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Úvod 

Cílem projektu je uspořádat sportovní víkend pro studenty Fakulty managementu 

a budovat týmového ducha napříč fakultou. Dále poskytnout studentům FM možnost 

zúčastnit se společné sportovní události a přinést nezapomenutelné zážitky z vyso-

koškolského života ve spolupráci s Centrem tělesné výchovy a sportu VŠE. Na 

programu budou různé sportovní a volnočasové aktivity (volejbal, fotbal, badminton, 

turnaj v bubble fotbalu...), společenské hry a další různorodé kulturní aktivity. 

Plánovaná kapacita byla po dohodě s CTVS v Praze nastavena na 40 účastníků. 

Akce se konala 11. - 13. 5. 2018 ve Sportovním a rekreačním středisku Dobronice. 

Financování této aktivity se odvíjelo od počtu přihlášených účastníků a část ná-

kladů byla pokryta z Interní studentské soutěže na FM (ISS) 
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1 Financování 

1.1 Předběžný návrh financování a žádaná podpora 

 

Obrázek 1 - Žádost o podporu v rámci ISS 

1. Název aktivity

2. Odpovědná osoba

3. Spolupracovníci Bez titulů

4. Anotace aktivity Snažte se nepřekročit vymezený prostor, pro vložení konce řádku volte Alt+Enter

5. Očekávané výstupy Snažte se nepřekročit vymezený prostor, pro vložení konce řádku volte Alt+Enter

6. Harmonogram realizace

Termín realizace

11. - 13. 5. 2018

7. Stručné zdůvodnění výdajů Snažte se nepřekročit vymezený prostor, pro vložení konce řádku volte Alt+Enter

8.

Lucie Liptáková

podpis navrhovatele (odpovědné osoby)10. březen 2018

14.05.2018

Předpokládaný termín ukončení aktivity

Realizované činnosti Související výdaje

Kris týna Hl inomazová

Lukáš  Nečas

Natál ie Jarošová

25 506 Kč

Přiložený rozpočet pracuje s pesismistickou variantou příjmů a výdajů. Především výdaje jsou v částkách bez možných slev, partnerských cen či možné barterové spolupráce. Během 

realizace projektu bude kladen důraz na hospodárné využití prostředků, snížování výdajů formou svépomoci a spolupráce s dalšími právními subjekty. V úvahu také připadá spolupráce 

s USK při FM VŠE, či s organizátory Sporťáka FM nebo spolkem Alfa Fí. Cílem projektu je poskytnout studentům FM možnost zúčasnit se společné sportovní události a přinést 

nezapomenutelné zážitky z vysokoškolského života ve spolupráci s Centrem tělesné výchovy a sportu VŠE.

Návrh na podporu aktivity v rámci Interní studentské soutěže

Sportovní kurz v Dobronicích

Denisa  Kůstková

Vojtěch Prchal Sára  Černá

Celkem:

Cílem projektu  je uspořádat sportovní víkend pro studenty Fakulty managementu a budovat týmového ducha napříč fakultou. Dále poskytnout studentům FM 

možnost zúčasnit se společné sportovní události a přinést nezapomenutelné zážitky z vysokoškolského života ve spolupráci s Centrem tělesné výchovy a sportu VŠE. 

Na programu budou různé sportovní a volnočasové aktivity (volejbal, fotbal, badminton, turnaj v crazy bubbles fotbalu...), společenské hry a a další různorodé 

kulturní aktivity.

Plánovaná kapacita je 40 účastníků.

Termín konání 11.-13.5.2018 ve Sportovním a rekreačním středisku Dobronice.

Financování této aktivity se  odvíji od počtu přihlášných účastníků

Zvýšení povědomí o Fakultě managementu jako o fakultě, která podporuje své studenty. Tento projekt bude mít poměrně velkou propagační sílu a zaujme značné 

množství studentů. Projekt také poskytne příjemné ukončení  akademického roku, načerpání sil na zkouškové období a založení nové studentské tradice. Výstupem 

bude také promo video - oficiální profesionální aftermovie. Kontinuita projektu je zajištěna rozložením organizačního týmu, ve kterém jsou začlenění studenti 1. i 2. 

ročníku bakalářského typu studia.

vizte. přílohu
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Rozpočet 

 

Obrázek 2 - Předpokládaný rozpočet 

1.2 Reálné příjmy a výdaje 

Předpokládané výdaje činily 66 106 Kč, přičemž bylo doporučeno snížit částku na 

kameramana a zpracování videa. Celkové výdaje za kurz činily v lehce pozměněném 

rozpočtu 62 113 Kč. 

Předpokládané příjmy byly stanoveny dle předpokládaných výdajů (66 106 Kč) na 

39 600 Kč (cena za kurz) při 33 platících účastnících a 7 neplatících organizátorech 

+ 25 506 Kč podpora z ISS. Projekt byl podpořen sníženou částkou 20 000 Kč. Reálné 

příjmy činily 52 700 Kč. Skládají se z 24 300 Kč za poplatky účastníků, 8 400 Kč za 

poplatky organizátorů (vzhledem k nižšímu počtu účastníků byly poskytnuté finance 

na pokrytí nákladů organizátorů využity na programové aktivity a organizátoři si 

kurz taktéž platili) a 20 000 Kč podpora z ISS.  

Veškeré změny oproti původnímu rozpočtu byly provedeny kvůli nižšímu počtu 

účastníků a přizpůsobeny projektu tak, aby mohl být zorganizovaný. Výsledná fi-

nanční bilance činí – 9 413 Kč, a byla vyrovnána z interních prostředků 

Events4Students. 

Rozpočet Sportovního kurzu v Dobronicích
Kapacita je 40 účastníků

VÝDAJE

počet náklady na osobu Celkové náklady

Ubytování a strava sportovních lektorů 2 924 Kč 1 848 Kč

Ubytování a strava hlavních organizátorů 7 824 Kč 5 768 Kč

Pokrytí cestovních nákladů lektorů a dalších pracovníků 2 500 Kč 1 000 Kč

Pronájem sportovišť a sportovních potřeb 1 - 5 000 Kč

Propagace 1 1 000 Kč 1 000 Kč

Vybavení, kancelářské potřeby, organizační pomůcky, materiál na doprovodný program 1 3 000 Kč 3 000 Kč odhad

Organizátorská trička - hlavní organizátoři, lektoři, dobrovolníci 15 350 Kč 5 250 Kč

Trička pro účastníky 33 250 Kč 8 250 Kč

Rezerva 1 2 500 Kč 2 500 Kč

Doprovodný program počet náklady na osobu Celkové náklady

Turnaj v Crazy bubbles fotbalu 1 6 490 Kč 6 490 Kč

Natočení oficiálního aftermovie 1 10 000 Kč 10 000 Kč odhad

Náklady na pronájem sálu a vybavení pro večerní program 0 5 000 Kč 0 Kč

Workshopy 0 1 000 Kč 0 Kč odhad

Ceny pro vítěze sportovních soutěží 10 500 Kč 5 000 Kč

Mzdové výdaje počet náklady na osobu Celkové náklady

Sportovní lektoři 2 2 000 Kč 4 000 Kč

DJ 0 3 000 Kč 0 Kč

Ošetřovatel 1 2 000 Kč 2 000 Kč

Fotograf 1 1 500 Kč 1 500 Kč

Grafik 1 2 500 Kč 2 500 Kč ?

PŘÍJMY počet cena za osobu Celkové příjmy

Cena kurzu pro účastníky 33 1 200 Kč 39 600 Kč

Výdaje celkem 65 106 Kč

Příjmy celkem 39 600 Kč

Bilance -25 506 Kč

Žádaná finanční podpora 25 506 Kč

11. - 13. 5. 2018
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Ke ztrátovosti kurzu došlo z několika důvodů.  Jelikož je organizátorem studentská 

organizace financovaná prostředky VŠE, není v jejím zájmu uskutečňovat výdělečné 

aktivity pro studenty. Cena kurzu byla nastavena tak, aby s drobnou rezervou po-

kryla celkové náklady na kurz při plném obsazení (40 účastníků). Nižší cena byla také 

nastavena s ohledem na první ročník kurzu tak, aby byla pro studenty přijatelná a 

atraktivní. 

Ke ztrátě došlo především nenaplněním kapacity kurzu. Kurz byl koncipován pro 

40 účastníků, a to co se týče ubytování, stravy (bylo možné částečně eliminovat 

ztrátu) programu i organizátorů (program byl domluvený dopředu, stejně jako lek-

toři z Prahy a nebylo možné flexibilně zareagovat a některé změny by vedly ke 

snížení očekávané atraktivity kurzu). Na počátku května bylo na kurz přihlášeno 34 

účastníků, z nichž i po závazném přihlášení na místo dorazilo pouze 31 (ztráta 3 600 

Kč -  není možné vymáhat a potenciálně 7 200 Kč za 6 neobsazených míst). Na tuto 

změnu nebyl okamžitě schopen zareagovat ani poskytovatel stravovaní, což vedlo 

k vyšší fakturované částce. Vzhledem k tomu, že náš tým předvedl až neskutečný vý-

kon v práci s partnery a podařilo se nám sehnat opravdu nadstandardní množství 

cen, zvýšily se i naše výdaje, protože bylo nutné všechny ceny do místa konání dovézt 

a některé i vyzvednout v Praze (cca 2 000 Kč). Bohužel nedostatečný počet účastníků 

je riziko pro každého organizátora, nicméně celý kurz byl kvalitně zorganizován, o 

čemž svědčí zpětná vazba účastníků a také slova chvály od pražských lektorů a ředi-

tele CTVS Mgr. Pachla, který byl na kurzu částečně přítomen. Celý tým organizátorů 

kurz pečlivě dva měsíce připravoval a troufnu si tvrdit, že udělal velice dobrou re-

klamu nejen pro příští ročník, ale také zviditelnil Fakultu managementu v Praze. 
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Obrázek 3 - Reálný rozpočet 

*V rozpočtu jsou u položek Kameraman a Fotograf částky, které byly vyplaceny 

formou odměny. Náklady však byly vyšší, protože za kurz neplatili – bylo placeno z 

rozpočtu v rámci celkové částky za stravu a ubytování. 

 

ISS 20 000 Kč Sportovní program

Cena kurzu Bubble football 5 800 Kč

účastníci - převod 16 800 Kč Slip 'n' slide plachta 1 250 Kč

účastníci - hotovost 7 500 Kč Slip 'n' slide pomůcky 673 Kč

organizátoři 8 400 Kč Lektoři 5 000 Kč

Doprovodný program

Občerstvení 970 Kč

Zapůjčení chlazení 300 Kč

Obecné

Strava účastníci 18 750 Kč

Ubytování účastníci 11 770 Kč

Kameraman 2 500 Kč

Fotograf 0 Kč

Trička pro účastníky 12 000 Kč

Auto 1 500 Kč

Auto 2 1 000 Kč

Auto 3 1 600 Kč

Celkem 52 700 Kč Celkem 62 113 Kč

Bilance

Příjmy Výdaje

-9 413 Kč
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2 Organizátoři, program, mediální výstup 

 

Obrázek 4 - Náborový letáček 

 

Obrázek 5 - Oficiální plakát kurzu 4+ 
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2.1 Organizátoři 

Dohromady bylo celkem 7 organizátorů z Fakulty managementu. Dále 2 lektoři 

CTVS z Prahy, kameraman a fotograf, který je taktéž z Fakulty managementu. Každý 

člen organizačního týmu měl na starost jinou část projektu.  

Tabulka 1 - Seznam organizátorů 

Jméno a příjmení Ročník Skupina 

Denisa Kůstková 2. Organizátoři FM 

Vojtěch Prchal 5. Organizátoři FM 

Lucie Liptáková 2. Organizátoři FM 

Sára Černá 1. Organizátoři FM 

Lukáš Nečas 1. Organizátoři FM 

Natálie Jarošová 2. Organizátoři FM 

Kristýna Hlinomazová 2. Organizátoři FM 

Pavel Dvořák  Lektor CTVS 

Josef Pintíř  Lektor CTVS 

Adam Hruška  Kameraman 

Matěj Šrámek 1. Fotograf 

2.2 Program  

Pro náš tým organizátorů byl program největším a nejdůležitějším úkolem. Proto 

byl také rozdělen mezi jednotlivé členy tak, abychom se vyvarovali chybám a nedo-

statkům. Na programu se pracovalo celé dva měsíce.  

Velmi nám pomohli i tělocvikáři z CTVS, kteří se ujali především lanového centra, 

sjíždění řeky na kánoích a některých volnočasových aktivit. Aktivity byly rozdělené 

na sportovní soutěžní a nesoutěžní a dále na ostatní volnočasové aktivity. V pátek po 

příjezdu účastníků bylo jednou z hlavních aktivit lanové centrum, kterého se zúčast-

nila většina. Také tento den proběhly různé seznamovací hry. V sobotu jakožto 

nejvíce aktivitami nabitého dne z celého třídenního kurzu se povedlo i díky dobrému 

počasí zrealizovat sjíždění řeky, po obědě následoval Bubble fotbal a poté Slip n Slide. 

K večeru se grilovalo u ohniště a ten, kdo chtěl, se mohl zúčastnit různých společen-

ských her. V neděli dopoledne se odehrávaly různé volnočasové sportovní aktivity 
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(fotbal, společenské hry, tenis). Po obědě proběhlo vyhlášení celovíkendové hry a 

poté poslední fotky, poděkování všem zúčastněným a rozloučení.  

Ze strany účastníků i organizátorů byl program vydařený. 
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3 Partneři a sponzoři 

S žádostí o sponzoring sportovního kurzu jsme oslovili dvacet čtyři různých společ-

ností, z nichž naší prosbě vyhověla celkem polovina. Většinu firem jsme oslovili 

prostřednictvím emailu, některé z nich pak skrze osobní kontakt a jiné přes kon-

taktní formulář na webových stránkách. Za materiální podporu jsme firmám nabídli 

spolupráci formou propagace. Konkrétně umístění jejich loga na propagační materi-

ály vážící se ke kurzu a zviditelnění prostřednictvím sociálních sítí. Předměty, 

kterými nás jednotlivé společnosti podpořily, jsme využili jako ceny pro vítěze spor-

tovních soutěží nebo je průběžně nabízeli jako doplňkové občerstvení účastníkům 

kurzu. 

Jednou z významných firem, které kurz podpořily, byla Coca-Cola HBC Česko a Slo-

vensko. Coca-Cola HBC Česko a Slovensko nám přispěla celkem 372 půllitrovými 

nápoji a různými reklamními předměty. Mezi další významné sponzory kurzu patří 

společnost Braník, která nám poskytla dva padesátilitrové sudy piva značky Braník 

a k tomu jiné doplňující reklamní předměty. Společnost Red Bull na kurz vyslala 

dvoučlenný tým, který dorazil v typickém automobilu společnosti Red Bull a rozdá-

val účastníkům kurzu chlazené energetické nápoje. U čtyř z partnerů, kteří kladně 

reagovali na naši žádost, však bohužel nedošlo k předání dárkových předmětů, a to 

především z důvodu špatné logistiky. Podrobný výčet partnerů kurzu a předmětů, 

kterými kurz podpořili, naleznete v níže přiložené tabulce s názvem Partneři kurzu. 

Průběh kurzu jsme pečlivě zdokumentovali, a to jak fotograficky, tak v podobě vi-

dea. Video záběry jsme nechali sestříhat do takzvaného aftermovie z kurzu. Video 

zachycuje soutěžní i nesoutěžní sportovní aktivity, které se na kurzu odehrávaly,  

a střípky z neformálního doprovodného programu. V několika záběrech je pouká-

záno na reklamní předměty, které kurzu věnovali sponzoři. V závěru videa jsou 

uvedena loga všech partnerů kurzu.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Gq57VYU1w8U
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Tabulka 2 - Partneři kurzu a sponzorské dary 

Partneři Darované předměty 

Coca-Cola HBC Česko 

a Slovensko 

- 372 půllitrových nápojů 

- sportovní taška 

- vak 

- kšiltovka 

- obal na CD/DVD 

- 2x tričko 

- deka 

- 4x magnet 

- 5x propiska 

- 4x sluneční brýle 

- 15x otvírák 

- plakáty, hračka kamion, plyšák 

Braník 

- 200ks kelímků Braník 0,5l potištěný 

- 2x ubrus Braník, 2x podnos Braník 

- 200ks podtácků Braník 

- 2x sud 50 l Braník 11° 

Staropramen Cool 

- 72 půllitrových nealkoholických piv 

- 10x Frisbee  

- 25x sluneční brýle 

Red Bull - energetické nápoje 

Fruko Schulz - celkem 4,5 litru Tuzemáku jindřichohradeckého 

Nestlé 
- cca 100x bonbóny JOJO 

- cca 100x banánky v čokoládě 

Drogerie DM  

- 10x kosmetická taštička 

- 5x ručník Gillette 

- nafukovací balonky, pastelky 

- vzorky make-upů a krémů 

VŠE v Praze 

- 2x mikina 

- 6x tričko 

- papírové bloky, zvýrazňovače 

- látkové tašky, roční kalendáře 
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4 Zpětná vazba 

Zpětná vazba byla zpracována pomocí Google dotazníku a vyjádřilo se celkem 24 ze 

31 účastníků. Žádali jsme především o negativní konstruktivní kritiku, abychom 

mohli kurz pro příští rok uzpůsobit požadavkům účastníků. Tabulka 3 obsahuje ne-

cenzurovanou zpětnou vazbu účastníků i organizátorů. 

Tabulka 3 - Pozitivní a negativní kritika (ZV) 

Poznámky k průběhu kurzu - pozitivní a negativní kritika (důležité) 

Pozitivní kritika 
Super ceny a spolupráce s partnery 
Zajímavé sporty a ochotní lektoři 
Strava 
Vyšlo počasí 
Organizátoři byli neustále po ruce a zapojovali se 
Nenastal žádný velký problém 
Negativní kritika pro příště 
Mít pro příště komplet seznam lidí, kteří jedou včetně počtu (takže dřív) - i kvuli objednání 
jídla 
Udělat lepší finanční předpověď 
Zdražit kurz tak, aby každý účastník poskytnul alespoň 300kč rezervu (třeba může zaplatit i 
škola nebo USK) 
Lépe připravit a podpořit větší soutěže 

Kurz byl v pozitivním duchu, dobrá atmosféra i program.  

Ideálně strávené poslední 3 dny před začátkem zkouškového, kdy může člověk vypnout. 
Pozitivně bych hodnotil zejména time management, jelikož se vše krásně stíhalo a navazo-
valo. Co se týče organizovanosti, myslím že počet aktivit byl adekvátní. Zkrátka bylo pořád 
co dělat a kdo si chtěl zrovna třeba trochu odpočinout nebo podobně, tak se zůčastnit ne-
musel. Co se týče negativní kritiky, nenapadá mě nic, co bych mohl vytknout. Na to, že se 
jednalo o první ročník to bylo až příliš dobře zorganizované. 

Kladně bych ohodnotil celou organizaci kurzu a zařazení do programu netradičních aktivit. 
Na druhou stranu bych se příště pokusil sehnat více lidí, aby jsme kemp mohli mít sami pro 
sebe a na delší dobu. Některé večery by mohly být více organizované a jeden večer by 
mohla proběhnout např. diskotéka nebo promítání filmu. Celkově bych však kurz ohodnotil 
jako velice vydařený a to zejména díky organizačnímu týmu i skvělé partě lidí, která se na 
kurzu sešla. 

bylo to absolutně skvělé (teda až na křenovou omáčku) 

Ddddobrý to bylo!! 

Spousta různých sportů byla pecka. 
Ceny byly bombové. 
Nápojů od partnerů bylo dostatek pro všechny. 
 
Nepřesné informace o vybavení (mysleli jsme si, že budou tenisové rakety, jinak bychom si 
přivezli) 
Velké aktivity bych nedělal souběžně (softball vs lodičky -> softball se nestal nakonec) 
Časově to občas nebylo úplně podle plánu, takže vznikaly prostoje, ale nebylo to nic dlou-
hého. 

Bezchybnej, skvělej víkend.  
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Trochu víc organizované. Mít pevně daný nějaký rozvrh aktivit a dodržovat ho. Nemít v 
jednu dobu 2 aktivity najednou. (hlavně když je na tu jednu potřeba víc lidí - softball+Lo-
dičky) Jinak myšlenka skvělá, zábava vydařená. Možná by šlo udělat i více turnajů ve 
sportech. (badminton, volejbal apod...) zapojit to do těch oceňovaných aktivit.  

Mně se vše líbilo, přijel jsem domu nadšený. 

Ikdyž jsem si hnedka první den naštípl kotník, tak sem si to fakt užil :) mělo to strukturu, ak-
tivity byly dobře rozplánované, takže nebyla hluchá místa. Měl jsem vždy co dělat a co fotit 
(i když to pro mě v tu chvíli nebylo úplně pozitivum :D). 
Malinko bych vytknul absenci přesnějšího časového harmonogramu. Často jsem nevěděl, 
kdy se co bude dít a jestli se toho bude účastnit dostatečný počet lidí. Navrhoval bych vždy 
po jídlech nechat lidi utvořit skupinky, co kdo bude realně dělat, aby pak bylo jasné, co se 
kde děje. 
Strašně mě mrzí, že jsem se nemohl zůčastnit žádné z hlavních aktivit (lanové centrum, 
slip'n'slide, nafukovací fotbal), ale to je moje chyba, každopádně bych chěl pochválit jejich 
množství a kvalitu. 
Na závěr bych chtěl ještě vznést obdiv za to, kolik sponzorů se vám podařilo sehnat a kolik 
věcí na rozdávání bylo, to mě opravdu zaskočilo a rozhodně to bylo příjemné. 

Info point - skvělý nápad! Určitě zopakovat - hudba, roll up, vypíchnout důležité info a sdělit 
ho zúčastněným při příjezdu. 
Bubble fotbal, slip 'n slide, lodičky - super aktivity. 
Nezapomenout upozornit zúčastněné na to, aby si po sobě uklízeli kelímky, flašky atd. 
Příště bychom určitě měli zařadit i volejbal a další oblíbené a ne tolik náročné sporty mezi 
soutěžní aktivity. Teď jsme je sice na programu měli, ale nebyl na ně čas.  
Hry promyslet do detailů dříve. Vzít víc stolních her. 
Nezapomenout na pytlíčky, do kterých nabalíčkujeme ceny!! 
Určitě bychom s sebou měli vzít proškoleného zdravotníka a vybavenější lékárničky (desin-
fekci, náplasti, obinadla) :D  
Měli bychom dát i dřívější deadline pro podávání přihlášek, abychom předešli tomu, co se 
stalo letos - víc navařených jídel atp. - nebo dřív informovat správce/ jídelnu o změně v po-
čtu zúčastněných. 
Šel by otevřít bufet i přes den? Podle mě by nějaký svačinky bodly. 
Celkově se mi kurz hodně líbil a dokonce předčil moje očekávání. Na to, že to byl první roč-
ník, jsem spokojená s tím, jak jsme to všechno zvládli! 

Musím upřímně napsat, že jsem byl trochu rozpačitý po příjezdu do areálu, nýbrž jsem si 
zapomněl několik základních věcí - jídlo, pití, pastu na zuby a sluneční brýle. A také na se-
znamu účastníků nebyl vysloveně nikdo s kým bychom se společně domluvili a o tyto věci 
se se mnou společně podělil. Avšak tento pocit se změnil hned, jak začala první hra. Kři-
čelo se moje jméno a kurz mě začal bavit.  
 
Pozitiva 
- lokalita - pěkné prostředí 
- soutěže a ceny 
- odvaha organizátorů v realizaci akce 
- nápaditost v alkohol programu - příště jen stejné podmínky pro všechny 
- super kombinace sport a party - ani mě nebolela hlava a neblinkal jsem 
- možnost vyzkoušet si aktivity - bubble fotbal, slip and slide 
- budíček v 9:00  
 
Negativa 
- délka kurzu - pocit, že jsem moc nesportoval 
- více sportů  
- nudné, ostýchavé organizátorky - více přátelskosti příště 
- bylo trochu vidět, že některé věci jste nevymýšleli, ale pouze jen převzali a nikdo z vás ne-
věděl přesně, jak nám to vysvětlit.  
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- Když jsme s partou zjišťovali, jestli si s sebou máme brát nealko na míchání alkoholu, bylo 
nám řečeno, že to není potřeba, protože tam bude hodně nealka na míchání, ale nakonec 
byly lahve "na příděl" a my museli panákovat (neříkám, že to bylo na škodu :D, jen jsem če-
kal možnost "samoobsluhy" 
- V soutěžích bych dal předem vědět o jaké ceny se hraje 
- Škoda, že se jednotlivé aktivity kryly (např. řeka vs. softball) 
- Doporučil bych stanovit jednotná pravidla ve hrách ještě před hrou a ne se domlouvat po 
začátku (problém jsem měl jen v alkovíceboji - foukání kelímku, kde se začalo soutěžit a 
jednotlivé týmy soutěžily podle jiných pravidel) 
-Oceňuji zapojení organizátorů do aktivit (přeci jen jste si to taky přijeli užít jako my) 
--Zařadit beerpong na program (turnaj) do vnitřních prostor 

Snad jediné negativum v dostupnosti k nealku pití. Cením si ale, že byli sehnáni tak super 
sponzoři (nejen v pitivu)a nějaké pití bylo vůbec k dispozici. Kurz byl vážně super, jsem 
ráda, že se na fakultě vyskytují skvělí studenti, kteří tenhle úžasnej kurz zorganizovali :)  

Pozitiva - výborný kurz, skvělá zábava, skvělé sporty. 
Negativa - Dávat trochu víc vody i během dne. Neposouvat časy aktivit tolik kvůli organi-
zaci, protože se pak zbytečně na všechno čekalo.  

+ dostatek aktivit 
+ různorodost sportů 
- docela malá informovanost před začátkem kurzu 

bubble fotbal, slip a loďky - super aktivity 
příště bych vyhradil čas na alespoň jeden turnaj buď v tom volejbale nebo softu a nedával 
to zároveň s hlavníma aktivitama 
dříve udělat deadline přihlášek, abychom mohli objednat trička, jídlo atd. přímo na míru a 
zbytečně nevyhazovali peníze 
dále bych doporučil důležitým lidem jako např. fotografovi, aby pil s mírou nebo ho zabalit 
do bublinkové fólie, abychom předešli zranění - vzít více zdravotního vybavení 
Dal bych vyšší cenu pro účastníky, abychom měli trošku rezervu. 
Myslím, že kurz se dost povedl, měli jsme opravdu hodně věcí a pití od sponzorů, což bylo 
super a dobře to i působilo na účastníky. Trička se jsou taky dost hezký. Do příště máme 
ještě na čem pracovat, ale laťku jsme nastavili dost vysoko. 

Neuškodilo by více informací před odjezdem a o platbě (variabilní symbol atd). Výhry mi 
přišly jako velké plusy stejně jsem se chtěla zúčastnit. A skvělý aktivity. Myslím, že stravu 
nemohu moc hodnotit, neboť jste jí nevymýšleli, ale příště bych vynechala na sportovním 
kurzu omáčky :D.  

plusy - super aktivity, které si člověk nevyzkouší tak často; zorganizované různé hry 
mínusy - malá informovanost před odjezdem 

Vždy je co zlepšovat! Ale musím uznat, ze vše proběhlo podle plánu! Do příště bych roz-
hodne navrhovala, ať mám všechny pravidla napsané dopředu na papíře, aby nevznikal 
komunikační šum. Dal bych navrhovala, abychom přijeli opravdu všichni brzo a sedli si a 
řekli si přesně program a kdy a kde se bude něco hrát a nebo dělat. Měla jsem pocit, ze ob-
čas by bylo dost věci na práci, ale nevěděli jsme o tom všichni. Celkově z toho mám 
opravdu skvělý pocit a obrovskou radost!  

Pozitiva - výborný kurz, skvělá zábava, skvělé sporty. Negativa - Dávat trochu víc vody i 
během dne. Neposouvat časy aktivit tolik kvůli organizaci, protože se pak zbytečně na 
všechno čekalo.  

Nejlepší aktivita: Bubble fotbal 

Negativní - pro příště bych navrhovala, aby organizátoři jeli o den dříve a probrali den po 
dnu, domluvili se na všech pravidlech a co všechno je třeba povědět na úvod. Deadline při-
hlášek dát dříve, více informovat o odjezdu, platbě. Rozložit aktvity tak, aby se nekryly. 
Taky na rozpočtu musíme zamakat.  
Pozitivní - na to, že to byl první ročník, tak jsem hrdá na všechny organizátory. Zvládli jsme 
připravit takto velký projekt za 2 měsíce. Spoustu sponzorů, sportovní aktivity - bubble, slip, 
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lodičky.  

Obecně máme co zlepšovat, ale nikdo není perfektní. Vložili jsme do toho srdíčko ❤️ 

Z celkového hlediska byl kurz povedený, studenti měli na výběr z mnoha sportů, mezi kte-
rými nebyly zbytečné prodlevy. Navíc si zkusili i aktivity typu Bubble Fotbal a Slip n' Slide 
které byly pro většinu z nich novinkou. 
Co by se podle mě mohlo změnit, bylo přidání aktivit jako tenis, o který byl velký zájem, ale 
rakety si museli lidé dovézt sami. Dále bych kurz prodloužila alespoň o jeden den, je přece 
jenom rozdíl mezi tím mít dva, nebo jeden celý den. V rámci druhého dne bych přidala akti-
vity po okolí (procházka, možná i výlet na kole). Navíc by se tak stihly prostřídat všechny 
možné sporty, které areál nabízí (basketball, softball).  
A přidat saunu! :D 

 

Tabulka 4 - Názory, připomínky... 

Názory, připomínky,... 

Organizátoři to skvěle připravili. 

Soutěže a ceny byly skvělé, jen bych dal více fakultních věcí jako jsou váčky, mikiny, trička, 
hrnečky a podobně. 

Nezapomenutelný víkend. 

vše co jsem měl na mysli jsem napsal výše 

Kdyby byl kurz delší, aktivity by se mohly rozložit do jednotlivých dnů - stihlo by se toho víc 
a zároveň by jednotlivé dny nebyly tolik napěchované, bylo by víc času k regeneraci a od-
počinku. 

Mám obavu pro příští roky, aby hlavním pozitivem téhle akce se nestal doprovodný pro-
gram u ohně, o němž se asi bude hodně povídat. :D ..z toho vyplývá pivo, jídlo, coca-cola 
zdarma, aby se nestalo hlavním motivem účasti pro příští roky.  

Musíme si dát pozor na to, že když prodloužíme kurz o 1 nebo 2 dny, budeme muset zvýšit 
celkový kapitál, abychom to bez problému pokryli.  

Kdyby byl příští rok týdenní mohl by být uznán jako zápočet z tělocviku. 

Pokud by byl kurz týdenní, byla bych pro to, aby tento kurz mohl být zapsán jako zápočet 
TV. 

Zkusit zajistit místo jen pro nás, protože další fracky skakajici ze skály asi nezvládnu 😁. 

Prodloužit cely kurz aspoň o jeden den. Bude pak více času na všechny aktivity. 
Nějaká party by taky nebyla naškodu. 
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Závěr 

Z celkové pohledu lze kurz hodnotit kladně. Organizátorům se podařilo získat pří-

spěvek 20 000 Kč z Interní studentské soutěže Fakulty managementu a zrealizovat 

poměrně velký projekt, jehož cíl byl splněn a přináší výzvu pro organizátory příštího 

ročníku. Největším otazníkem byl pro letošní rok počet účastníků, který měl v dů-

sledku vliv i na finanční stránku projektu. Celkem se na kurz přihlásilo 31 účastníků 

(včetně organizátorů a lektorů) z celkové maximální kapacity 40 lidí, což ukázalo, že 

zájem není tak velký, jak bylo předpokládáno, nicméně šlo o první ročník a dá se oče-

kávat, že účast pro příští rok stoupne. 

Z finanční stránky čelil projekt výzvě, a to jak již bylo zmíněno, kvůli těžko odhad-

nutelnému počtu účastníku. Program musel být koncipován tak, aby dokázal 

zaujmout maximální možný počet účastníků, stejně tak musely být připraveny ceny, 

podmínky pro ubytování a stravování a další. Pro tento případ jsme počítali 
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s dofinancováním projektu z interního rozpočtu Events4Students, k čemuž také do-

šlo. Pro příští ročník bude organizační tým žádat o vyšší podporu a zároveň bude 

nutné decentně zvýšit i cenu kurzu (možnosti financování budou diskutovány). 

Kurz organizovalo 7 studentů Fakulty managementu, kteří na jeho přípravě pra-

covali dva měsíce. Program byl připravován tak, aby splnil očekávání účastníků a byl 

dobrou reklamou kurzu pro příští rok. Úspěšnou realizaci tohoto bodu potvrdila i 

přiložená zpětná vazba 24 účastníků. 

Objektivně je nutné podotknout, že se podařilo navázat kontakt s partnery, se kte-

rými jsme ještě nespolupracovali a získat od nich velmi zajímavé (až nadstandardní) 

ceny do soutěží, což poskytuje dobrý základ i pro příští ročník kurzu. S partnery bylo 

pravidelně komunikováno a nebýt interních nedorozumění v Hiltonu a 3M, měli by-

chom o další dva zajímavé sponzory navíc. I přesto byla práce s partnery odvedena 

skvěle, za což patří velký dík Sáře Černé, která měla na starosti právě komunikaci 

s partnery. Výčet všech sponzorských darů přehledně vykazuje Tabulka 2. 

Ihned po skončení kurz byla poskytnuta možnost podělit se o zpětnou vazbu, což 

využilo 24 z 31 účastníků. Vyžadována byla především negativní konstruktivní kri-

tika tak, aby bylo možné ještě více přizpůsobit příští ročník kurzu účastníkům.  

Závěrem děkujeme všem, kteří se na kurzu podíleli. Organizátorům, kteří se dob-

rovolně 2 měsíce věnovali jeho organizaci, pražským lektorům, kteří místo volného 

víkendu přijeli do Dobronic, panu Mgr. Pachlovi za ochotu a spolupráci na úrovni, 

menze za stravování, všem partnerům, kteří se rozhodli tento projekt podpořit, naší 

skvělé fakultě, která umožnuje získat finanční prostředky na aktivity pro studenty a 

především účastníkům, kteří přijeli a dali smysl celému úsilí, které vedlo k organizaci 

těchto tří dní. Děkujeme. 

Seznam obrázků 
Obrázek 1 - Žádost o podporu v rámci ISS ................................................................................................................ 6 
Obrázek 2 - Předpokládaný rozpočet ......................................................................................................................... 7 
Obrázek 3 - Reálný rozpočet ........................................................................................................................................... 9 
Obrázek 4 - Náborový letáček ..................................................................................................................................... 10 
Obrázek 5 - Oficiální plakát kurzu 4+ ...................................................................................................................... 10 

 Seznam tabulek 
Tabulka 1 - Seznam organizátorů .............................................................................................................................. 11 
Tabulka 2 - Partneři kurzu a sponzorské dary .................................................................................................... 14 
Tabulka 3 - Pozitivní a negativní kritika (ZV) ...................................................................................................... 15 
Tabulka 4 - Názory, připomínky................................................................................................................................. 18 
  



 

STRANA 23 

FAKULTA MANAGEMENTU V JINDŘICHOVĚ HRADCI  
EVALUACE PROJEKTU 

Přílohy 

Video - https://www.youtube.com/watch?v=Gq57VYU1w8U 

 

 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Gq57VYU1w8U
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