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Popis projektu
Základní myšlenkou, která dala celému projektu smysl a směr, bylo zapojení Fakulty
managementu do procesu společenské odpovědnosti (CSR). Spojit fakultu nejen s
nejbližším osazenstvem (tedy studenty a zaměstnanci), ale i s jejím okolím, městem
Jindřichův Hradec, potažmo jeho obyvateli a zpřístupnit co možná nejširšímu počtu
z nich sérii přednášek a pohybových aktivit, díky kterým budou moci všichni zlepšit
kvalitu svého života.
Jedním z cílů bylo kromě samotného vzdělávacího a sportovního charakteru byla i
snaha o propojení fakulty s městem Jindřichův Hradec. Došlo tedy k oficiálnímu setkání se starostou města, který po plodné diskusi převzal nad projektem záštitu. Díky
tomu mohly být některé náklady spojené s realizací a propagací projektu sníženy.
Dílčím cílem bylo taktéž propojení spolupráce více fakultních spolků, především pak
zajištění spolupráce s Univerzitním sportovním klubem, jehož činnost přímo koresponduje s pohybovými aktivitami, které v rámci projektu byly plánovány a s
univerzitním sesterstvem Alfa Fí, které zastřešuje charitativní běh městem s názvem
Alfa Run.
Všechny základní aktivity a přednášky proběhly v celkem čtyřech dnech, konkrétně tedy:
 10. října 2018 – workshop #prsakoule společnosti Loono
 16. října 2018 – Alfa Color Run 2018 s krátkou trasou Dnů zdraví a pohybu
 17. října 2018 – přednáška o zdravé výživě a ukázková lekce fitness programu
FITFAB Strong
 18. října 2018 – přednáška Zdravý životní styl, který tě bude bavit
Všechny přednášky se konaly v prostorách fakulty, přičemž bylo využito všechno
možné dostupné vybavení fakulty k tomu, aby byly přednášky pozvednuty na co nejvyšší úroveň.
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Obrázek 1: oficiální plakát Dnů zdraví a pohybu
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1 Workshop neziskové organizace Loono - #prsakoule
V sérii vzdělávacích přednášek byla jako první hostem projektu nezisková organizace Loono. Jejím základním posláním je co možná nejpřijatelnější osvětovou formou
vzdělávat veřejnost v prevenci zdravotních problémů. Přednáška, která byla pro projekt Dnů zdraví a pohybu vybrána, nesla název #prsakoule a byla zaměřena na
samovyšetření možné rakoviny prsou a varlat. V prostorách dvorany tak mohli zájemci přivítat dva mladé pracovníky organizace Loono. Jedná se o studenty
lékařských fakult a ve vzdělávání touto formou mají již značné zkušenosti. Na modelech prsou a varlat nejen že předváděli způsoby samovyšetření, ale zájemci si mohli
tyto způsoby i sami vyzkoušet a zjistit, jak nenáročná tato vyšetření jsou.
Workshopu se účastnilo téměř 100 návštěvníků. Z nadpoloviční části se jednalo o
veřejnost z Jindřichova Hradce a to včetně studentů místních středních škol. Cíl oslovit co nejširší skupinu, tedy i osoby mimo fakultu, tak byl v tomto případě splněn.
Obrázek 2: Upoutávka na workshop #prsakoule
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Obrázek 3: Workshop #prsakoule

Obrázek 4: Část účastníků workshopu #prsakoule
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2 Přednáška Andrey Mokrejšové o zdravé výživě a
ukázková lekce fitness programu FITFAB Strong
Další přednášku vedla Andrea Mokrejšová a tato byla zaměřena na zdravou výživu.
Jedná se opět o studentku lékařské fakulty a zároveň o nutriční terapeutku. Ta vedla
v učebně č. 109 přednášku hodně praktickou formou, probrala veškeré aspekty
zdravé výživy a dávala rovněž velký prostor dotazům všech zúčastněných. Samotné
přednášky se účastnilo kolem 40 osob, skladba byla téměř shodná jako u přednášky
společnosti Loono, v přibližně polovině případů se jednalo opět o veřejnost z Jindřichova Hradce.
Vzhledem k tomu, že je Andrea Mokrejšová rovněž členkou organizace FITFAB
Strong, která se zaměřuje na sportovní aktivity a jedním z cílů této organizace je zpřístupnit co nejvíce lidem zdarma návody a instruktážní videa, jak cvičit, následovala
po přednášce ještě ukázková lekce tohoto cvičebního programu. Konkrétně se jednalo o lekci power-jógy, které se v prostorách malé sportovní haly zúčastnilo
přibližně 30 osob.
Obrázek 5: Plakát pro přednášku o zdravé výživě
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Obrázek 6: Přednáška o zdravé výživě

Obrázek 7: Ukázková lekce fitness programu FITFAB Strong
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3 Přednáška Tomáše Stankovského – zdravý životní
styl, který tě bude bavit
Poslední vzdělávací a osvětovou akcí byla netradiční přednáška jindřichohradeckého rodáka Tomáše Stankovského. Ten se zabývá motivací a změnou myšlení a
poutavou a zábavnou formou předává lidem pozitivní náhled na svět. Tomáš Stankovský už v historii jednu přednášku na Fakultě managementu vedl a to konkrétně v
roce 2017, kdy byl pozván bývalými členy studentské organizace Events4Students.
Pro projekt Dny zdraví a pohybu svou přednášku upravil a celkovému počtu 40
účastníků ukázal, že změnou myšlení a náhledu na svět lze docílit spokojenějšího,
šťastnějšího a ve výsledku i zdravějšího života.
Obrázek 8: Plakát přednášky Zdravý životní styl, který tě bude bavit
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Obrázek 9: Účastníci přednášky

Obrázek 10: Účastníci přednášky
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4 Alfa Color Run 2018
Alfa Run je již tradiční akce, kterou zaštiťuje fakultní organizace Alfa Fí. V rámci
projektu Dny zdraví a pohybu došlo k propojení s tímto charitativním během, který
se nesl v tradičním duchu, nicméně k němu přibyla krátká, nezávodní trasa, která
byla určena všem, kteří si na delší trasu netroufají, pro rodiny s malými dětmi a v
neposlední řadě i pro klienty společnosti Otevřená OKNA z. ú., na jejíž konto putuje
každoročně výtěžek celé akce. Díky iniciativě organizátorů Dnů zdraví a pohybu byly
obě akce tento rok povýšeny o netradiční zážitek – barevné zóny, kterými probíhají
účastníci závodu na dlouhé i krátké trase. Všichni účastníci tedy přibíhali či přicházeli
do cíle pokrytí práškovými barvami. Barvy byly zajištěny v co nejvyšší kvalitě a tak,
aby pokud možno nevyvolaly zdravotní potíže u žádného z účastníků. Krátké trasy,
která pod Dny zdraví a pohybu spadala, se zúčastnilo přibližně 40 osob, především
se jednalo o rodiny s malými dětmi a matky s kočárky.
Obrázek 11: Oficiální plakát Alfa Color Run 2018
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Obrázek 12: Účastníci krátké trasy Alfa Color Runu 2018

Obrázek 13: Barevná zóna krátké trasy Alfa Color Runu 2018
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5 Sportovní výzvy – soutěž
Souběžně s oficiálními aktivitami probíhaly ještě speciální soutěžní sportovní aktivity ve spolupráci s Univerzitním sportovním klubem a to v rámci tzv. Výzev.
Účastníci těchto výzev plnili různé sportovní úkony a byli za ně hodnoceni. Vítězové
po skončení a vyhodnocení všech výzev byli odměněni věcnými cenami od sponzorů
projektu.
Obrázek 14: Ukázka cen od sponzorů projektu

Obrázek 15: Vítězky sportovních výzev
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6 Personální zabezpečení
Ideový a realizační tým projektu Dny zdraví a pohybu Jindřichův Hradec se skládal
pouze ze studentů Fakulty managementu VŠE a to jak z bakalářského, tak z navazujícího magisterského studia.
Tabulka 1: Seznam osob zapojených do projektu
Jméno

Zapojení

Simona Haganová

Hlavní organizátorka a tvůrce projektu. Vytipování a oslovování
sponzorských organizací, vytvoření komunikačního a projektového plánu, koordinace všech aktivit. Zajištění hlavních
přednášek, komunikace se společnostmi Loono a FitFab. Výroba
a zajištění všech propagačních předmětů a materiálů pro akci.
Tvorba a implementace kompletní komunikační strategie (kontinuální správa webových stránek projektu, správa profilů na
sociálních sítích, komunikace s dalšími informačními portály).
Zajištění oficiálních dokumentů (schválení akce, zajištění GDPR
souhlasů apod.). Sběr a analýza zpětné vazby pro účely dalšího
ročníku. Následná komunikace se všemi účastníky akce i po jejím
skončení.

Lucie Ferdová

Kompletní Zajištění dětského programu v průběhu akce Alfa Run
2018, celková koordinace krátké trasy, zajišťování dobrovolníků
jak pro krátkou trasu, tak pro dětský program, zajištění a nákup
vybavení pro aktivity. Příprava a organizace přednášek společností Loono, FitFab a krátké trasy Alfa Run. Příprava a distribuce
propagačních a sponzorských materiálů na každé akci.

Denisa Pernicová

Komunikace se sponzorskými organizacemi (primárně Coca
Cola HBC CZ&SK), zajištění volných aktivit ve spolupráci s USK,
zajišťování krátké trasy Alfa Runu 2018, zajištění dobrovolníků.

Tereza Ondrášková

Zajištění komunikace, výroba a výlep plakátů, komunikace se
sponzory, zajišťování dobrovolníků, příprava a organizace přednášek společností Loono a FitFab.

Adriana Krištůfková

Propagace akce v rámci Jindřichova Hradce a okolí, příprava
přednášky Tomáše Stankovského „Zdravý životní styl, který tě
bude bavit“, pomoc v průběhu krátké trasy Alfa Runu 2018

Alena Mečířová

Propagace doplňkových pohybových aktivit (tzv. výzev), vedení
ukázkové lekce Indoor trainingu pro účastníky Dnů zdraví.

Lenka Stíbalová

Faktická realizace dětského programu v rámci Alfa Runu. Příprava prostor, programu, zajištění některých pomůcek, hry s
dětmi.
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V rámci krátké trasy Alfa Color Run 2018 bylo potřeba zajistit množství dobrovolníků, kteří se starali o účastníky krátké trasy a to především v místech, kde trasa
křižovala místní komunikaci. Rovněž byli dobrovolníci využiti v barevné zóně a pro
fotografování akce.
Tabulka 2: Seznam zapojených dobrovolníků
Jméno

Zapojení

Tereza Řezáčová

Dobrovolnice v rámci Alfa Color Runu 2018

Lucie Řezáčová

Dobrovolnice v rámci Alfa Color Runu 2018

Lenka Nováková (1. roč. nav. mag. studia)

Dobrovolnice v rámci Alfa Color Runu 2018

Romana Landová

Dobrovolnice v rámci Alfa Color Runu 2018

Zuzana Moudrá

Dobrovolnice v rámci Alfa Color Runu 2018

Monika Dobiášová

Dobrovolnice v rámci Alfa Color Runu 2018

Petr Svoboda (doktorské studium)

Fotodokumentace Alfa Color Runu 2018
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7 Finanční zdroje, sponzoři a partneři
Z prostředků Interní studentské soutěže udělených ve výběrovém řízení pro aktivity
v zimním semestru 2018/2019 získal projekt Dny zdraví a pohybu částku 6 500 Kč.
Díky spolupráci s proděkanem pro vnější vztahy a rozvoj se však podařilo získat i
dodatečné finanční zdroje z rozvojového projektu na podporu spolupráce se
středními školami. Tyto zdroje pomohly zvýšit celkovou úroveň projektu a všech
organizovaných aktivit. Vzhledem k získání této podpory však bylo potřeba změnit
původní záměr čerpání finančních prostředků z Interní studentské soutěže. Část
výdajů spojených s propagací projektu či pořízením občerstvení a některých
vybraných cen byla hrazena z vlastních zdrojů.
Díky vytrvalé komunikaci s velkou řadou sponzorských organizací bylo získáno
značné množství sponzorských darů v úhrnné hodnotě minimálně 40 tisíc korun.
Tyto byly využívány jak pro samotnou propagaci projektu v podobě věcných darů
pro všechny návštěvníky přednášek a sportovních aktivit tak coby ceny pro vítěze
sportovních aktivit.















Mezi hlavní sponzory patří:
Coca Cola HBC Česko a Slovensko
Nestlé Česká republika
Biopekárna Zemanka
Madeta
NATU
Big Boy Butter
Jan Melvil Publishing
Celý projekt byl rovněž podpořen mediálně a to prostřednictvím:
Fakulta managementu VŠE
Město Jindřichův Hradec
Rádio Česká Kanada
Jindřichohradecká televize
Portál hradeczije.cz
Český rozhlas České Budějovice
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Tabulka 3: Plánované využití zdrojů z Interní studentské soutěže
Činnost

Navržená částka

Krátká trasa Alfa Color runu 2018, program pro děti

1 500 Kč

Přednáška zdravá výživa, lekce FITFAB Strog

2 500 Kč

propagační předměty

2 500 Kč

Celkem

6 500 Kč
Tabulka 4: Reálné využití zdrojů z Interní studentské soutěže

Činnost

Reálně čerpaná částka

Cestovní náhrady spojené s přednáškou o zdravé výživě a
lekcí FITFAB Strong (PHM)

1 636,80 Kč

Kancelářské potřeby pro dětský program v rámci Alfa Color
Runu 2018

673,80 Kč

Party barvy pro barevnou zónu Alfa Color Runu 2018

2 140 Kč

Biopekárna Zemanka – ceny pro vítěze a účastníky

1 479 Kč

Reflexní pásky pro účastníky Alfa Color Runu 2018

680 Kč

Celkem

6 609,60 Kč
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Závěr
Zvážíme-li celkovou účast na všech přednáškách a sportovních aktivitách, můžeme
říci, že primární cíle projektu se podařilo naplnit. Koncept společenské
zodpovědnosti fakulty byl naplněn, neboť se všech aktivit účastnili nejenom studenti
samotné fakulty, ale ve velké míře i široká veřejnost z Jindřichova Hradce a to ve
všech věkových kategoriích. Pevně doufáme, že se nám podařilo všem účastníkům
poučnou i zábavnou formou předat poslání vycházející ze základního motta projektu:
„Myslete na své zdraví. Udělejte něco pro sebe. Žijeme jen jednou.“
Dny zdraví a pohybu 2018 byly plánovány jako pilotní projekt, který bychom chtěli
do budoucna opakovat a rozvíjet a to v různých podobách a zaměřeních. V návaznosti na zpětné vazby získané od samotných účastníků je patrné, že tento ročník,
ačkoliv byl první, měl značný ohlas a úspěch. Velmi pozitivně hodnotíme rovněž spolupráci s městem a vážíme si přístupu starosty města, který nad akcí převzal záštitu.
Spojení s městem je pro projekt esenciální, neboť projekt je určen kompletně všem,
kteří o svůj zdravotní stav i životní styl mají zájem.
V průběhu samotné realizace projektu docházelo k určitým komunikačním šumům mezi jednotlivými zapojenými celky, což organizačnímu týmu přineslo cenná
ponaučení do budoucna. V praxi jsme mohli otestovat mnoho znalostí nabytých
v průběhu studia na Fakultě managementu a zjistit, jakým způsobem nám mohou teoretické základy pomoci právě v praxi při realizaci středně velkého projektu. Rovněž
se do budoucna můžeme poučit ze všech chyb, kterých jsme se dopustili a které bychom rádi při realizaci dalších aktivit a projektů eliminovali.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří se na projektu podíleli. Děkujeme také všem sponzorským organizacím a městu Jindřichův Hradec. Největší
poděkování pak patří celé Fakultě managementu za podporu, která nám byla v rámci
řešení projektu dána. Za možnost vyzkoušet si vedení projektu v reálné praxi, za prostory a vybavení. V neposlední řadě chceme rovněž srdečně poděkovat za získané
finanční zdroje a to konkrétně komisi Interní studentské soutěže a proděkanu pro
vnější vztahy a rozvoj, panu Mgr. Ing. Martinovi Luštickému, Ph.D.. Díky této podpoře
se podařilo projekt dotáhnout do úspěšného konce a zviditelnit fakultu i v rámci
města Jindřichův Hradec. Děkujeme!
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