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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zaměřuje na Event management, kterz se v poslední době 

velmi rozšířil do business oblasti. Přínosem této práce je vyobrazení všeho podstat-

ného v rámci zajištění kvalitního eventu. V praktické části této bakalářské práce byl 

proveden vzzkum v konkrétní firmě zaměřující se na spokojenost s organizací eventů. 

V závěru práce je návrh na zlepšení koordinace eventů ve formě zadávacího doku-

mentu. 

 

Klíčová slova 

Event, management, marketing, plánování, strategie, cíle 

 

 

 

 

Abstract 

This bachelor thesis focuses on Event Management, which has been recently devel-

oped in the business area. The contribution of this thesis is to summarize the im-

portant tasks for arranging a quality event. The practical part of the thesis researches 

satisfaction with the event organization in a real company. The conclusion is a con-

cept for improving event management using a request form. 
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Event, Management, Marketing, planning, strategy, goals 
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Úvod 

Důvodem k napsání bakalářské práce na toto téma byl fakt, že vykonávám 

práci právě v oblasti event managementu, která mi přijde velmi zajímavá. Jelikož se 

event management v poslední době velmi rozšiřuje do business oblasti, ráda bych 

toto šíření podpořila a vyobrazila veškeré náležitosti související s pořádáním eventu. 

V návaznosti na šíření event managementu se nebojím říci, že by bez něj společnosti 

21. století velmi těžce fungovaly. Co je vlastně event management a co se pod tímto 

pojmem představit? Každz z nás si asi představí jedno společné, a to „organizaci ně-

čeho“. Ve své podstatě je to to nejvzstižnější, čím lze event management definovat. 

Každz event má ale spoustu dalších náležitostí, které už jako takovou samozřejmost 

mnoho z nás nevnímá. V tomto oboru velmi záleží na typu akce, která je organizová-

na a od toho se také odvíjí její náročnost. 

V teoretické části mé bakalářské práce bych event management ráda představila. 

V první kapitole se budu věnovat historii event managementu, která má kořeny pře-

kvapivě už v dávnzch dobách. Dále představím několik typů eventů a přímo uvedu 

průběh organizace jednoho ze známzch českzch festivalů. Ve druhé kapitole se budu 

soustředit přímo na profesi event manažera, kde uvedu předpoklady pro vykonávání 

této práce. Třetí kapitola bude věnována event managementu jako součást marke-

tingové strategie, a to v rámci prodeje produktu. Ve čtvrté kapitole se dostanu přímo 

k tvorbě eventu. Zde uvedu, co vše je důležité získat před začátkem plánování, jak by 

měl celz proces plánování fungovat, ale také jak by měl bzt event vyhodnocován. 

V poslední kapitole teoretické části se zaměřím na zdroje eventu, a to v rozdělení na 

lidské a hmotné. 

Součástí praktické části bude nejen vzzkum, ale také popis organizace dvou odliš-

nzch akcí v konkrétní firmě. Jako cíl praktické části jsem si stanovila zvzšení efektivity 

plánování eventů, tudíž vzzkumné otázky byly mířeny tímto směrem, a to v rámci 

middle a top managementu vzše zmíněné firmy. Mezi dotazované patřili také za-

městnanci firmy, tedy přímí účastníci pořádanzch eventů, kteří svzmi názory přispěli 

k návrhům na zlepšení. Vzzkumy byly prováděny dvěma metodami, a to strukturova-

nzm rozhovorem, kterz byl veden vždy se zadavateli eventu a formou dotazníku, kte-

rz byl rozdán právě zaměstnancům společnosti. V závěru praktické části uvedu dopo-

ručení a návrhy na zlepšení zajišťování eventu, protože jak řekl Charles Diskens: „Vše, 

co stojí za to vykonat, by mělo bzt provedeno dobře.“  
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1 EVENT MANAGEMENT 
 

Historie a význam event managementu  

Podle Hendrickse (Event Planning Industry: History & Market Research, 2018) mů-

žeme nalézt stopy event managementu už v dobách Kleopatry, která si získala Marca 

Antonyho na základě jí pořádanzch bohatzch setkání ve snaze najít si milence. Dle 

mého subjektivního názoru lze event management považovat za základní činnost, 

která se v našich životech automaticky odehrává, aniž bychom si to mnohdy uvědo-

movali. Až od 20.století ale bereme event management jako legitimní profesi a 

business prostředí jí začíná věnovat velkou pozornost. (Event Planning Industry: His-

tory & Market Research, 2018) Jedná se o činnost, která je potřeba v rámci organizace 

rodinnzch, společenskzch i korporátních událostí. Právě „událost“ je asi to nejvíce vy-

stihující slovo pro americkz vzraz „event“, které lze ještě detailněji definovat jako 

„cokoliv, co se děje“. Šindler (2003, str, 21) ve své knize uvádí německz průzkum 

agentury Vok Dams z roku 1996, kterz nám vyobrazuje, s čím si lidé vzznam event 

nejvíce spojují.  

 

Obrázek 1 Asociace spojené s pojmem chápání pojmu event 

 

Zdroj: Vok Dams 1996 - podle Šindlera (2003, str.21) 
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Abychom se mohli věnovat celému tématu této bakalářské práce, představíme si 

pro lepší pochopení detailněji i vzznam slova management. Podle Vebera (2009, 

str.19) lze management charakterizovat, jako souhrn všech činností, které jsou potře-

ba k zabezpečení chodu organizace. V případě tohoto tématu nejde o chod organiza-

ce, ale o plánovaní daného projektu. Vzše uvedená charakteristika ukazuje hlavní vz-

znam všeobecného managementu, kterz se dá aplikovat na všechny oblasti.  

Blažek (2011, str.12-19) ve své publikaci uvádí 3 vzznamové roviny managementu, 

kterzmi jsou proces řízení, řídící pracovníci a soubor poznatků o řízení. Proces řízení 

tedy probíhá mezi řídícím subjektem a řídícím objektem, kde dochází ke stanovování 

cílů a způsobu jejich dosažení. Tím se dostáváme k řídícím pracovníkům, jejichž čin-

nost se v dnešní době liší od té minulé. Dříve manažer dával hlavně příkazy, které 

zaměstnanci vykonávali. Postupem času jsou činnosti realizovány zaměstnanci spo-

lečně s manažerem, kterz jim tímto dává prostor k participaci na řízení. Zaměstnanci 

tak získávají poznatky o řízení, které jsou vlastně symbiózou vědy a umění. Umění 

v tomto případě chápeme jako zkušenosti a intuici manažera.  

Právě zkušenosti a intuici popsali Fotr a Švecová (2016, str. 48-49) jako jedny 

z klíčovzch faktorů rozhodování. Rozhodování na základě intuice sebou přináší řadu 

vzhod, kdy nám například zrychluje a zefektivňuje rozhodovací proces. S takovzm 

rozhodnutím ale přichází i nebezpečí, kdy se stává netransparentním a těžko se 

zprostředkovává ostatním spolupracovníkům a v případě chybného rozhodnutí se 

složitě hledají jeho příčiny. V závěrečném shrnutí ale není dobré dělat rozhodnutí, 

která jsou v rozporu s cítěním rozhodovatele. 

Přejděme tedy přímo ke specifikaci event managementu jako celku. Je to prostředí 

zahrnující organizace festivalů, setkání, konferencí, cestování, sportovních akcí, před-

váděcích akcí, svateb, plesů, zábav a spousty dalšího. Dle názoru Šindlera (2003, 

str.21) je nakonec všechno event. Každá událost se dá naplánovat a zorganizovat. Zá-

leží jen na tom, jaké máme nároky na průběh dané akce a za jakzm účelem je organi-

zována.  

Právě účel eventu je jedním z nejdůležitějších aspektů jeho úspěšnosti. V případě, že 

pořádáme event jen proto, že se to očekává nebo že si na to organizace vyhrazuje 

každz rok finanční prostředky, může to mít v konečném důsledku naopak pro společ-

nost vzsledek negativní. (Lattenberg, 2010, str. 5)  

V dnešní době je event management důležitzm činitelem a velice se rozšiřuje hlavně 

do business oblasti, kde zajišťuje, že bude postaráno o každz aspekt, kterz náleží or-

ganizované akci. (Event Planning Industry: History & Market Research, 2018) Lidé vy-
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konávající profesi event manažera jsou čím dál více žádáni, a to nejen v korporátních 

firmách. Jelikož žijeme v době, kdy reklama je tím nejdůležitějším prvkem v oblasti 

prodeje je třeba tento proces určitzm způsobem řídit. A přesně k tomu nám dopo-

máhá event management. Na toto téma se více zaměříme ve třetí kapitole – Event 

management jako součást marketingové strategie. 

Vzznamem event managementu je tedy zajištění kvalitního eventu od jeho plánování 

až do jeho vyhodnocení. Hlavním úkolem je stanovit si jasnz cíl a očekávání od pořá-

daného eventu. Pokud jsou všechny tyto aspekty dodrženy máme všechny předpo-

klady ke kvalitnímu zpracování akce a k jejímu následnému úspěchu. Není jednodu-

ché zorganizovat akci tak, aby její chod byl plynulz a bez jakzchkoliv komplikací. Vždy 

se můžeme setkat s řadou činitelů, které mohou akci negativně ovlivnit. (Lattenberg, 

2010, str.7) 

Publikace Vebera (2009, str.20) nám říká, že i organizace disponující kvalifikovanzmi 

lidmi nemusí bzt zárukovou úspěchu, pokud nedochází ke kvalitnímu řízení. Tato ob-

last kromě jiného vyžaduje velkou praxi, ochotu stále se vzdělávat a schopnost před-

vídat.  

 

Role a cíle eventů v  dnešní společnosti 

S odkazem na Event Planning Industry: History & Market Research (2018) vní-

máme role eventů v prostředí náboženském, politickém, sociálním a ekonomickém. 

S tím souvisí cíle eventu, které Lattenberg (2010, str.8) roztřídil do několika skupin, 

kterzmi jsou například poskytnutí novzch informací, sdružování ocenění nebo před-

stavení nového produktu. Obecně lze říci, že právě eventy z prostředí politického vy-

formovaly dnešní společnost do takové podoby, ve které ji momentálně známe. 

V případě politického dění jsou eventy velkzm nástrojem k vyjádření názoru společ-

nosti, ale také k upozornění na danou problematiku a snaze ji řešit. V ekonomickém 

prostředí je event management velkzm nástrojem k úspěchu. Ve spojení 

s marketingem dochází ke snaze zaujmout cílovou skupinu a pomocí pořádaného 

eventu prodat nápad, myšlenku, popřípadě produkt. 

 

Typologie eventů  

  Jak již bylo zmíněno, je nespočet eventů, které se liší jak tvorbou, tak účelem a 

v neposlední řadě také jejich propagací. Eventy můžeme kategorizovat hlavně 

s odkazem na velikost, vzznam a cílovou skupinu, kterou podle Šindlera (2003, str.51) 
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můžeme rozdělit na primární a sekundární. Primární skupinou chápeme takovou 

skupinu, které se event přímo dotzká, zatímco sekundární skupina není přímzm 

účastníkem, ale informace může získat zprostředkovaně. Dle průzkumu VokDams 

z roku 1995 cílíme eventy hlavně na zákazníky, jak můžeme vidět v přiloženém grafu.  

 

Obrázek 2 Nejčastější cílové skupiny event marketingu 

 

Zdroj: Vokdams 1995 podle Šindlera 2003 str. 52 

 

Lattenberg (2010, str.9) rozděluje eventy primárně na interní a externí. Dále na dopo-

lední, odpolední, večerní, ale také na formální či neformální. Jako základní druhy 

eventů považuje například meeting, společenskz večer, konferenci a workshop. Mee-

ting popisuje jako interní akci, která je pořádána v jinzch prostorách, než je zvykem. 

Společenskz večer jako slavnostní setkání, konferenční akce považuje za vzdělávací, 

popřípadě informační, čemuž je velice podobnz workshop, kterz ale spíše popisuje 

jako neformální školení.   

Například v oblasti finančních služeb je event management velice důležitz jako ná-

stroj k vyšší úspěšnosti prodeje. Úspěšnost prodeje lze vidět z dvou stran. Eventy 

jsou pořádány interně, tedy pro zaměstnance, kteří mají prodej na starosti, tudíž se 

jedná o event vzdělávací, kde organizace není až tak náročnzm procesem. Na druhé 

straně jsou eventy pořádány pro okolí, které je potenciálním zákazníkem, tudíž kate-

gorie marketingová, kdy se organizace stává náročnzm procesem a je třeba klást dů-

raz na široké publikum, které bude jeho součástí a má jistá očekávání. Takovz event 

může bzt pořádán například za účelem představení nového produktu.  

Odpoutáme-li se od finančních služeb a zamíříme do zábavnějšího prostředí, dosta-

neme se například do oblasti festivalů – tedy eventů s povahou slavnostní. Před-

stavme si vícedenní akci, které se může zúčastnit několik desítek tisíc návštěvníků. 

V tomto případě už není organizace na jednom člověku, ale na více lidech, jejichž 
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práce je delegována do určitzch oblastí. Jako názornzm příkladem nám může bzt fes-

tival s názvem Rock for People, kterz je od roku 1995 každoročně pořádán agenturou 

Ameba production. (interní zdroje Ameba production) Milan Paul, kterz je členem top 

managementu této agentury, se pro tuto bakalářskou práci vyjádřil s popisem orga-

nizace vzše zmiňovaného festivalu: „V čele Ameba production, tedy v jeho top ma-

nagementu, kterz nazzváme core team je 6 lidí. Ti zajišťují veškeré návrhy organizace, 

konzultace s akcionáři, apod. Tyto činnosti jsou součástí balíku zvaného set up. Když 

je set up hotovz, dochází k zajišťování dramaturgie, produkční scény (poptávání ka-

pel, zajišťování jejich požadavků, podia, ozvučení, apod.), marketingu, a to nejen 

v bezprostřední fázi před festivalem, ale v průběhu celého roku. V neposlední řadě je 

také důležité se postarat o zajištění občerstvení, tudíž o veškeré stánkaře, obchody a 

další služby v areálu festivalu. Celkově se na organizaci a průběhu festivalu podílí 

zhruba 3000 lidí. Hned po jeho skončení dochází k hodnocení ročníku na základě ana-

lzzy návštěvníků v rámci jejich počtu a spokojenosti. Dále dochází k vyhodnocování 

produkce, zda došlo k nedostatkům a odchylkám od původních plánů, co bylo jejich 

důvodem a jaké jsou možnosti jejich zlepšení. Hned po zhodnocení festivalu začíná 

core team opět pracovat na set upu dalšího ročníku.“ 

Rock for people je tedy ideálním příkladem velkého eventu, kdy je potřeba delegovat 

práci velké množství dalších manažerů a pracovníků, aby došlo k jeho úspěšnému 

fungování. 
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2 EVENT MANAŽER JAKO PROFESE 
 

Od člověka na manažerské pozici se v první řadě očekává hlavně praxe. V naší re-

publice není velké množství specializovanzch škol z oblasti managementu, tudíž vět-

šina manažerů získává titul z oblasti managementu všeobecného. V případě vlastní-

ho zájmu manažera lze získat odborné znalosti v nadstavbovzch studiích. Zde mlu-

víme hlavně o studiu MBA – Master of Business Administration v jehož rámci by mělo 

docházet právě k užší specializaci na základě několikaleté praxe na pozici manažera.  

Funkci event manažera nelze považovat za jednoduchou činnost. Stejně jako 

v případě jakékoliv jiné manažerské pozice do její náplně řadíme plánování, rozhodo-

vání, organizaci a v závěru také kontrolu. (Veber, 2009, str. 21) Co tedy od člověka vy-

konávajícího tuto profesi očekáváme?  

Dle mého subjektivního názoru musí event manažer umět objevovat, následovat 

trendy dnešní doby, bzt nápaditz při organizaci, a hlavně musí doručovat svou práci 

včas, aby dosahoval úspěchu. V případě této profese je velice důležité, aby manažer 

dokázal systematicky plánovat. Na každou činnost navazuje další a v takovém přípa-

dě je potřeba, aby si manažer dokázal naplánovat jejich následnost. Občas je ale také 

potřeba odstoupit od oficialit a tvořit si kontakty a získávat využitelné informace na 

základě sociálního sdružování event manažera. Ten si tvoří vztahy nejen se svzmi zá-

kazníky, ale také se svzmi dodavateli v rámci účasti na společenskzch akcích. Pro 

efektivitu práce si každz správnz manažer vede evidenci dodavatelů. Nejen těch, je-

jichž služeb v minulosti využil a byl s nimi spokojen a počítá do budoucna 

v opětovnou spolupráci, ale také těch nově získanzch, které považuje za využitelné. 

Z toho nám vyplzvá, že je velice důležitá kvalitní komunikace. V rámci komunikace 

dochází k získání vždy toho potřebného. Během komunikace s klientem se jedná 

hlavně o kvalitní stanovení podmínek, představení očekávání obou stran a nalezení 

vzájemného vzchodiska, které bude realizovatelné.  

Event se ale ve většině případů neobejde bez komplikací, tudíž je potřeba, aby člověk 

na této pozici uměl rozpoznat problémové situace a následně se postarat o jejich ře-

šení. Podle Fotra a Švecové (2016, str.58) je pro nás problémovou situací taková situ-

ace, která v nás budí dojem, že něco nefunguje, jak má a je potřeba řídícího zásahu. 

V takovém případě je úlohou event manažera zachovat chladnou hlavu, specifikovat 

si problém a důkladně si promyslet jeho nápravu, aby měl co nejnižší dopad na prů-

běh celé akce.  
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Zkušení event manažeři už dokáží předvídat k jakzm komplikacím by mohlo dojít. 

V takovém případě si mohou dopředu připravit takzvanz operační plán. Ten Antušák 

(2009, str.262) definuje jako „dokument krizového plánování, kterz upřesňuje předpo-

kládanz postup pro řešení konkrétní krizové situace na konkrétním území, pro kon-

krétního průvodce krizové situace nebo pro konkrétní nasazované síly a prostředky, 

typové postupy a zásady řešení krizové situace včetně způsobu aktivace, nasazení a 

zabezpečení potřebnzch sil“. 

Z vzše uvedeného příkladu zajištění festivalu víme, že v případě větších akcí není or-

ganizace pouze na jednom event manažerovi. V případě takovzch akcí je nutná spo-

lupráce s dalšími lidmi, kteří se na projektu podílí. Zde je dle Lattenberga (2010, str.19 

a 42) nutné, aby byl sestaven realizační tzm, v jehož rámci dojde k rozdělení jednotli-

vzch rolí. Z tohoto důvodu je tedy potřeba, aby byl event manažer dostatečně moti-

vujícím, udával správnz směr lidem ve svém tzmu a byl jim náležitou oporou.  

Jako odměnou je nám krásně složené puzzle, když se dostaneme na úplnz konec. 

(How to Plan an Event Step by Step, 2017) 
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3 EVENT MANAGEMENT JAKO SOUČÁST 

MARKETINGOVÉ STRATEGIE 
  

V dnešní době je event management neodmyslitelnou součástí marketingu. Na 

základě předchozích informací již můžeme snadno předvídat, proč tomu tak je. „Mar-

keting se zabzvá identifikací a uspokojováním lidskzch a společenskzch potřeb“ (Kot-

ler, Keller 2013, str. 35). Když chceme předvést například novz vzrobek, potřebujeme 

k tomu nějakz prostředek. Tím se v tomto případě stává event, jehož pomocí chceme 

produkt v první fázi dostat do podvědomí potenciálního zákazníka a následně po 

něm utvořit poptávku. Zde se dostáváme k pojmu blízkému event managementu, 

kterzm je event marketing. Podle Kotlera a Kellera (2013, str. 57-59) je jedním z úkolů 

event marketingu propojení se zákazníky. Rozdělme si tedy pořádání eventu do mar-

ketingového mixu.  

Obrázek 3 4P komponenty marketingového mixu  

 

Zdroj: Kotler, Keller, 2013, str. 56 
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Event a výrobek  

Úkolem eventu je v tomto případě hlavně poukázání na veškeré kladné vlastnosti 

vzrobku. Zajištěnz event umožňuje vzrobci představit jeho design jeho vzrobku, 

možnost potenciálního spotřebitele si vzrobek vyzkoušet a prodiskutovat veškeré 

možnosti využití s jeho zprostředkovatelem. 

V této části marketingového mixu nám vzniká možná největší problém a jsme zde 

vystaveni stížnosti ze strany zákazníka za neúspěšnou akci. Zde je potřeba si uvědo-

mit, že ani kvalitně zpracovanz event nemůže zajistit požadovanou poptávku po vz-

robku, když není pro konečného spotřebitele žádoucím. V takovém případě závisí 

úspěch hlavně na schopnosti propagátorů prodat nabízenz vzrobek. 

 

Event a cena 

Když předvádíme novz produkt na trh snažíme se zaujmout několik cílovzch sku-

pin. Kotler s Kellerem (2013, str. 48) se ve své publikaci věnovali orientaci společnosti 

na trh, kdy uvedli několik konceptů marketingového procesu. Pro nás jsou v rámci 

předvádění nového produktu důležité tyto tři: 

 Vzrobní koncept 

 Vzrobkovz koncept 

 Prodejní koncept 

U vzrobního konceptu jde dle Kotlera s Kellerem (2013, str.48) o myšlenku, kdy zákaz-

níci poptávají široce dostupné vzrobky a cenově přijatelné. Podstatou eventu 

v takovém případě je tedy pouze poukázat na rozšíření trhu danzm vzrobcem. Nao-

pak v případě vzrobkového konceptu jde spotřebitelům o nejvyšší kvalitu nebo vzkon 

a jsou ochotni vynaložit jakékoliv množství peněz. V tomto případě musí propagující 

v rámci eventu dokázat, že má vzrobek opravdu takovou hodnotu, kterou vzrobce 

požaduje. Posledním konceptem je koncept prodejní, jenž představuje zboží, které 

není poptáváno a bez velké reklamy ho spotřebitel nekoupí. Zde se tedy ani tak ne-

jedná o jeho cenu, ale o to dostat ho do podvědomí potenciálním spotřebitelům. 

V případě, že se v budoucnu stane žádoucím vzniká předpoklad pro navyšování jeho 

ceny. 
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Event a místo (distribuce)  

I když se to někomu může zdát nepodstatné, prostory pro konání takové akce 

jsou velmi důležité a mnohdy velmi těžce sehnatelné. Například se typ prostor odvíjí 

od velikosti předváděného vzrobku. Pokud představujeme hodinky, nevzniká nám 

velkz problém. Pokud představujeme novou službu, postačí nám pouze projektor a 

prostor pro hosty. Pokud ale chceme předvádět produkt větších rozměrů, musíme se 

opět zamyslet nad tím, pro jakz počet koncovzch zákazníků tuto akci pořádáme a ja-

kou poptávku v den konání této akce očekáváme. V takovém případě nejde jen o to, 

abychom měli během akce dostatečnz počet vzrobků k prodeji. Jde o to, aby byl pro 

takovz počet vzrobků v prostorách konání eventu prostor na jeho uskladnění a ná-

sledné vydávání. (Lattenberg, 2010, str.62) 

 

 Event a komunikace (propagace)  

Propagace je jedním z klíčovzch nástrojů úspěšnosti pořádaného eventu. Opět 

máme několik možností v rámci propagace a záleží už jen na finančních prostředcích, 

které jsme ochotni investovat. Nesmíme ale opomenout strategii propagace, kterou 

Šindler (2003, str. 26-27) řadí do 3 oblastí, kterzmi jsou přípravné aktivity, doprovodné 

aktivity a aktivity následné. Přípravné aktivity vnímá z hlediska informovanosti chys-

taného eventu a jejími typy jsou reklama, direct marketing nebo public relations. Za 

doprovodné aktivity považuje aktivity v souvislosti přímé komunikace s cílovou sku-

pinou. V takovém případě se jedná například o multimediální komunikaci. Poslední 

oblastí jsou následné aktivity, kterzmi jsou komunikační nástroje, díky kterzm doká-

žeme vyhodnotit celz event. V takovém případě se jedná o direct marketing a public 

relations-vztah s veřejností. 

Nejmocnějším nástrojem na propagaci se v dnešní době stávají sociální sítě. Jsou 

nám velkzm pomocníkem, jelikož umožňují reklamu v podstatě zadarmo. Z jedné 

strany lze tuto možnost považovat za nevzhodu, jelikož se tímto způsobem šíří i ne-

žádoucí informace. Z té druhé strany, právě ze strany propagace je to velkou vzhodou 

a nejspolehlivějším nástrojem reklamy. Sociální sítě nám díky jejich velké oblíbenosti 

dávají jistotu, že se informace dostane mezi nejširší množství lidí.  
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4 TVORBA EVENTU 
 

V první řadě je důležité si ujasnit z jakého důvodu je event organizován, tedy co je 

jeho cílem. Musíme vědět pro koho event pořádáme, zda má bzt ziskovz či neziskovz, 

kolik času je potřeba jeho organizaci věnovat, a hlavně kolik financí je třeba k jeho 

zajištění. Právě od možnzch finančních prostředků se bude celá organizace odvíjet. 

V případě, kdy ve firmě nejsou dostatečné prostředky na pořádání eventu je dle Lat-

tenberga (2010, str.37) mnohdy lepší se pořádání eventu vyhnout než pořádat akci 

s minimálními náklady, která se s velkou pravděpodobností potká s neúspěchem.  

Samozřejmostí je totiž kvalita pořádaného eventu, jehož organizace se může chopit 

buď zaměstnanec firmy nebo eventová agentura. Jak již bylo zmíněno vzše – event 

management se v poslední době velmi rozšířil do business oblasti a velké množství 

firem má svého event manažera. Stále jsou ale na českém trhu firmy, které se 

v případě organizace eventu odkazují na služby eventovzch agentur. Tomu se bude-

me věnovat v podkapitole 4.4. 

V rámci managementu je několik metod, kterzmi se lze řídit. Tvorbu eventu mů-

žeme zařadit do oblasti management by objectives, jehož vzznam je dle Langa (2007, 

str. 15) v rámci cílové dohody s dalšími pracovníky, kterzm delegujeme pravomoc 

rozhodování a následně kontrolujeme jejich vzsledky. 

4.1 Stanovení cílů a strategie k jejich dosažení 

 

Každá akce se organizuje s vidinou dosažení cíle, kterz jsme si stanovili hned na 

začátku. Jak uvádí Russell-Walling (2007, str. 128) podle Druckera je stanovení cílů 

hlavní z pěti zásadních funkcí manažera. Všechny firmy následují své firemní cíle po-

mocí firemní strategie. I organizace eventu má svou strategii. Bouchard (How to Set 

SMART Goals for a Successful Event, 2017) sdílel své zkušenosti, kdy se mu jako velice 

užitečná ukázala bzt metoda SMART (anglicky chytrz), která je jednou 

z nejznámějších. Každé písmeno má svůj vzklad, kdy S (specific) chápeme jako kon-

krétní/specifické, M (measurable) jako měřitelné, A (achievable) dosažitelné, R (rele-

vant) relevantní vzhledem ke zdrojům a T (time specific) jako časově sledovatelné. 

(Fotr a Švecová, 2016, str.26) Russell-Walling (2007, str. 131) ještě podrobněji vysvětlil 

jejich vzklad a to tak, že konkrétní cíle by neměly bzt neurčité a příliš obecné, jelikož 

nebudou stačit. Měřitelné cíle by měly bzt kvantifikované. Dosažitelné cíle by neměly 
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bzt nesplnitelné, ale také by neměly bzt příliš snadné. K naplnění realistickzch cílů je 

potřeba poskytnutí potřebnzch zdrojů a u časově sledovatelnzch cílů by měl bzt sta-

noven konečnz termín jejich splnění. 

V oblasti specifikace nejde jen o účel pořádané akce, ale také o cílovou skupinu, kte-

rou chceme akcí zaujmout a jednoduše tak dostát stanovenzch cílů. Cíle, které se dají 

měřit jsou dodržené časové lhůty, počty lidí a jiné počty z oblasti související 

s pořádanou akcí. Co může bzt dosažitelnzm neboli přijatelnzm cílem je velice disku-

tabilní. Tento cíl se odvíjí od typu pořádané akce. Pokud je akce pořádána za účelem 

dosažení zisku, můžeme tento vzsledek sledovat v rámci finanční analzzy firmy. Po-

kud nám jde pouze o to se dostat do podvědomí společnosti můžeme úspěšnost 

sledovat na stavu návštěvnosti webovzch stránek. Je vždy důležité bzt realistickz a 

nenastavovat příliš vysoké cíle, které se nedají splnit. V tomto případě pak může dojít 

k poškození jména jak event manažera, tak firmy, pro kterou je event pořádán. Podle 

Boucharda (How to Set SMART Goals for a Successful Event, 2017) by měly bzt cíle re-

levantní vzhledem k vzsledku a měly by držet krok s dynamikou pořádané akce.  

Nesmíme zapomenout na již zmíněné stanovování termínů, které je důležité v rámci 

klidné organizace a případného vypořádání s komplikacemi. Pro každého manažera 

je velice těžké organizovat jakoukoliv událost na poslední chvíli, jelikož ve stresovzch 

situacích jsme vystaveni větší pravděpodobnosti chybovosti. Dle kolektivu autorů 

publikace Time management (2012, str. 43) obecně platí, že čím větší událost je po-

řádána, tím více času bychom měli investovat do jeho plánování, aby došlo k jeho 

ušetření v rámci realizace.  

4.2 Proces plánování 

 

Proces plánování nelze definovat do přesně danzch kroků, jelikož se během orga-

nizace vyskytne vždy několik neočekávanzch situací. Za základní pravidla plánování 

považuje kolektiv autorů publikace Time management (2012, str. 45) stanovení ter-

mínu, písemné zaznamenání všech náležitostí, ať už do diáře nebo kalendáře, aby-

chom měli uchovanz dostatečnz přehled.  

O bližší specifikaci důležitzch kroků během pořádání eventu se pokusila Hanchar 

v článku How to Plan an Event Step by Step (2017). Je jich přesně 10 a jsou jimi: 

1. Stanovení cílů – základním stavebním kamenem procesu plánování je stano-

vení cílů, kterzch chceme dosáhnout, k tomu nám například dopomáhá vzše 

uvedená SMART metoda. 
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2. Sestavení tzmu – jak říká Hanchar (2017) - „Sdílené úkoly jsou jednodušší úko-

ly.“ V případě velkzch akcí nám velice pomůže vytvořit si tzm lidí na které bu-

deme jednotlivé úkoly delegovat v rámci zefektivnění práce.  

 

3. Bzt dobrzm time manažerem – nesmíme podcenit čas na přípravu a promzš-

lení plánu dopředu v hlavě, aby se nemohlo stát, že zapomene na základní vě-

ci. Všechny uzávěrky, které si určíme je dobré si zapsat do kalendáře, kterz nás 

bude pravidelně upozorňovat a nemůže se stát, že bychom na něco zapo-

mněli. 

 

4. Pojmenovat event – název akce je jedním z nejdůležitějších aspektů, kterzm 

můžeme okamžitě zaujmout, už jen vzniklz zájem o akci na základě dobře 

zvoleného názvu se dá považovat za první úspěch. 

 

5. Sestavit plán organizace akce – je důležité si sestavit plán, podle kterého se 

budeme řídit, aby nedošlo k opomenutí některzch důležitzch činností. Velkzm 

přínosem je sestavení záložního plánu v případě, že některé ze zajištěnzch 

služeb nebudou z jakéhokoliv důvodu realizovány. 

 

6. Řídit právní povinnosti – během organizace je potřeba věnovat pozornost 

všem stanovenzm deadlinům, ať už z oblasti dodání informací nebo zaplacení 

faktur. V takovém případě je nejlepší mít k ruce asistenta, kterz těmto náleži-

tostem věnuje pozornost, v případě, že tomu tak není nám mohou bzt nápo-

mocné softwary s funkcí kontroly na základě námi uvedenzch údajů. 

 

7. Navázat partnerství – tvořit si partnerství nám může bzt vzhodou, kdy se nám 

dostává například možnosti lepších cenovzch nabídek nebo například priorit-

ního postavení. 

 

8. Propagovat event – tento krok se prolíná se sestavením plánu organizace, kdy 

je potřeba sestavit i plán propagace – zde je důležité mít strategii, kde prvním 

krokem je vždy včasné pozvání, dále udržovat neustálou povědomost o kona-

né akci například formou e-mailovzch připomínek v podobě uvedení dopro-

vodného programu, či specialit, které budou na místě k dispozici. Velkou sluš-
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ností je po akci poděkovat všem zúčastněnzm a ujistit je, že jejich účast pro 

nás byla velmi důležitá. 

 

9. Udělat rozpočet – tento krok je velice důležitz a nikdy se nesmí opomenout – 

při organizaci eventu vždy vznikají náklady se kterzmi počítáme na 100 % a 

známe jejich vzši. Zpravidla ale během organizace dochází k zajišťování do-

provodnzch událostí, které nám budget navyšují, a proto je potřeba mít pro 

takové případy rezervu alespoň v hodnotě 20 %. 

 

10. Stanovit proces hodnocení/kontroly – za jeden z posledních kroků považuje-

me hodnocení pořádaného eventu a kontrolu všech podniknutzch kroků 

k jeho úspěšnosti, tento krok je tím nejlepším ukazatelem pro budoucí organi-

zaci k vyhnutí se obdobnzch chyb. 

4.3 Vyhodnocení pořádaného eventu  

 

V předchozí kapitole jsme si uvedli jako jeden z posledních kroků vyhodnocová-

ní/kontrolu eventu. Vyhodnocování si můžeme rozdělit na dvě fáze, a to hodnocení 

strategie a následné hodnocení eventu. Ve fázi hodnocení strategie Fotr (2012, str. 

222) uvedl 3 aktivity, které je třeba vykonat. V rámci event managementu jsou pro 

nás důležité pouze dvě a jsou jimi: 

 Prověřování podkladů k pořádané akci 

 Srovnávání očekávání se skutečností 

Takové hodnocení ale není vůbec jednoduché. Abychom mohli dosáhnout kvalitního 

hodnocení je v první řadě důležité, aby došlo k samotnému pochopení podstaty stra-

tegie a tím tedy k následování formulované vize. V rámci efektivního hodnocení si 

musíme zvolit procesy, které budou smysluplné – to znamená, že budou souviset s 

těmi strategickzmi. Důležité je si ale uvědomit, že i příliš mnoho informací je stejně 

špatné jako málo informací. (Fotr, 2012, str. 222) 

 V druhé fázi, tedy ve fázi hodnocení eventu, nám jde hlavně o zjištění, zda došlo 

k odchylkám od původně stanovenzch cílů společnosti (Fotr, Švecová, 2016, str.23). 

Na druhou stranu potřebujeme také vědět, jak byli s eventem spokojení jeho hosté. 

Jakzm nejefektivnějším způsobem můžeme tyto informace získat? Již v průběhu 

eventu si všimneme, jaká atmosféra akci doprovází, to je pro nás primárním ukazate-
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lem hlavně v případě, kdy byla povaha eventu zábavní. Pokud ale cílem eventu bylo 

získat nové zákazníky, popřípadě upozornit na novz produkt na trhu v tomto případě 

je nejspolehlivější v rámci zjištění spokojenosti metoda dotazníku. Takovz dotazník 

by ale neměl hosty nudit a neměl by bzt dlouhz. Zároveň by nám měl dát odpovědi 

na všechny vzzkumné otázky, které potřebujeme ke kvalitnímu vyhodnocení (Lat-

tenberg, 2010, str. 196-197). 

4.4 Požadavky a podmínky v případě zapojení agentury  

 

Zpracování eventu se velice liší od jeho typu. Článek How to Start an Event Plan-

ning Service (2015) uvádí několik náležitostí, které by správnz event manažer neměl 

opomenout a jednou z nich je právě získání požadavků a podmínek od klienta ke ko-

nanému eventu. Klientem se stává člověk, kterz podepisuje dohodu o zajištění orga-

nizace akce a tím se zavazuje k dodání všech potřebnzch požadavků na její průběh. 

Samozřejmostí je totiž kvalita pořádaného eventu, tudíž se předpokládá stanovení 

podmínek, jak ze strany zákazníka, tak ze strany event manažera poptané agentury, o 

kterzch je potřeba v rámci obou stran jednat. Měly by bzt jasně dané, aby se k nim 

dalo kdykoliv odvolat. Hlavním požadavkem koordinátora akce je především finanční 

ohodnocení, za které akci vykonává a tím se zavazuje k zajištění všech aspektů ke 

splnění požadavků klienta. 

Ze strany zákazníka jsou kladeny požadavky na včasné a kvalitní dodání objednanzch 

služeb. Je důležité si uvědomit, že event manažer není jejich dodavatelem, ale zod-

povídá za jejich doručení. Příkladem nám může bzt komplikace v hotelovzch prosto-

rech, kdy například z důvodu vytopení hotelovzch prostor nebudou moci bzt účastní-

ci ubytováni. Funkcí event manažera v této situace je nalézt náhradní řešení, které 

bude alespoň na stejné úrovni původního plánu. 

Uvedenz případ je komplikací, která se dá vyřešit. V horších případech ale také může 

dojít k úplnému zrušení konané akce. V takovém případě je potřeba si stanovit storno 

poplatky. Jejich vzši si každá agentura stanovuje sama a opět se odvíjí od typu even-

tu a služeb, které jsou zajišťovány. Pro příklad uvedu storno poplatky agentury Plana 

Event Management (Terms & Conditions, 2018), kdy se v případě zrušení akce: 

 Více než 2 měsíce předem platí 0 % finální částky 

 Méně než 2 měsíce předem platí 35 % finální částky 

 Méně než 1 měsíc předem platí 60 % finální částky 

 Méně než 14 dní předem platí 85 % finální částky 
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 Méně než 7 dní předem platí 100 % finální částky. 

Právě podmínky při zrušení akce jsou jedním z nejdůležitějších aspektů. Je třeba si 

uvědomit, že služby, které zajišťuje třetí strana jsou hrazeny formou zálohy a násled-

nzm doplacením. Od toho se tedy odvíjí vzše storno poplatků, se kterou by měl bzt 

klient hned ze začátku seznámen. 

Další z podmínek se tzká lhůty schvalování nabízenzch možností event manažerem 

vybranzch služeb. Je minimum případů, kdy zákazník nechává celou organizaci pou-

ze v rukách event manažera. Většinou dochází k několika možnostem, ze kterzch si 

zákazník volí a následně schvaluje. Zde je opět důležité si stanovit lhůtu, do které je 

potřeba, aby klient potvrdil svou volbu.  
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5 ZDROJE EVENTU 
 

Zdroje eventu můžeme rozdělit na zdroje lidské a hmotné. Lidskzmi zdroji myslí-

me osoby, které nám pomáhají s organizací eventu, ale také ty, které jsou jeho sou-

částí. Jako například promotéři, přednášející, nebo obsluhující. Za hmotné zdroje po-

važujeme prostory, zařízení, občerstvení a jiné.  

5.1 Lidské zdroje 

 

Lidskzmi zdroji jsou tedy účinkující, obsluhující a osoby spojené s organizací. 

V rámci organizace je důležité komunikovat s lidmi z jinzch tzmů společnosti, které 

nám dodávají informace a požadavky odkazující na jejich oblast, ale zároveň s lidmi, 

kteří jsou součástí našeho realizačního tzmu. Jak řekl Armstrong (2007, str. 30-32) 

„Obecnzm cílem řízení lidskzch zdrojů je zajistit, aby byla organizace schopna pro-

střednictvím lidí úspěšně plnit své cíle.“ 

Z oblasti personálu, kterz bude zajištěnz na místě konané akce musíme dle Wroblov-

ské (2016, str.36) věnovat velkou pozornost vzběru lidí v případě, že chceme konku-

rovat právě prostřednictvím lidskzch zdrojů. Už při tvorbě strategického plánu orga-

nizace eventu nesmíme lidské zdroje opomenout. Je velice důležité vědět, jakou čin-

nost budou mít na starosti a postarat se tak o její plynulé fungování. Mluvíme tedy 

například o personálu, kterz se věnuje oblasti cateringu, nebo také o šatnářce, popří-

padě o ochrance, která bude dohlížet na klidnz průběh eventu. Pro zajištění velké 

úspěšnosti akce je vhodné personál připravit na možné zátěžové okamžiky, které 

mohou během eventu nastat a naplánovat si jejich případné řešení. V tabulce č.1 

můžeme vidět příklady zátěžovzch okamžiků personálu ve vztahu k hostům a 

v tabulce č.2 příklady zátěžovzch okamžiků ve vztahu k účinkujícím. 
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Tabulka č.1 Zátěžové okamžiky personálu ve vztahu k hostům 

Situace důvod 

příjezd hostů a parkování kumulace osob 

vstup do sálu – registrace kumulace osob 

uvádění ke stolům dodržení zasedacího pořádku 

rozdávání dárků 
kumulace osob – kontrola počtu rozda-

nzch 

konzumace jídla dodržení jídelníčku, pokud je různz 

konzumace alkoholu 
znalost dohodnutzch pravidel a jejich 

dodržení 

platby, spropitné dodržení pravidel dohodnutzch předem 

 (zdroj: Lattenberg 2010, str.150) 

 

Tabulka č.2 Zátěžové okamžiky ve vztahu k účinkujícím 

Situace důvod 

zahájení programu 
čas, koordinace hostů, moderátora a 

účinkujících 

zahájení proslovu koordinace účinkujících a řečníka 

přestávka dodržení času, vzplně 

předěl před novzm bodem programu čas, koordinace 

návaznost jednotlivzch bodů čas, koordinace 

„přídavky“ 
předem stanovená pravidla a jejich dodr-

žení 

konzumace alkoholu znalost pravidel a jejich dodržování 

platby dodržení pravidel dohodnutzch předem 

 (zdroj: Lattenberg 2010, str.151) 

 

Další lidské zdroje se odvíjí od povahy akce. Můžeme shánět řečníky, promotéry, ko-

miky, ale také například zpěváky nebo tanečníky. V rámci poptávání takovzch služeb 

se často odkazujeme na reference vzše zmíněnzch profesionálů pro zajištění kvality 

eventu.  
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5.2 Hmotné zdroje  
 

Prostory 

V případě hmotnzch zdrojů se v první řadě jedná hlavně o prostory, v kterzch 

se bude akce konat. Místo nám vytváří atmosféru celé akce, a právě proto je na něj 

kladen velkz důraz. Pro správně zvolené prostory je potřeba znát nejen povahu even-

tu, ale hlavně počet účastníků. V takovém případě je organizace vždy jednodušší v 

rámci zajištění dostatečného komfortu všech zúčastněnzch. V případě, kdy nevíme 

alespoň přibližnz počet hostů se zvyšuje pravděpodobnost nepovedené akce, a to 

buď proto, že budou prostory moc plné, nebo naopak moc prázdné a z akce se stane 

velké fiasko.   

I vzběr prostoru si lze rozdělit do vhodnzch kategorií pro danou událost. V níže uve-

dené tabulce můžeme vidět, jak Lattenberg (2016, str.53) rozdělil uzavřené prostory a 

venkovní prostory dle povahy akce. 

Tabulka č.3 Prostory eventu 

prostředí projevy hlučnosti vaše / jejich druh eventu 

město-centrum ne / ano gala večer 

město-periferie ano/ano Konference 

malé městečko ne/ne konference, seminář 

venkov ano/ne outdoor, teambuilding, 

seminář 

 (zdroj: Lattenberg, 2016, str.53) 

 

Do vzběrů prostorů můžeme zařadit i prostory ubytovací, které je potřeba zajistit 

v případě, že pořádaná akce je vícedenní a její součástí jsou i hosté z jiné lokality. 

V takovém případě je potom potřeba myslet na občerstvení, které si ještě blíže uve-

deme. 

V rámci prostoru můžeme také řešit jeho dekoraci a marketingové prvky. Jelikož 

chceme své hosty zaujmout musíme se postarat o příjemné prostředí, které můžeme 

vytvořit například květinovzmi dekoracemi, sladěním barev celé akce, a to například 

v odkazu na barvy firmy, která akci pořádá. 

 

Vybavení  

Tato kapitola se velice prolíná s kapitolou předchozí, kdy se vybavení potřebné 

k eventu odvíjí od jeho povahy, tudíž od prostor, kde se koná. V případě, že organizu-
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jeme konferenci počítáme s tím, že budou konferenční prostory dostatečně vybaveny 

potřebnou technikou, kterou v takovém případě bzvá projektor, plátno a flipcharty. 

Nesmíme ale také zapomenout na to základní, a to na stoly a židle, které je potřeba 

rozmístit dle požadavků zákazníka. V neposlední řadě je také důležité myslet na 

osvětlení, které může celou akci velmi zkomplikovat. Dostatek denního světla je dů-

ležitz pro udržení pozornosti účastníků konference.  

 

Občerstvení (catering)  

Catering zajištěnz na společenskzch akcích by nám měl ve většině případů za-

jistit úspěch. Jelikož součástí cateringu na velkzch akcích je v podstatě vše od slad-

kého po slané máme velkou pravděpodobnost vyhovět většině zúčastněnzch. Zde je 

pouze důležité, aby se o jeho nabídku staral kvalitně vyškolenz personál, kterz bude 

vždy připraven na požadavky hostů. Musíme ale myslet na to, že je catering potřeba 

do prostor dopravit, skladovat zásoby po dobu eventu, ale také například ohřívat. 

Veškeré tyto podmínky musíme pro cateringové služby zjistit a zajistit dostatečně 

dopředu. 

Nesmíme také opomenout občerstvení v případě vícedenní akce, kdy je účastníkům 

zajišťováno ubytování. V takovém případě se vždy zajišťuje snídaně a následně se 

předpokládá občerstvování účastníka v rámci eventu.  
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6 CÍL VÝZKUMU A VÝZKUMNÉ OTÁZKY 
 

V praktické části své bakalářské práce budu porovnávat organizaci SME worksho-

pu a meetingu klientského tzmu společnosti Edenred CZ. Zvolila jsem si právě tyto 

dvě akce, z důvodu odlišnosti jejich organizace. SME workshop byl zajišťován pro za-

městnance v rámci evropské zóny celé mezinárodní společnosti Edenred, zatímco 

meeting klientského tzmu byl pouze pro zaměstnance v České republice.  

Poukáži na náročnost plánování akce, kdy jsou podklady dodávány od pověřené oso-

by v zahraničí a veškerá organizace probíhá v anglickém jazyce a pouze prostřednic-

tvím moderních technologií. V porovnání poukáži na plánování akce v rámci českého 

tzmu, kterz se oproti tomu může zdát jednodušší, ale obnáší jiné požadavky, které 

mohou tento předpoklad vyvrátit. 

Akce budou vyhodnoceny dvojím způsobem. Na úspešnost SME workshopu byl dota-

zován francouzskz ředitel pro rozvoj podnikání a na úspěšnost klientského meetingu 

byl vytvořen dotazník přímo pro jeho účastníky a zároveň byl dotazován manažer kli-

entského tzmu České republiky. 

Cílem mého vzzkumu je zjistit spokojenost společnosti se současnzm způsobem 

plánování a na základě vzzkumu najít nedostatky organizace, které je třeba pozměnit 

a tím přispět k zavedení efektivnější formy organizace. Vzzkumnzmi otázkami jsou 

následující: 

 Jaká je spokojenost s organizací eventů ve společnosti Edenred? 

 Jaké jsou nedostatky plánovaní dle názoru zúčastněnzch a osob poskytujících 

podklady k organizaci? 

 Jakzm způsobem lze přispět k efektivnější organizaci firemních eventů? 

6.1 Metody výzkumu 

 

Pro vzzkumnou část své bakalářské práce jsem zvolila 2 druhy metod.  

Pro vyhodnocení SME Workshopu jsme zvolila metodu strukturovaného rozhovoru, 

kterz jsem vedla s francouzskzm ředitelem pro rozvoj podnikání. Naše komunikace 

proběhl z důvodu vzdálenosti pomocí e-mailu.  Připravila jsem si šest otázek, které 

byly mířené přímo na organizaci a průběh eventu, ale také na všeobecnou organizaci 

eventů ve firmě Edenred. 
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Pro vyhodnocení meetingu klientského tzmu České republiky jsem zvolila dotazník 

obsahující 11 uzavřenzch otázek a 3 otevřené. Tento dotazník jsem rozeslala mezi 

všechny účastníky tohoto eventu, a to z důvodu zjištění, jak vnímají organizaci a prů-

běh lidé, kteří se přímo nepodílí na procesu plánování a jsou pouze pozorovateli 

v průběhu eventu. K hlubšímu hodnocení v rámci organizace jsem zvolila možnost 

strukturovaného dotazníku s manažerem klientského tzmu. 
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7 PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 
 

Práci event koordinátorky vykonávám ve firmě Edenred CZ s.r.o. Jedná se o mezi-

národní firmu, která vznikla v České republice v roce 1993 původně pod názvem Ac-

cor services. V roce 2010 se firma odtrhla od skupiny Accor a vznikl novz název Eden-

red (interní zdroje společnosti). 

Firma Edenred je v dnešní době druhou nejžádanější firmou na českém trhu benefitů 

pro zaměstnance. Nabízí široké spektrum benefitních služeb, kterzmi jsou hlavně 

stravovací poukázky, ale také poukázky volnočasové a portál Cafeterie. V dnešní době 

využívá stravenky přes 550 000 zaměstnanců České republiky. Je to přibližně 23 000 

firem a veřejnzch institucí. Na odběr stravovacích poukázek je zasmluvněno přibližně 

57 000 partnerskzch provozoven. Firemním cílem je tento počet v roce 2018 navzšit o 

8 %. (Edenred v číslech, 2018) 

Hodnotami firmy Edenred je hlavně podnikatelskz duch, a proto se snaží pro své zá-

kazníky hledat stále nová a efektivní řešení v oblasti benefitů. Stále se zajímá o názo-

ry svzch klientů, ať už v rámci spokojenosti či přání do budoucna. Firma tedy také kla-

de velkz důraz na inovaci. Klíčem k úspěchu společnosti Edenred je samozřejmě vz-

kon a spokojenost zaměstnanců, kteří se snaží vše zjednodušovat na základě spolu-

práce, a to nejen v rámci České republiky, ale v rámci celého světa. A právě z důvodu 

sdílení informací a know-how našich zahraničních kolegů se pořádají workshopy, je-

jichž organizaci níže uvedu. (Naše hodnoty, 2018)  
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8 TVORBA EVENTU – SME WORKSHOP 
 

V návaznosti na teoretickou část je na počátku důležité získat veškeré informace 

o plánované akci, jako kdo je jejím pořadatelem, za jakzm účelem je organizována, 

jakz je budget na její organizaci, kdo je kontaktní osobou v rámci dodávání informací 

a jaké jsou stanovené termíny v případě zajišťování služeb. 

 Níže popisovaného meetingu, jehož názvem byl SME Workshop, se zúčastnil vždy 

jeden ze zástupců tzmu marketingu a tzmu prodeje ze všech evropskzch zemí, kde 

má firma Edenred své zastoupení. Složení účastníků z těchto tzmů mělo své opod-

statnění. Jelikož zkratka SME znamená v českém překladu malé a střední podnikání 

cílem tohoto workshopu bylo předat informace k efektivnímu získávání novzch klien-

tů právě z oblasti malzch a středních podniků. 

 

Podklady a náplň organizace 

Podklady potřebné pro organizaci workshopu jsem získala 3 měsíce před termí-

nem jeho konání. Byla jsem v přímém kontaktu s francouzskzm ředitelem pro rozvoj 

podnikání, a to po celou dobu organizace tohoto eventu. Jelikož svou práci vykonává 

ve Francii, nástrojem naší komunikace byl e-mail a telefon. Z toho důvodu považuji 

celou organizaci za velice komplikovanou, jelikož nebyla úplně efektivní. V rámci ho-

vorů mnohdy docházelo ke špatnému pochopení, jelikož komunikace v anglickém 

jazyce s českzm a francouzskzm přízvukem není mnohdy úplně jednoduchou záleži-

tostí. A to hlavně v případě specifickzch požadavků. V rámci zajištění minimální chy-

bovosti jsem vždy požadovala veškeré informace písemně podložené, aby nemohlo 

dojít k odchylkám od zamzšlenzch plánů.  

Cíle a strategie tohoto workshopu bych rozdělila na dvě části a to na část workshopu 

jako takového, jehož náplň byla řízena executive managementem společnosti Eden-

red a jeho organizační část, která byla mou náplní. Nejdůležitější složkou, kterou jsem 

potřebovala získat před začátkem organizace, byl budget. Tedy rozpočet, kterz byl 

stanoven na zajištění této akce, a to bylo v tomto případě 350 tisíc. V momentě jeho 

získání jsem mohla zahájit organizaci. Níže přikládám finální stav, kde lze vidět, že 

došlo k navzšení o 6,5 %. Jak jsem uvedla v teoretické části, je vždy důležité počítat 

přibližně s 20 % navzšením. 
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Tabulka č. 4 – Rozpočet na SME Workshop 

SME Workshop - Prague 2.-4.5.2017 

  CZK EUR  nmb total CZK total EUR 

accomondation 2943 109 each participant pays except speakers 

airport transport one way 750 28 30 22500 840 

bus transport to a restaurant 6050 224   6050 224 

            

2.5. half day meeting 1809 67 31 56079 2077 

3.5. full day meeting + food 1971 73 34 67014 2482 

4.5.  full day meeting + food 1998 74 31 61938 2294 

            

Dinner 2.5. 1000 37 32 32000 1184 

ticket for the lift 32 1,5 35 1120 52,5 

drinks 2.5.  500 18,5 32 16000 592 

Dinner 3.5. 700 26 32 22400 832 

drinks 3.5.  500 18,5 32 16000 592 

            

teambuilding activity 353 13 34 12002 442 

tickets for the tram 32 1,5 35 1120 52,5 

magnets 40 1,5 40 1600 60 

Scarfs 100 3,5 40 4000 140 

present - woodyfier 1000 37 35 35000 1295 

present - book 245 9,2 35 8575 322 

group photo 130 5 39 5070 195 

photographer 4500 167 1 4500 167 

            

      TOTAL IN CZK 372968 

 TOTAL IN EUR 13843 
 Zdroj: vlastní zpracování (2017) 

 

Prvním a hlavním úkolem bylo informovat všechny účastníky, o nadcházejícím eventu 

v rámci zarezervování termínu. Následně už přichází organizace ostatních služeb. 

 

Prostory 

Pro zajištění prostor byly důležité následující informace: 

 Délka eventu 

 Počet účastníků 

 Způsob stravování 

 Vzhled konferenčních prostor a jejich technické možnosti. 
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Workshop byl naplánovanz na 3 dny, tudíž bylo potřeba, aby byl zařízen v prostoru, 

kde budou účastníci zároveň ubytováni. Tím se zredukoval počet možností pro koná-

ní eventu pouze na hotely, jejichž součástí jsou konferenční místnosti, a to právě ta-

kové, které budou vyhovovat požadavkům. Hlavním požadavkem společnosti Eden-

red na konferenční místnosti je vždy denní světlo, a to proto, že firma dbá na udržení 

pozornosti účastníků a přísun čerstvého vzduchu. Tím se opět možnosti redukují, jeli-

kož ne každz hotel má své konferenční prostory s denním světlem.  

Zkontaktovala jsem několik hotelů s poptávkou, uvedla veškeré požadavky a čekala 

na jejich nabídky. Nejvíce vyhovujícím hotelem se po splnění všech požadavků uká-

zal bzt nejmenovanz karlínskz hotel, kterz nabízí dostatečně velkou kapacitu pro 

ubytování hostů a zároveň má velmi chytře navržené konferenční prostory, které při-

spěly ke kvalitnějšímu průběhu celé akce. Veškeré tyto informace byly zaslány ke 

schválení francouzskému vedení, které schválení udělilo, tudíž jsem hotel závazně 

zarezervovala a zahájila organizaci tzkající se hotelovzch služeb. V rámci hotelu jsem 

jednala s event koordinátorkou, která velice ochotně vycházela vstříc všem našim 

požadavkům a vždy se postarala o jejich kvalitní zpracování. 

Účastníků SME workshopu bylo 32. V případě zajištění ubytování vždy objednávám 

rezervní pokoje ze zkušenosti, kdy se workshopu náhle zúčastní někdo další. Finální 

čísla tedy byla: 

 32 pokojů pro hosty 

 2 rezervní pokoje 

 2 konferenční prostory 

V rámci konferenčních prostor bylo nutné zajistit techniku potřebnou pro promítání 

připravenzch prezentací. Požadovanzm technickzm vybavením byl projektor, plátno 

a reproduktory. Dále se využilo možnosti flipchartů pro zakreslení případovzch studií. 

Jak jsem uvedla v teoretické části, vždy může dojít ke krizové situaci. Ta nastala 

v momentě, kdy novzm požadavkem bylo jiné rozmístění stolů, které bylo dle hotelu 

nerealizovatelné. I přes uvědomění o neuskutečnitelnosti jsem trvala na požadavcích 

a požádala hotel o ukázku. Z jejich pohledu byla možnost nerealizovatelná v rámci 

pohodlí účastníků. V rámci ukázky jsem usoudila, že je takové rozmístění možné a 

nebude účastníky omezovat, proto došlo k jeho uskutečnění. 
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Stravování 

Stravování účastníků bylo zařizováno jak v rámci hotelu, tak externě. Snídaně, 

kávové přestávky a obědy byly plně v režii hotelu. Jelikož někteří z účastníků nebyli 

přítomni po celou dobu konání workshopu, vytvořila jsem tabulku se všemi počty jí-

del, které je potřeba připravit. Pro představu přikládám tabulku, kde je uvedeno dle 

data, kdo se stravování zúčastní. 

Tabulka č. 5 Počty účastníků potřebné ke stravování  

  

Meeting Snídaně  

Účastník země 2.5. 3.5. 4.5. 2.5. 3.5. 4.5. 5.5. 

Arnaud  FR   1 1   1 1   

Vianney  FR 1 1 1 1 1 1 1 

Elie  FR 1             

Arnaud FR 1 1 1   1 1   

Magali  FR 1 1 1   1 1   

Aurore  FR 1 1 1   1 1   
Zdroj: vlastní zpracování (2017) 

 

Externí stravování bylo zařizováno v souvislosti s poznáváním města Prahy. Jelikož 

účastníci byli z evropskzch zemí, bylo jedním z požadavků vytvořit takovz program, 

kterz poukáže na místní kulturu. V rámci poznávání krás Prahy jsem zajistila večeři na 

pražském Petříně. Hosté měli na vzběr z předem vybraného tříchodového menu o 

třech variantách, kterz byl předložen v anglickém jazyce. Jelikož se Petřín nachází 

v delší vzdálenosti od karlínského hotelu, bylo potřeba zajistit transfer. O to se posta-

rali zaměstnanci hotelu, kteří na předem určenz čas objednali partnerskou autobuso-

vou dopravu. 

 

Podklady pro hotel 

Hotelu jsem dodávala veškerou dokumentaci v programu MS Excel, a to 

z důvodu přehlednosti. Jako první z informací byly počty nocí, které účastníci v hotelu 

stráví, jelikož ne všichni byli přítomni po celou dobu konání akce, nebo byli přítomni 

naopak déle. Níže přikládám část tabulky. 

Tabulka č.6 Počty pokojů a nocí 

Vianney  FR   1.května 5.května 4 

Elie  FR  2.května 2.května 0 

Magali  FR   2.května 4.května 2 

Aurore  FR   2.května 4.května 2 

Ovidiu RO   2.května 5.května 3 

Zdroj: vlastní zpracování (2017) 
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V rámci hotelu byl zajištěn také transfer účastníků z letiště, tudíž druhou důležitou 

složkou informací pro hotel bylo dodání čísel letů a předpokládanzch časů příletů. 

Řidiči dopředu obdrželu logo firmy, aby došlo k lepší orientaci mezi vyzvedávanzm 

účastníkem workshopu a řidičem. Níže přikládám vzor vytvořené tabulky. 

 

Tabulka č.7 Transport účastníků 

 

2.května 

  Transport – Letiště  hotel TAXI 

8:55 Martin  DY4571 pentahotel 

8:55 Johan  DY4571 pentahotel 

10:45 Andrea  OK0787 pentahotel 

10:45 Krisztina  OK0787 pentahotel 

10:50 Heli  AY715 pentahotel 

10:50 Jenni  AY715 pentahotel 

11:00 Sigrid  2809 pentahotel 

11:00 Alexandre  2809 pentahotel 

11:15 Vyara  FB 301 pentahotel 

11:30 Xavier  AF5032 pentahotel 

11:30 Elie  AF5032 pentahotel 

11:30 Aurore  AF5032 pentahotel 
Zdroj: vlastní zpracování (2017) 

 

Jedním z dalších požadavků na hotel bylo rozdělení uvítacích dárkovzch tašek pro 

všechny účastníky workshopu. Ty bylo potřeba jmenovitě označit a následně byly 

připraveny pro každého při příjezdu na pokoji. Náplň uvítacích tašek uvedu v násle-

dující kapitole.  

 

Dárky, teambuiding a focení 

V Edenredu je zvykem potěšit účastníka pořádané akce dárkem, kterz má sou-

vislost se zemí, ve které je pořádána. Jelikož v České republice dochází ke konání 

workshopů často, chtěli jsme hosty překvapit něčím originálním. Tím se pro nás po 

vzběru ze 4 možností staly přírodní dřevěné reproduktory pro mobilní telefony, které 

byly potištěny logem společnosti a názvem události. Dalším z objednanzch darů, kte-

ré byly na požadavek zónového ředitele, byla motivační kniha, která byla pro každého 

jeho rukou s věnováním podepsána. V uvítací tašce, které byly hotelem rozneseny 

každému na pokoj, byly dále placky se jménem a zemí působiště účastníka. Na jejich 

zajištění jsem se podílela s marketingovzm tzmem, kterz vytvořil jejich design ve 4 
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možnostech, ze kterzch byla zvolena jedna. Vzroba byla po mém schválení zajišťová-

na právě marketingovzm tzmem. Níže přikládám 4 návrhy. 

 

Obrázek č.4 Návrhy rozlišovacích placek 

 

Zdroj: interní zdroje marketingového tzmu firmy Edenred (2017) 

 

Udržení pozornosti v rámci třídenního meetingu není pro hosty jednoduchzm úko-

lem, proto jsem jejich program vyplnila teambuildingovou akcí, kterou se stal pražskz 

Treasure hunt. Zde měli hráči za úkol najít poklad na základě indicií umístěnzch 

v centru Prahu, tudíž v rámci hry dochází i k poznání města a návštěvě památek. Vy-

hlášení vítěze bylo v hotelu, kde byl zajištěn fotograf, aby vytvořil vzpomínku na po-

řádanz event.  

 

Průběh eventu 

I v průběhu eventu vznikaly nové požadavky, ale také problémy, které bylo potře-

ba řešit. K efektivnímu a rychlému vyhovění všech požadavků docházelo díky mé pří-

tomnosti na místě konaného eventu. Personál hotelu byl velice kvalitní, tudíž ad-hoc 

požadavky nikdy nebyly problém a vše bylo vyřešeno k maximální spokojenosti 

všech stran. Během eventu jsem dbala na kontrolu včasné přípravy kávovzch přestá-

vek, popřípadě jejich posunutí, či jejich doplnění. Jediná komplikace, která nastala, 

byla způsobena nekompatibilností technologií u jednoho z kolegů.  
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9 VYHODNOCENÍ – SME WORKSHOP 
 

V závěru akce došlo k celkovému vyhodnocení mezi účastníky a školiteli. Vyhod-

nocení organizace jsem následně získala formou strukturovaného rozhovoru 

s francouzskzm ředitelem pro rozvoj podnikání, kterz byl jak zadavatelem eventu, tak 

kontaktní osobou po celou dobu jeho konání. V rámci rozhovoru jsem zjišťovala mož-

né odchylky, které mohly v očích vedení nastat. Níže uvádím položené otázky a jejich 

odpovědi. 

 

A) Jak pro Vás byla časově náročná komunikace semnou v rámci organizace? 

Bylo to velmi efektivní. Hlavně jsme využívali e-mailové komunikace a s blížícím se 

termínem jsme pro urychlení používali telefon. 

B) Bylo něco, co jste ocenil v průběhu konání akce? 

Vaši schopnost a rychlé odpovědi na všechny požadavky. Vaše excelentní kontakty 

s personálem hotelu v rámci zajištění všeho potřebného. 

C) Bylo něco, s čím jste naopak nebyl spokojen? 

Ne, ale občas v rámci jazykové bariéry bylo lepší věci komunikovat osobně, než psa-

nou formou. 

D) Jak byste ohodnotil mnou vykonanou práci? 

Velmi uspokojující! 

E) Byl jste spokojenz se způsobem organizace tohoto eventu? 

Ano. Zajistit vše pro takto velkou skupinu lidí, aby vše fungovalo je velice těžké a Vám 

se to povedlo. Velice oceňuji logistiku, která byla potřeba v rámci dopravy do restau-

race a na teambuildingovou akci. 

F) Máte nějaké nápady, jak udělat event management v této firmě více efektivní? 

Určitě by bylo vhodné zajistit pravidelné (tzdenní) hovory, na základě kterzch by se 

pokryly veškerá projednávaná témata, aby firma měla o všem větší přehled. Je to 

efektivnější než vyměňování ad-hoc e-mailů. 

  



 44 

10 FIELD SALES MEETING – PODKLA-

DY A NÁPLŇ ORGANIZACE 
 

Field sales meeting byl meeting organizován pro obchodní zástupce klientské sí-

tě společnosti Edenred. O organizaci tohoto meetingu jsem byla požádána 3 tzdny 

před jeho konáním od manažera právě tohoto tzmu. Žádost o zajištění eventu 

v takhle krátkém termínu je velkzm rizikem a to hned z několika důvodů. I přes získání 

veškerzch požadavků je zajištění kvalitních prostor časově náročné. A čas není to je-

diné, co organizaci komplikuje. Právě hotely s konferenčními prostory se zajišťují 

v dostatečném předstihu, proto v mnoha případech docházelo k informaci o obsaze-

nosti hotelovzch prostor v daném termínu, ale požadavky byly zadány, tudíž bylo po-

třeba jednat 

. 

Podklady k zajištění eventu 

Hlavním kritériem pořádaného eventu byl hotel v klidné lokalitě České republi-

ky, která by byla v dojezdové vzdálenosti všech zúčastněnzch, jelikož obchodní zá-

stupci nesídlí pouze v Praze, ale také například v Brně, Ostravě a Zlíně. Event byl zajiš-

ťován na dobu 2 dní pro 13 osob. Budget byl stanoven na 30 000,- zahrnující ubyto-

vání, celodenní občerstvení a pronájem konferenčních místností s veškerzm vybave-

ním. 

 

Prostory a občerstvení 

Zvolila jsem 4 hotely na atraktivních místech České republiky, kterzmi byly Jih-

lava, Jindřichův Hradec, Svitavy a Pernštejn, které jsem oslovila s poptávkou. Jeden 

z hotelů měl již obsazenou kapacitu a ze zbylzch tří byl nejvíce odpovídající naším 

požadavkům hotel v Jindřichově Hradci, kterz nabídl i nejvzhodnější cenovou nabídku 

a zaslal detailně vypracovanz dokument s možnostmi hotelu přímo v návaznosti na 

naše požadavky. Po schválení prostor manažerem klientského tzmu probíhala ná-

sledná organizace velmi rychle, a to také díky kvalitnímu personálu hotelu. 

Čtyřhvězdičkovz hotel v Jindřichově Hradci nabízel moderně vybavené ubytování. 

Účastníci meetingu vždy sdíleli dvoulůžkovz pokoj vybavenz televizorem, minilednič-

kou, trezorem a Wi-Fi připojením. Konferenční prostory měly kapacitu až 120 osob. 

Pro tento meeting jsem rezervovala pouze malz salonek s kapacitou do 30 osob 
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s veškerzm technickzm vybavením a denním světlem. Účastníci hotelu mohli také 

využít relaxačních a sportovních služeb, které hotel nabízí. Těmi jsou například bow-

ling, prostory na squash, sauna, masáže a další.  

V rámci občerstvení jsem účastníkům zajistila bohaté snídaně formou bufetu. Kávové 

přestávky byly připravovány dle mzch požadavků dvakrát denně po celou dobu ko-

nání meetingu. Obědy byly dle harmonogramu podávány oba dny od 12. hodiny a 

večeře po skončení programu meetingu v 6 hodin večer. Této akce se zúčastnila ko-

legyně s bezlepkovou dietou, které jsem zařídila speciální stravu.  

Finální částka k zaplacení za pořádanz event byla ve vzši 35 844,-. Počáteční budget 

byl stanoven na 30 000,-, tudíž došlo k navzšení o 19,48 %. K tomuto navzšení došlo 

z důvodu využití relaxačních služeb, které nebyly započítávány do cenové nabídky od 

hotelu, která byla vypočítána pouze na základě stravy a ubytování. 

  



 46 

11 VYHODNOCENÍ – MEETING KLI-

ENTSKÉHO TÝMU 
 

K vyhodnocení tohoto eventu jsem využila dvou metod. První z metod bylo 

dotazníkové šetření, ve kterém odpovídali účastníci meetingu. Za druhou metodu 

jsem si zvolila strukturovanz rozhovor s manažerem klientského tzmu, kterz mi dodal 

podklady k organizaci a zároveň byl přímzm účastníkem pořádaného eventu. V rámci 

rozhovoru nebyly pokládány otázky pouze na zmíněnz meeting, ale také na organi-

zaci eventů ve společnosti Edenred všeobecně. 

 

Dotazníkové šetření – Spokojenost účastníků s eventem 

Event byl vyhodnocován formou dotazníku, na kterz odpovědělo 10 účastníků 

z celkovzch 13. V níže uvedenzch grafech zobrazuji jejich spokojenost s organizací a 

prostory meetingu na základě hodnocení v uzavřenzch otázkách, kde byla vytvořena 

škála od 1 (nejlepší) – 5 (nejhorší). Komentáře ke grafům jsou založeny na vyjádření 

v otevřenzch otázkách, které byly součástí dotazníku. 

Ve většině se tohoto eventu zúčastnili muži, kteří jsou dle svzch odpovědí méně ná-

roční. Veškeré služby hotelu hodnotili nad průměrem a spokojeni byli jak s prostře-

dím, ve kterém se meeting konal, tak s občerstvením, které bylo v dle jejich názoru v 

hotelové restauraci vždy podáváno v největší kvalitě. Naopak ženy měly vyšší poža-

davky na stravování a ocenily by pestřejší nabídku. 

Graf č. 1 Věk účastníků 

 

Zdroj: vytvořenz dotazník (2018) 
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Ve spojení s věkem se zvedá náročnost na vybavenost ubytovacích prostor. Mladší 

účastníci nekladli takové nároky, jako naopak ženy ve středním věku. Ve většině se 

ale meetingu zúčastnili právě starší lidé, tudíž důležitou složkou byly právě nároky na 

vybavení. 

Graf č. 2 Doba zaměstnanosti ve firmě Edenred 

 

Zdroj: vytvořenz dotazník (2018) 

 

V návaznosti na délku zaměstnanosti ve firmě Edenred se účastníci vyjádřili na stou-

pající tendenci v rámci kvality zajišťovanzch služeb, která je pro ně důležitá v rámci 

oceňování jejich vzkonů jakožto benefit za jejich práci.  

 

Graf č. 3 Úroveň ubytování 

 

Zdroj: vytvořenz dotazník (2018) 
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Ubytování hodnotili zaměstnanci ve většině kladně. Horší hodnocení bylo uděleno na 

základě špatné klimatizace v prostorách pokojů, které zaměstnanci sdíleli ve dvojici. 

Naopak kladné hodnocení bylo uděleno na základě velké prostornosti a veškerého 

potřebného vybavení, kterzm byl pro ženy například fén a pro muže televizor. Obě 

pohlaví velice ocenila Wi-Fi připojení, které by ale v dnešní době mělo bzt považová-

no za automaticky nabízenou službu. V případě pořádání konferenčních akcí je inter-

net nedílnou součástí. 

Graf č. 4 Úroveň konferenčních prostor 

 

Zdroj: vytvořenz dotazník (2018) 

 

Konferenční místnosti byly pro většinu zúčastněnzch naprosto vyhovující, a to hlavně 

z důvodu kvalitního technického vybavení. Do pozitivní stránky konferenčních prostor 

řadili účastníci denní světlo a prostornost místnosti. 

Graf č. 5 Úroveň stravování 

 

Zdroj: vytvořenz dotazník (2018) 
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Úroveň stravování byla pro většinu nejvíce diskutabilní složkou. V dnešní době, kdy se 

velká část lidí zaměřuje na zdravou stravu je velkzm problémem vyhovět všem. Klad-

né hodnocení v rámci stravy přicházelo hlavně od mužů, zatímco ženy postrádaly ví-

ce zdravzch surovin. Velice oceněna byla možnost speciálně připravené stravy pro 

kolegyni, která ze zdravotních důvodů dodržuje bezlepkovou dietu. 

 

Graf č. 6 Okolí konferenčních prostor 

 

Zdroj: vytvořenz dotazník (2018) 

 

Okolí bylo hodnoceno pouze na této číselné škále. Účastníci se k této otázce nechtěli 

více vyjadřovat, jelikož po dobu dvou dní neměli velkou možnost dostat se mimo ho-

telové prostory. Nikdo z účastníků ale nepociťoval okolí jako rušné a ocenili vzjezdovz 

meeting mimo Prahu.  

Graf č. 7 Hodnocení organizace a průběhu meetingu 

 

Zdroj: vytvořenz dotazník (2018) 
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S průběhem organizace byli všichni spokojení. V otevřenzch otázkách poukázali na 

profesionalitu personálu. Velmi kladné hodnocení jsem od účastníků získala já, jako 

organizátor celé akce, jelikož hotel podal vyjádření, ve kterém byla organizace pova-

žována za velmi efektivní a rychlou. 

 

Graf č. 8 Míra spokojenosti se službami hotelu 

 

Zdroj: vytvořenz dotazník (2018) 

 

Ke službám hotelu se zaměstnanci firmy Edenred vyjádřili v porovnání cena x vzkon. 

Jelikož nám hotel v Jindřichově Hradci dal opravdu vzhodnou cenovou nabídku, po-

važovali jejich služby za velmi nadstandartní. Jeden z účastníků postrádal pozitivní 

přístup ze strany personálu, na kterz si ale nikdo jinz nestěžoval. 

 

Pro všechny ze zúčastněnzch byla největším přínosem možnost wellness služeb, díky 

kterzm se mohli odreagovat. Dle názoru zaměstnanců společnosti je odreagování 

v rámci vícedenního firemního setkání velmi důležité. Pro pobavení využili účastníci 

meetingu ve večerních hodinách možnosti hry bowlingu. 

 

Téměř pro všechny zaměstnance byla důležitá možnost parkování, jelikož doprava na 

vzjezdové meetingy je vždy zajišťována vlastním způsobem. Většina zúčastněnzch 

tedy k dopravě na tento meeting využila své auto. 
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Rozhovor s manažerem klientského týmu – spokojenost 

s organizací 

 

1. Jak byste ohodnotil organizaci Field sales meetingu pořádaného v lednu roku 

2018? 

Organizaci hodnotím velice kladně, jelikož jsem zadal jeho organizaci ve velmi pozd-

ním termínu, proto velmi oceňuji Vaši rychlost jednat i za takovzch podmínek. Velice 

se projevila Vaše zkušenost s organizací, která je pro naši společnost velkzm příno-

sem. 

2. Je něco, co byste organizaci vytknul? 

Nemohu nic namítat. Cenové nabídky od 3 hotelů jsem získal přibližně za tzden od 

zadání požadavku. Na variantě jsme se společně shodli a pak už šlo vše samo. 

3. Vyhovuje Vám způsob organizace ve společnosti? 

Jelikož nevím, co vše organizace obnáší, nedokážu na tuto otázku objektivně odpo-

vědět. Pro mě je velmi pohodlné zadat požadavek s vidinou, že bude vyřešen pově-

řenou osobou. Jsem si ale vědom toho, že by měly bzt stanovené termíny, v kterzch 

je možnost o organizaci akce žádat, jelikož vím, že v rámci další práce, která je Vámi 

vykonávána je obtížné zabzvat se ad-hoc požadavky. 
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12 VYHODNOCENÍ VÝZKUMNÝCH 

OTÁZEK 
 

Úvodem v rámci vyhodnocování je třeba poukázat na fakt, že zajišťování meetin-

gů v rámci evropské zóny sebou nese velkou náročnost z důvodu komunikace v cizím 

jazyce, ale hlavně z důvodu velkzch finančních prostředků. V případě SME workshopu 

se jednalo o částku 350 tisíc, kdy mně, jako event koordinátorce vznikala vůči firmě 

velká zodpovědnost. 

 

Naopak organizace meetingu pro klientskz tzm nebyla náročná ani v rámci komuni-

kace, ani zde nebyly vynaložené tak vysoké finanční prostředky, ale požadavek o jeho 

zpracování byl zadán ve velmi pozdním termínu. V takovém případě bylo třeba jed-

nat opravdu rychle, aby nedošlo k možnosti úplného zrušení plánovaného meetingu 

z důvodu nenalezení potřebnzch prostor. 

V porovnání doby trvání obou eventů zde šlo pouze o rozdíl jednoho dne, i přesto se 

doba organizace lišila přesně o 2,5 měsíce. Zajišťování eventu pro evropskou zónu 

sebou vždy nese spoustu komunikace mezi koordinátorem, zadavatelem a účastníky, 

proto je třeba jeho organizaci zahájit dostatečně dopředu. V rámci České republiky je 

tento proces jednodušší, a to také z důvodu, že všechny zvzše zmíněné osoby sídlí 

v jednom prostoru, tudíž je komunikace efektivní a rychlá. 

 

 

1. Jaká je spokojenost s organizací eventů ve společnosti Edenred? 

Dotazovanz middle a top management společnosti vnímá organizaci eventů za kva-

litní a je s ní spokojenz. Dle odpovědí obou dotazovanzch soudím, že jejich pohled na 

situaci je pouze povrchní. Pro oba dotazované je prioritou zajištění pořádaného even-

tu, ale nevnímají hloubku procesu, tudíž nevidí, jak časově náročné to pro event ko-

ordinátora je a na jaké spojitosti musí v průběhu organizace myslet. 

 

2. Jaké jsou nedostatky plánovaní dle názoru zúčastněnzch a osob poskytujících 

podklady k organizaci? 
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V rámci průzkumu nebyly uvedeny žádné nedostatky, kterzch by si byly manažeři vě-

domi. Pouze v případě francouzského ředitele pro rozvoj podnikání byla zmíněna ja-

zyková bariéra nejen ze strany event koordinátora, ale také ze strany zadavatele.  

Účastníci klientského meetingu uvedli několik nedostatků v rámci hotelu, které ale 

nepovažují za zodpovědnost event koordinátora.  

 

3. Jakzm způsobem lze přispět k efektivnější organizaci firemních eventů? 

Pro francouzského ředitele by bylo velkzm přínosem pořádat pravidelné hovory, aby 

docházelo ke sdílení veškerzch informací v rámci firmy. I tím by mohl bzt event koor-

dinátor pravidelně informován o zamzšlenzch akcích a průběžně se připravovat na 

jejich plánování. 

Manažer klientského tzmu poukázal na časovou náročnost a navrhl tak stanovení jas-

nzch termínů, kdy je potřeba event zadat, aby byl dostatek času ne jeho organizaci. 
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13 NÁVRHY A DOPORUČENÍ NA 

ZLEPŠENÍ PLÁNOVÁNÍ EVENTŮ 
 

Jako první věc a v rámci organizace tu nejdůležitější bych navrhovala, aby byl 

event koordinátor informován o plánované akci v dostatečném předstihu, tudíž aby 

firma stanovila jasné termíny odrážející se od typu akce, v kterzch je potřeba zadat 

požadavek na zajištění všeho podstatného v rámci realizace eventu. V případě inter-

ního meetingu v prostorách firmy, kdy půjde pouze o zajištění občerstvení není důle-

žité informovat s měsíčním předstihem. V takovém případě postačí, aby byl event 

koordinátor informován o pořádané akci alespoň tzden dopředu. V případě zajištění 

eventu, kterz bude pořádán mimo firmu a nebude jeho součástí ubytování by bylo 

vhodné informovat alespoň měsíc dopředu. V případě vícedenního meetingu, jehož 

součástí bude ubytování bych doporučila informování přibližně dva měsíce dopředu. 

 

Další podstatnou složkou neustálého zlepšování organizace jsou dovednosti event 

koordinátora. V rámci zkvalitňování celého procesu bych doporučila, aby alespoň 

dvakrát ročně event koordinátor absolvoval kurzy a školení se zaměřením na event 

management, kde by došlo ke vzdělávání v rámci komunikace s nadřízenzmi, ale také 

s partnery a osobami zajišťujícími požadované služby. Tato školení mohou bzt pro 

koordinátora přínosem také z důvodu účasti dalších osob z této oblasti, které mohou 

předat své poznatky a zkušenosti, jež mohou bzt pro event koordinátora využitelné 

v rámci jeho práce. 

 

V návaznosti na názor francouzského ředitele pro rozvoj podnikání se mi velice líbila 

možnost pravidelné informovanosti o situaci ve firmě. Taková sezení by pro event 

koordinátora byla vhodná nejen z důvodu povědomí o plánovanzch eventech, ale ta-

ké o větší informovanosti v souvislosti s interními procesy ve firmě, na jejichž základě 

by mohl event koordinátor navrhnout možnosti průběhu meetingu a přispět tak 

k jejich pestřejšímu průběhu, popřípadě na základě svzch kontaktů doporučit vhodné 

školitele.  

 

Každz zadavatel eventu by měl dopředu mít jasnou představu o tom, jak by měl vy-

padat, pro kolik lidí je organizován a na jakou dobu je plánován. Všechny tyto poža-

davky by bylo možné shrnout do tzv. template dokumentu, kterz by zadavatel eventu 
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vždy vyplnil a následně předal event koordinátorovi, kterz by na jeho základě mohl 

zahájit organizaci. Takovz proces by velmi usnadnil fázi zadávání eventu a nebyla by 

potřeba žádná další zdlouhavá komunikace ve spojitosti se všemi náležitostmi. Vy-

tvořila jsem dokument na základě požadavků, které k organizaci potřebuji a níže při-

kládám jeho strukturu. 

 

Tabulka č. 8 Návrh template dokumentu 

 

Požadavek na zajištění eventu 

Tzm:  

Název:  

Termín:  

Místo:  

Začátek*: 

*v případě vícedenního uvést každz den 

 

Konec*: 

*v případě vícedenního uvést každz den 

 

Počet účastníků:  

Ubytování:  

Konferenční prostory:  Denní světlo 

 U-shape se stoly 

 U-shape bez stolů 

 Škola 

 Projektor 

 Plátno 

 Flipchart 

Občerstvení:  

Časy občerstvení:  Snídaně: 

 Dopolední coffee break: 

 Oběd: 

 Odpolední coffee break: 

 Večeře: 

Možnost parkování:  
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Jiné požadavky:  

Zdroj: vlastní zpracování (2018) 
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Závěr 

Cílem této práce je analzza tvorby a koordinace eventů. V teoretické části 

jsem shrnula všechny důležité náležitosti, na které je potřeba se v rámci organizace 

eventů zaměřit. K zajištění plynulého chodu akce a jejímu úspěchu je potřeba klást 

důraz na všechny oblastí se stejně velkou důležitostí. V rámci event managementu 

není nic méně podstatné a více podstatné. Event je jeden velkz celek a v takovém 

duchu je potřeba přemzšlet už ve fázi organizace. Každz event. Manažer by měl mys-

let na souslednost všech činností, které obsahuje proces plánování. 

Dále byl v teoretické části uveden názornz příklad organizace skutečného festivalu, 

kterz je jedním z největších v České republice. Vyjádření jednoho z členů top ma-

nagementu agentury, která se zabzvá jeho organizací, uvedl, co je důležité zajistit a 

v jakém časovém horizontu. Právě velikost eventu je velmi důležitá v souvislosti 

s dobou plánování. Na tuto oblast jsem se také zaměřila v praktické části, kde jsem 

popsala organizaci dvou odlišnzch eventů v konkrétní firmě. Jejich odlišnost byla za-

ložena na velikosti a cílové skupině. 

Přínosem této práce by měl bzt návrh na zefektivnění koordinace eventů v konkrétní 

firmě, které momentálně nemají žádnou jasně určenou formu a jejich plánování je 

velice individuální. Formou průzkumu jsem zjistila nedostatky plánování, ale také 

spokojenost zaměstnanců s pořádanzmi eventy. Vytvořenz dotazník přispěl k návrhu 

řešení, kterého bylo docíleno formou template dokumentu, kterz by mohl bzt ve fir-

mě používanz v rámci zadávání požadavku na plánovanz event. Do tohoto dokumen-

tu jsem zanesla všechny důležité otázky, které jsou potřeba ke kvalitnímu zpracování 

eventu. V případě jeho vyplnění lze započít organizaci a neztrácet čas zdlouhavou 

komunikací ohledně všech náležitostí pořádaného eventu. 

Pozitivním zjištěním v rámci provedeného vzzkumu byla spokojenost společnosti 

s pořádanzmi eventy, které i přesto, že momentálně nemají jasně stanovenou struk-

turu, mají plynulz chod a jsou vždy úspěšné. Negativním zjištěním pro mě bylo, že 

zadavatelé eventů nemají podvědomí o všech náležitostech organizace eventů, tudíž 

neviděli, jak náročná může organizace bzt v případě systému, kterz je ve firmě v této 

době uplatňován. 

Teoretická část této bakalářské práce by tedy mohla sloužit jako návod k úspěšnému 
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naplánování akce, jelikož obsahuje instrukce k organizaci od počátku až do konce. 

Čtenář této práce získá podvědomí o hloubce event managementu a možnostech 

jeho uplatnění v různzch oblastech a typech eventů, jelikož event management se dá 

aplikovat na veškeré činnosti probíhající v našem každodenním životě. 
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Seznam příloh 

Příloha č. 1 Dotazník 

 

1. Jaké je Vaše pohlaví? 

a. Žena 

b. Muž 

 

2. Kolik je Vám let? 

a. 20-25 

b. 26-30 

c. 31-35 

d. 36-40 

e. 41 a více 

 

3. Jak dlouho jste zaměstnancem firmy EDENRED CZ? 

a. méně než 1 rok 

b. 1-3 roky 

c. 4-6 let 

d. 7 a více let 

 

4. Jak byste ohodnotil/a úroveň ubytování na škále 1-5? (1 nejlepší, 5 nejhorší) 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 

e. 5 

 

5. Jak hodnotíte úroveň konferenčních prostor? 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 

e. 5 

 

6. Jak hodnotíte úroveň stravování? 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 

e. 5 

 

7. Jak hodnotíte okolí vybranzch prostor? 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 

e. 5 
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8. Jak hodnotíte organizaci/průběh meetingu? 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 

e. 5 

 

9. Jak hodnotíte organizaci/průběh meetingu? 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 

e. 5 

 

10. Jak moc jste byli spokojeni se službami hotelu? 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 

e. 5 

 

11. Ocenili jste možnosti relaxačních a zábavních aktivit v rámci hotelu? 

a. Ano 

b. Ne 

 

12. Byla pro Vás důležitá možnost parkování u hotelu? 

a. Ano 

b. Ne 

 

13. Co jste ocenili na vybranzch prostorech nejvíce? 

 

 

14. Bylo něco, co Vám na prostorech vadilo, popřípadě chybělo? 

 

 

15. Je něco, co byste rádi dodali? (pochvala, vztka, ...) 
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