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Úvod 
Cílem projektu bylo uspořádání již druhého ročníku sportovního víkendu pro 

studenty Fakulty managementu. Záměrem tohoto projektu bylo budovaní týmové-
ho ducha napříč fakultou. Dále také nabídnout studentům FM možnost zúčastnit se 
společné sportovní události a samozřejmě si odnést nezapomenutelné zážitky z 
vysokoškolského života ve spolupráci se Sporťákem a s Centrem tělesné výchovy a 
sportu VŠE. Na programu byly nejen sportovní, ale i volnočasové aktivity (volejbal, 
fotbal, badminton, turnaj v crazy bubbles fotbalu, za přívětivého počasí je možnost 
využití lanového centra, sjíždění řeky,...), společenské hry a další různorodé kultur-
ní aktivity. Plánovaná kapacita byla 40 účastníků. Sportovní kurz proběhl 20. - 22. 9. 
2019 ve Sportovním a rekreačním středisku Dobronice. Financování této aktivity se 
odvíjelo od počtu přihlášených účastníků.      
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1 Financování 

1.1 Předběžný návrh financování a žádaná podpora  

Obrázek 1 – Návrh podporu aktivity v rámci ISS 

 
 

Zdroj: Vlastní zpracování  
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Obrázek 2- Předběžný rozpočet 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

1.2 Reálné příjmy a výdaje  
Z důvodu nižší účasti jsme byli nuceni naložit s rozpočtem jinak. Předpokládané 
výdaje činily 48 924 Kč. Předpokládané příjmy byly stanoveny podle předpokláda-
ných výdajů na 30 000 Kč + 18 924 Kč žádaná finanční podpora z Interní 
studentské soutěže. Projekt byl podpořen částkou 18 500 Kč. Reálné příjmy činily 
35 900 Kč. Skládaly se z 17 400 Kč za poplatky účastníků, 750 Kč za poplatky orga-
nizátorů (vzhledem k nižšímu počtu účastníků byly poskytnuté finance na pokrytí 
nákladů organizátorů využity na programové aktivity) + 18 500 Kč podpora 
z Interní studentské soutěže.  

Veškeré změny oproti původnímu rozpočtu byly provedeny kvůli nižšímu počtu 
účastníků a přizpůsobeny projektu tak, aby mohl být zorganizovaný. Výsledná fi-
nanční bilance činí +220,14 Kč.  

K menšímu počtu účastníků došlo především z důvodu pochybení na straně or-
ganizátorů (neověření termínu), ale i na straně CTVS v Praze, kde si termín 
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zapomněli poznamenat, a proto jsme byli nuceni pořádat kurz v jiném měsíci. Naš-
těstí pro tým organizátorů šlo hýbat s čísly účastníků i těsně před pořádáním kurzu.  

Bohužel počet účastníků je vždy rizikem pro pořádání různých akcí. Nicméně i 
přes tuto skutečnost byl celý kurz kvalitně zorganizován, o čemž svědčí i zpětná 
vazba od účastníků, pražského lektora i správce areálu v Dobronicích pana Františ-
ka Strnada.  

Celý tým organizátorů kurz pečlivě připravoval více než dva měsíce a opět při-
pravil skvělou akci.  

Obrázek 3- Reálný rozpočet 

 
Zdroj: Vlastní zpracování  

 

*V rozpočtu jsou u položek kameraman a fotograf částky, které byly vyplaceny for-
mou odměny. Náklady však byly vyšší, protože za kurz neplatili – bylo placeno 
z rozpočtu v rámci celkové částky za stravu a ubytování.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

STRANA 11 

FAKULTA MANAGEMENTU 
SEMESTRÁLNÍ PRÁCE 

2 Organizátoři, program, mediální výstup 

2.1 Mediální výstup  

Obrázek 4 - Plakát akce 

 
 

Zdroj: Vlastní zpracování  
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Obrázek 5 - Letáček akce 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

2.2 Organizátoři 
Dohromady bylo 6 organizátorů z Fakulty Managementu.  Jeden člen organizačního 
týmu z fakultního spolku USK & Sporťák, se kterým jsme tento rok navázali spolu-
práci. Nadále členka organizačního týmu Kristýna Zumrová se podílela na 
organizaci akce před samotným konáním, ale v termínu Dobronic již musela odces-
tovat za studiem. Součástí organizačního týmu byli také lektoři CTVS z Prahy. A 
samozřejmě nechyběl ani kameraman a fotograf, který je taktéž z Fakulty Ma-
nagementu. Každý člen organizačního týmu měl na starost jinou část projektu.  
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Obrázek 6 - Seznam organizátorů 

 
Zdroj: Vlastní zpracování  

2.3 Program 
Program pro tým organizátorů byl stěžejním úkolem. Některé dominantní aktivity 
byly stejné jako minulý rok, ale našim cílem bylo vymyslet nové atraktivní aktivity. 
Každý člen organizačního týmu měl na práci jinou část programu. Na programu 
jsme pracovali přibližně měsíc. Aktivity byly rozdělené na sportovní, volnočasové a 
soutěžní a nesoutěžní. Velmi nám pomohl tělocvikář z CTVS, který se ujal slézání 
lanového centra a lukostřelby. Bez jeho pomoci bychom tyto aktivity nemohli reali-
zovat.   

Po pátečním příjezdu všech účastníků proběhly seznamovací hry. V odpoledních 
hodinách byla hlavní aktivita lanové centrum. Ve večerních hodinách se hrály různé 
volnočasové aktivity.  

Na sobotním programu byla v dopoledních hodinách lukostřelba. Po obědě se 
hrál populární bubble fotbal jako minulý rok. Pro účastníky jsme si nově připravili 
stopovačku. Ve večerních hodinách se grilovalo u ohně a hrály se různé společenské 
hry.  

V neděli proběhlo vyhlášení celovíkendové hry, poděkování za účast a rozloučení.  
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3 Partneři a sponzoři 
S žádostí o sponzoring Sportovního kurzu v Dobronicích jsme oslovili velké množ-
ství firem, z nichž naší žádosti vyhověla menšina, která však byla dostačující. 
Většinu firem jsme oslovili prostřednictvím emailu, některé skrze osobní kontakt a 
jiné přes kontaktní formulář na webových stránkách společnosti. Za materiálnı ́
podporu jsme firmám nabı́dli spolupráci formou propagace. Konkrétně se jednalo o 
umı́stěnı́ jejich loga na propagačnı́ materiály vztahující se ke kurzu a zviditelněnı́ 
prostřednictvı́m sociálnıćh sı́tı́. Předměty, kterými nás jednotlivé společnosti pod-
pořily, jsme využili jako ceny pro vı́těze sportovnı́ch soutěžı́ nebo je průběžně 
nabı́zeli jako doplňkové občerstvenı́ účastnı́kům kurzu.  

Jednou z významných firem, která kurz podpořila, byla společnost Coca-Cola HBC 
Česko a Slovensko. Společnost nám přispěla 35 balíky různých druhů nápojů. Mezi 
další významné sponzory patřila společnost Extrifit, která nám poskytla mnoho 
kusů shakerů, lahví na pití, náramků, klíčenek a různých vzorků fitness suplementů. 
Dále patří velké díky společnosti Redbull, která nám darovala několik kartonů ná-
pojů a také nám zapůjčila Redbull ledničku na uchování nápojů příjemně studených 
nápojů. Během oblíbené sportovní aktivity Bubble fotbal přijely hostesky z Redbull 
týmu ve svém typickém voze a rozdávaly účastníkům chlazené energetické nápoje. 
Společnost Bernard nám poskytla jeden 50 litrový sud piva.  
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Obrázek 7 - Seznam sponzorů 

 
Zdroj: Vlastní zpracování  
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4 Zpětná vazba 
Zpětná vazba byla účastníky vyplněna v papírové podobě. Vyjádřila se většina 
účastníků. Žádali jsme především o negativní konstruktivní kritiku, abychom mohli 
kurz neustále vylepšovat a příští rok uzpůsobit požadavkům účastníků. Tabulka 3 
obsahuje necenzurovanou zpětnou vazbu účastníků. 

Obrázek 8 - Zpětná vazba 

 
Zdroj: Vlastní zpracování   

Obrázek 9 - Návrhy na zlepšení 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Obrázek 10 - Příští rok bych jej/a znovu 

 

 
Zdroj: Vlastní zpracování  

 

Obrázek 11 - Jaké datum je pro konání kurzu nejvhodnější? 

 

 
 

Zdroj: Vlastní zpracování  
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Závěr  
Z celkového pohledu lze kurz hodnotit kladně. Organizátorům se podařilo získat 
příspěvek 18 500 Kč z interní studentské soutěže Fakulty managementu a opět zre-
alizovat větší projekt, jehož cíl byl splněn. Největším otazníkem byl pro letošní rok 
počet účastníků, jelikož se kurz pořádal v jiném měsíci než v předešlém roce. Menší 
účast měla v důsledku vliv i na finanční stránku projektu.  

Z finanční stránky čelil projekt výzvě, a to jak již bylo zmíněno, kvůli těžko od-
hadnutelnému počtu účastníků. Oproti minulému roku se organizátorům podařilo i 
v případě nižšího počtu účastníků rozpočet poupravit tak, že dofinancování 
z interního rozpočtu Events4Students nebylo třeba.  

Kurz organizovalo 6 studentů Fakulty managementu, kteří na přípravě kurzu 
pracovali přes dva měsíce. Program se podařilo opět zrealizovat tak, aby byl atrak-
tivní a zaujmul maximální možný počet účastníků. Stejně tak byly připraveny 
atraktivní ceny.  

Jako organizátorům se nám podařilo navázat nové kontakty s partnery, se který-
mi jsme ještě nespolupracovali a získat od nich velmi nadstandartní ceny do 
soutěží.  

Ihned po skončení kurzu byla poskytnuta možnost podělit se o zpětnou vazbu, 
čehož využila většina účastníků. Vyžadována byla především negativní konstruk-
tivní kritika, proto, aby se kurz mohl neustále adaptovat a vylepšovat a aby splnil 
požadavky účastníků.  

Závěrem děkujeme všem, kteří se na kurzu podíleli. Organizátorům, pražským 
lektorům, panu Mgr. Pachlovi za ochotu s námi spolupracovat, menze za stravování, 
všem partnerům, kteří se rozhodli tento projekt podpořit, naší fakultě, která umož-
ňuje získat finanční prostředky na aktivity pro studenty a především účastníkům, 
kteří přijeli a dali smysl celému úsilí, které vedlo k organizaci těchto tří dní. Děku-
jeme! 
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Přílohy 
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