéme (bazální ganglia, 

mozeček a vestibulární systém) 

 

Svalová dysbalance 

Nebo také nazývána svalová nerovnováha. Vše se odvíjí od toho, jak spolu posturální 

a fyzické svaly spolupracují. Stav svalová dysbalance vznikne pokud posturální svalstvo 

na jedné straně je silnější než fyzické. Od toho dále vzniká mnoho dalších chorob zad, 

kloubů a končetin. Hlavní poruchou je vadné držení těla. Mezi záporné funkční změny 

svalové dysbalance patří i tyto: 

• Kulatá záda neboli hyperkyfóza hrudní páteře – zde jsou to zkrácené posturální 

svaly prsní a fázické mezilopatkové svaly 

• Hyperlordóza bederní části páteře – jde o velké prohnutí v bedrech. Původce je 

bederní vzpřimovač, který je zkrácený a na druhé straně ochablý sval břišní 

• Vysazené hýždě – u většiny případů je silně zkrácený sval bedrokyčlostehenní 

oproti ochablému břišnímu svalu 

• Držení hlavy v předsunutí – u nichž jsou zkráceny svaly šíjové a s ochablými 

ohybači krku 

• Plochá záda – nízké klidové napětí kosterních svalů společné se zvýšenou 

kloubní pohyblivostí. Častá přítomnost se vyskytuje u lidí s vrozenou 

hypermobilitou 

Jakékoli odchylky v pánvi se projevují na zdravotním stavu člověka. Od spolupráce čtyř 

velkých svalových skupin se odvíjí správné postavení pánve. Stačí i změna v jednom 

z nich. Všechno se pak promítá do tvaru páteře v podobě lordózy nebo kyfózy. 25 

  

                                                 
25 JARKOVSKÁ, H. a kol. Posilování s vlastním tělem 417 krát jinak. 2005. s. 19 
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Obezita 

Obezita se zařazuje mezi chronické nemoci, které vznikají zmnožením tukové tkáně 

v organismu současně s vzestupem tělesné hmotnosti nad normální hodnoty. 

Onemocnění vzniká, když je energetický příjem často vyšší jak výdej. Mezi obézní 

jedince se řadíme, pokud je naše váha o 20% vyšší než ideální nebo BMI je vyšší 

než 30. Výpočet BMI zjistíme podílem naší tělesné hmotnosti v kilogramech a druhé 

mocniny tělesné výšky v metrech. Velmi důležitým ukazatelem je taktéž akumulace 

tuku v oblasti pasu. Jedná se především o mužský typ obezity a z hlediska zdravotního 

je rizikovější než u žen, které mají více tuku na hýždích a stehnech. Momentálně se 

v Evropě řadíme na přední místa. Každý druhý u nás má nadváhu a pětina je vyloženě 

obézních. Odlišují se i stupně obezity dle hmotnosti a dle BMI. Pokud už se naše tělo 

dostane do vyšších hodnot, měli bychom se nad sebou zamyslet a začít s tím něco 

dělat.26 

Obezita je v posledních letech jednou z příčin proč lidé trpí zdravotními komplikacemi. 

Následným zvyšováním hmotnosti může člověk získat další zdravotní omezení, mohou 

nastat komplikace zdravotního stavu. Tyhle komplikace mohou někdy vést 

až k postižení. Může za to špatný zdravotní styl, nepohyblivost, ale bohužel někdy 

i genetické onemocnění, které je nezapříčiněné.  

Rovnice 1: výpočet indexu tělesné hmotnosti, 

BMI = 
�ě����á		á
�	(�)

�ě����á		ýš�	(�)�
 

zdroj: vlastní zpracování 

Tabulka 1: Klasifikace hodnoty BMI dle WHO 

BMI klasifikace 

˂ 18,5 Podváha 
18,5 – 24,99 Optimální váha 
25 – 29,99 Nadváha 
30 – 34,99 Obezita I. Stupně 
35 – 39,99 Obezita II. Stupně 
> 40 Obezita III. Stupně 

zdroj: vlastní zpracování  

                                                 
26 STŘEDA, L. Univerzita hubnutí. 2009. s. 58-59 
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2.8.4 Význam tělesné výchovy pro postižené 

Lidé se zdravotním postižením díky tělesné výchově mohou rozvíjet své základní 

pohybové schopnosti a dovednosti (obratnost, síla, vytrvalost, rovnováha, orientace, 

reakce, zručnost, apod.). Mohou si osvojit regenerační a kompenzační metody 

(posilování, strečink, automasáž aj.). Upraví si své psychické vlastnosti, začnou lépe 

zvládat stresové situace, kontrolovat emoce, lépe se adaptují a spolupracují, ztrácí pocit 

méněcennosti. Překonají tím své i ostatních lidí sociální barikády. Okolí je bude lépe 

přijímat, získají společenské kontakty, vymění si zkušenosti a mohou propagovat 

své dosavadní výsledky. V neposlední řadě předchází tzv. civilizačním chorobám, 

protože budou mít dostatek pohybu a taky zjistí, jak mít správnou životosprávu. 27 

Cílem sportu u postižených je tedy rozvoj osobnosti, soběstačnosti, samostatnosti 

a předpokládá se hodnotný život tohoto jedince. Sport je nedílnou součástí výchovy 

a vzdělávání. Státní podpora zdravotně postiženým sportovců se zaměřuje hlavně 

na přípravu handicapovaných reprezentantů a tím napomáhá jejich účasti 

na paralympijských hrách, deaflympiádách a jiných vrcholových soutěžích. Skrze 

grantové programy chce dál podporovat programy, které budou vytvářet nejlepší 

podmínky pro sportovní činnost handicapovaných občanů. Tím jim napomáhat, aby se 

odvážili sportovat a začlenit se mezi jiné handicapované lidi. 28 

Klasifika ční funkční profily u DMO 

U dětské mozkové obrny se rozlišují pro sportovní soutěže osm kvalifikačních 

funkčních profilů jedince. Nejtěžším postižením je CP1 a nazývá se kvadraparetik. 

Je u něj slabý funkční rozsah pohybu a nedisponuje funkční silou ve všech končetinách 

a trupu. Další funkční profil CP2 se řadí mezi těžké až střední postižení. Oproti CP1 je 

jedinec schopen pohánět vozík. Kvadraparetik nebo těžký hemiparetik je zařazen 

do CP3 , používá ortopedický vozík, má úplnou funkční sílu v dominantní horní 

končetině a dokáže samostatně ovládat vozík. Diparetik ve funkčním profilu CP4 má 

dobrou funkční sílu s velmi lehkým omezením nebo má problém v kontrole horních 

končetin a trupu. Diparetik, který se řadí do funkčního profilu CP5 je středně postižený, 

využívá jen kompenzační pomůcky k chůzi, které nejsou nutné pro stoj nebo odhod, 

                                                 
27 KÁBELE, F. Sport vozíčkářů. 1992, str. 10-11 
28 HOBZA, V. a REKTOŘÍK, J. Základy ekonomie sportu. 2006. s. 45 
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ale dynamický posun vede ke ztrátě rovnováhy. Postižený sportovec s atetózou nebo 

ataxií je zařazen již do skupiny CP6. Je schopen se pohybovat bez kompenzačních 

pomůcek. Jedná se často o kvadruparetiky s křečovitostí. Od CP5 se liší tím, že mají 

větší problém s horními končetinami a výhodu v lepší funkci dolních končetin. 

Hemiparetik je zařazen do CP7, kdy trpí stupněm křečovitosti 3 až 2 v jedné polovině 

těla. Může kulhat a má lepší funkční schopnost v dominantní straně těla. Poslední 

funkční profil CP8 je typický pro sportovce, které mají zhoršenou určitou funkci a musí 

vykazovat určité známky spasticity, bezděčné pohyby nebo ataxie.29 

Přínos pohybových aktivit 

Existují tři pohledy na to, jak se můžeme dívat na přínos pohybu pro postiženého. První 

je pohled fyziologický. Především se jedná o zvýšení či udržení tělesné zdatnosti, 

svalové síly, koordinace nebo celkové zlepšení pohybových dovedností. Také 

sem můžeme zařadit prevenci civilizačních chorob. Z toho vychází zkvalitnění 

každodenního života tím, že se o sebe umí postižený sám postarat a udržuje si určitý 

stupeň mobility. Jako druhý pohled je psychologický. Jedná se o určité zlepšení 

psychického stavu, zvyšuje se sebevědomí, mizí deprese či úzkosti a člověk se začíná 

vyrovnávat s postižením. Třetím je pohled sociální. Postižený se začne začleňovat 

do společnosti a tím může i získat pracovní uplatnění nebo i partnera pro život. 

Většinou převažují jen pozitiva, ovšem je nutné myslet i na rizika. Těmi mohou být 

přetížení, komplikace zdravotního stavu nebo možnost úrazu. Jedná se tedy spíše 

o zdravotní rizika, na které by nás zejména lékař měl upozornit.30 

  

                                                 
29 JEŠINA, O., KUDLÁČEK, M. Aplikovaná tělesná výchova. 2011.  s. 76-80 
30 MÁČEK, M., RADVANSKÝ, J. Fyziologie a klinické aspekty pohybové aktivity. 2011. s. 234 
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2.9 Aplikované pohybové aktivity pro studenty s postižením 

2.9.1 Tělesná postižení 

Pro sportovní aktivity tělesně postižených studentů je nutné zajistit co nejlepší 

podmínky. Hlavní jsou prostory, tzn., jaký je přístup na vnitřní či venkovní sportoviště, 

jaké jsou tam schody a šířka dveří, jaká je možnost využít alternativní místnost aj. Další 

celkem důležitou úlohu hrají materiální zajištění a pedagogické vedení nebo také 

odborná asistence. Jednotlivé sportovní činnosti se musí upravit podle potřeb 

postižených jedinců, tak aby se všichni zapojili. Hlavními body jsou úprava místnosti 

pro daný sport, zajištění sportovních a kompenzačních pomůcek, čas na aktivitu, 

intenzitu zatížení, bodové hodnocení a popř., zapojení dalších zdravých osob.31  

2.9.2 Sportovně kompenzační pomůcky pro tělesně postižené 

Jako kompenzaci můžeme chápat nahrazení určité funkce. Pokud provozujeme 

pohybovou aktivitu s tělesně postiženými, můžeme využít tyhle pomůcky. Ty buď 

úplně nahrazují funkci končetin, nebo pomáhají při manipulaci či lokomoci. Pomůcky 

můžeme rozdělit na ty, které jsou určeny pro lidi s amputacemi nebo pro ty které 

využívají ortopedický vozík. Dále existuje mnoho drobných pomůcek, které kompenzují 

ztrátu určité funkce. Jedná se o různé pásky, ortézy či speciální rukavice. 32 

  

                                                 
31 JEŠINA, O., KUDLÁČEK, M. Aplikovaná tělesná výchova. 2011.  s. 90 
32 Tamtéž, s. 83 
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3 ANALÝZA PROBLÉMU A SOU ČASNÉ SITUACE 

V téhle části chci seznámit s aktuální situací centra sportovních aktivit při VUT, dále 

situaci na jiných univerzitách a analyzovat možné sporty pro postižené. Hlavně se chci 

zaměřit na analýzu finanční situace. Určím si cíle, kterých chci dosáhnout 

a v následující kapitole vytvořit vlastní návrhy řešení.  

3.1 Analýza vnějšího prostředí 

3.1.1 Pest analýza 

Politické: 

Od roku 2004 patříme do Evropské unie. Jsme její součástí a politické řízení je 

tím ovlivněno. Existuje dokument „Směrem k bezbariérové Evropě pro zdravotně 

postižené“ z roku 2000, který se zabývá problematikou postižených. Shrnuje dosavadní 

vývoj přístupů k postiženým a určuje další stanoviska. V roce 2003 se Evropským 

rokem postižených občanů pomohlo zvýšit společenské podvědomí i v politických 

otázkách zdravotního postižení. Světová zdravotnická organizace WHO má velkou 

zásluhu na rozvoji práv pro postižené na celém světě, také prostřednictvím programu 

Zdraví pro všechny. Zájmy zdravotně postižených v ČR zastupuje Národní rada 

zdravotně postižených. V obou komorách Parlamentu jsou vytvořeny výbory 

pro sociální politiku a zdravotnictví s podvýbory pro zdravotně postižené. Řada 

neziskových organizací se věnuje problematice těchto osob. Stát podporuje zdravotně 

postižené sociálním pojištěním, státní podporou a sociální pomocí. Velmi častou 

možností jak získat peníze pro postižené je vypracováním projektu a následným 

získáním dotací od státu na jeho realizaci. V ČR v rámci aktivní politiky je poskytována 

dotace na vytvoření chráněného místa na vytvořením chráněné dílny.33 

 

Ekonomické 

Hlavním faktorem v ekonomické analýze bude nezaměstnanost u lidí s postižením. 

Pro některé zdravotně postižené je velmi těžké začlenit se mezi zdravé lidi a získat 

pracovní uplatnění. Z dostupných informací jsem zjistila, že míra ekonomické aktivity 

zdravotně postižených je 26,5% a nedosahuje ani poloviční hodnoty ve srovnání 

s celkovou aktivitou v ČR (59%). Mezi zdravotně postiženými se v zaměstnání uplatnil 
                                                 
33 ČABANOVÁ, B. Sociální politika ve vztahu ke zdravotně postiženým – principy EU a česká realita 
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pouze každý pátý (18,6%). Pokud tedy zdravotně postižené vyloučíme z pracovního 

trhu, bude mít stát vysoký podíl ekonomicky neaktivních a vysoký podíl 

nezaměstnaných. Proto podpora studentů se zdravotním postižením vede k získání 

zaměstnání po absolvování studia. Lidé se zdravotním postižením patří mezi skupinu se 

zvýšeným rizikem nezaměstnanosti. Více jsou ohroženy postižené ženy než muži.34 

Graf 3: Podíl postižených nezaměstnaných lidí v ČR 

 

 

zdroj:http://www.spcr.cz/statistika/nezam/ 

 

Sociální: 

V této části PEST analýzy chci poukázat především na sociální zabezpečení obyvatel 

ČR s postižením. Existuje velmi mnoho kategorií zdravotního postižení. Od občana 

s těžkým zdravotním postižením až po částečně postiženého občana. V ČR žije 

1 015 548 lidí se zdravotním postižením.35Pro všechny jsou vytvořeny speciální sociální 

podpory. Existuje posudková služba, která vypracovává speciální posudky o zdravotním 

stavu v rámci sociálního zabezpečení. Dle těchto posudků může občan žádat 

o příspěvek od státu nebo i o pracovní místo. V právním předpisu máme zákon 

č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a taktéž zákon 

č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám 

se zdravotním postižením. Druhý zákon nám upravuje příspěvek na mobilitu, 

                                                 
34 http://www.mopo-cz.eu/stranky/integrace-zdravotne-postizenych-na-pracovni-trh 
35 http://www.helpnet.cz/aktualne/15325-3 
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na zvláštní pomůcku nebo výpůjčku zvláštní pomůcky a průkaz osoby se zdravotním 

postižením, následně pak určité benefity, které z něj vyplývají.  

Další kritéria vychází z cenové úrovně nákupu pomůcky, finančního minima jednotlivce 

a pravidelnost využívání těchto finančních příspěvků. Také se lidem se zdravotním 

postižením poskytuje zvýšená ochrana na trhu práce. Pokud zaměstnavatel má více 

než 50% osob se zdravotním postižením, potom získává příspěvek na podporu 

zaměstnávání těchto osob. V momentální době lidé více vytvářejí lepší podmínky 

pro ně, budováním různorodých spekter služeb, tak aby se postižený mohl více začlenit 

mezi normální lidi.36 

 

Technologické 

Města nákupem bezbariérových hromadných prostředků usnadňuje pohyb všem svým 

občanům. Taktéž budovy s bezbariérovým přístupem ulehčují život těmto lidem. 

Všechna moderní vybavení, která si domů můžeme pořídit, jsou speciálně upravena 

pro člověka s jakýmkoli postižením. Pokud je člověk více postižen, tak jediná moderní 

technologie mu dokáže pomoct a usnadnit život. Platí to především u lidí, kteří jsou 

celkově postižení. Velmi nápomocný je v dnešní době internet. Člověk si na něm 

vše zjistí a usnadní si tím práci. Počítač je nejvíce využívaným technologickým 

prostředkem postižených. Také pomocí moderních technologií může lékař zjistit, jaká 

je vhodná léčba pro pacienta s postižením. 

  

                                                 
36 http://www.mpsv.cz/cs/8 
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3.2 Analýza vnitřního prostředí CESA 

3.2.1 Základní informace CESA: 

• Centrum sportovních aktivit, VUT v Brně 

Vysokoškolský ústav 

Technická 2896/2, 616 69 Brno, 

http://www.cesa.vutbr.cz 

• Vysokoškolský ústav, který zabezpečuje program tělesné výchovy a sportu 

pro studenty VUT v Brně na všech fakultách 

• Na CESA bylo celkem 33 interních zaměstnanců na plný úvazek. 

• V roce 2010 CESA poprvé využila odborné specializace a zabezpečila program 

pohybových aktivit pro handicapované studenty v prostředí sportovních zařízení 

školy 

• Také vytváří podmínky pro pořádání studentských sportovních akcí a pronájmy 

školních sportovišť studentům i veřejnosti o víkendech a prázdninách.  

•  Pro fakultu podnikatelskou garantuje tříletý studijní bakalářský program 

Management v tělesné kultuře 

• Pro studenty garantuje 2,0 hodiny pohybových aktivit ve vlastních i najímaných 

sportovních zařízení 

• V každém semestru: 12 000 cvičebních míst, z toho 840 míst pro přípravu 

sportovní reprezentace 

• má akreditaci MŠMT č. 15/2008 ze dne 25. 9. 2008 jako vzdělávací a školící 

pracoviště v oblasti tělesné výchovy a sportu pro odbornou způsobilost: 

� Cvičitel lyžování  

� Instruktor fitness  

� Instruktor cardiofitness  

� Instruktor kondičního posilování37 

  

                                                 
37 Výroční zpráva CESA za rok 2010 
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3.2.2 Sport pro handicapované CESA 

Tělesná výchova je začleněna do rozvrhových jednotek CESA a je nabízen při registraci 

na začátku semestru. Dle popisu se do něj mohou zapsat studenti VUT se specifickými 

potřebami, hlavně tedy zdravotně postižení. Pokud student trpí sluchovým postižením, 

momentálně není zajištěn překlad do znakového jazyka. Jedná se o pilotní projekt, 

podle nějž se zjistí, jaký je zájem studentů a jak by mohla fungovat spolupráce 

s vyučujícími. Fungování je na bázi přednášek, které mají seznámit s problematikou 

pohybových aktivit postižených. Seznámit se s organizacemi, které zajišťují sporty 

pro postižené u nás v ČR, ale i v mezinárodní sféře. V neposlední řadě také jaké mají 

práva a jaké mohou využívat sportovní vybavení. V praktické části je v předmětu 

určeno, že se bude odvíjet od individuálních potřeb postiženého. Místo výuky je 

v rehabilitačním centru PPV. Budova má bezbariérový přístup. Využívat se může 

přednáškový sál a tělocvična šatnového objektu. Garantem předmětu je Mgr. Lucie 

Engelová. V minulosti měli o výuku zájem dva, využíval ji pouze jeden. Dotyčný 

student měl individuální plán cvičení jedenkrát za týden. Jeho zdravotní poruchou byla 

diplegie, kdy měl nefunkční břišní svalstvo následkem úrazu, a také poranění páteře. 

Předmět je v nabídce rok. Podle neověřených informací na škole studuje více 

postižených studentů, kteří buď sportují v jiných organizacích, nebo neprojevují 

o tělesnou výchovu zájem. Od června 2012 se rozjíždí projekt s názvem InTeg 

(integrační centrum podpory a poradenství na VUT v Brně), který bude trvat 36měsíců 

a je zaměřen na zlepšení podmínek, přístupů a podpory ve vzdělání a informovanosti 

studentů se specifickými potřebami a pracovníků VUT. Projekt vznikl z důvodu 

momentálního stavu, kdy podpora je pouze limitovaná a nesystematická. Cílem je tedy 

inovace těchto podmínek a zpřístupnění studijního prostředí se specifickými 

vzdělávacími potřebami (SVP) vytvořením centra InTeg. V rámci projektu bude taky 

iniciována spolupráce s pedagogy středních škola a VOŠ a organizacemi poskytující 

služby pro jedince se SVP. Realizátorem projektu bude celoškolské pracoviště CESA. 
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3.2.3 SWOT analýza 

Tabulka 2: Vlastní SWOT analýza 

 Pomocné Škodlivé 
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Silné stránky (strengths) 

� Nové a vhodné vybavení 
� Kvalifikovaní pracovníci 
� Výhodné ceny 
� Výuka a jednorázové akce 
� Prostory 
� Bezbariérový přístup 

 
Slabé stránky (weaknesses) 

� Informovanost 
� Vytíženost asistentů a 

instruktorů 
� Málo zkušeností 
� Dostupnost některých 

sportovišť 
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Příležitosti (opportunities) 

� Finanční příspěvky 
� Rozšíření o nové sportovní 

aktivity 
� Oslovení vnějších zákazníků 
� Spolupráce se sportovními 

organizacemi a jinými 
univerzitami 
 

 
Hrozby (threats) 

� Konkurence 
� Nedostatek zákazníků 
� Reklama 
� Nezájem okolí 

zdroj: vlastní zpracování 

Silné stránky: 

� Nové a vhodné vybavení – na začátku každého projektu je nutné investovat 

do vybavení. Především se zaměříme na nákup sportovních a kompenzačních 

pomůcek pro zdravotně postižené. Vybavení se využije nejen v době výuky, 

ale nabídne se i možnost jejich zapůjčení studentům a zaměstnancům, taktéž 

i jiným handicapovaným sportovcům. Možné ceny půjčovného se uvedou 

v kalkulaci, která je uvedena ve vlastním návrhu řešení. 

� Kvalifikovaní pracovníci  – pro zisk dobré pověsti se za vhodné považuje 

zaměstnat kvalifikované osoby. Jedná se především o práci instruktorů 

a asistentů, kteří mají zkušenosti s prací u handicapovaných. Během několika let 

pravidelně proškolíme stálé pracovníky (záleží na vytíženosti i zájmu), tak aby 

mohli v dalších letech sami proškolit nové nebo nezkušené zaměstnance. 
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Při různých typech sportovních aktivit využijeme i stálé pracovníky CESA. 

Ti své možnosti aplikují přímo do hodin po absolvování nabízených seminářů 

a školení. Práce asistenta bude zvlášť, po domluvě s handicapovaným, který 

si sám určí, zda ho potřebuje. Důležitým aspektem je domluva a informovanost. 

� Výhodné ceny – pro postižené studenty chceme nechat stejné ceny jak 

pro ostatní. To znamená, že mají nárok na dvě výukové hodiny zdarma. U té, 

které se platí zvlášť (př. plavání) se domluví finanční podpora prostřednictvím 

zaštiťující organizace, vše závisí na domluvě. Hodiny navíc budou započítávány 

stejně a peníze se upotřebí na pravidelný chod ústavu. Peníze za hodiny 

z veřejně přístupných hodin pro jedince s handicapem se využijí na běžnou 

spotřebu a k nákupu nových pomůcek. Cena bude vyšší, pokud bude využívaná 

práce asistenta nebo instruktora. 

� Výuka a jednorázové akce – nejen studentům a zaměstnancům nabídneme 

širokou škálu sportovních aktivit, a také lidem z okolí  různých klubů 

a organizací. Předměty se přímo specifikují pro dané postižení, kde proběhnou 

a jaké jsou možnosti využití pomůcek, instruktorů a plochy. Během semestrů 

i zkouškového období bude snaha zorganizovat jednorázové akce, které budou 

jak pro studenty VUT a ostatních univerzit, tak i pro další postižené lidi. 

Informovanost o těchto akcích se vyvěsí na webových stránkách a dále se odešle 

zvací email všem studentům, zaměstnancům univerzit v Brně a sportovním 

klubům, kde spolupracují s handicapovanými. 

� Prostory – zejména budou použity vlastní prostory CESA. Jedná se o sportovní 

areál PPV, tělocvičny Purkyňova nebo fitcentrum Machina. Pro každý sport 

je přesně určen prostor, kde výuka probíhá. Další prostory se využívají dle toho, 

jak momentálně jsou výhodné svou dostupností, cenou a zda tam probíhá výuka 

CESA.  

� Bezbariérový přístup – tam, kde není momentálně bezbariérový přístup, jsou 

do budoucna v plánu úpravy. Jedná se především o tělocvičny Purkyňovy. 

Pokud tomu tak nebude, zvolí se jiná alternativa. Úpravy pro bezbariérový 

přístup se vyčíslí v kalkulacích. U dalších sportovišť již je vybudován 

bezbariérový přístup, jelikož jsou novějšího typu. Momentálně je díky tomu 
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využíván areál PPV při větších sportovních akcích jako jsou atletické hry 

pro postižené aj.  

Slabé stránky: 

� Informovanost – nemůžeme se spolehnout, že o nás budou vědět všichni 

studenti VUT ze všech fakult prostřednictvím webových stránek nebo 

informativních emailů, které zašleme. Proto se naše zaměření orientuje i na jiné 

informační zdroje prostřednictvím jednotlivých fakult. Pro postižené osoby 

z jiných univerzit nebo sportovních klubů se vynasnažíme na ně získat kontakty 

a zaslat propagační materiál skrze emailovou poštu. Pro jednotlivé sportovní 

akce využijeme reklamní letáky ve městech, tak abychom přilákali i jedince 

s postižením, kteří nejsou součástí žádného klubu či jiné organizace. 

V neposlední řadě jsou důležitou součástí především diváci. 

� Vytíženost asistentů a instruktorů – v začátcích je velmi těžké získat víc 

kvalifikovaných lidí, proto se možná využiji jedni a ti samí. Postupem času 

pomocí interních a externích školení získáme více zaměstnanců ze svých 

vlastních řad. Školení nabídneme i studentům MTK v rámci specializace, která 

se zaměřuje na lidi se zdravotním postižením a oslabením. 

� Minimum zkušeností – v dnešní době nemá CESA mnoho zkušeností 

výukou  handicapovaných a jejich začleněním mezi zdravé studenty. Proto 

je možné, že spojení zdravých a handicapovaných bude organizačně náročnější 

a tím pádem se mohou objevovat chyby, které se vynasnažíme minimalizovat.  

� Dostupnost některých sportovišť – Některé sportoviště se nachází v blízkosti 

MHD, kde jezdí častěji prostředky s bezbariérovým přístupem. V blízkosti 

areálu PPV sice jezdí MHD, ale od zastávky je pro handicapované těžké dostat 

se až k areálu, jelikož je to do mírného kopce. Při využití vlastního auta 

je dostupnost lepší ovšem v momentální době se může vyskytovat problém 

s parkovacími místy při větší obsazenosti sportovišť. Počet míst pro postižené 

je vyhrazen na dvě.  
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Příležitosti: 

� Finanční příspěvky – pro studenty s postiženým využijeme nabízených 

příspěvků nejen od státu, ale i od rektorátu VUT. Ty upotřebíme především 

na nákup sportovního vybavení. Pro jednotlivé akce chceme získat sponzorské 

příspěvky. Konkrétní žádost na dotaci by se zaměřila na nákup speciálního auta, 

které by bylo využito pro studenty VUT a při proplacení benzínu i ostatních 

handicapovaných. 

� Rozšíření o nové sportovní aktivity – ty se zaměří především 

na handicapované. Jedná se především o horský handbike, který není tolik 

rozšířený, ale je velmi atraktivní. Předměty, které jsou individuální, se jen upraví 

pro plynulou činnost.  

� Oslovení vnějších zákazníků – nabídka sportovních aktivit není zaměřena 

jen na postižené studenty, vytvoří se i varianta pro jiné handicapované v Brně. 

Chceme získat i studenty pro VUT, seznámit je s prostředím, kde je možnost 

studovat a zároveň i sportovat. Nabídnout nejlepší cenové podmínky v okolí 

a k tomu velké možné využití dalších služeb. 

� Spolupráce s jinými sportovními organizacemi a jinými univerzitami – 

jedná se především o konkrétní nabídky využití sportovišť a nabídky sportů, 

tak aby je bylo možné využívat. Ziskem kontaktů a přijatelné spolupráce 

zajistíme potřebné finance. Spolupráci s jinými univerzitami využijeme hlavně 

při organizaci větších sportovních akcí. 

� Pronájmy postiženým sportovcům – v tomto vidím velkou příležitost. Pokud 

se určí nejlepší ceny pronájmu a k tomu další výhodné nabídky je eventuálně 

možný větší zisk potenciálních zákazníků. Tím se zajistí větší zájem 

a využitelnost. 

Hrozby: 

� Konkurence- ta je hrozbou u všech začínajících projektů. Náročnost se objeví 

v začátcích při snaze získat co nejvíce stálých zákazníků. Mnoho 

handicapovaných můžou být začleněni ve vlastních oddílech nebo si mohou 

myslet, že sport je pro ně uzavřenou kapitolou. Důležité je přesvědčení, 
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že máme lepší cenu a kvalitu při sportování s jejich handicapem na našich 

sportovištích. 

� Nedostatek zákazníků – je možné, že o daný sport nebude zájem nejen ze stran 

studentů, ale i okolí. U každého sportu se na začátku určí minimum 

zúčastněných, tak aby to přineslo užitek výpočtem bodu zvratu. 

�  Reklama – je jednou z menších hrozeb. Ne každý sleduje reklamní emaily nebo 

postranní lišty. Proto reklama bude cílená, ovšem nemůžeme zaručit úspěšnost.  

� Nízká podpora z vedení – některým lidem může přijít tenhle projekt finančně 

nevýnosný a proto ho nepodpoří. Je nutné přesvědčit většinu, že investice 

se vrátí. Ovšem ne rychle a to kvůli těžší prosaditelnosti u handicapovaných. 
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3.2.4 Počet postižených studentů na VUT 

V roce 2010 se prostřednictvím projektu získali informace o počtu studentů se 

specifickými nároky na výuky na vysokých školách v ČR. V tabulce č. 2 jsou uvedeny 

čísla tehdejšího výzkumu pomocí dotazníku. Z ní vyplývá, že celkově studentů se 

specifickými nároky na VUT je 26. Dále z dokumentu MŠMT byly zjištěny informace 

o tom, že škola má bezbariérových přístup do všech svých budov a také některé fakulty 

nabízejí poradenskou činnost pro studenty se speciálním nárokem na studium. Případný 

vyšší počet těchto studentů by neměl být pro VUT problém ba naopak přínosem. 

Tabulka 3: Počet postižených studenty na VUT 

Typ postižení Počet studentů na VUT 
Pohybové postižení/omezení 3 
Postižení zraku 2 
Postižení zraku 3 
SPU/ADHD 3 
Psychiatrické onemocnění 9 
Poruchy kognitivních funkcí - 
Poruchy řeči, komunikace 3 
Těžké zdravotní chronické znevýhodnění 1 
Kombinované postižení 2 
zdroj: Analýza současné situace studentů se specifickými nároky na vysokých školách 2010 

3.2.5 Příspěvek na provoz CESA 

VUT v Brně poskytne finanční prostředky v každém akademickém roce všem 

studentům (včetně studentům výměnných programů) 2 vyučovací hodiny (max. v délce 

60 min.) v každém semestru, pokud se účastní aktivit zajišťovaných CESA. Jestliže se 

student účastní sportovních aktivit, přiřazuje se mu 1 „fiktivní“ kredit. Během 

akademického roku se navyšuje celkový objem na hodnotu 62. Celkový objem 

provozních prostředků se následně vypočte jakožto součin normativu studenta VUT 

v Brně, koeficientu podílu kreditu (2/62), počtu studentů, kteří se účastní sportovních 

aktivit, zajišťovaných ze strany CESA a koeficientu ekonomické náročnosti CESA. 

Výpočet podílu jednotlivých fakult je stanoven dle počtu studentů, kteří budou účastni 

sportovních aktivit a patří kmenově dané fakultě. Momentálně je stanovený koeficient 

1,5. Pro konečné stanovení příspěvku je rozhodující počet registrovaných studentů 
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3.3 Analýza sportovní činnosti pro postižené vybraných univerzit 

3.3.1 Masarykova univerzita v Brně 

Za jakékoliv sportovní aktivity zodpovídá středisko Teiresiás na MUNI. Jedná 

se o předměty tělesné výchovy, které se konají pravidelně a kterou nabízí centrum 

univerzitního sportu na fakultě sportovních studií, ale i zimní a letní výcvikové kurzy. 

Jednou z forem pomoci postiženým studentům je osobní asistence. Závisí 

na individuálních potřebách konkrétní postižené osoby a na druhu sportovní aktivity, 

kterou chce provozovat. Nejčastější překážkou s těmito studenty je komunikace mezi 

studentem, spolužákem a lektorem. To hlavně u sluchového postižení. Proto je nutný 

asistent, který má roli tlumočníka a pomocí znakové řeči napomáhá správnému 

fungování. Nabízeny jsou předměty i pro studenty se zrakovým postižením. Asistent 

většinou tohoto studenta doprovází, pomáhá mu s orientací v areálu a může se účastnit 

samotné výuky a tím zajišťuje plynulý chod předmětu. Asistence pro studenty 

s tělesným postižením je zajištěna podle individuálních potřeb a je závislá i na typu 

postižení. Je umožněn i výběr z nabídky přímo od střediska Teiresiás. Na rozdíl 

od předmětů ze sportovní fakulty má jiný charakter a průběh, někdy je používaná i jiná 

metoda, která je přizpůsobena dle postižení. Zdravotně postižení studenti Masarykovy 

univerzity mohou vybírat z těchto nabízených předmětů: 

• Horostěna pro studenty se zrakovým a sluchovým postižením 

• Plavání pro studenty s pohybovým postižením 

• Tanec pro studenty se zrakovým postižením 

• Tandemová kola pro studenty se zrakovým postižením 

• Futsal pro nevidomé 

• Florbal pro studenty se sluchovým postižením 

• Zdravotní tělesná výchova pro studenty se zrakovým postižením 

• Pohybové aktivity pro studenty s poruchami hybnosti 

• Horská kola pro studenty se sluchovým postižením 

• Alternativní pohybové aktivity a hry pro studenty se všemi zdravotními 

postiženými 

• Letní a zimní výcvikové kurzy pro studenty se zdravotním postižením 
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3.3.2 Karlova univerzita v Praze 

Již od roku 2004 je umožněno sportovat zdravotně postiženým studentům na Karlově 

univerzitě v Praze, pro něž vzniklo speciální centrum. Hlavní náplní centra je zajistit 

speciální pomůcky pro jednotlivé sporty a dále zajistit asistenty nebo odborný doprovod 

na vybrané sporty pro různá postižení. Pro realizaci centra se rozhodli hlavně proto, aby 

zajistili stejné podmínky pro všechny a postižení měli možnost vyrovnat se zdravým 

jedincům. Díky sportovním aktivitám si uvědomili, že tím napomáhají lepší integraci 

do společnosti a prožití plnohodnotného života. Hlavním cílem bylo a je vytváření 

nejlepších podmínek pro sportovní aktivity zdravotně postiženým studentům Univerzity 

Karlovy, ale i dalších zdravotně postižených. Soustředí se hlavně na zdravotně 

postižené začátečníky, pro které zabezpečují technické a metodické postupy. Důležité 

je osvojení základní pohybové dovednosti. Na fakultách si vychovávají vlastní 

sportovní instruktory a odborné doprovody pro velkou škálu sportů a druhů postižení. 

Zásadní je vysoká odbornost instruktorů a jejich individuální přístup ke každému 

postiženému.  

Svou činnost soustřeďují konkrétně na praktickou sportovní činnost na sportovních 

akcích, kurzech a lekcích. Následně pak i na poradenskou (metodika, výuka a technika – 

kompenzační pomůcky), vědeckou, odbornou, publikační a popularizační činnost 

v oblasti sportu zdravotně postižených. Pro příklad uvádí pravidelné plavecké tréninky 

pro zrakově postižené na bazénu Tyršova, následně sportovní aktivity jako kanoistika, 

jachting, cyklististika, stolní tenis a kondiční cvičení s posilováním. Zimní a letní kurzy 

v prostředí České republiky, ale i v zahraničí. Momentálně centrum plní poradenskou 

a propagační funkci. Zlepšení výuky je zajišťováno z řad studentů a absolventů 

UK. Cíle do dalších let jsou usnadnění integrace zdravotně postižených studentů mezi 

ostatní studenty, využití kontaktů získané během akcí a tím zapojit i jiné studenty 

do programu osobní asistence, dále udržovat, doplňovat a opravovat kompenzační 

pomůcky. V neposlední řadě maximálně informovat o centru a jeho činnosti. 

3.3.3 České vysoké učení technické v Praze 

Prostřednictvím Handicap poradny na ČVUT v Praze je možné domluvit si individuální 

přizpůsobení výuky tělesné výuky v závislosti na typu handicapu. Dle zjištěných 

informací mají vyučující tělesné výchovy předběžnou domluvu s UK, kde by bylo 

umožněno realizovat výuku. V budově pro sport je upraven bezbariérově vstup 
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do posilovny. Vyučující jsou připraveni na asistenci pro tělesně postižené. Momentální 

zájem není, proto není ani vytvořena nabídka. Na ČVUT není povinná tělesná výuka 

na některých fakultách. Na těch co musí studenti absolvovat sport, mají možnost se díky 

lékařské zprávě nechat osvobodit od této povinnosti. Handicap poradna dále nabízí 

zapůjčení technických pomůcek, zprostředkovává asistenci dle individuálních potřeb 

studenta a zajistí i studijní a psychologické poradenství. Pro veřejnost dodává 

jen informace o studiu a kontakty na jiná poradenská centra v Praze. 

3.3.4 Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

V rámci výuky TV na VŠB nabízí katedra tělesné výchovy a sportu hodiny zdravotní 

tělesné výchovy a to dvakrát týdně. Také nabízí přednášky z tělesné kultury 

pro osvobozené z tělesné výchovy ze zdravotních důvodů jednou týdně. V rámci 

Vysokoškolského sportovního klubu mohou postižení studenti po individuální domluvě 

s trenéry sportovat společně v hodinách se zdravými jedinci. Speciální sporty 

pro handicapované nejsou vyhrazeny v rámci výuky. Dále funguje v Ostravě centrum 

Slunečnice pro studenty se specifickými nároky. Zajišťuje individuální přístup 

pro plnění studijních povinností, studijní asistenci, bezbariérový přístup do výuky anebo 

také zprostředkovává kontakt s pedagogy. O služby je nutné si zažádat. Za zmínku stojí 

i centrum Ostravské univerzity Pyramida, která podporuje uchazeče o studium 

i studenty. Ovšem informace o sportovních možnostech postižených jsem nenalezla. 

3.3.5 Univerzita Palackého Olomouc 

Univerzita Palackého v Olomouci (dále jen UPOL) je specifická tím, že sama nabízí 

obory pro studenty, kteří jsou postižení nebo studijní obory studentům, kteří se chtějí 

specializovat na pohybové aktivity postižených. Na univerzitě bylo nedávno vytvořeno 

v rámci projektu centrum aplikovaných pohybových aktivit fakulty tělesné kultury 

v Olomouci. Jejich hlavním cílem je podpora pohybové aktivity studentům, rozvoj 

sportu, tělesné výchovy a rekreace osob se speciálními potřebami. Dle mého názoru 

UPOL má nejlepší zázemí pro lidi s postižením, kteří chtějí studovat a přitom 

i sportovat. Velkým pozitivem je zaměření více na praxi během níž získají pochopení 

pohybové aktivity a tělesné výchovy jako prostředek socializace a zahrnuje široké 

spektrum pohybových aktivit jedinců s různými postižení. 
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3.3.6 Střediska podpory pro postižené při studiu na vysoké školy 

Málokteré vysoké školy poskytují sportovní aktivity postiženým, tak tedy alespoň 

nabízí poradenskou službu při studiu a po domluvě je možné poskytnutí pomoci 

ve vyhledávání určité sportovní činnosti při studiu. V následující tabulce je přehled 

center, která fungují při vysokých školách a podporují nejen postižené studenty. 

Tabulka 4: přehled center podpory postiženým studentům 

Město Název centra 

Brno 
Teiresiás MU 

Poradenské centrum Přes bloky VUT 

Praha 

Centrum zdravotně postižených UK 
Centrum Tereza ČVUT 

Handicap poradna ČVUT 
Laboratoř Carolina UK 

Olomouc Centrum pomoci handicapovaným 

Ostrava 
Centrum Pyramida OU 

Centrum Slunečnice VŠB 
Zlín Univerzita Tomáše Bati – Akademická poradna 

Hradec Králové Centrum Augustin Univerzity 
Pardubice Akademická poradna Univerzity APUPA 

Liberec 
Akademická poradna a centrum podpory pro zdravotní 

postižení Technické univerzity 
Plzeň Informační a poradenské centrum na Západočeské univerzitě 

zdroj: vlastní zpracování 

3.3.7 Seznam sportů tělesně postižených na území ČR 

• atletika, basketbal, boccia, curling, cyklistika, fotbal, florbal, golf, jachting, 

jezdectví, kuželky, lukostřelba, lyžování, orientační závod, plavání, rugby 

vozíčkářů, sledge hokej, stolní tenis, střelba, slalom vozíčkářů, šachy, šerm, 

tenis, triatlon, turistika, veslování, volejbal, vzpírání, závěsný kuželník 

3.3.8 Sportovní organizace v Brně 

• SK Hobit Brno, - basketbal, Liga vozíčkářů, Kounicova 

• SK Moravia Brno – Sportovní klub vozíčkářů, sporty: atletika, pétanque, stolní 

tenis a střelba, Židenice - Mikulovská 

• Bulldogs Brno - Florbal vozíčkářů DRAGONS Brno - Ragby vozíčkářů 

• Sportovní klub Kociánka – atletika, boccia, cyklistika, lukostřelba a závěsný 

kuželník,   
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3.4 Analýza sportovišť CESA 

3.4.1 Tělocvičny Purkyňovy 

+ pro více sportů (basketbal, volejbal, badminton, tenis aj.) 

+ parkety (vhodné pro postižené) 

+ nízká cena pronájmu 

- není zde bezbariérový přístup 

- ze šaten vedou schody dolů do tělocvičen (pro pohyb vozíčkářů by se museli udělat 

menší úpravy areálu) 

- zastaralé prostředí 

3.4.2 Sportovní areál PPV 

+ bezbariérový přístup na všechny sportoviště 

+ velké využití pro různé druhy sportů (speciálně pro vozíčkáře atletický ovál a jiné 

sektory, povrch Mondo na basketbal i jiné sporty, asfaltová dráha pro handbike, 

tenisové kurty) 

+ moderní vybavení 

- povrch v hale ani v tělocvičně F1 není vhodný pro pohyb na vozíčku 

- vysoké ceny pronájmů a horší dostupnost z MHD 

3.4.3 Fitcentrum Machina 

+ posilovna a gymnastický sál vhodný na různá cvičení s postiženými 

+ nízké ceny pronájmu 

+ bezbariérový přístup do učeben i do šaten a sprch 

- zastaralé prostředí 

- lidi mnohdy neví o využitelnosti tohoto fitcentra (spíše určeno pro studenty) 
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

V předchozí kapitole jsem popsala informace o CESA, aktivity jiných univerzit, 

momentální finanční analýzu a analýzu vnějšího a vnitřního prostředí trhu. Na základě 

všech zjištěných skutečností vytvořím konkrétní podobu mého přínosu pro centrum 

a vytvořím podrobný soupis investic. Pro kompletnost celého projektu vytvořím dvě 

varianty finančního plánu do budoucna, to znamená pesimistickou a optimistickou, 

a celkový průběh. 

Hlavním cílem je vymezit přesné sportovní aktivity pro postižené a jejich začlenění 

do současného stavu. Dále chci zajistit ústavu zvýšení zisku prostřednictvím nabídky 

pronájmů a půjčovného pro skupinu lidí se SVP. U investice, které budou vloženy 

do projektu v jeho počátku, chci získat návratnost v nejkratší době. Nejdůležitějším 

cílem je spokojenost zákazníků a také vedení centra s navýšením výnosů.  

Nejhlavnější cílovou skupinou budou postižení studenti VUT, dále studenti ostatních 

brněnských univerzit či středních škol. Zaměření bude i na organizace, které pracují 

s postiženými lidmi. Vytvořím pro ně širokou škálu sportovních aktivit a k tomu 

pronájmy sportovišť i potřebných pomůcek. Poslední skupinou, na kterou se 

soustředíme, bude veřejnost, pro kterou budeme schopni naplánovat výhodnou cenu 

pronájmů, půjčovného i práci asistenta. V případě dřívější sportovní neaktivity bude pro 

postiženého vytvořen sportovní plán s konzultacemi. Na všechny zmíněné služby se 

vytvoří speciální ceny v ceníku. 

4.1 Marketingový mix 

Protože chceme rozjet nové služby pro speciální skupinu lidí, je nutné v první řadě 

vytvořit marketingový mix. Konkrétně se zaměříme na nabízené služby, cenu za jejich 

poskytování, propagaci a distribuci. Jelikož by projekt nemohl fungovat bez práce lidí 

a hodnocení spokojenosti zákazníka, rozšířila jsem marketingový mix o dvě položky. 

Hlavní náplní služeb bude sportovní nabídka aktivit a pronájmů pro postižené sportovce 

jak závodní, tak i rekreační.  
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4.1.1 Služby 

Pro studenty:  

� Poradentství v rámci sportovních aktivit 

� Nabídka výhodnějších pronájmů sportovišť 

� Nabídka půjčovného sportovních pomůcek a jejich využití během výuky 

� Spolupráce s proškoleným instruktorem nebo asistentem 

Pro veřejnost: 

� Využití všech sportovišť CESA za nejvýhodnější ceny v Brně 

� Nabídka půjčovného všech dostupných sportovních i kompenzačních pomůcek 

� Práce asistenta či instruktora na vyžádání 

� Bezbariérový přístup na všechny sportoviště 

� Přednostní rezervace sportovišť (možnost internetové rezervace) 

Pro organizace či větší skupiny: 

� Stejná nabídka jako pro veřejnost 

� Lepší ceny v případě dlouhodobější spolupráce 

� Možnost výpomoci při organizaci jednodenních sportovních akcí  

 

4.1.2 Cena 

Cena instruktora  

Studenti VUT: 300,00 Kč/hod 

Ostatní studenti: 350,00 Kč/hod 

Veřejnost: 400,00 Kč/hod 

Cena asistenta  

Studenti VUT: 200,00 Kč/hod 

Ostatní studenti: 250,00 Kč/hod 

Veřejnost: 350,00 Kč/hod 
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Půjčovné: 

� Handbike:  studenti 50,00 Kč/hod – 200,00 Kč/den  
veřejnost 75,00 Kč/hod – 350,00 Kč/den 

� Míče, rozlišovací dresy:  10,00 Kč/hod pro všechny 
� Rakety: studenti 15,00 Kč 

Veřejnost 25,00 Kč 

� Vozíček na basketbal    tenis 
Student 50,00 Kč/hod- 200,00 Kč/den  60,00 Kč/hod – 300,00 Kč/den 
veřejnost 75,00 Kč/hod- 350,00 Kč/den 80,00Kč/hod – 450,00 Kč/den 

Ceník pronájmů sportovišť pro postižené 

Tabulka 5: Ceník pronájmů pro postižené 

 
Pro postižené 

studenty 

Pro postižené 

studenty jiných VŠ a 

SŠ 

Pro veřejnost 

 (jen postižené)  

Atletický 

stadion 

Na celou sezónu: 

1 000,00 Kč 

1 vstup: 15,00 Kč 

10 vstupů: 100,00 Kč 

30 vstupů: 400,00 Kč 

 

Na celou sezónu: 

1 500,00 Kč 

1 vstup: 25,00 Kč 

10 vstupů: 200,00 Kč 

30 vstupů: 600,00 Kč 

 

Na celou sezónu: 

1 700,00 Kč 

1 vstup: 35,00 Kč 

10 vstupů: 300,00 Kč 

30 vstupů: 800,00 Kč 

 

Asfaltová 

dráha 

1 vstup: 15,00 Kč 

10 vstupů: 100,00 Kč 

30 vstupů: 400,00 Kč 

 

1 vstup: 25,00 Kč 

10 vstupů: 200,00 Kč 

30 vstupů: 600,00 Kč 

 

1 vstup: 35,00 Kč 

10 vstupů: 300,00 Kč 

30 vstupů: 800,00 Kč 

 

Venkovní 

povrch  
100,00 Kč/ hod 120,00 Kč/hod 150,00 Kč/hod 

Tělocvičny 

Purkyňova 

Celá: 300,00 Kč/hod 

Kurt: 100,00 Kč/ hod 

Celá: 350,00 Kč 

Kurt: 120,00 Kč/ hod 

Celá: 450,00 Kč/hod 

Kurt: 150,00 Kč/ hod 

Kurty 150,00 Kč/hod 200,00 Kč/hod 250,00 Kč/hod 

zdroj: vlastní návrh 
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4.1.3 Propagace 

Nejdůležitější krok pro získání nových zákazníků. Musí probíhat tak aby se o nás 

dozvěděli všichni lidé se SVP nejen v Brně, ale také v jeho blízkém okolí. První kde se 

reklama objeví, jsou internetové stránky CESA a VUT, následné rozesílání 

informativního emailu s celkovou nabídkou všem studentům VUT. Emaily později 

budou rozeslány i na studijní oddělení ostatních brněnských univerzit a středních škol 

s prosbou propagaci mezi jejich studenty. Bude taktéž vytvořen speciální propagační 

plakát. Vytvořeno bude přibližně 200 kusů. Ty následně vyvěsíme na veřejné nástěnky 

brněnských univerzit a středních škol. Dále budou předány všem zjištěným brněnským 

organizacím, kteří pracují s postiženými. K tomu jim bude i doručen dopis s celkovým 

popisem nabídky a výhodami sportování u nás. Poslední propagací bude reklama 

v pravidelném deníku Metro, který dostávají občané Brna zdarma ve městě. 

4.1.4 Distribuce 

Areál CESA se nachází v Brně, v městské části Královo Pole. Nejsnazší přístup je 

vlastním vozidlem. Nejbližší zastávka se nachází cca 400 metrů od hlavního 

sportovního areálu PPV. Bohužel zde jezdí jen jeden autobus a málokdy je 

bezbariérový. Další nevýhodou je cesta, která vede do mírného kopce. Proto by 

v případě spolupráce záleželo na domluvě. Byla by možnost využití výpomoci asistenta 

pro cestu z domova či ze školy a zpět.  

Pro skupinu postižených bych vytvořila speciální vhodnou provozní dobu, kterou uvedu 

v tabulce. Na zřetel beru aktuální provozní dobu SA PPV, na kterou se zaměřím 

primárně. Otevřeno bude každý den, mimo státních svátků či výjimečné situace, jako je 

například sanitární den. Informace o změnách budou uvedeny na webových stránkách 

CESA. V areálu je možnost zakoupení občerstvení v podobě drobných sladkostí a 

různých nápojů. 

Doba provozu: Po –Pá 8:00 – 22:00, So – Ne 9:00 – 21:00 

4.1.5 Lidé 

Do projektu budou začlenění všichni stávající zaměstnanci CESA. Především záleží 

na přesném sportovním zaměření. V rámci tělesné výchovy se počítá se zaškolením 

všech stávajících zaměstnanců. Dále se počítá s externím zaměstnancem, kdy jeho plat 
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bude velmi pohyblivý v závislosti na jeho využití. Pokud bude využíván při hodinách 

tělesné výchovy, bude ho platit CESA a to 150,00 Kč /hod. Hodinová mzda bude vyšší, 

pokud si ho zaplatí sám zákazník. Během měsíce proběhnout 3 školení pro instruktory 

CESA. Cena jednoho hodinového školení bude stát 1000,00 Kč. Vše bude započítáno 

do nákladů CESA. 

4.1.6 Hodnocení spokojenosti 

Během semestru bude vytvořen speciální dotazník, který bude předán všem 

zákazníkům, kteří využijí všech našich služeb. Dotazník bude v elektronické podobě 

i v tištěné. Na základě výsledků budou vyhodnoceny všechny informace, a pokud 

se objeví chyby nebo bude zákazník nespokojen, nabídka se upraví v rámci možností. 

Případné spory s asistentem nebo instruktorem se budou řešit okamžitě. Hlavní je pro 

nás spokojenost zákazníka. 
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4.2 Finanční plán a plán investic 

CESA je již několik let součástí VUT a své finance získává z prostředků rektorátu a 

fakult, jelikož poskytuje tělesnou výchovu studentům. Dalšími finančními prostředky 

jsou tržby z pronájmů, organizace sportovních akcí a nabídky všech služeb pro studenty 

i veřejnost. Chci, aby CESA získala více finančních prostředků pro správný chod. Proto 

nabídnu služby pro všechny lidi s postižení z Brna i okolí. Také chci nabídnout 

půjčovné sportovních pomůcek určené pro ně. To bude vyžadovat z počátku investice. 

Při pravidelném půjčování pomůcek se investice vrátí co nejdřív.  

4.2.1 Počáteční investice v projektu 

• Nákup sportovních pomůcek pro postižené jedince: 

� Handbike 

Upoutá svým aerodynamickým designem se zesíleným středovým rámem 

a svými mimořádnými jízdními vlastnostmi. Pro všechny jedince s postiženým, 

kteří mají pohyblivé horní končetiny. Cena: 100 000,00 Kč  

� Sportovní invalidní vozík Action Top End Terminator BB 

Jedná se o sportovní vozík, který je doporučen hráčům basketbalu. 

Počet koupených vozíků: 2 

Cena za 1 kus: 75 000,00 Kč 

Obrázek 1: basketbalový vozíček 

 

 

 

 

 

 

zdroj: sivak.cz 
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� Sportovní invalidní vozík Action Top End T-3 Tennis Adjustable chair 

Vozík je speciálně navržený pro hráče tenisu 

Počet zakoupených vozíků: 2 

Cena za 1 kus: 65 000,00 Kč 

Obrázek 2: tenisový vozíček 

 

 

 

 

 

zdroj: sivak.cz 

• Výroba propagačního materiálu 

Plakát A1, 500 kusů, cena jednoho kusu 3,50 Kč, celkem:1 750,00 Kč. 

Plakáty vytiskne firma REPROPRESS, působící v Brně na ulici Srbská. 

• Inzerce v deníku Metro 

5 denní: 1/16 strany na výšku 15 089,00 Kč 

• Proškolení stávajících zaměstnanců pro práci s postiženými 

Proběhnou 3 hodinová školení během měsíce, 1 školení: 1 000,00 Kč 

Celkem: 3 000,00 Kč 

Tabulka 6: celkové vložené investice 

Produkt Cena 

Hand bike 100 000, 00 Kč 
Vozík pro basketbal (2x) 150 000, 00 Kč 
Vozík pro tenis (2x) 130 000, 00 Kč 
Propagační materiál     1 750, 00 Kč 
Inzerce   15 089,00 Kč 
Školení     3 000,00 Kč 
Celkem 399 839,00 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 
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4.2.2 Návratnost investice  

Handbike  

Pesimistická: 

Měsíc Cena  

10x hodinové půjčení 
studentům 

   500,00 Kč 

10x hodinové půjčení 
veřejnosti 

   750,00 Kč 

10x půjčeno studentům na 
celý den 

2 000,00 Kč 

10x půjčeno veřejnosti na 
celý den 

3 500,00 Kč 

Celkem 6 750,00 Kč 
Tabulka 7: pesimistická varianta půjčovného pro handbike 

Za rok = 81 000,00 Kč  

100 000/ 6 750 = 14,8 = návratnost investované částky až skoro do 15 měsíců 

zisk za rok = 81 000 – 100 000 = -19 000 Kč zisk za měsíc = 0,  

zisk v následujícím roce: 81 000 – 19 000 = 62 000 Kč 

Optimistická: 

Měsíc Cena  
20x hodinové půjčení 
studentům 

1 000,00 Kč 

20x hodinové půjčení 
veřejnosti 

1 500,00 Kč 

15x půjčeno studentům na 
celý den 

3 000,00 Kč 

15x půjčeno veřejnosti na 
celý den 

5 250,00 Kč 

Celkem 10 750,00 Kč 
Tabulka 8: optimistická varianta půjčovného pro handbike 

Za rok = 129 000,00 Kč 

100 000/ 10 750 = 9,3 = návratnost do 9 a půl měsíce 

Zisk za rok = 129 000 – 100 000 = 29 000 zisk za měsíc = 29 000/12 = 2 416,66 Kč 
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Vozíčky (basketbal a tenis) 

Pesimistická: 

Měsíc Basketbal Tenis 

12x hodinové půjčení 
studentům 

    600,00 Kč    720,00 Kč 

12x hodinové půjčení 
veřejnosti 

    900,00 Kč    960,00 Kč 

10x půjčeno studentům na 
celý den 

 2 000,00 Kč  3 000,00 Kč 

10x půjčeno veřejnosti na 
celý den 

 3 500,00 Kč  4 500,00 Kč 

Celkem  7 000,00 Kč  9 180,00 Kč 

Tabulka 9: pesimistická varianta půjčovného pro basketbalový vozíček 

Basketbalový vozíček/rok = 12 * 7 000 = 84 000,00 Kč  

150 000/ 7 000 = 21,42 = návratnost za 21 a půl měsíce 

zisk za rok = 84 000 – 150 000= - 66 000 Kč zisk za měsíc = 0 

zisk v následujícím roce: 84 000 – 66 000= 22 000 Kč 

Tenisový vozíček/rok = 12 * 9 180 = 110 160,00 Kč  

130 000/ 9 180 = 14,16 = návratnost do 14 měsíců 

Zisk za rok = 110 160 – 130 000 = - 19 840 Kč zisk za měsíc = 0 

Zisk v následujícím roce: 110 160 – 19 840 = 90 320 Kč 

 

Optimistická: 

Měsíc Basketbal Tenis 

25x hodinové půjčení 
studentům 

  1 250,00 Kč    1 500,00 Kč 

25x hodinové půjčení 
veřejnosti 

  1 875,00 Kč    2 000,00 Kč 

18x půjčeno studentům na 
celý den 

  3 600,00 Kč    5 400,00 Kč 

18x půjčeno veřejnosti na 
celý den 

  6 300,00 Kč    8 100,00 Kč 

Celkem 13 025,00 Kč  17 000,00 Kč 

Tabulka 10: optimistická varianta půjčovného za měsíc pro basketbalový vozíček 



57 
 

Basketbalový vozíček/rok = 12 * 13 025 = 156 300,00 Kč 

150 000/ 13 025 = 11,51 = návratnost za 11 a půl měsíce 

zisk za rok = 156 300 – 150 000= 6 300 Kč zisk za měsíc =159 000/12 = 525,00 Kč 

Tenisový vozíček/rok = 12 * 17 000 = 204 000,00 Kč  

130 000/ 17 000 = 7,64 = návratnost za 7 a půl měsíce 

Zisk za rok = 204 000 – 130 000 = 74 000Kč   zisk za měsíc = 74 000/12= 6 166,66 Kč 

 

4.2.3 Celková návratnost investic 

Pesimistická 

 1. rok 2. rok 3. rok 

Handbike - 19 000 Kč 62 000,00 Kč  81 000,00 Kč 

Basketbalový vozíček - 66 000 Kč 22 000, 00 Kč 84 000,00 Kč 

Tenisový vozíček - 19 840 Kč 90 320,00 Kč 110 160,00 Kč 

Celkem - 104 840Kč 174 320,00 Kč 275 160,00 Kč 

Tabulka 11: celková návratnost investic v následujících 3 letech pro všechny pořízené 
pomůcky - pesimistická varianta 

 

V prvním roce pesimistické varianty se nepředpokládá zisk. Budou vynaloženy určité 

peníze navíc na údržbu či určité opravy. Tyhle peníze se nám vrátí již v následujícím 

roce, kdy celkový zisk dosáhne 174 320 Kč. Zbylé peníze budou využity na pořízení 

nových sportovních zařízení, údržbu nebo různé opravy a na finanční zajištění sportovní 

akce pro postižené studenty. V posledním roce bude zisk nejvyšší, ale musí se počítat, 

že většina peněz bude využita na nákup nového zařízení, které bude také k dispozici pro 

půjčování. I při pesimistické variantě nám vychází velmi vysoké částky, i když 

v prvním roce ještě nějaké peníze do toho vložíme.  
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Optimistická 

 1. rok 2. rok 3. rok 

Handbike 29 000,00Kč 129 000,00 Kč 129 000,00 Kč 

Basketbalový vozíček   6 300,00 Kč 156 300,00 Kč 156 300,00 Kč 

Tenisový vozíček 74 000,00 Kč 204 000,00 Kč 204 000,00 Kč 

Celkem 96 700,00 Kč 489 300,00 Kč 489 300,00 Kč 

Tabulka 12:celková návratnost investic v následujících 3 letech pro všechny pořízené 
pomůcky - optimistická varianta 

 

Při optimistické variantě samozřejmě počítáme s vyšším zákaznickým zájmem. Již 

první rok dosáhneme celkového zisku necelých  100 000Kč. Peníze budou upotřebeny 

pro provoz sportovišť CESA a údržby případně opravy půjčovaného sportovního 

zařízení. Další 2 roky je zisk mnohonásobně vyšší, proto peníze budou vynaloženy 

hlavně na pořízení nového zařízení pro postižené.  

Závěrem bych zmínila, že tyhle varianty můžou být reálně nižší, ale i vyšší. Jelikož 

bychom byli v Brně první tak spíše počítáme s optimistickou variantou. Důležité pro 

nás bude získat zákazníky a hlavně si je udržet. Při cenách půjčovného vozíčku na tenis 

si můžete všimnout, že pořizovací cena je nižší než pro vozíček na basketbal, ale cena 

půjčovného je vyšší. Je to z toho důvodu, že tenis je momentálně více populárním 

sportem a zájem o něj sílí. Ceny půjčovného se během dalších let mohou měnit 

v závislosti počtu zákazníků. Pokud by se zájem zvýšil, ceny budou nižší a zisk by měl 

zůstat ve stejné úrovni.   
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4.2.4 Kalkulace pronájmů 

Příklad kalkulace pronájmu bude uveden na tělocvičně Purkyňova. Bohužel momentální 

stav není nejmodernější, ale povrchem se řadí nejvhodněji pro vozíčkáře. Bohužel zde 

není vytvořen bezbariérový přístup. Také je zde využití na různé sportovní hry 

od basketbalu, volejbalu až po tenis nebo badminton. Aktuálně zde probíhají pronájmy 

hlavně kurtů na badminton a celé tělocvičny na volejbal.  

Cílem předběžné kalkulace je dosáhnout vyššího zisku než doposud. Příjmy CESA 

plynou z vlastní činnosti, sponzorských darů, dotačních projektů nebo dotací 

od ministerstva. Dotace od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pokryjí 

jen mzdy zaměstnanců. Ostatní se získává tedy z pronájmů sportovišť. Největší výnosy 

vychází z krátkodobých i dlouhodobých pronájmů areálu PPV (hala, atletický stadion 

a hřiště s umělou trávou). Výnosy z těchto pronájmů nám pokryjí náklady na jiná 

sportoviště, která jsou nezisková, jako například tělocvična Purkyňova.  

Abychom tedy zajistili využitelnost tělocvičen Purkyňovy, nastavili jsme cenu 

pro postižené nižší než pro ostatní, ale tak aby pokryla náklady. Zaměřím se pouze 

na zisk z pronájmů pro postižené. V následující tabulce  

Provozní doba:  Po – Pá  8:00 – 22:00    

So – Ne 9:00 – 21:00 

Náklad na provoz jedné hodiny tělocvičny Purkyňovy je stanoven cca na 170 Kč. 

Tělocvična by potřebovala rekonstrukci, protože se zde nenachází bezbariérový přístup. 

Boční vchod tělocvičny je nejvíce vhodným pro vstup postižených, protože tam jsou 

jen malé schodky. Největším mínusem jsou schody mezi tělocvičnou a šatnami. Proto 

peníze z pronájmů postiženým chci využít na opravy pro bezbariérový vstup. Proto čím 

víc bude tělocvična využívána, tím dřív bude získané peníze navíc možno uplatnit 

na rekonstrukci. Je tu i možnost získání sponzorského příspěvku nebo dotace od státu 

při návrhu projektu. Chci teda napomoct tím, že speciální nabídkou pro postižené 

zvýším objem provozu a tím i objem získaných financí. Opět vytvořím varianty 

předběžných možností, které mohou dosáhnout zisku navíc. Varianty budou tři – 

pesimistická, reálná a optimistická. V tabulce to bude na týden, dále spočítáme zisk 

za 1 semestr (13 týdnů). 
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Pesimistická: 

 Celá tělocvična Kurt Asistent 

2 pronájmy studenti 
VUT 

600,00 200,00 2*200,00 

2 pronájmy ostatní 
studenti 

700,00 240,00 2*250,00 

2 pronájmy veřejnost 900,00 300,00 2*350,00 

Tabulka 13: pesimistická varianta pronájmů na týden pro postižené 

Celkem: 5880,00 Kč 

z toho odečteme náklady na provoz: 12 hodin * 170 = 2 040,00 Kč 

+ zisk z využití asistenta – plat asistenta = 1 600 – (6*150) = 1 600 – 900 = 700,00 Kč 

zisk za týden: 5880 + 700 - 2040 = 4 040,00 Kč 

za jeden semestr = 13*4540=  59 020,00 Kč 

Reálná: 

 Celá tělocvična Kurt Asistent 

3 pronájmy studenti 
VUT 

  900,00 300,00 3*200,00 

3 pronájmy ostatní 
studenti 

1 050,00 360,00 3*250,00 

3 pronájmy veřejnost 1 350,00 450,00 3*350,00 

Tabulka 14: reálná varianta pronájmů na týden pro postižené 

Celkem: 13 230,00 Kč 

náklady: 18 * 170 = 3 060,00 Kč 

+ zisk z využití asistenta – plat asistenta = 2 400 – 1 350 = 1 050,00 Kč 

zisk za týden: 13 230 + 1050 – 3 060 = 11 220,00 Kč 

za jeden semestr = 13 * 11 220=  145 860,00 Kč 
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Optimistická: 

 Celá tělocvična Kurt Asistent 

8 pronájmy studenti 
VUT 

2 400,00   800,00 8*200,00 

8 pronájmy ostatní 
studenti 

2 800,00   960,00 8*250,00 

8 pronájmy veřejnost 3 600,00 1 200,00 8*350,00 

Tabulka 15, optimistická varianta pronájmů na týden pro postižené 

Celkem: 35 280,00 Kč 

náklady:  48 * 170 = 8 160,00 Kč 

+ zisk z využití asistenta – plat asistenta = 6 400 – 3 600 = 2 800,00 Kč 

zisk za týden: 35 280 + 2 800– 8 160 = 29 920,00 Kč 

za jeden semestr = 13*29 920=  388 960,00 Kč 

Výpočty z celkového provozu tělocvičny zjistím zisk nebo ztrátu z pronájmu, kdyby 

byla tělocvična využívána jen postiženými osobami. Budu vycházet ze vzorce zisku 

za týden jednotlivých variant, od toho odečteme celkové náklady na týden na celou 

tělocvičnu. Z toho mi následně vyjde výsledek hospodaření za týden, do kterého nejsou 

započítány zisky za ostatní pronájmy, proto částky mohou být v mínusových položkách.  

Pesimistická:  94 hodin * 170 Kč = 15 980,00 Kč 

semestr: 13 * 15 980 = 207 740,00 Kč 

  Celkový zisk/ztráta za týden: 6 580 – 15 980 = -9 400,00 Kč 

  Celkový zisk/ztráta za semestr:85 540 – 207 740 = - 122 200,00 Kč 

Reálná: Celkový zisk/ztráta za týden: 14 280 – 15 980 = - 1 700,00 Kč 

  Celkový zisk/ztráta za semestr:185 640– 207 740 = - 22 100,00 Kč 

Optimistická: Celkový zisk/ztráta za týden: 38 080 – 15 980 = + 22 100,00 Kč 

  Celkový zisk/ztráta za semestr:352 560 – 207 740 = + 144 820,00 Kč 
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Pomocí výpočtů jsem zjistila, že pokud by se využívala tělocvična jen postiženými 

jedinci, jediná optimistická varianta by byla zisková. Ale jelikož je tělocvična 

využívána i ostatními studenty a veřejností mínusové částky nám pokryjí jejich 

pronájmy. Z předešlých výpočtů tedy je reálné počítat s celkovým ziskem za semestr. 

I při pesimistické variantě bychom se dostali do zisku, který bychom využili 

při úpravách tělocvičny pro postižené, jelikož se tam nachází schody. Mezi vhodné 

úpravy doporučuji výtah nebo schodolez. Při vyšším zisku je možnost větších úprav. 

Například i hracího povrchu. 
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4.3 Návrh projektu sportovních aktivit pro postižené studenty na 

VUT 

4.3.1 Fáze koncepční 

1. Aktivity budou rozděleny do pěti skupin při 2 hodinách každého sportu týdně 

na dobu dvou semestrů (2x 13 týdnů) 

2. U každého sportu si zjistím náklady na jednu hodinu provozu + mzdu asistenta + 

využití sportovních pomůcek 

3. Získání určité dotace od státu bude zajištěno celkové financování projektu 

4.3.2 Fáze návrhu 

Plavání 

pronájem bazénu Řečkovice (jedna dráha) = 2x týdně = 2* 330 Kč = 660 Kč za týden 

mzda asistenta = 2 *150 Kč = 300 Kč za týden 

nákup plavacích pomůcek = 1 000 Kč (rok) 

Basketbal 

pronájem tělocvičny (nebo Mondo SA) = 2*170 Kč = 340 Kč 

mzda asistenta = 300 Kč (týden)  

půjčení basketbalového vozíčku = 200 Kč za týden 

Tenis nebo stolní tenis 

pronájem tělocvičny (nebo pronájem antuky) = 340 Kč (týden) 

mzda asistenta = 300 Kč (týden) 

půjčení tenisového vozíčku = 250 Kč za týden 

Sitting volejbal 

pronájem tělocvičny = 340 Kč (týden) 

mzda asistenta = 300 Kč (týden) 
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Atletika a handbike 

pronájem atletického oválu (v zimě sportovní haly) = 500 Kč (týden) 

mzda asistenta = 300 Kč (týden) 

Asistent bude uplatněn 10 hodin týdně. Jeho plat bude činit min. 3 000 Kč za týden. 

Za 2 semestry (26 týdnů) bude jeho celkový plat 78 000 Kč 

Závěrem jsem přišla na následné řešení projektu. Plat asistenta by byla největší finanční 

položka. Ten by nás přišel na 78 000 Kč za celou dobu projektu. Následně celkově 

všechny pronájmy vychází na 56 680 Kč. Výhodou je využití vlastních sportovišť 

(kromě bazénu), do kterých jsem započítala jen náklady na provoz. Poslední položkou 

je nákup plaveckých pomůcek a pronájem vozíčků. To činí 12 700 Kč. Celkem bychom 

do celého projektu museli vložit 147 380 Kč. Proto bychom zažádali o dotaci 150 000 

Kč u MŠMT na celý projekt. Zbylé 2 620 Kč ponecháme jako rezervu.  
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ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout projekt pro zdravotně postižené studenty 

na VUT, dále zajistit vyšší zisk Centru sportovních aktivit pomocí pronájmů sportovišť 

postiženým za lepší cenu a také nabídka půjčovného sportovních pomůcek určených 

jen pro ně.  

V počátku bylo velmi obtížné vytvořit projekt na tohle téma tak, aby nebyl ztrátový. 

Proto jsem přidala v závěrečné kapitole práce návrh investice na pořízení pomůcek 

nejen pro studenty VUT, ale i jiné postižené lidi z Brna a jeho blízkého okolí. Touto 

nabídkou se může získat více pravidelných zákazníků. Početnými kalkulacemi jsem 

zjistila návratnost a zisk během následujících 3 let. Vytvořila jsem 2 varianty, 

jak pesimistickou tak optimistickou. Dále jsem vytvořila speciální pronájem 

pro postižené. Speciálně jsem se zaměřila na pronájem tělocvičny Purkyňova, kde se 

nachází nejvhodnější povrch pro vozíčkáře. Bohužel jak již bylo zmíněno v práci, není 

zde bezbariérový přístup, který bude vytvořen při větším zájmu a zvýšeném zisku. 

Zde jsem vytvořila taktéž pesimistickou a optimistickou variantu, ale přidala jsem také 

variantu reálnou. K pronájmu bylo přidáno i využití asistenta.  

V poslední části práce jsem vypracovala jen předběžný návrh projektu pro postižené 

studenty na VUT. Důležitými informacemi zde jsou, jaké sporty postiženým studentům 

vůbec nabídneme a kolik to všechno bude stát i s asistentem. Závěrem při sečtení všech 

položek jsme zjistili celkové roční náklady do projektu, který bude probíhat ve dvou 

semestrech a předběžnou částku dotace o kterou bychom zažádali na Ministerstvu 

školství, mládeže a tělovýchovy. 

Zjistila jsem, že jen vypracování projektu se zaměřením na postižené studenty VUT 

by nemělo efektivní finanční přínos pro CESA. Proto jsem vypracovala návrh nákupu 

sportovních pomůcek pro postižené a jeho následné půjčování, dále taky možnosti 

pronájmu, kterých sice postižení využívají, ale minimálně. Ceny jsou pro ně vysoké, 

a proto využijí jiné sportoviště. Protože jsem vytvořila pro ně lepší ceny, měla bych 

tím zajistit vyšší zájem o naše služby. Lidé mají rádi sport, tak proč nedát možnost 

sportovních aktivit všem, především těm, co si myslí, že je to pro ně uzavřená kapitola. 
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