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Anotace

Cílem práce je prozkoumat specifika strategického plánování v neziskových organizacích, 

které se jím zabývají a zároveň i zkušenostmi organizací s tímto plánováním a převést je 

do praktických doporučení.

Metodou pro sběr informací byl zvolen polostandardizovaný rozhovor s pracovníky 

organizací, které již strategicky plánují. Pro vyhodnocení rozhovorů bylo užito metody 

kódování, části z kvalitativního výzkumu.

Práce se věnuje základní terminologii, vysvětlení jednotlivých pojmů, provází 

jednotlivými fázemi samotného procesu plánování a je doplněna o praktické příklady.

Text obsahuje případovou studii strategického plánování jedné organizace, která 

s plánováním začala. Nalezneme zde základní motivy pro samotné rozhodnutí pro plánování,

postup od utvoření pracovní skupiny přes stanovení vizí, cílů a analýz až po vytvoření 

samotného strategického dokumentu s rozpracovanými úkoly s časovým harmonogramem 

a finanční analýzou.

Annotation

The aim of the study is to explore the specifics of strategic planning in non-profit 

organizations, their experiences with planning and, on the basis of their experiences, present 

practical recommendations.The method chosen for collecting information were interviews

with selected staff of organizations that are doing strategic planning. Qualitative research has 

been used for when evaluating the interviews.

The study focuses on basic terminology and explanation of single terms.It shows various

stages of planning, the process itself, and is complemented by practical examples.

The text includes a case study of an organization that is using strategic planning. Essential 

part of the case study forms the key drivers for the decision to implement strategic planning. 

It works through the entire planning process beginning with the formation of working groups, 

the setting up of a vision, individual goals and different analyzes. Finally, the study presents 

the key strategic document the organization has created including detailed information 

on elaborated tasks, relevant timetables and a financial analysis.
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Úvod
Pro psaní diplomové práce jsem si zvolila strategické plánování v neziskové organizaci.

Jedná se o velmi zajímavou a aktuální problematiku, která se zabývá celkovým průřezem 

chodu organizace. Má za úkol zhodnotit dosavadní chod organizace, pomáhají ji přitom 

zkušenosti z předchozích let. Skrze minulost a přítomnost se může dále zamýšlet nad 

budoucím směrem a rozvojem své vlastní činnosti, popřípadě vytváření nových služeb, 

náborem nových pracovníků a to vše v návaznosti na finanční stabilitu organizace. 

Strategické plánování je také příležitostí pro management se sejít se všemi zaměstnanci, 

což se stává spíše v menších organizacích. Ve velkých firmách se zástupci jednotlivých 

profesních skupin mají možnost sejít a sdílet myšlenky či nápady a společně nahlížet 

do budoucnosti.

Strategické plánování bylo prvně koncipováno již v 60. letech minulého století a má

v současnosti své charakteristické metody, které jsou používány a mohou být dále užívány

do jednotlivých strategií. 

Úloha strategického plánování spočívá v zajištění rozvoje organizace. Je nutné definovat 

její poslání, cíle a strategie, které vedou k jeho dosažení. Pro tyto účely se před samotným 

začátkem podnikatelské činnosti sestavuje strategický projekt, tj. podrobný plánovací 

dokument, který slovy i čísly vyjadřuje zvažovaný podnikatelský záměr. Sestavuje se při 

založení zcela nové organizace anebo při významnějším rozšíření, restrukturalizaci, 

modernizaci či uvedení nových výrobků / služeb na trh u organizace již zavedené. 

Projekt určuje směr, jímž by se činnost organizace měla ubírat po dobu minimálně prvních 

tří let, někdy i déle.

Strategické plánování má několik etap, které je nutné posloupně dodržovat, tak aby

na sebe navzájem navazovaly. Prvním krokem je vytvoření poslání a vize. 

Dalším krokem je vytvoření analýzy současného stavu organizace, poté navazuje analýza 

vnějšího prostředí, SWOT analýza, formulace hlavního cíle, strategie k dosažení cíle, plán 

činnosti a finanční plán. Neméně podstatnou částí je řízení a kontrola plánování.

Se strategickým plánováním je možné se setkat v ziskovém sektoru (podnikatelském), kde 

je nejvíce užíván, ale také v oblasti plánování rozvoje obcí a měst. V poslední době se 

objevuje i v neziskovém sektoru. Důvodem pro jeho uplatnění jsou změny na poli 
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financování, tedy grantů, dotací z ministerstev, krajů, nadací či donátorů. Dalším účelem je 

zvýšené konkurenční prostředí mezi poskytovateli služeb. 

Základním rozdílem mezi komerčním a neziskovým prostředím, jak již podle názvu 

vyplývá, je tedy zisk. V neziskové sféře se klade zvýšený důraz na klienta (zákazníka),

na jeho přání a potřeby, na zisk je tu kladen nižší důraz. Přesto musí neziskový sektor 

pracovat s financemi, aby došlo k pokrytí nákladů na provoz zařízení a na platy zaměstnanců. 

Osobně jsem měla možnost se účastnit strategického plánování v organizaci, kde pracuji

na pozici sociální pracovnice. V naší organizaci proběhlo strategické plánování na přelomu 

roku 2011/2012. 

Jelikož jsem doposud neměla s tímto plánováním žádnou předchozí zkušenost, byla jsem 

velmi ráda, že se celého průběhu mohu účastnit a aktivně pomáhat při spolurozhodování. 

Tedy utvářet obraz, jakým směrem by se měla organizace směřovat, nebo prozkoumat co je 

doposud její stinnou stránkou a co je její slabinou. 

Mým cílem je poznat motivace ke strategickému plávání i v jiných organizacích, položit 

jejich zástupcům otázky, které se týkají jejích zkušeností s touto problematikou. na základě 

těchto rozhovorů a mých zkušeností je porovnat a dále převést do praktických zkušeností, 

které mohou být prospěšné nejen pro mě, ale i jiné účastníky. 

Další, neméně důležitou, motivací pro psaní práce je doplnit a rozšířit odborné znalosti v 

této problematice. 

V diplomové práci je představen systém strategického plánování, zabývá se jednotlivými 

etapami, které na sebe navazují (kapitola 6), po této části následuje další kapitola, kde jsou 

představeny praktické postupy strategického plánování organizace, kde jsem zaměstnána. 

Analytická část práce se (v kapitole 8) zaměřuje na představení organizací, které aktivně 

strategicky plánují. Zajímá se o praktické zkušenosti představitelů jednotlivých organizací. 

Pro sběr materiálu je zvolena metoda rozhovoru, který je dále analyzován, zhodnocen a z nějž

je vytvořena sada praktických zkušeností, které mohou sloužit k doplnění či doporučení pro 

organizace, které mají zájem začít s procesem plánování, a nebo se zamýšlí nad jeho 

uskutečněním. 
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1. Cíl 

Cílem práce je prozkoumat specifika strategického plánování v neziskových organizacích, 

které se jím zabývají. 

Studovat zkušenosti jednotlivých organizací se strategickým plánováním a jejich 

zkušenosti převést do doporučení těm, kteří chtějí s plánováním začít.

2. Hypotézy

V překládané diplomové práci jsou stanoveny následující pracovní hypotézy: 

1. Strategické plánování pomáhá organizaci k jejímu efektivnímu vedení.

2. Jedno z hlavních rizik je nedostatek financí organizace a délka procesu plánování.

3. Ke strategickému plánování je dobré užít externího odborníka pro jeho vedení. 
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3. Strategické řízení a plánování

Strategické řízení je možné definovat jako proces rozvíjení a uskutečnitelného souladu 

mezi cíli organizace a zdroji organizace. „Jedná se o tvořivý proces, který určí kritické oblasti 

a nalezne shodu na důvěryhodných záměrech, cílech a strategiích, které pokud budou 

naplněny, mohou řešit situaci v kritických oblastech“ (VOSTROVSKÝ, ŠTŮSEK, 2008, str. 

92).

Základním nástrojem strategického řízení je strategické plánování, integruje společné 

aktivity rozhodujících představitelů veřejnosti, veřejné správy a organizací ve směru 

vybraného cíle. 

Strategické plánování je proces, během něhož vzniká (ve spolupráci s vedení organizace, 

jejich zaměstnanců, správní rady a případně dalších skupin, které mají k organizaci významný 

vztah) představa o tom, čím by se organizace chtěla v budoucnu zabývat, jaké konkrétní 

služby a programy by chtěla nabízet a jakou cestou bude muset projít, aby mohla uskutečnit 

své záměry. Během strategického plánování se uskutečňují strategické rozhodnutí, budou 

vznikat strategické záměry a budou se formulovat, vyhodnocovat a vybírat vhodné strategie 

k jejich dosažení. 

Strategické plánování v neziskových organizacích „představuje proces, během něhož 

vzniká představa, čím by se měla daná organizace v budoucím horizontu zabývat a jakým 

způsobem bude uskutečňovat tomu odpovídající předsevzetí“ (VOSTROVSKÝ, ŠTŮSEK, 

2008, str. 11).

Podle Baumana se jedná o „jeden z nástrojů řízení neziskové organizace, má velkou moc, 

neboť může poskytnout odpovědi na klíčové otázky každé organizace“ (BAUMAN, 2008, str.

277).

Jedná se o logicky navazující proces, při kterém se hledá nejlepší možná budoucnost pro 

organizaci a optimální cesta po které může dojít ke zvolené budoucnosti. Při čemž je možné si 

klást základní tři otázky: 

1. Kdo jsme?

2. Kam jdeme, jaký máme cíl?

3. Jak se do zvoleného cíle dostaneme? 
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Obrázek 1: Otázky strategického plánování

(BAUMAN, 2008, str. 269)

V procesu plánování je možné pracovat s následujícími pojmy:

Cíle: jsou žádoucí budoucí cíle, kterých má být v blízké budoucnosti dosaženo.

Strategie: jsou to základní představy, jakou cestou bude cíle dosaženo. 

Strategické rozhodnutí: ovlivňuje činnost organizace v dlouhodobém horizontu, rozhodnutí 
musí být dostatečně dobře posouzena.

Strategický dokument: je možné definovat jako konečný produkt celkového plánování. 

Strategické řízení: je procesem naplňování představ obsažených ve strategickém plánu. 

Strategická změna: má dlouhodobý dopad na činnost organizace a podporuje dosažení 
strategických záměrů organizace. 

Se strategickým plánováním je možné se setkat jak v organizacích, které jsou tzv. ziskové, 

tak i s organizacemi tzv. neziskovými. Principy všeobecného plánování se v zásadě neliší 

mezi oběma typy.

Přičemž proces strategického plánování se realizuje ve specifických podmínkách 

fungování těchto organizací a konkurenčního okolí. „Zvláštnosti tvorby strategie ve veřejně 

prospěšných organizacích vyplývají např. z problematiky jejich produktu (např. veřejných 

služeb apod.), velikosti organizace, počtu pracovníků a podílu dobrovolných 

spolupracovníků, charakteru a zvláštností jednotlivých trhů, ve kterém organizace působí 

atd.“ (BAUMAN, 2008, str. 257).

Při zpracování analýzy je potřeba vzít v úvahu specifika celého systému ukazatelů, která 

dává důraz spíše na kvalitativní stránku než na kvantitativní stránku. Kladou důraz spíše

na nehmotný charakter práce, který je velmi obtížně možné kvantifikovat. Přičemž finanční 

ukazatelé zde hrají až druhotný ráz. Zabývají se poptávkou po službě, kapacitním zabezpečení 

(například dostatečný počet zaměstnanců), úrovní řídící práce (například pružností 

organizační složky). 

„Protože veřejně prospěšné organizace nepůsobí v typickém tržním klimatu nabídky a 

poptávky, jsou daleko více závislé na vnějším prostředí (veřejnost, masmédia, prostředí 
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komunity, vnímání jejich image apod.), což se musí objektivně odrazit i v procesu jejich 

strategického plánování, manažerského plánování i operační kontrole (při definování 

problému, tvorbě variant, výběru cílů, realizaci apod.)“ (BAUMAN, 2008, str. 257)

Za strategické cíle neziskového sektoru je možné považovat následující body: 

 udržet existující strukturu dosavadních služeb,

 pokračovat v rozvoji některých specifických služeb,

 zvyšovat kvalitu profesionálů z řad zaměstnanců,

 budovat organizační strukturu, tak aby odpovídala tržním podmínkám vnějšího okolí,

 budovat management, aby jeho kvalita odpovídala specifikům organizace,

 provádět kontrolu dosahovaných výsledků

Obrázek 2: Struktura strategického plánování pro neziskové organizace

(BAUMAN, 2008, str. 265)
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4. Neziskové organizace

4.1. Kdo jsou neziskové organizace?
Neziskové organizace je možné definovat jako nevládní či nestátní organizace zabývající 

se obecně prospěšnou činností, nezřízenou státem a také na státu nezávislou.

Neziskové organizace se rozdělují dle právního ukotvení a jsou následující: 

 Občanská sdružení, ta se řídí zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění 

pozdějších předpisů.

 Obecně prospěšné společnosti, ty se řídí zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně

prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů.

 Nadace a nadační fondy, řídí se zákonem č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních 

fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů.

 Církve a náboženské společnosti, církevní právnické osoby zákonem č. 3/2002 Sb.,

o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a

o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Neziskové organizace se zabývají pestrobarevnou škálou svých činností, jedná se 

například o takové jako je poskytování sociálních služeb, vzdělávání osob se specifickými 

problémy, zaopatřování osob v nouzi, boji proti násilí, diskriminaci osob tělesně či mentálně 

handicapovaných. Nesmíte opomenout ekologické organizace, trávení volného času dětí, ale i 

dospělých osob. Do tohoto sektoru patří také i organizace příspěvkové, rozpočtové, odborové, 

politické strany a hnutí, zájmová sdružení právnických osob, družstva (pokud jsou sdružována 

za jiným účelem, než je podnikání), nepodnikatelské obchodní společnosti (pokud jsou 

tvořeny za jiným účelem než podnikání) i právnické osoby zřizovány samotným zákonem 

(např. Česká akademie věd)

(zdroj: Definice neziskového sektoru, Sborník internetové diskuse str. 51)

Nevládní neziskový sektor v ČR je pestrý v právních formách i v oblastech, ve kterých 

nevládní neziskové organizace (NNO) působí.

Počty neziskových organizací jsou uvedeny v následující tabulce.
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Tabulka 1: Statistika počtu neziskových organizací (2000-2011)
Nestátní 
neziskové 
organizace

Občanská 
sdružení

Nadace Nadační 
fondy

Obecně 
prospěšné 
společnosti

Evidované
Právnické 
osoby

Organizační 
jednotky 
sdružení

2000 Květen
42 302

Květen
282

Květen
735

Květen
557

2001 Listopad
47 101

Listopad
299

Listopad
784

Listopad
701

2002 Říjen
49 108

Říjen
330

Říjen
825

Říjen
762

Říjen
4 785

Říjen
30 547

2003 Listopad
50 997

Listopad
350

Listopad
859

Listopad
884

Listopad
4 946

Říjen
31 509

2004 Prosinec
53 306

Prosinec
362

Prosinec
898

Prosinec
1 038

Prosinec
4 927

Prosinec
32 020

2005 Prosinec
54 963

Prosinec
368

Prosinec
925

Prosinec
1 158

Prosinec
4 605

Prosinec
33 198

2006 Prosinec
58 347

Prosinec
380

Prosinec
998

Prosinec
1 317

Prosinec
4 464

Prosinec
28 868

2007 Prosinec
61 802

Prosinec
380

Prosinec
1 048

Prosinec
1 486

Prosinec
4 446

Prosinec
29 378

2008 Prosinec
65 386

Prosinec
411

Prosinec
1 095

Prosinec
1 658

Prosinec
4 399

Prosinec
29 752

2009 Prosinec
68 631

Prosinec
429

Prosinec
1 168

Prosinec
1 813

Prosinec
4 347

Prosinec
30 640

2010 Prosinec
72 111

Prosinec
449

Prosinec
1 205

Prosinec
1 958

Prosinec
4 352

Prosinec
31 166

2011 Březen
78 981

Březen
455

Březen
1 224

Březen
2 004

Březen
4 358

Březen
31 525

(zdroj - www.neziskovky.cz)

4.2. Výhody strategického plánování pro neziskové organizace
Jak již bylo řečeno v předchozí části práce, neziskový sektor je tvořen řadou organizací, 

které nejsou založeny na ekonomických motivech nebo na zisku. Svoje zisky opětovně vrací

do svých činností. 

Jejich „pole“ působnosti je velmi rozmanité a to od ekologických aktivit přes kulturní až

po sociální problematiku.

Proto se každá organizace zajímá o svou budoucnost, jak bude dále moci pracovat a 

uspokojovat přání a potřeby svých klientů (zákazníků). Proto se zde nabízí strategické 

plánování, které pomůže organizacím se zaměřit na své silné a slabé stránky a může jim 

pomoci se lépe orientovat ve své budoucnosti. Proto je dobré se zamyslet nad důvody proč se 

vydat cestou strategického plánování.

Je zde několik argumentů, které mohou být pádným důvodem pro jeho uskutečnění.

Jedním z nich je určitě financování, protože převážná část organizací zabývající se 

sociální tématikou je odkázána na finanční podporu z grantů či dotací od ministerstev např. 

MPSV nebo od krajů, nebo musí spoléhat na soukromé dárce či jinou svou činnost. Tím je 

myšleno pořádání beneficií, bazarů, prodejem svých výrobků. 

S těmito finančními prostředky musí organizace dobře hospodařit a také je musí dobře 

rozplánovat.

http://www.neziskovky.cz/
http://www.neziskovky.cz/
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Dalším a také jistě pádným důvodem je, že mnoho pracovníků z neziskového sektoru 

odchází za lepším výdělkem do ziskového sektoru. Obvyklou příčinou je nedostatek financí a 

také „jistější“ pracovní zázemí. 

Neméně důležitým faktorem je dobrovolnictví, na kterém je neziskový sektor víceméně 

závislý a je dobré vytvářet stabilní a také lákavé nabídky pro dobrovolníky. Dobrovolníci zde 

tráví svůj volný čas a je tedy nutné tuto činnost plánovat. 

Nesmíme zapomenout, že je vhodné se také zaměřit na potencionální dárce, sponzory a 

přesvědčit je, aby vložili dary do „naší“ organizace. Tedy vytvořit takový plán, který pomůže 

dárce „přilákat“.  

Přestože většina klíčových problémů neziskových organizací spočívá ve finančních 

aspektech, může se nezisková organizace potýkat i s jinými problémy. 

Jedním z nich je, že si pracovníci a vedení může položit otázky:

„Proč tu vlastně jsme?“,

„Kdo jsou naši klienti?“, 

„Daří se nám uspokojovat jejich potřeby? “

„Potřeby našich klientů se zdají být nekonečné, zatímco dostupné zdroje finanční a lidské 

naopak“

„Jaké programy nejlépe uspokojí potřeby našich klientů, jestliže vezmeme do úvahy 

omezenost našich zdrojů?“

Bárta uvádí, že pracovníci si také kladou následující otázky:

„Jak nejlépe zabezpečit dostatek finančních prostředků na naši obecně prospěšnou 

činnost?“

„Existuje mnoho příležitostí, jak rozšířit škálu našich činností. Budeme však schopni tyto nové 

aktivity zvládnout finančně, lidsky a organizačně? Přispějí k naplňování účelu, za kterým byla

naše organizace zřízena? 

(BÁRTA, 2006, str. 14)

Tyto kladené otázky jsou příkladem toho, čím se má zabývat strategické plánování. Jsou 

také důležité proto, aby organizace na tyto otázky našla odpovědi, neboť je to nutné pro 

celkovou činnost organizace.

Proces strategického plánování je velice časově náročný, kdy plánování může trvat 

několik měsíců i několik let. To je možné doložit uvedenými citacemi. 

„Proces strategického plánování je proces velmi tvůrčí, často složitý, zdlouhavý (i několik
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měsíců), a tedy náročný.“ (BAUMAN, 2008, str. 277)

Základním prvkem strategického plánování je „realizace plánování v horizontu několika let

(tj. realizace vlastních projektů, 3-5 let)“. (granty.vsers.cz/socialnisluzby/wp-

content/uploads/2010/11/Management-a-marketing-pro-neziskov%C3%A9-organizace.pdf)

Strategické plánování neziskových organizací představuje proces, během něhož vzniká 

představa, čím by se měla daná organizace v budoucím horizontu zabývat a jakým způsobem 

bude uskutečňovat tomu odpovídající předsevzetí. Strategické plány se tak liší od běžných 

plánů v délce pokrytého časového horizontu, který by měl být minimálně 3-5 let.

(VOSTROVSKÝ, ŠTŮSEK, 2008, str. 11)

Samotné plánování přináší organizaci vizi, jakým směrem se bude organizace zaměřovat

do budoucna, na které klienty a jejich potřeby se má zacílit, vlastně i zhodnotí dosavadní 

fungování organizace a jeho managementu. Zaměří se na dosavadní úspěchy, ale i neúspěchy. 

Strategické plánování může přinést neziskovým subjektům následující výhody:

 vytvoření systému podnikových myšlenek poskytujících jasnou orientaci pro vedení 

neziskové organizace i ostatní zaměstnance,

 stanovení mantinelů pro závažná rozhodnutí vedení ovlivňující činnost organizace 

v dlouhodobém horizontu,

 identifikace a řešení možných interních konfliktů vyplývajících z rozdílných 

očekávání,

 určení možných rizik a zpracování variant pro jejich eliminaci ještě před případným 

krizovým obdobím

(VOSTROVSKÝ, ŠTŮSEK, 2008, str. 45)

Vaculík uvádí, že „Strategické plánování pomáhá zvyšovat kvalitu managementu, vede 

řídící pracovníky k tomu, aby byli lepšími rozhodovateli uvnitř organizace, zajišťuje 

koordinaci, motivaci pracovníků a zlepšuje alokaci zdrojů“. (VACULÍK, 1999, str. 382)

Podle Vostrovského, Štůska „Strategické plánování je prioritní mezi manažerskými 

dovednostmi řídících pracovníků a také napomáhá k efektivnímu provádění činností“. 

(VOSTROVSKÝ, ŠTŮSEK, 2008, str. 12)
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Strategické plánování je také možné brát jako příležitost umožnit lidem pokud možno 

strukturovaně přemýšlet o tom, jaká organizace je, co chce, čeho je ještě schopna dosáhnout, 

a čeho už vlastně ne, po tak dlouhou dobu jakou si vymezí. 

Je to také možnost a příležitost vytrhnout se z každodenní rutiny a povídat si o minulosti 

a budoucnosti organizace se spolupracovníky. Zabývat se přítomností a potom navrhovat 

kroky a nová pravidla, jak bude organizace pracovat.

Také je to příležitost pro osobu pracující v organizaci hovořit s dalšími spolupracovníky

o dalším možném rozvoji organizace. 

Z mých zkušeností je důležitým prvkem také to, že se jednotliví pracovníci organizace 

sejdou (tedy vyšší management s nižším managementem) a mohou si navzájem sdělit jejich 

představy a názory týkající se chodu a také budoucnosti organizace). 
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5. Rizika strategického plánování
Obecně je možné riziko definovat jako „každá situace, ve které se vyskytuje možnost 

vzniku nepříznivé odchylky od požadovaného nebo plánované cílové hodnoty“. 

(POTŮČEK, 2008, str. 17)

V každé oblasti existuje řada rizik v činnostech, které jsou provozovány. Není tomu jinak 

ani u strategického plánování. Jedním vysoce rizikovým faktorem je poměrně dlouhý proces 

vlastního plánování, který organizaci stojí čas a peníze. 

Je dobré si před samotným plánováním ujasnit, kolik času a finančních zdrojů chce a také 

může organizace poskytnout. Také je nutné si důkladně zjistit, zda bude mít plánování co 

největší užitek. 

Proces plánování může trvat několik měsíců i rok. Je velmi důležité, aby všichni lidé 

účastnící se plánování v organizaci měli chuť a určitý „zápal“ pro věc. Pracovníci by měli být 

seznámeni s cíly a důležitostí tohoto procesu, aby jasně viděli, že aktivita je potřebná pro další 

budoucnost organizace, do čehož se promítá i časový harmonogram schůzek a včasné plnění 

úkolů. 

Do finančních zdrojů je třeba uvést, že se jedná vlastně o hrazený čas, kdy zaměstnanci 

pracují na jiné činnosti, která je nad rámec běžné pracovní činnosti. Tudíž posléze pracovníci 

musí například zůstávat v zaměstnání déle nebo je jejich ostatní pracovní činnost „omezená“. 

Také je dobré, když si organizace nalezne zkušeného „kouče“, který provází průběh 

strategického plánování. Pokud organizace s plánováním začíná, je vhodné využít externistu, 

který ji přinese nejen zkušenosti, ale také jiný náhled na věc a pomůže ji s praktickými věcmi. 

Takový „kouč“ však může být pro organizaci finančně velice náročný. 

Mezi rizika strategického plánování je možné počítat také rizika, která jsou spojena 

s příjmem rozhodnutí. Rozhodnutí hrají v tomto procesu důležitou roli. Protože ovlivňují 

budoucí rozvoj organizace a také budoucí směr organizace. Nebo také může vlivem 

nesprávného rozhodnutí dojít k zániku organizace. 

Podle Baumana existují tzv. 3 druhy rizik:

1. je to riziko, které můžeme podstoupit (pokud se věc nevyvíjí dobře, můžeme ji 

zvrátit)

2. je to rozhodnutí, které nelze zvrátit.
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3. rizikem je rozhodnutí, které je spojeno s velkým rizikem, ale které si nemůžeme 

dovolit nepřijmout. (BAUMAN, 2008, str. 299)

Každé rozhodnutí v sobě zahrnuje určitou dávku emocí, které mezi sebe přenáší lidé 

navzájem.

Každé přijaté riziko by nejdříve mělo být po nějakou dobu testováno, aby došlo nejprve 

k prověření správnosti rozhodování. Podle Baumana je dobré si ujasnit kdo a za jaký úkol je 

zodpovědný „v procesu rozhodování která skončila neúspěchem, protože se nikdo nezamyslel 

nad tím, kdo a co má udělat. (BAUMAN, 2008, str. 283)

Po každém přijatém rozhodnutí je důležité se zamýšlet nad jeho alternativou. Tedy pokud 

by došlo k „propadu“, mít možnost jiné volby. 

Rizikovým faktorem je i vůdčí osobnost v organizaci, která před plánováním spíše dává 

přednost své vlastní intuici a proto plánování odmítá. 

Také se může stát, že řadový pracovníci nepřijmout plánování a spíše ho berou jako 

„nutné“ zlo, čímž se pro ně plánování stává nezajímavým. Proto nepřináší do průběhu 

činnosti své nové nápady, domněnky, nechtějí diskutovat o problémech.

Proto je důležité, aby před samotným plánováním, proběhla informační schůzka, kde bude 

představen koncept strategické plánování, jeho průběh a dopady na organizaci. Bude zde také 

vysvětleno, co plánování přinese nejen organizaci, ale také jednotlivým pracovníkům. Tím si 

myslím, že se může předejít velkým problémům. 

Pokud organizace akutně řeší nějaké existenční problémy, nemůže je strategické plánování 

ihned vyřešit. Strategické plánování se z časového hlediska zaměřuje na dlouhodobá řešení, 

a tudíž nemůže zažehnat akutní problémy v organizaci. 

Jestliže v organizaci existují pochybnosti o tom, že je nutné a důležité plánovat a zda plán 

bude možné realizovat, je dobré zvážit, zda vůbec začít. 



22

6. Fáze strategického plánování
Strategické plánování má svůj proces a musí se postupovat po jednotlivých krocích.

Plánování je vlastně myšlenkové předjímání různých alternativ, které vedou k cílům a volbě 

nejvýhodnější cesty.

Proces plánování se skládá z jednotlivých etap, které na sebe navazují, přičemž je možné 

se navracet k předcházejícím krokům a upravovat je.

Vlastní plánování se tak v podstatě člení do analýzy současné situace dotyčné neziskové 

organizace, určení dlouhodobých a krátkodobých cílů, formulace přijatelné strategie, 

rozvržení odpovídajících činností a následné kontroly. 

Následující rozdělení je možné shodně nalézt v odborné literatuře, proto zde je uvedeno

podle autorů Votrovský - Štůsek. 

1. Inventura momentálního stavu

(identifikace hlavních charakteristik organizace, analýza vnějšího a vnitřního prostředí, 

specifikace silných a slabých stránek, identifikace konkurenční výhody). 

2. Stanovení vize a poslání

(formulace vize, stanovení poslání organizace)

3. Stanovení dlouhodobých cílů

(stanovení dlouhodobých cílů, formulace soustavných cílů, excelentnost neziskové 

organizace)

4. Stanovení krátkodobých cílů

5. Volba a formulace komplexní strategie

(navržení strategických alternativ a jejich vyhodnocení, konkurenční strategie, strategické 

myšlení)

6. Zpracování zvolené strategie

(rozpracování zvolené strategie do dílčích alternativ, vypracování ministrategie, 

formulace specifických předností)

7. Implementace zvolené strategie

(implementační plán, metoda scénářů)

8. Organizování a řízení

(metoda řízení MBO, delegování řízení času, řízení změn, řízení znalostí)

9. Kontrola plnění plánu

(akceptovatelné druhy kontrol, překážky kontroly)

(VOSTROVSKÝ, ŠTŮSEK, 2008, str. 18)
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Obrázek 3: Ilustrace postupu strategického plánování

Nyní bych ráda podrobněji popsala jednotlivé fáze strategického plánování. Musíme mít

na mysli, že se jedná o dlouhodobý proces, kdy jednotlivé fáze na sebe navazují a nemohou 

být opomenuty. 

V následujících kapitolách popisujících fáze plánování jsou využity popisy dostupné 

v literatuře [1] a [11].

6.1. Vize
Vize a poslání organizace je vlastně prohlášení organizace o smyslu její existence, o tom

čeho se snaží dosáhnout, jaké má hodnoty. Jednoduše by se dalo říci, že se jedná o to, 

co všechny lidi spojuje uvnitř organizace (kdo jsme, co děláme, pro koho atd.)

Vize je možné charakterizovat jako to, co je momentální a budoucí stav organizace. Vize 

musí být srozumitelná pro všechny zaměstnance a motivující pro pracovníky.

Principy vize lze shrnout do několika bodů: 

 Kvalitní vize inspiruje

 Vize reprezentuje funkční krok dopředu a sdílení cílů organizace

 Optimální vize napomáhá vytvořit společnou identitu uvnitř organizace

 Kvalitní vize musí být dostatečně konkurenční, originální a výjimečná

 Dobrá vize podporuje zdravé riskování a experimentování

 Dobrá vize podporuje myšlení v dlouhodobém horizontu

 Dobrá vize reprezentuje integritu

(VOSTROVSKÝ, ŠTŮSEK, 2008, str. 44)
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6.2. Poslání
Poslání by mělo být krátké a výstižné prohlášení o smyslu a existenci toho, co chce 

organizace dosáhnout a na hodnotách, kterých se má dosáhnout. Musí být vidět jasný rozdíl 

od jiných podobně zaměřených organizací. 

Poslání by měla zdůrazňovat tyto hodnoty: 

 korektnost vůči klientům, zaměstnancům a celé společnosti, 

 porozumění potřebám zákazníkům včetně schopnosti dorozumět se s nimi,

 dlouhodobí rozvoj spolupráce s klienty, osobní rozvoj zaměstnanců a s tím i rozvoj 

celé neziskové společnosti

(BAUMAN, 2008, str. 46)

Zde jsou uvedeny podněty, které je dobré neužívat při stanovení poslání. Podle Bárty „je 

dobré klást důraz na to, co činnost organizace přináší klientům, než na konkrétní produkty, 

které organizace nabízí“. Zejména se jedná o tato doporučení: 

 zlepšení kvality života seniorů než o penziónu pro staré lidi,

 náplní volného času, zábavě a relaxaci než o divadelních představeních,

 cestě lidí s handicapem zpět do normálního života než o chráněném bydlení pro ně,

 zážitku ze setkání s uměním než o výstavách

„Ve svém poslání tedy hovořte raději o myšlenkách, přínosech a ambicích než o věcech“.

Zde autor shrnuje jeho postřehy. (BÁRTA, 2006, str. 32)

Jako příklad poslání bych uvedla Humanitární organizaci Adra, která má na svých 

webových stránkách uveřejněno následující poslání.

„ADRA je mezinárodní humanitární organizace působící ve více než 120 zemích světa. 

ADRA už od roku 1956 pomáhá nejenom bezprostředně po katastrofách doma i v zahraničí, 

ale podporuje i dlouhodobé rozvojové programy, které mají za cíl pomoci ohroženým 

skupinám převzít kontrolu nad svými životy. ADRA pomáhá lidem bez rozdílu rasy, pohlaví, 

vyznání nebo náboženského přesvědčení.“

http://www.adra.cz/adra/kdo-jsme

6.3. Situační analýza - analýza vnitřního a vnějšího prostředí organizace
V této fázi organizace identifikuje vnitřní prostředí organizace, což je vlastní zhodnocení 

předpokladů. 

Nyní se budeme věnovat principům vnější analýzy: 

http://www.adra.cz/adra/kdo-jsme
http://www.adra.cz/adra/kdo-jsme
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Vnější analýzu je možné chápat jako zhodnocení vnějších faktorů, které mohou ovlivnit 

vývoj služeb. 

K zjišťování vnějších faktorů se užívá takzvaná metoda STEP (faktory)

Jsou to faktory: 

 Ekonomické faktory

 Technologické faktory (technologický vývoj)

 Sociální faktory

 Politické faktory (státní politika)

Tato analýza vychází z minulého vývoje daného prostředí, také ze současné situace a je 

nutné hledět do budoucnosti. 

Faktory, které ji ovlivňují, jsou demografické trendy, perspektivy daného regionu nebo 

prostředí, nebo například trávení volného času uživatelů. 

Podívejme se tedy na jednotlivé vnější faktory podrobněji.

6.3.1. Ekonomické faktory

Jedná se o ekonomické prostředí, kde je nutné si uvědomit strukturu poptávky

po konkrétních službách, vlastní konkurenceschopnost, vývoj inflace, trendy vývojové 

ekonomiky, momentální životní situace, stupeň koncentrace zákazníků (klientů), preferenční 

hodnoty zákazníků (klientů). 

Zde je důležité vzít v potaz životní úroveň zákazníků (klientů) a zda jsou ochotni platit za 

námi poskytované služby. Pokud se jedná o služby, které pro ně nejsou životně důležité, může 

se stát, že zákazníci (klienti) přejdou k jiným poskytovatelům nebo se rozhodnou námi 

poskytované služby nevyužívat. Nutné je sledovat zda ministerstvo či kraj (nebo jiný 

poskytovatel finančních dotací) bude i nadále podporovat poskytované služby. 

V opačném případě je nutné se zamyslet nad jinými zdroji financí například donátory.

6.3.2. Technologické faktory

Neméně důležitým faktorem jsou technologické faktory, do nichž spadá rozvoj

a dostupnost nových technologií, sledování nových trendů ve vědeckotechnickém rozvoji 

a aktivní podíl uplatňující praktické výsledky. To může mít vliv i na vyšší 

konkurenceschopnost organizace. 
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Z praxe bych zde uvedla, že pokud organizace dokáže rychle reagovat na novou 

technologii a dokáže ji uvést do reálné činnosti, má velkou šanci pro několikaletý odběr 

produktů od klientů. Příkladem může být organizace Život 90, která jako jediná poskytuje 

tísňovou službu Areíon. Má mnoha set odběratelů, nejen seniorů, kteří ji používají. Tuto 

službu Život 90 také poskytuje i na svých pobočkách mimo území Hl. Města Prahy. Nyní dále 

rozvíjí další technické vybavení - Senior Inspekt, který monitoruje lidi, kteří například trpí 

některou z forem demence a mají obtíže při orientaci mimo své přirozené prostředí. 

6.3.3. Sociální faktory

Do sociálních faktorů patří změny v životním stylu obyvatelstva, změny v úrovni přijmu, 

také bychom neměli zapomenout na postupem času se měnící hierarchii hodnot jednotlivých 

skupin osob. To mohou být například měnící se mezilidské vztahy, vztahy v rodině, postoje 

ke kariéře a jiné. Nárůst počtu imigrantů a reakce společnosti na ně. Různé zásahy státu vůči 

lidem.

6.3.4. Politické faktory

Politické změny mají velký vliv na neziskový sektor. Každý nový zákon či vyhláška může 

ovlivnit organizaci jak pozitivně tak na druhé straně i negativně. Může také jít o změny 

v daních. 

Zde jsou uvedeny stěžejní body: 

 Politické vlivy: 

o Politická stabilita

o Daňová politika

o Podpora zahraničního obchodu

o Pracovní právo

o Integrační politika

o Ochrana životního prostředí

 Sociální vlivy: 

o Demografický vývoj

o Úroveň vzdělání a kvalifikace pracovních sil

o Rozdělení příjmů

(VOSTROVSKÝ, ŠTŮSEK, 2008, str. 25)
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Do neméně důležitých faktorů, které ovlivňují neziskovou organizaci, patří kulturní vlivy.

Jedná se o názory konkrétní společnosti, v nichž existuje určité společenství lidí. Nesmíme 

opomenout fakt, že kulturní faktory se mění vlivem subjektivních postojů lidí. 

6.3.5. Demografické vlivy

Demografické trendy mají vliv na neziskovou organizaci. Nyní se ukazuje zvyšující se 

trend nárůstu seniorské populace. Což může mít vliv na poskytování služeb orientovaných

na jejich potřeby. 

Nejvíce informací, které potřebujeme pro analýzu vnějšího prostředí, nalezneme například

na institucích, úřadech, vysokých školách a ve statistikách. 

6.3.6. Vnitřní faktory

Jedná se o vnitřní analýzu vlastních předpokladů, které ovlivňují chod organizace. Jsou to 

například oblasti týkající se managementu, zaměstnanců, fundraisingových aktivit, financí 

a účetnictví, realizace programů a projektů poskytování služeb, informační podpora, kultura 

organizace a také týmová komunikace. 

Je důležité, aby se všichni zainteresovaní jedinci nad těmito faktory zamysleli, protože

ovlivňují uspořádání organizace.

Měli bychom se zamyslet, jaké funkce zastává management v organizaci a co do těchto 

aktivit patří. Jsou to úkoly rozhodovací, plánovací, vedení a motivování lidí v organizaci, 

vyhodnocování. Proto je důležité se ptát, zda v organizaci se tyto uvedené úkoly dělají, v jaké 

formě a zda kvalitně.

Velmi důležitým prvkem v organizaci jsou samotní zaměstnanci a také dobrovolníci. 

Klademe si zde otázky, zda jsou pracovníci motivování k pracovním výkonům, ale také 

zda jsou vhodně finančně i jinak ohodnoceni? Mají možnost se profesionálně dále rozvíjet? 

Dobrovolníci jsou pevným základem v organizaci. Mohou přinášet své pohledy na chod 

organizace, doplňují pracovníky „vnějším pohledem“. Jindy jsou pojítkem mezi pracovníky 

a klienty. I zde je nutné plně podporovat dobrovolníky při jejich dalším rozvoji. 

Marketingové aktivity a PR aktivity
Tyto činnosti značně souvisí s vlastní prezentací organizace. Dokáže využít dostatečného 

množství své aktivity pro svou prezentaci navenek? Klademe si otázku, jestli víme, jaké jsou 

potřeby našich klientů? A reaguje organizace činnostmi, aby uspokojila potřeby klientů?
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Fundraisingové aktivity

Jsou to aktivity velice důležité pro chod organizace. Některé organizace ale nejsou 

schopny je zvládnout. Proto si můžeme položit otázku, jaké dárce budeme oslovovat i nadále. 

Kdy je vhodné začít oslovovat jiné nebo se spíše zaměřit na individuální dárce.

Zda by nebylo vhodné oslovit profesionála z oboru, který by tyto aktivity vedl. 

Finance, účetnictví a finanční řízení

Musíme si položit otázku, kolik stojí jednotlivé projekty a jestli na tyto projekty dokáže 

organizace vydělat svojí činností. Kolik vybereme od svých klientů? 

Realizace projektů a poskytování služeb

Tady dochází k ověřování, zda aktivity pořádané organizací jsou užitečné a tudíž 

uspokojují potřeby klientů. Realizované aktivity mají „své klienty“. 

Kultura organizace, komunikace a týmová spolupráce

V této oblasti je nutné se zaměřit na problémy týkající se firemní komunikace mezi 

jednotlivými odděleními či středisky. Nesmíme opomenout, jak je důležité, aby vedoucí 

dostatečně komunikovali se svými podřízenými. Aby zde panoval takzvaný „týmový duch“.

6.4. SWOT analýza
„Metoda SWOT představuje koncepční rámec pro systematickou analýzu, která usnadňuje 

porovnání vnějších hrozeb a příležitostí se silnými a (slabými) stránkami dotyčné organizace. 

Konkrétní kombinace silných (slabých) a příležitostí (ohrožení) pak vymezuje rámcovou 

strategii pro takovou situaci“. (BÁRTA, 2006, str. 56)

Název metody vznikl z počátečních písmen anglických slov:

Strengths - přednosti, silné stránky (přednostmi je možné označit takové činnosti, které

jsou v organizaci dobré, a je v nich konkurenceschopná)

Weakness - nedostatky, slabé stránky (jedná se o vše, co organizace nezvládá)

Opportunities - příležitosti ve vnějším prostředí (tedy vše co organizaci nabízí vnější okolí)

Threats - hrozby vnějšího prostředí
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Tabulka 2: Příklad možné podoby vypracované SWOT analýzy

Vnitřní faktory

Vnější faktory

Slabé stránky: (W)
1. nejasný strategický záměr
2. nedostatek manažerských 
schopností
3. nekompetentnost atd. 

Silné stránky: (S)
1. adekvátní finanční zdroje
2. schopní řídící pracovníci 
3. uznávaná vůdčí pozice atd.

Příležitosti: (O)
1. rozšíření nabídky
2. vstup do nové oblasti
3. oslovení nových klientů

WO strategie „hledání“
Překonání slabé stránky 
využitím příležitosti

SO strategie
„využití“
využití slabé stránky ve 
prospěch příležitosti

Ohrožení: (T)
1. konkurence
2. měnící se potřeby klientů
3. nepříznivý sociální vývoj

WT strategie
„vyhýbání“
Minimalizace slabé stránky a 
vyhnutí se ohrožení

ST strategie
„konfrontace“
využití silné stránky
o odvrácení ohrožení

(VOSTROVSKÝ, ŠTŮSEK, 2008, str. 31)

Jedná se o analýzu, která se zaměřuje na momentální slabé a silné stránky organizace 

z hlediska svých klientů (zákazníků) ve vztahu k příležitostem a také hrozbám. 

Hrozby je možné identifikovat jako možnosti a vlivy, které jsou negativní, mají vliv a jsou 

přesahující do budoucnosti. 

6.5. Stanovení cílů
Nyní se dostáváme do další fáze strategického plánování. Jedná se o stanovení cílů, které 

je nutno definovat pro jednotlivé úrovně organizace. 

Cíle by se měli písemně zaznamenat, protože to má psychologický dopad na jednotlivce, 

kteří je budou posléze vykonávat. 

Abychom byli schopni vytvořit správně cíl, měli bychom vědět, že cíl musí mít své 

principy: 

1. měřitelný

2. reálný 

3. náročný, ale dosažitelný

4. srozumitelný

5. hierarchický

6. kvantitativní tam, kde je to možné

(BÁRTA, 2006, str. 47)

Měřitelný

Cíl by měl být co nejvíce měřitelný, aby lidé v organizaci poznali, že svůj cíl splnili či 

nikoliv.
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Reálný

Pokud si stanovíme nereálné cíle, nejsou pro pracovníky motivující. Pokud pracovníci již 

předem vědí, že cíl nelze splnit, je takový cíl špatný. Nesplnitelným cílům bychom se měli 

vyvarovat. 

S tím také souvisí další zásada. Náročný, ale dosažitelný.

Srozumitelný

Tím je míněno, vytvářet jen takové plány, které jsou jasné a srozumitelné všem lidem, 

kteří jsou v organizaci a podílejí se na každodenní činnosti. 

Hierarchický

Jednotlivé plány na sebe navazují podle hierarchie. Tedy „jednodušší“ plány musí 

navazovat na složitější cíle dané organizace. 

Kvantitativní

Čímž jsou myšleny takové cíle, které můžeme vyhodnotit dle „množství, čísel“. 

Zde bych uvedla příklady: 

Do konce roku 1999 zvýšit podíl výnosů z vlastní činnosti tak, aby dosáhl 50% z celkových 

příjmů. 

(BÁRTA, 2006, str. 50)

Za přijaté cíle mohou být brány jen takové, které byly přijaty a odsouhlaseny manažery či 

vedoucími na všech úrovních a také zaměstnanci. 

Vedle strategických cílů organizace existují i další plány. Jsou to takzvané taktické, 

operativní, personální cíle.

Taktické plány zahrnují cíle jednotlivých článků organizace. Můžeme je shrnout jako 

konkrétní pravidla plánů do ročních období, jednotlivých dílčích útvarů (jsou formulovány 

konkrétními projekty navázány na časové období). 

Operativní plánování

Vycházejí z konkrétních taktických rozhodnutí a plánů, představujících soubor činností, 

které jsou již známé z přesně vymezených úkolů a zdrojů. 
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Personální

To jsou jednotlivé úkoly zaměstnanců. 

Plánovací období ve strategickém plánování jsou uvedeny takto: 

Dlouhodobé plány jsou definovány na několik let, jsou plánovány na 3 až 5 let, jedná se 

tedy o víceleté plány. Střednědobé plány jsou označovány někdy také jako taktické a plánují 

se na 1 až 3 roky. Krátkodobé cíle, jsou většinou plánovány na 1 až 3 měsíce. Také se jim 

může říkat, že jsou taktické – čtvrtletní. Operativní plány tudíž krátkodobé plány, jsou plány 

stanovené na týden či měsíc. 

6.6. Metody stanovení dlouhodobých cílů
Pro vytváření dlouhodobých cílů je nutné volit vhodnou strategii k jejich dosažení. 

Strategie může být definována jako dlouhodobý plán činností zaměřený na dosažení 

nějakého cíle. (slovník cizích slov)

Jedná se tedy o soubor činností a akcí, které po zhodnocení všech faktorů vedou 

k dosažení nějakého cíle. Proto musíme volit vhodnou strategii v organizaci. 

Existují čtyři základní strategie. 

1. SO strategie (odvozeno od silných a slabých stránek), což je přeloženo z anglického 

slova „Strengths“ a „Opportunities“.  Tady je základním bodem to, že se staví 

strategie na silných organizacích, aby došlo k využití silných stránek z vnějšího 

prostředí. 

2. WO strategie, tato strategie staví na silných stránkách a příležitostech. Přeloženo 

z anglického překladu „Weaknesses“ a „Opportunities“. Zde se strategie zaměřuje

na zlepšení slabých stránek, aby mohli využívat příležitostí z vnějšího prostředí. 

3. ST strategie, zaměřuje se na silné stránky a hrozby. Z překladu „Strengths“ 

a „Threats“. Strategie staví na silných stránkách, snaží se co nejvíce omezit hrozby, 

které jsou ve vnějším prostředí. 

4. WT strategie, zaměřuje se na minimalizaci slabých stránek organizace a snaží se 

vyhnout hrozbám přicházejícím z vnějšího prostředí. Odvozeno z anglického překladu 

„Weaknesses“ a „Threats“. 

Na každé organizaci je, jakou strategii zvolí a která je pro ni důležitá. Při výběru strategie 

je nutné brát v potaz například analýzu vnějšího prostředí, kterou si organizace vytvořila 
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(viz   předchozí kapitola) a také zkušenosti jednotlivých pracovníků podílející se

na strategickém plánování a další faktory. 

Pro vytváření podnikové strategie je dobré užívat metodu „brainstormingu“. 

Jedná se o hromadění nápadů, bez toho, abychom rovnou říkali, zda jsou dobré nebo 

špatné. Je to společná práce více lidí, která může být dobrým „motorem“ pro zrod dobrých 

myšlenek. Jedná se o co nejpestřejší výběr myšlenek, které osoby napadají. Nápady se 

zapisuji nejlépe barevným fixem na tabuli a posléze se vybírají co nejlepší nápady, které se 

dále rozpracovávají.

Existují i další metody hledání řešení a to je například metoda informační krabice. 

Jedná se vlastně o metodu „brainstormingu“, ale nápady se vhazují anonymně do krabice.

Poté se jednotlivé lístky vybírají a nápady se čtou. Je to metoda vhodná pro větší okruh osob a 

klade důraz na anonymitu. 

Další možné metody jsou diskutovány v následujících kapitolách.

6.6.1. Systém 356

Praxí ověřená čísla 3-5-6 říkají: 

 vytvořte skupiny po šesti lidech, 

 dejte každému úkol napsat 3 řešení určeného problému a omezte čas na hledání 

těchto řešení na 5 minut,

 po uplynutí pěti minut změňte složení skupin nebo nechte kolovat papíry 

s vytvořenými nápady od skupiny ke skupině jako inspiraci do dalšího 

pětiminutového kola

Metoda se hodí nejlépe pro středně velké skupiny. Třicet lidí může za půl hodiny 

vyprodukovat tímto způsobem 90 nápadů. Skupiny je možné vytvářet tak, aby na sebe 

nenaráželi účastníci, kteří si vzájemně nesedí, což nelze při všech sezeních splnit.

(BAUMAN, 2008, str. 284)

Pro výběr vhodné strategie je možné užít několik metod, které pomáhají při volbě 

hodnocení možností.

6.6.2. Ďáblův advokát

Tato technika je stará tisíce let. Skupina zvolí „ďáblova advokáta“ - osobu, která má 

povinnost napadat navrhovaná řešení a ukázat tak jejich nedostatky. Ďáblův advokát by měl 

rozumět problému. Nesmí napadat autory návrhů, má pouze věcně kritizovat to, co je 
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navrhováno. Protože má ďáblův advokát kritiku „v popisu práce“, má velkou šanci, že ostatní 

opravdu nebudou brát jeho slova osobně, a že tedy nedojde ke sporům. 

Pro případ, že tato šance selže, je připraven zasáhnout facilitátor porady.

6.6.3. Multikriteriální analýza

Jednotlivé možnosti řešení jsou hodnoceny z hlediska stanovených kritérií (každé z nich 

může mít ještě odlišnou váhu). Podle toho, do jaké míry vyhovuje dané řešení určitému 

kritériu, jsou mu přiděleny body. Počet získaných bodů se případně může násobit vahou 

příslušného kritéria.

Celkový bodový součet, získaný po aplikaci všech kritérií, stanovuje pořadí jednotlivých 

možností. Metoda je trochu složitější, popis přesného postupu a diskusi některých úskalí lze 

najít v literatuře.

6.6.4. Distributivně-delegativní bodování

Zatímco předchozí metoda nabízela exaktní nakládání s často nepřesnými čísly, tento 

způsob je jednodušší a intuitivnější. Každý účastník hodnocení má určité množství bodů, 

například 100. Tyto své body může libovolně rozdělit mezi posuzované možnosti (třeba i dát 

jedné z variant vše, ostatním nic) nebo pokud se na hodnocení necítí, může část nebo všechny 

své body přenechat někomu jinému či rozdělit mezi více jiných osob. Pořadí vzniklé

po sečtení bodů u jednotlivých možností bývá skupinou lépe přijato než pořadí z časově 

daleko náročnější multikriteriální analýzy, protože intuitivní postup má ve srovnání s 

racionálním postupem řadu výhod.

6.6.5. Metody ke společnému konsensu

Přestože ostatní metody rozhodování mají své zřejmé výhody, neziskovému sektoru je 

blízké především společné, participativní rozhodování. Až nebezpečně často je tento pojem 

spojen s představou hlasování. Hlasování má ovšem jeden závažný fakt, není-li jednomyslné, 

zanechává za sebou přehlasovanou menšinu, která může být nespokojena. Proto je hlasování

teprve tím posledním útočištěm, ke kterému se můžeme uchýlit, když jiné metody selžou. 

V prvé řadě bychom se měli pokusit dosáhnout konsensu.

Konsenzus

Konsenzus předpokládá shodu mínění ve skupině. po prodiskutování se všichni dokáží 

shodnout na jednom rozhodnutí, s kterým všichni souhlasí a jsou připraveni jej prosazovat. 
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V praxi konsenzus znamená, že každý dává v souvislosti s konkrétním řešením upřímně 

přednost shodě před trváním na případných vlastních odlišných názorech.

Aby mohl každý přes své případné dílčí výhrady souhlasit, musí mít předem možnost své 

výhrady formulovat, přesvědčit se, že byly ostatními pochopeny a se vší vážností vzaty

do úvahy.

V případě konsenzu nejde o vytvoření názorového monolitu, ale spíše o porovnání váhy 

možnosti trvat na vlastních výhradách a možnosti respektovat mínění skupiny. Budí-li nás 

naše připojení se ke konsenzuálnímu rozhodnutí v noci ze spánku, jde spíše o podlehnutí 

nátlaku či manipulaci než o dosažení konsenzu. Je věcí facilitátora postarat se o to, aby 

takovéto pseudokonsenzy pod jeho vedením nevznikaly.

Bodování

Nelze-li dosáhnout konsenzu, můžeme se ve skupině dohodnout, že rozhodnutí se přikloní 

k možnosti, která zvítězí v nějakém systému přidělování bodů. Tyto systémy mohou být 

složité (sem patří např. výše zmíněná multikriteriální analýza) či jednodušší (např. 

distributivně-delegativní bodování). Jsou případy, kdy si vystačíme se zcela jednoduchým 

školním systémem známkování od 1 do 5. Extrémním zjednodušením bodovacího systému se 

vlastně dostáváme k metodě hlasování.

Hlasování

Při hlasování rozhoduje většina, která může být různě definovaná (obvykle jako 

nadpoloviční, při rozhodování o zásadních změnách třeba i přísnější, například třípětinová 

nebo dokonce dvoutřetinová). Hlasování může být tajné (pomáhá svobodnému vyjádření, 

často posunuje výsledek ve prospěch menšinových názorů) nebo veřejné (umožňuje 

kontrolu).

Před hlasováním by mělo dojít k diskusi, ve které se účastníci porady vzájemně upozorní

na klady a zápory jednotlivých možností. Hlasování bez předchozí výměny argumentů je 

pouhým převálcováním menšiny většinou.

Diskuse přináší lépe zvážit možnosti (ani zdaleka ne vždy jsou argumenty většiny 

kvalitnější než argumenty menšiny), občas činí poměr hlasů mezi většinou a menšinou 

výraznější (a zmenšuje tak okruh potenciálně nespokojených, přehlasovaných účastníků) a 

především tím, že i nositelé menšinového názoru dostali před rozhodováním prostor k 

argumentaci, snižuje míru nespokojenosti v menšině a nebezpečí jejího bojkotu 

odhlasovaného rozhodnutí.
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Zde se kruh uzavírá, neboť limitním případem tohoto procesu sbližování názorů a růstu 

spokojenosti je konsensus. Ten samozřejmě nesmí být v diskusi ani jinak vynucen, téměř 

stoprocentní výsledky voleb v minulost neměly s naší definicí konsensu nic společného.

Ve fázi volby vhodných strategií je nutné vyloučit nejdříve takové, které jsou 

z nejrůznějších důvodů pro organizaci nevhodné. Někdy je velmi dobré se zaměřit na SWOT 

analýzu, kde nalezneme užitečné tipy pro jejich definování. 

Při volbě konečné strategie je dobré se podívat například jaký má dopad na finanční 

ohodnocení nákladů, jaký bude mít dopad na personální stabilitu a zda dokáže navázat

na dostupné zdroje. 

Neshody při volbě strategií je možné zvládnout pomocí následujících postupů:

 Věnovat dostatek času tomu, aby si obě strany vyjasnily důvody, které je vedou 

k rozdílným názorům. Příčinou mohou často být rozdílné hodnoty, které vyznávají 

jednotliví pracovníci organizace.

 Pozvat nezávislou stranu, jež pomůže oběma nesvářeným skupinám vyjasnit důsledky, 

které by vyplynuly z realizace navrhovaných alternativních strategií.

(BÁRTA, 2006, str. 62)

Existují i jiné strategie, které se běžně užívají v neziskovém sektoru, jedná se například

o strategii růstu. Ta se zaměřuje, jak je již z názvu patrné, na růst a rozvoj organizace. Další 

strategií může být strategie spolupráce, kdy organizace může tvořit koalici s jinými 

neziskovými organizacemi, které vykonávají stejné či podobné programy pro klienty 

(zákazníky). Strategie zeštíhlení, což je patrné již z názvu, kdy se musí představenstvo 

rozhodnout a snížit či omezit své programy či omezení její činnosti. Také existují strategie 

takzvaného „zaměření“, kdy je nutné omezit pestrost programů a zaměřit se na jednu a to 

„nejsilnější“ činnost. 

Někdy se může objevit strategie k ukončení činnosti, to je když již není možné plnit cíle a 

poslání. A tudíž vnikl důvod k ukončení. 

6.7. Implementační plán
Implementační plán je vlastně prostředníkem mezi cíli a strategiemi strategického plánu a 

každodenními činnostmi jednotlivých pracovníků dané organizace. 
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Implementační plán obsahuje: 

 krátkodobé cíle pro jednotlivá oddělení

 plán programů a služeb po celém období strategického plánování

 personální plán pro pokrytí programů

 odhad výdajů, které budou nutné k úhradě implementačních akcí

 finanční plán na období implementace

 alternativní plán implementace pro případ mimořádných akcí

Tady se zaměřujeme na jednotlivé úseky koncepce plánování. Jde o cílené ujasnění si 

kroků ve strategickém plánování. 

Krátkodobé cíle pro jednotlivá střediska obsahují, co které středisko musí připravit 

a v jakém časovém horizontu. Do plánu programů a služeb po celém období plánování patří 

rozpis jednotlivých cílů po celém období strategického plánování. Tudíž pokud máme 

stanoveno plánování na 5 let, tak zde rozvrhneme jednotlivé úkoly na období 5 let. Je nutné si 

uvědomit, že pro správné plnění plánu, musíme mít i dostatečný tým pracovníků, kteří budou 

úkoly plnit. Toto je docela obtížné, protože pracovníci, dle mé zkušenosti, musí úkoly plnit 

nad rámec své pracovní náplně. Finančním plánem je zde myšleno finanční ohodnocení 

pracovníků, ale i externistů, kteří spolupracují s organizací. Nesmíme opomenout na finanční 

ohodnocení mentora, který celým plánováním organizaci provází. Tato setkání se odehrávají 

opakovaně, tudíž mohou být finančně náročná. 

Organizace, která plánuje „jeden konkrétní plán“, by také měla přemýšlet o jiné 

alternativě, pokud by se nemohl „konkrétní“ plán uskutečnit. 

6.8. Metoda řízení a organizování
Strategické plánování je dlouhodobý proces, který se snaží vytvářet dlouhodobé cíle. Jeho 

cílem je vytvoření co nejvíce konkurence schopné organizace a získání dobrého postavení

na trhu. Musí se zajímat také o co nejefektivnější využívání svých zdrojů a minimalizovat 

rizika popřípadě chyb z nich plynoucí. 

Důležitým faktorem pro plánování je srozumitelné vysvětlení cíle plánování pro ostatní 

zaměstnance v hierarchickém žebříčku. Tedy všem bez jejich odborného zaměření 

a kvalifikační úrovně. Stanovení cílů vždy přináší vrcholové vedení. Vedení také má za úkol 

koordinovat jednotlivé pracovní jednotky v organizaci. 

„Metoda řízení podle cílů je založena na principu, že vedení organizace stanoví cíle 

a jednotliví řídící pracovníci společně s řadovými zaměstnanci se snaží ztotožnit s těmito cíli, 



37

přičemž cíle nižšího stupně jsou provázány a navazují na cíle vrcholového managementu. 

Tato metoda propojuje jednotlivé cíle se stanovenými cíli jednotlivých zaměstnanců, čímž se

zařazuje mezi vstřícné metody“. (VOSTROVSKÝ V., ŠTŮSEK J., 2008, str. 93)

Také můžeme uplatnit metodu „delegování“, čímž jak je patrné již dle názvu, že vedoucí 

pracovníci předávají své strategické záměry a myšlenky svým podřízeným dle hierarchického 

„kmene“ v organizaci. Ale za předpokladu, že pracovník má patřičné vzdělání, zkušenosti, 

a je přímým podřízeným článkem. 

Zde bych chtěla uvést, že existuje i časová rovina plnění termínů dopracování jednotlivých 

úkolů. 

Mohou se také objevit nenadálé změny, na které je možné se připravit. Ale existuje i řada 

nenadálých změn jako je například odchod důležitého zaměstnance.

Tudíž je velmi rozumné se zaměřit na jednotlivé pracovníky a podporovat je v odborném 

růstu, jako jsou návštěvy seminářů či kurzů nebo jim umožnit stáže v jiných organizacích. 

6.9. Kontrola plnění plánů
Kontrola plánování je neoddělitelnou součástí procesu strategického plánování. Kontrola

představuje průběžné sledování jednotlivých plánů a cílů, tudíž aby nedocházelo k odchylkám

od dohodnutých stanov v organizaci.

Vnitřní kontrola dává optimální pohled na jednotlivé věci. Neměla by mít pouze formální 

náležitosti, ale měla by být důsledná. Pokud by nedošlo k důsledné kontrole, mohlo by se stát, 

že plán by mohl být opožděn (termínem) anebo by nemusel být uskutečněn. Také může 

odhalit různé odchylky, předchází nedostatkům, může přinést podklady pro zlepšení 

organizační struktury a může upozornit na některé chyby během předchozích kontrol. 

Existují například vizuální kontroly, které jsou činěny přímo na pracovišti jednotlivými 

manažery. Nebo může se také jednat o tzv. Analýzu a zkoumání rozdílů. Ta spočívá v analýze 

jednotlivých dat s plánovanými. 

Existují ale i překážky při kontrolování, to je například nesnadné odhadování budoucnosti. 

Čímž může být organizace ohrožena, protože jsou plány plánovány na několik led dopředu. 

S tím také souvisí míra stárnutí dosavadních plánů. Je nutné pamatovat na měnící se globální 

trendy a události, které mohou ovlivnit chod organizace. 

Nesmíme opomenout na nedostatek vhodných informací nebo také na nesprávné 

informace, které plánující získají a použijí je. 
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6.10.Externí vedení
Jak jsme již viděli, proces plánování je poměrně složitý a proto je dobré uvážit, zda 

nevyužít odbornou pomoc, která celý proces plánování povede. 

„je obvyklé, že proces SP facilituje nezávislý poradce, který řídí a usnadňuje

proces komunikace, a přispívá tak k efektivnímu vedení diskusí, jasnému definování závěrů 

apod.“ (BAUMAN, 2008, str. 277)

Z mé zkušenosti je dobré užít služeb odborníka, který proces vede. Má funkci „pouze“ 

moderátora, provází skupinu, dává zpětnou vazbu některým názorům a tvrzením plánujícím 

v kolektivu. Pomáhá udržet „jednu“ linii, aby nedocházelo ke „sklouznutí“ od tématu,

a pomáhá při tempu plánování a dodržování časové a termínové linie. 

Bohužel řada organizací nemá na odborníka finanční prostředky, protože takové vedení 

může být velmi finančně náročné. 

6.11.Časová osa plánu
Velmi významnou součástí plánování je vytvoření věcného a časového plánu. V této fázi 

je důležité si ujasnit, které problémy chceme nejvíce řešit. V jakém časovém horizontu 

a frekvenci se budou jednotlivá setkání konat. Jaký budou mít setkání program, co se tedy 

bude řešit. 

6.12.Pracovní tým
Před zahájením plánování je nutné zvolit pracovní tým, který se bude zabývat 

jednotlivými úkoly a bude se účastnit samotného procesu. 

Měli by být zastoupeni všichni pracovníci (například vedoucí jednotlivých oddělení, jejich 

zástupci, ekonomové, pracovníci jednotlivých oddělení a další). 

Zpracování výsledků a vytvoření výsledného plánu a předložení jich ke schválení. Tady 

dochází k celkovému vytvoření plánů a také předložení výsledků vedoucím, kteří budou 

obeznámeni s ním. 

Pokud dojde ke schválení, můžeme se pustit do plánování. 
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7. Případová studie – strategické plánování na Židovské obci
Nyní bych chtěla zaměřit na analýzu a popis uskutečněného strategického plánování 

v konkrétní organizaci.

Na Židovské obci pracuji jako sociální pracovnice od roku 2009. Od srpna 2009 jsem 

působila na pozici sociální pracovnice ve středisku Komplexní domácí péče Ezra, která 

poskytuje osobní asistenci seniorům a zdravotně handicapovaným osobám. V říjnu 2011 jsem 

přestoupila v rámci organizace na středisko- Sociální oddělení, kde působím doposud. Zde 

pracuji také na pozici sociální pracovnice. 

Jako sociální pracovnice jsem měla možnost se aktivně a pravidelně účastnit jednotlivých 

úkolů a spolupracovat na vytváření výstupů z plánování.

Před samotným psaním této diplomové práce jsem informovala všechny moje přímé 

nadřízené o mém úmyslu psát a uvádět data týkající se organizace. Jednotlivé vedoucí 

středisek mi schválili moje jednání a dovolili mi uvádět výstupy plynoucí z plánování. 

Nejprve bych ráda představila organizaci, kde proběhlo strategické plánování a jejíž výstupy 

v této práci uvádím.

7.1. Představení organizace
Židovská obec v Praze je registrována na ministerstvu kultury v rejstříku registrovaných 

církví a náboženských společností a dalších právnických osob založených registrovanými 

církvemi a náboženskými společnostmi a registrovaných nebo evidovaných podle zákona 

č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech.

Židovská obec v Praze sdružuje občany z více než čtyřiceti procent území České

republiky, kteří se hlásí k židovskému vyznání, národnosti nebo původu a kteří nejsou 

příslušníky jiných církví nebo náboženských společností nebo jiných židovských obcí v ČR 

a byli přijati za členy. Zajišťuje náboženský a kulturní život svým členům, prostřednictvím 

oddělení sociální a zdravotní péče poskytuje pomoc v oblasti sociální a psychosociální 

členům židovské obce a jejich rodinným příslušníkům, kteří se ocitli v nepříznivé životní

situaci. Podporuje vzdělávání svých členů v židovských tradicích a přispívá k všeobecnému 

vzdělání v judaismu a židovské historii, zejména při práci s mládeží. Aktivně vystupuje proti 
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všem projevům antisemitismu, rasismu, xenofobie, nacismu, fašismu, proti diskriminaci 

a netoleranci a chrání památku židovských obcí.

V roce 2011 bylo k 30. prosinci 2011 evidováno 1872 řádných členů (z toho 861 mužů

a 1011 žen), 147 nositelů mimořádného statusu (z toho 76 mužů a 71 žen) a 27 hostů (z toho 

15 mužů a 12 žen). Průměrný věk členů se i nadále snižuje: u mužů je 50 let (u nositelů 

mimořádného statusu 42 a u hostů 29), u žen 55 (u nositelek mimořádného statusu 51 a u 

hostů 38).

Meziročně došlo k nárůstu počtu členů i nositelů mimořádného statusu. U nositelů statusu

hosta došlo vzhledem k důsledku dodržování jednoletého trvání statusu hosta k výraznému

poklesu počtu hostů. Počet členů vzrostl o 47, nositelů mimořádného statusu o 4 a hostu ubylo

o 59 (zdroj výroční zpráva za rok 2011).

7.2. Počátky strategického plánování
První myšlenka se zrodila na podzim v roce 2010, při níž došlo k diskuzi o vhodnosti 

strategického plánování v organizaci. Také zde probíhalo jednání o výhodách a nevýhodách 

samotného plánování.

Samotný plán byl vytvořen v průběhu roku 2011 s předpokládanou realizací od ledna 

2012. 

Cílem plánování je vytvoření koncepce dalšího rozvoje a zkvalitňování služeb poskytovaným 

klientům a zároveň budování motivujícího prostředí pro zaměstnance, kteří služby zajišťují. 

V rámci strategického plánu jako efektivního nástroje řízení bude proto upřesněno jaké 

oblasti je potřeba v sociálních službách ŽOP rozvíjet, které chybějí a je nutné na nich 

pracovat a v neposlední řadě zamyšlení se nad vývojem sociálních služeb v následujícím 

čtyřletém období. 

Po kladném rozhodnutí všech představitelů jednotlivých středisek se začal tvořit 

strategický plán na rok 2012 až 2015. 

7.3. Pracovní tým
Tým zabývající se strategickým plánováním byl určen jednotlivými vedoucími středisek, 

kdy za každé z nich bylo nominováno několik osob. Převážně se jednalo o sociální 

pracovnice, vrchní zdravotní sestru a také staniční sestru, vedoucí všech tří středisek, 

pracovníka v přímé péči, finanční asistentku, ergoterapeutky a další. 

Termíny schůzek byly přesně naplánovány, jednalo se o 20 schůzek během 1. roku. 
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Ke spolupráci byl přizván externí pracovník, který měl za úkol metodicky vést jednotlivá 

setkání a dohlížel na celkový průběh. Přičemž schůzek s odborníkem bylo naplánováno na 10 

společných jednání. 

Pracovní tým pracoval v malých skupinách, které nebyly striktně rozděleny, ale byl 

rozdělen dle jednotlivých středisek poskytující sociální služby. 

7.4. Představení jednotlivých středisek a popis jejich činnosti
Židovská obec má tři střediska, která poskytují sociální služby, které jsou registrované 

a poskytují sociální služby dle zákona 108/2006 Sb.  

Tyto služby jsou následující: 

 Domov sociální péče Hagibor

 Sociální oddělení 

 Komplexní domácí péče Ezra

Tato střediska při zajištění svých služeb spolupracují se Střediskem autodopravy, které 

poskytuje služby dopravy při výkonu základních a fakultativních činností registrovaným 

sociálním službám. 

Cílem středisek je společná spolupráce mezi sebou a v návaznosti péče o klienta. Společný

klient všech tří středisek je senior starší 65 let a zdravotně handicapovaný jedinec.

Klient, který vstoupí do kterékoliv ze služeb, může průběhu let projít všemi typy služeb. 

Pokud člověk potřebuje pomoci v domácnosti se svou sebepéčí nebo s pomocí o domácnost, 

může využít služeb osobní asistence, při zhoršení zdravotního stavu a nutné hospitalizace poté 

může využít respitního pobytu v zařízení a posléze se může navrátit zpět do domácího 

prostředí. Pokud se člověk cítí oslaben a nemůže zůstat doma sám, může užít pobytu 

v penzionu Charlese Jordana, který poskytuje byty - garsoniéry a také služby pečovatelské 

služby. Pokud se již klient necítí si být jistý ani v tomto prostředí může užít služeb domova 

sociální péče Hagibor. 

Jako doplňkové služby jsou pořádané aktivity pro seniory, jenž je Klub Zdraví, který se 

zaměřuje na trávení volného času, pořádá vycházky a výlety v Praze, ale i v jeho okolí.

Sociální oddělení dále poskytuje služby pro mladší generaci tzv. II. a III. generaci a také 

pro jejich děti, pořádá výlety, příměstské tábory, tábory v přírodě. 

Všechny služby jsou provozovány pod záštitou Židovské obce v Praze, viz Obrázek 4. 
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Obrázek 4: Struktura sociálních organizací Židovské obce

Židovská obec je vedena volenými orgány, tzv. Reprezentací, která má nyní 24 členů a má 

také 2 virilní členy. Reprezentace je volena 1x za čtyři roky, po shromáždění členů je 

nejvyšším orgánem obce, plní roli obecného parlamentu. 

Židovská obec je vedena předsedou obce, který je statutárním zástupcem obce. Vedení 

obce plní roli obecné exekutivy. V současné době má vedení 8 členů.  

Revizní komise je kontrolním orgánem obce a dohlíží na plnění stanov obce. V současné 

době má 7 členů. 

Střediska poskytující sociální služby odpovídají předsedovi Židovské obce v Praze. 

Každé ze středisek má svou vedoucí, která je dále zodpovědná vedení Židovské obce. 

V každém středisku existuje samostatný tým pracovníků, kteří poskytují sociální služby. 

Profesní zastoupení je uvedeno u každého subjektu zvlášť.  

Hlavním cílem středisek je poskytovat sociální a zdravotní služby na profesionální úrovni 

dle individuálních potřeb jejich uživatelů.

Z časového hlediska se jednotlivá střediska vyvíjela. Nejdříve vzniklo sociální oddělení, 

které poskytovalo donášku obědů svým klientům. Postupem času byl zprovozněn penzion 

Charlese Jordana, který byl nejdříve na Praze 8, nyní sídlí na Praze 7 (Holešovice). 

Poté vznikla Komplexní domácí péče, která poskytovala pečovatelskou službu pro klienty 

a také terénní zdravotní služby. Nyní je přebudována na osobní asistenci, která je poskytována 

u klienta v jeho přirozeném prostředí. Terénní zdravotní služby jsou zachovány. 

Nejmladším z těchto subjektů je Domov sociální péče Hagibor, který vznikl v roce 1999.
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7.4.1. Domov sociální péče Hagibor 

(dle §49 Zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění) Registrovaným 

poskytovatelem služby je Židovská obec v Praze.

Poslání

Posláním služby je nabídnout seniorům takové bydlení a péči, aby se mohli cítit jako 

doma a aby si mohli v maximální míře zachovat takový způsob života, na který byli zvyklí ze 

svých domovů, s ohledem na potřeby a práva ostatních klientů služby. 

Cíle služby

 poskytnout seniorům kvalitní a důstojný pobyt se zabezpečením jejich potřeb,

 poskytovat služby v souladu s individuálním přáním klienta a objektivní potřebou 

péče neboli vytvořit služby na míru pro každého uživatele služby,

 poskytnout klientovi pocit bezpečí,

 zapojit klienta do rozhodování o průběhu služby,

 motivovat rodinu ke spolupráci s personálem při péči o seniora,

 doprovázet klienta do konce života bez zbytečného stěhování z pokoje na pokoj nebo

do nemocnice.

Zásady 

Filozofie péče v DSP Hagibor vychází z obecných zásad judaismu a základních 

společenských hodnot: úcta k životu, k moudrosti stáří, doprovázení seniora do konce jeho 

životní cesty v jeho prostředí; respekt k partnerství, individuální přístup neboli péče na míru; 

optimální poměr mezi počtem personálu k počtu klientů, zjišťování potřeb klientů, bezpečné 

prostředí a důstojné podmínky.

V DSP Hagibor dodržujeme židovské tradice, svátky, máme košer stravování. 

Cílová skupina 

Senioři, kteří z důvodů věku, zhoršeného zdravotního stavu a snížené soběstačnosti se již 

nemohou o sebe starat sami ve svém přirozeném prostředí a potřebují celodenní pomoc druhé 

osoby, se zvláštním zřetelem k přeživším holocaustu. 



44

Kapacita služby je 52 lůžek.

Služba se poskytuje celoročně, celodenně.

Registrovaným poskytovatelem služby je Židovská obec v Praze  (dle §44 Zákona 108/2006 

Sb., o sociálních službách v platném znění).

7.4.1.1.Organizační struktura
Obrázek 5: Organizační struktura - domov sociální péče Hagibor

7.4.1.2.Odlehčovací služby

Poslání

Posláním Odlehčovacích služeb (dále jen OS) je pomoci pečujícím osobám udržet nejen 

kvalitu života seniorů nebo jiných dospělých osob se zdravotním postižením, o které pečují 

v jejich domácím prostředí, ale i kvalitu vlastního života při výkonu této péče. Naším 

posláním je podat pečujícím pomocnou ruku ve chvíli, kdy oni sami potřebují odpočinek či 

čas pro sebe. Chceme v maximální míře přispět k tomu, aby si osoby s omezenou 

soběstačností mohli zachovat svůj dosavadní způsob života a co nejdéle bydlet v domácím 

prostředí a aby pečující osoba mohla načerpat síly pro další péči. 

Cíle služby

 poskytnout pečující osobě nezbytný čas pro vlastní potřeby, 

 poskytnout úlevu pečujícím osobám (rodině),

 poskytnout dospělým osobám se zdravotním postižením/seniorům po dobu odpočinku 

pečující osoby kvalitní a důstojný pobyt se zabezpečením jejich potřeb,

 umožnit dospělým osobám se zdravotním postižením/seniorům změnit na krátkou 

dobu prostředí se zajištěním potřebných služeb, 

 přispět ke zvýšení kvality a rozsahu již nabízených sociálních služeb klientům naší 

cílové skupiny.



45

Zásady

Filozofie péče v DSP Hagibor vychází z obecných zásad judaismu a základních 

společenských hodnot: úcta k životu, k moudrosti stáří, doprovázení seniora do konce jeho 

životní cesty v jeho prostředí; respekt k partnerství, individuální přístup neboli péče na míru; 

optimální poměr mezi počtem personálu k počtu klientů, zjišťování potřeb klientů, bezpečné 

prostředí a důstojné podmínky.  

V DSP Hagibor dodržujeme židovské tradice, svátky, máme košer stravování. 

Cílová skupina 

 senioři, kteří z důvodů snížené soběstačnosti a zhoršeného zdravotního stavu potřebují 

naši péči,

 dospělé osoby se zdravotním postižením, které potřebují naši péči

Kapacita služby je 10 lůžek. Služba se poskytuje celoročně, celodenně. Maximální délka 

pobytu je 3 měsíce.

7.4.1.3.Denní stacionář
Poslání

Posláním Denního stacionáře (dále jen DSt) je udržování kvality života seniorů, kteří 

v důsledku zhoršení zdravotního stavu a mírného snížení soběstačnosti již potřebují během 

dne pomoc či dohled druhé osoby. Naším posláním je podporovat klienty v zachování 

soběstačnosti a nezávislosti, zamezit sociální izolaci a vzniku pocitů odcizení. 

Umožnit sociální začleňování a navazování společenských a přátelských kontaktů, nabídnout 

aktivní způsob trávení dne v bezpečném prostředí. Chceme v maximální míře přispět k tomu, 

aby klienti mohli zachovat svůj dosavadní způsob života a co nejdéle bydlet v domácím 

prostředí. Zároveň chceme poskytnout podporu a pomoc pečujícím osobám. 

Cíle služby 

 zachování v co nejvyšší míře samostatnosti a soběstačnosti klientů 

 nabídka vyplnění dne aktivitami dle zájmu klienta

 podpora důstojnosti každé osoby

 poskytnutí úlevy pečujícím osobám (rodině) 



46

Zásady

Filozofie péče v DSP Hagibor vychází z obecných zásad judaismu a základních 

společenských hodnot: úcta k životu, k moudrosti stáří, doprovázení seniora do konce jeho 

životní cesty v jeho prostředí; respekt k partnerství, individuální přístup neboli péče na míru; 

optimální poměr mezi počtem personálu k počtu klientů, zjišťování potřeb klientů, bezpečné 

prostředí a důstojné podmínky.

V DSP Hagibor dodržujeme židovské tradice, svátky, máme košer stravování. 

Cílová skupina

Senioři, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení

a osoby s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc 

jiné fyzické osoby. 

Podmínkou vstupu do služby je schopnost chůze, alespoň s využitím kompenzačních 

pomůcek a schopnost se najíst v jídelně, alespoň s dopomocí. Služba je poskytována se 

zvláštním zřetelem k potřebám obětí holocaustu a osob, jejichž osobní cíle vycházející 

z židovských tradic a kořenů.

Kapacita

Kapacita DSt je 10 klientů – současně může být přítomno 5 klientů. Služba je poskytována 

v pracovních dnech od 8 do 16 hodin. 

Kromě jiného domov sociální péče také zajišťuje „Klub Hagibor“, který se snaží zapojit 

osoby do různých aktivizačních programů, čímž je například práce s hlínou, společný zpěv 

nebo se společně setkat při židovských svátcích a jiných příležitostech. 

Dalším projektem je „ Třígenerační komunitní centrum Hagibor“, jenž se zaměřuje

na společné trávení času mezi jednotlivými generacemi komunity. 

7.4.2. Sociální oddělení

Sociální oddělení ŽOP (Židovská obec v Praze) je součástí komplexní péče v rámci ŽOP. 

Poskytuje sociální služby především osobám patřícím k židovské komunitě a jejich blízkým, 

kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, ať z důvodu věku, ztráty soběstačnosti, nemoci 

nebo krizové situace.
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Sociálních oddělení má registrovány tyto sociální služby:

 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

 Pečovatelská služba v Penzionu Charlese Jordana

Služby jsou určeny pro: 

 mladé páry,

 rodiny s dětmi,

 osoby v krizové sociální situaci,

 osoby v sociální nebo bytové nouzi,

 osoby se zdravotním postižením,

 pečující o rodinné příslušníky nebo blízké osoby,

 seniory,

 spolupracující odborníky

Programy a projekty Sociálního oddělení:

 sociální poradenství,

 pomoc Dusiach,

 klub zdraví,

 rozvoz obědů,

 doprovody a pochůzky,

 letní pobyty pro děti,

 kavárna Gešer a Jordan,

 dobrovolnický program,

 vzdělávání a supervize,

 zdravotní fond CC,

 finanční podpory pro klienty v sociální nouzi,

 systém bytů pro sociální účely



48

7.4.2.1.Organizační struktura
Obrázek 6: Organizační struktura – sociální oddělení

7.4.3. Komplexní domácí péče Ezra

Komplexní domácí péče Ezra (dále jen KDP Ezra) je součástí komplexní péče ŽOP. Jedná 

se o nestátní zdravotnické zařízení a registrovanou terénní sociální službu Osobní asistence. 

Poskytuje uživatelům služeb propojenou formu zdravotní a sociální péče v přirozeném 

sociálním prostředí dle individuálních potřeb.

KDP EZRA poskytuje integrovanou formu sociální a zdravotní péče, jejímž cílem je:

 odstranění akutní nebo déletrvající nepříznivé životní situace,

 podpora samostatnosti, soběstačnosti a aktivizace uživatelů služeb,

 podpora života uživatelů služeb ve vlastním domácím prostředí co nejdéle, jak je to 

možné a bezpečné

Zásady poskytovaných služeb KDP Ezra:

 každá osoba má nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství

o možnostech řešení nepříznivé sociální situace nebo jejího předcházení,

 rozsah a forma pomoci a podpory zachovává lidskou důstojnost,

 vychází z individuálně určených potřeb osob a působí na osoby aktivně,

 podporuje rozvoj samostatnosti,

 motivuje k činnostem, které vedou, pokud možno, k překonání nepříznivé sociální 

situace,
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 motivuje sociální začleňování osob,

 služby jsou poskytovány v zájmu osob a v náležité kvalitě takovými způsoby, aby 

bylo vždy důsledně zajištěno dodržování lidských práv a základních svobod osob 

Služby jsou poskytované potřebným osobám-uživatelům služeb (dále jen klient) se

sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, 

jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služby jsou poskytovány v přirozeném 

sociálním prostředí osob, při činnostech, které potřebují a se zvláštním zřetelem k potřebám 

přeživších holocaustu, někdejším obětem nacionálně socialistického násilí, jejichž osobní cíle 

vychází ze židovských tradic a kořenů.                        

Obsah služeb KDP Ezra:

 služby sociální péče - výkony osobní asistence (viz § 39 sociálního zák. 108/2006 

a vyhlášky 505, § 5)

 domácí zdravotní péče - odborná zdravotní péče (dle odbornosti 925)

 individuální a skupinová ergoterapie a zprostředkování kompenzačních pomůcek

Sociální poradenství

Sociální poradenství poskytuje osobám v nepříznivé sociální situaci potřebné informace 

přispívající k řešení jejich situace. Služba obsahuje základní poradenství, zprostředkování 

kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv 

a zájmů.

Sociální služby

Osobní asistence obsahují pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc 

při osobní hygieně, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se 

společenským prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služby mohou být 

indikovány sociálním pracovníkem, vyžádány klientem nebo příbuznými či známými. 

Zahájení i ukončení sociální péče plánuje společně s klientem, příbuznými či blízkými 

sociální pracovnice KDP Ezra. Zavedení služeb sociální péče probíhá následovně. Sociální 

pracovnice navštíví zájemce o službu ve vlastním domácím prostředí, společně s klientem 

kvalifikovaně zhodnotí potřeby, navrhne obsah služeb a připraví smlouvu o jejich zajišťování 

KDP Ezra nebo zprostředkuje potřebné služby jinými poskytovateli.
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Domácí zdravotní péče 

Domácí zdravotní péče je poskytována dle indikace ošetřujícího lékaře v případě volné 

kapacity KDP Ezra. Může to být praktický lékař nebo ošetřující lékař v nemocnici. 

Individuální plán péče zahajuje i ukončuje vrchní sestra KDP Ezra společně s klientem dle 

požadavku indikujícího lékaře. Zavedení služby je na straně praktického lékaře nebo odborný 

lékař v nemocnici doporučí a předepíše poukaz 06, na kterém vyznačí obsah a rozsah 

potřebné zdravotní péče. po předání tohoto poukazu vrchní sestře KDP Ezra, navštíví klienta 

zdravotní sestra a domluví s ním přesný ošetřovatelský plán.

Ergoterapie 

Ergoterapie je poskytována na doporučení ošetřujícího lékaře nebo pracovníků KDP Ezra 

- vrchní sestry nebo sociální pracovnice. Ergoterapeutka při domácím šetření zhodnotí 

potřeby, navrhne plán péče a doporučí vhodné kompenzační pomůcky. 

Kapacita poskytovaných služeb

Celková kapacita je závislá na individuálním rozsahu služeb každého klienta. Služba je 

poskytována více klientům, kteří se střídají ve využívání služeb během dne a během měsíce.

V případě naplnění kapacity KDP Ezra, jsou žadatelům o služby zprostředkovány informace

o možnostech zajištění péče ostatními poskytovateli sociálních a zdravotních služeb. 

7.4.3.1.Organizační struktura
Obrázek 7: Organizační struktura – Komplexní domácí péče EZRA

https://novy.email.cz/download/i/EbJ9vazFT_ecFX9csoSqYp1QB_8leHuL0hggJqE9H8tton5W4pwT7L4tADfKuQzD50UYT6E/ezra_org.png
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7.5. Postup strategického plánování

7.5.1. Metody k získávání informací

K  získávání dat byla převážně užita diskuze mezi jednotlivými pracovními skupinami 

nebo diskuze uvnitř pracovní skupiny. Velká váha byla kladena na vyhledávání materiálů, 

které byly nutné k získání relevantních dat k práci jak z vlastních interních dat, tak 

i z externích databází. Nesmíme opomenout, že se pracovní skupiny mohli „opřít“ o profesní 

znalosti a zkušenosti pracovníků. 

Často se užívala metoda tzv. brainstormingu, kdy se jednotliví pracovníci mohli 

vyjadřovat bezprostředně k problematice, výsledky byly poté vyhodnoceny. 

Externí odborník (komentátor)

Ke společné práci byl přizván externí odborník, který měl za úkol odborně vést průběh 

procesu. Nejprve byly vytvořeny kritéria pro výběr odborníka. Mezi kritérii byla dlouhodobá 

zkušenost z činností. Protože během procesu se mohou objevit palčivá témata týkající se 

fungování organizace, vyhodnocuje se efektivita některých dosavadních postupů, jak 

organizace funguje, hodnotí se úspěch jednotlivých programů organizace a navrhuje se, 

jakým způsobem by měly být dále rozvíjeny nebo utlumovány.

Všechny tyto otázky jsou velmi citlivé a debata o nich má obrovskou tendenci točit se 

v kruhu nebo vyvolávat konflikty mezi pracovníky organizace.

Předpoklady kvalitního odborníka pro strategické plánování

 umění naslouchat,

 umění formulovat závěry a odhadnout stav mysli skupiny,

 odvaha navrhovat kompromisy přijatelné pro všechny zúčastněné,

 charisma a schopnost budit důvěru,

 otevřenost, čestnost, smysl pro etiku diskuze a demokracii,

 smysl pro humor a sebeironii

(Workshop „Strategické plánování“, 2006)

Poté bylo osloveno několik odborníků, kteří na základě společné konzultace vedoucích 

středisek provedli jeho výběr. 
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7.5.2. Zahájení strategického plánování

První společná schůzka měla za úkol informovat jednotlivé účastníky o celém procesu 

strategického plánování. Měla účastníky seznámit o jednotlivých fázích, výhodách 

a nevýhodách plynoucích ze strategického plánování. 

Na této schůzce se dojednala frekvence schůzek, délka setkání a další navazující termíny. 

Tudíž byl vytvořen roční kalendář schůzek, který byl neměnný, a pracovníci ho museli 

dodržovat. Předběžně se dohodlo 20 setkání za rok, z nichž 10 za přítomnosti externího 

odborníka. Předpokládaná realizace projektu byla stanovena na 1 rok. 

Společně se jednotlivé spolupracující skupiny dohodly, že budou zadané úkoly plnit 

i mimo rámec společných sezení. A tedy příprava na další sezení bude předmětem jejich 

interních činností. 

Pracovníci se dohodli, že výsledkem a náplní strategického plánu organizace je: 

 stanovení vize, představy o základních cílech a nástrojích jejich plnění,

 řízení výkonnosti organizace sociálních služeb,

 pocit smysluplnosti každodenních činností,

 quality management,

 nástroje prosperity a jejich řízení,

 vývoj úspěšnosti organizace,

 schopnost těžit ze silných stránek organizace, minimalizace slabých stránek

Druhé setkání mělo za náplň vytvoření společného poslání všech středisek poskytujících 

sociální a zdravotní služby. 

Nejprve zde zaznělo od externího falicitátora teoretické zakotvení „poslání“. Poté každé ze 

středisek dostalo několik desítek minut pro promyšlení zadaného úkolu. 

Pracovalo se zde metodou „brainstormingu“, po uplynutí času se jednotlivé návrhy 

zapsaly fixem na tabuli a následně se jednotliví pracovníci mohli k nápadům svých kolegům 

vyjadřovat. 

Na této schůzi nedošlo k jednohlasnému souhlasu, tudíž se dále projednával i mimo 

schůzi. 

Poté vzniklo jednotné poslání pro všechna střediska, jímž je následující: 
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„poskytovat sociální a zdravotní péči především potřebným příslušníkům židovské 

komunity a jejich rodinám. Služby jsou poskytovány se zvláštním zřetelem k potřebám přeživší 

šoa1“  

Samotný postup strategického plánování lze ilustrovat obrázkem níže. Nyní se nacházíme

na samotném počátku plánování, jak ilustruje modře označená fáze.

Obrázek 8: Fáze strategického plánování - zahájení

Společně s posláním byla definována vize a hodnoty organizace.

Vize
 Židovská obec v Praze poskytuje adekvátní systém sociálních a zdravotních služeb, 

který je postaven na efektivní spolupráci a koordinaci mezi jednotlivými středisky.

 Služby jsou poskytovány s důrazem na individuální potřeby klientů v celém věkovém 

spektru a zajišťují jejich kvalitní život mezi svými blízkými v židovské komunitě. 

 Služby mají vysokou značku kvality pro klienty, pracovníky a spolupracující 

organizace. Střediska jsou odborně vyprofilována, odborníci středisek pracují 

lektorsky uvnitř středisek a školí také externě. 

 Jsou rozšiřovány služby sociální prevence. 

Organizace stojí na hodnotách

 tradiční hodnoty judaismu,

 vysoké kvalita poskytovaných služeb,

profesionality a odborného růstu pracovního týmu

                                               
1 Přeživší šoa-  Jsou to židé, kteří přežili následky druhé světové války, nazývaný Holocaust. Židé preferují 
biblický výraz šoa - hebrejsky zničení, záhuba, zmar ,השואה (slovník cizích slov).
Tito lidé trpěli a doposud trpí po stránce fyzické, ale i psychické a to nejen samotní účastníci války, ale i jejich 
rodiny (druhá a třetí generace).
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7.5.3. Situační analýza

Další fází strategického plánování bylo vytvoření analýzy dosavadních produktů 

jednotlivých středisek. Můžeme ji také nazvat jako situační analýzu. V této etapě dochází 

k podrobnému rozpracování dosavadních produktů organizace, čímž je míněna situace 

v jednotlivých střediscích nežidovské obci, úroveň plnění z hlediska legislativního platného 

rámce. Klade otázky jaká je úroveň péče, která je měřitelná z hlediska spokojenosti 

zaměstnanců a také klientů. Zhodnocuje dosavadní finanční prostředky, zabývá se cílovou 

skupinou a pohledem do budoucna na ně. Klade otázky na konkurenční prostředí a možnosti 

spolupracovat s jinými organizacemi. Ilustrace v rámci procesu je zobrazena na následujícím 

obrázku.

Obrázek 9: Fáze strategického plánování – situační analýza

V této etapě si každé středisko připravilo dosavadní poskytované služby a specifikovalo 

mezi-střediskovou spolupráci, uvedlo postupy spolupráce s jinými organizacemi (jednotlivé 

činnosti uvedeny viz předchozí stránky).

Obsahem také bylo zamyšlení se nad otázkou, jakým směrem by se střediska měla ubírat

za 3 až 5 let, co by potřebovali ke zlepšení své dosavadní práce, spolupráce s duchovní sférou. 

Výsledkem analýzy byly zjištěny následující údaje: 

Středisko Domova seniorů Hagibor uvádí nedostatek prostoru pro své zázemí a pro své 

pracovníky. V budoucnu je nutná potřeba konzultační místnosti pro návštěvy, modlitebny a

ambulance pro odborné lékaře. Zlepšení spolupráce s rabinátem při činnostech a úkonech, 

které potřebují duchovní podporu. V oblasti spolupráce se středisky zlepšit vzájemnou 

komunikaci při předávání informací.  
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Sociální oddělení uvádí v tomto bodě připomínky, které se týkají nedostatku zázemí při 

pracovní činnosti a při konzultaci s klienty. Proto by do budoucna uvítali změnu v pracovním 

prostoru kanceláří. Spolupráci s duchovní sférou, hodnotí jako dobrou. 

KDP Ezra v analýze uvádí nedostatek prostoru pro zázemí, které je nutné pro pracovníky. 

V oblasti duchovní sféry, mít možnost ji zprostředkovat na základě klientova přání. 

Zprostředkování vzdělávání pro zaměstnance v judaismu atd. 

7.5.3.1.STEEP analýza
Další etapou práce bylo vytvoření vnější analýzy pomocí metody STEEP. Jedná se tu

o zhodnocení vnějších faktorů, které mohou ovlivnit vývoj služeb. Mezi tyto faktory řadíme 

společenské, technické, ekonomické, ekologické, politické. 

Metodou k získání dat byla diskuze mezi jednotlivými skupinami. 

Výsledkem STEEP metody bylo vytvoření společných bodů ke každému faktoru.

Společenské faktory 

Dle vývoje do dalších let je možné vidět rozšiřující se skupiny osob, které budou mít nižší 

finanční příjem. Jedná se převážně o skupiny takzvané druhé a třetí generace přeživších Šoa.

na tyto skupiny totiž nespadají odškodnění, které jsou poskytovány německou vládou a jinými 

organizacemi pro takzvanou první generaci osob přeživších Šoa (přímí účastníci válečných 

utrpení během druhé světové války). 

Je možné dále sledovat nižší důchody poskytované státním aparátem, jelikož převážná 

část druhé generace je nemocná po psychické stránce. Tudíž nemají odpracovanou dobu, která 

je nařízená dle zákona o sociálním zabezpečení č. 100/1988 Sb., dále v pozdějších úpravách, 

nebo tyto osoby pobírají pouze invalidní důchody, které v pozdějších letech nejsou 

převedeny na starobní důchod ve stejné míře, jako je tomu u lidí pracujících po stanovenou 

dobu zákonem.

Proto je nutné se zabývat rezervním fondem, který by částečně mohl pokrývat náklady 

péče o klienty. 

 Budou existovat skupiny s nízkým příjmem - rezervní fond

 Výchovně vzdělávací služba pro novou cílovou skupinu

Vytvoření nové služby pro rozšiřující se novou cílovou skupinu, která by měla za úkol 

pomoci při vzdělávání. Cílem vzdělávání je osvěta týkající se otázek o životě a zvycích 

židovské kultury. Osvěta týkající se finanční gramotnosti, výchově a péči o dítě atd.
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Osvěta proti antisemitismu

Vytváření osvěty týkající se antisemitismu pomocí přednášek a diskusí pro žáky 

a studenty škol. Zaměřit se na osvětu veřejnosti. 

Antisemitismus je nepřátelství nebo předpojatost vůči židům jako představitelům 

židovského náboženství judaismu, etnické skupině nebo rase. Přestože samotné slovo 

antisemitismus odkazuje ke všem semitským národům, je tento termín používán většinově pro 

označení nepřátelství vůči židům. Jde o formu xenofobie, která může mít různé formy, od 

osobní nenávisti až k institucionalizované násilné perzekuci. Krajním příkladem 

antisemitismu je otevřeně nepřátelská nacistická ideologie Adolfa Hitlera, která vedla ke 

genocidě evropských židů. (slovník cizích slov)

Technické faktory 

 Podpora pracovníků ve využívání a ovládání pomůcek na vysoké technologické 

úrovni, nabídka pro klienty

Vytváření takové podpory pracovníkům a jejich vzdělávání na takové úrovni, aby byli 

schopni užívat zdravotnických a ergoterapeutických pomůcek, které slouží k péči o klienta. 

 Software pro sledování statistických údajů o péči

Vytvoření softwaru do PC pro zlepšení sledování statistických údajů o péči, který by měl 

za úkol zpřehlednění dat. Z něho by bylo možné užívat data ke statistikám např. na MPSV 

a dalších orgánů, kteří jej vyžadují. Zlepšení využívání dat pro interní potřeby každého ze 

středisek. Posléze se zamýšlet na zlepšení kvality či kvantity poskytovaných služeb, například 

je možné z něho vyvodit možnost potřeby nových zaměstnanců, rozvržení prostorů pro 

zázemí pracovníků nebo klientů. 

Ekonomické faktory 

 Příjmy klesají - tlak na šetření, tlak na kvantitu práce, není možné adekvátně zvyšovat 

mzdy

V posledních několika letech sílí tlak na šetření v rámci provozu organizace. Objevují se 

zde spojnice, kdy dochází ke snižování finančních prostředků na provoz organizací, přičemž 

objemu práce zůstává stále stejně nebo naopak je zde patrný zvyšující se tlak

na administrativní složku práce.

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDid%C3%A9
http://cs.wikipedia.org/wiki/Judaismus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rasa
http://cs.wikipedia.org/wiki/Semit%C3%A9
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDid%C3%A9
http://cs.wikipedia.org/wiki/Perzekuce
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99edsudek
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDid%C3%A9
http://cs.wikipedia.org/wiki/Etnikum
http://cs.wikipedia.org/wiki/Semit%C3%A9
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDid%C3%A9
http://cs.wikipedia.org/wiki/Xenofobie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nacismus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ideologie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler
http://cs.wikipedia.org/wiki/Holokaust
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Vlivem snižování nákladů v organizaci není možné adekvátně finančně ohodnotit vysoce 

školené odborníky, kteří by v organizaci mohli pracovat. Tudíž se zde objevuje jejich 

nedostatek nebo jejich vysoká fluktuace, která může mít vliv na chod organizace. 

 Chybí mzdová politika- chybí jasná zpřehledňující pravidla

V organizaci není dostatečně vypracována koncepce mzdové politiky, což znamená, že 

každé ze středisek má jiné finanční ohodnocení zaměstnanců za stejně provedenou práci a její 

stejný či obdobný obsah pracovní činnosti. Záleží na každém vedoucím střediska, jak 

ohodnotí pracovníka za jeho stanovené úkoly. Chybí zpřehlednění finančních odměn pro 

pracovníky. 

 Chybí finance pro zajištění zázemí a rozvoj středisek

 Klesá solventnost klienta (zvlášť II. generace)- potřeba hledat nové zdroje, zahraniční 

nadace a fondy.

Snižují se finanční možnosti klientů, kteří si mohou hradit poskytované služby. Jedná se 

převážně o tzv. druhou generaci, která již nemá nárok na poskytované finanční dotace 

z mezinárodních institucí, zabývající se pomocí lidem přeživší Šoa. 

Proto je třeba hledat nové zdroje, které by pomohly k zajištění provozu služeb pro klienty. 

Nutné je vytvoření koncepce pro informování mezinárodních organizací o problematice tzv. 

druhé generace přeživší Šoa. 

 Zavést komerční služby pro jiné klienty?

 Zvýšit podíl financování klienta

Navýšení cen pro klienty, kteří užívají služeb jednotlivých středisek. Což by mělo za 

následek navýšení nákladů na provoz organizace.   

 Posílit negrantový, nedotační fundraising

Zaměření se na vlastní fundraisingovou činnost středisek, která by produkovala vlastní 

finanční zajištění na provoz středisek. 

Ekologické faktory 

 Růst biologického odpadu- zvýšení nákladů
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Stále zvyšující se podíl biologického odpadu například z kuchyně ze střediska poskytující 

pobytové služby. Které se dle hygienických stanov musí správně uskladnit a posléze 

zpracovat, což má vliv na zvýšení nákladů na dodržení pravidel a stanov, zákon č.185/2001. 

 Dopracování dezinfekčního systému

 Systém karantény

Politické faktory

 Invalidní důchody, možný skokový růst, zvyšovat systém podpory (potřeba odhadnout 

nárůst)

 Kontrola státu ve využívání dávky Příspěvku na péči, zvýšené nároky na poradenství 

v jeho čerpání

Státní aparát, posléze MPSV, skrze pracovníky úřadů práce má nárok na kontrolu užívání 

poskytované dávky Příspěvku na péči, který poskytuje občanům. Příspěvek je určen pro 

osoby, které nejsou schopny dle zdravotního stavu a věku se postarat o svou péči. 

Pokud osoba dostatečně není schopná prokázat pomoc sociální služby či blízké osoby 

nebo osoby blízké, je možné mu dávku odebrat. Proto je důležité osoby o dostatečném

využívání příspěvku patřičně informovat. 

 Zákon o protikomunistickému odboji, nutná potřeba posílit tým poradců. 

Parlament ČR schválil zákon o účastnících odboje a odporu proti komunismu (zákon č. 

262/2011 Sb. Cílem zákona je vyjádřit úctu a vděčnost ženám a mužům, kteří v období 

komunistické totalitní moci s nasazením vlastních životů, osobní svobody i majetku aktivně 

bránili hodnoty svobody a demokracie. Tento zákon tedy není určen pro pasivní oběti 

komunistického režimu, ale pro aktivní účastníky odboje a odporu.

Nutné se zaměřit na doškolení poradců v této problematice. 

Legislativní faktory 

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky udává politiku pro organizace 

zabývající se sociální sférou. Udává legislativní ukotvení a právní předpisy. Finančně 

podporuje organizace v rámci grantových projektů. Zabývá se jednotlivými statistikami. 

Poskytuje finanční i nefinanční dávky pro jednotlivé skupiny osob. 
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Demografické faktory 

K 1. 3. 2001 bylo na území České republiky sečteno 1 883 783 osob ve věku 60 a více let, 

což představuje 18,4 % populace; z tohoto počtu bylo 1 121 156, tedy téměř 60 % žen a pouze 

762 627 mužů. 

(zdroj: český statistický úřad, 2001).

Obrázek 10: Věková struktura populace seniorů v ČR k 1.3.2001

zdroj: český statistický úřad r. 2001

Klienti

Vlivem zvyšující se kategorie seniorů je možné vidět zvyšující se poptávku po sociálních 

službách pro tuto kategorii osob. 

Klienti, kteří užívají služeb poskytovaných Židovskou obcí, mají zájem nejen o terénní 

služby poskytované v domácím prostředí, ale také o služby sociálně aktivizační a pobytové 

služby. Věková struktura klientely se stále zvyšuje, proto je možné vidět do budoucích let 

možné ubývání této věkové kategorie klientů. 

7.5.3.2.Prostředí organizace
Dále se analyzovalo vnitřní prostředí organizace, které tvoří a ovlivňují:

 zaměstnanci, dobrovolníci a spolupracovníci

 struktura organizace, komunikace a týmová spolupráce

 vlastní činnost organizace a poskytování služeb

 finanční řízení, účetnictví a fundrising
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 marketing a PR aktivity

7.5.3.3.Problémová (SWOT) analýza
Po vytvoření STEEP analýzy bylo nutné se zabývat další analýzou, která se nazývá 

SWOT. Někdy ji můžeme nazývat jako problémovou analýzou. Cílem je identifikovat hlavní 

problémy, určit silné a slabé stránky organizace, hrozby a příležitosti. Zaměřit se na minulost, 

současnost a budoucnost organizace. Jedná se o metodu analýzy, s jejíž pomocí je možné 

komplexně vyhodnotit fungování organizace.

Při sestavování SWOT analýzy se užívala metoda „brainstormingu“, při níž každý jedinec 

mohl sdělit všechny nápady a názory na jednotlivé body. 

Každý podnět byl zaznamenán na tabuli. Posléze došlo k diskuzi mezi pracovními 

skupinami, přičemž každý se mohl vyjádřit ke stanovisku. 

Po ukončení diskuze se opětovně všechny body zapsaly na tabuli a pak došlo k obodování 

podle stupnice bodů, kdy škála byla v rozmezí od 10 bodů do 1 bodu. Přičemž 10 bodů bylo 

nejvíce. Každý z účastníků jednotlivé nápady obodoval a došlo k jeho sčítání. Tak došlo 

k vyhodnocení. 

Výsledky jsou zde uvedeny: 

Silné stránky 

 zabezpečené financování ze strany ŽOP,

 zázemí velké organizace, sociální služby jsou prioritou obce,

 služby mají rostoucí renomé, jsou kvalitní,

 rozsah služeb je široký, komplexní, návazný,

 angažovaný tým zaměstnanců,

 motivovaný a informovaný klient pro služby ŽOP,

 jasné a spravedlivé rozhodování o poskytování služby klientům,

 kvalitní management,

 existuje vůle (zájem) spolupracovat,

 vzdělaný tým, zvyšující si odbornost

Slabé stránky 

 slabá komunikace mezi středisky o klientech

 nejasné vymezení rozsahu služeb mezi středisky navzájem

 nejednotnost postupů, překračování hranic poskytovaných Sociálních služeb

 pracovníci jsou velkým emočním tlakem

 nedostatek příslušníků komunity, kteří by chtěli pracovat v sociálních a zdravotních 

službách

 nízké platy
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 u některých pracovníků není požadována úroveň profesionality

 slabá úroveň zázemí (kanceláře, prostory)

Příležitost

 žijeme v bohaté části světa

 prodlužuje se doba, po kterou klient čerpá službu

 zlepšuje se úroveň zdravotní péče

 roste poptávka po paliativní a hospicové péči

 zahraniční klienti (emigranti, návrat domů)

 roste poptávka po komerčních soc. službách jiných cílových skupin

 další zdroje financí z EU

 finančně zajištěná část druhé generace

Ohrožení

 změna paradigmatu židovství

 státní bankrot

 další globální hospodářská krize

 antisemitismus

 terorismus, přírodní katastrofy

 slábnoucí dotační a grantové zdroje

 nejistý systém dávek pro klienty

 nízký příjem „druhé generace“

 zvyšující se náklady na péči

Nyní dochází k vyhodnocení a vytváření a volbě strategií. Ve fázi vytváření strategií byla

využita metoda TOWS matice. Pracuje se zde se silnými a slabými stránkami, hrozbami 

a příležitostmi. Dochází zde k porovnání mezi jednotlivými stránkami, tedy například jak 

využít příležitostí pro zmírnění dopadu slabých stránek a eliminovat ohrožení pomocí silných 

stránek. 

K této práci bylo využito formulářů, kdy každá z pracovních skupin měla za úkol porovnat 

mezi sebou jednotlivé cíle a dle priorit zvolit ke každému počet bodů.  
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Obrázek 11: Fáze strategického plánování – Stanovení cílů / Vytvoření analýzy

Náměty S-T
 hledat nové donátory,

 vytvoření strategického plánu obce,

 dávat podněty na Asociaci poskytovatelů sociálních služeb (APSS),

 tvoří se koncepce dlouhodobé péče,

 systém péče o praktikanty DSPH,

 certifikace služeb ISO (International Standard Organisation – mezinárodní organizace 

zabývající se tvorbou norem),

 mapování potřeb 2. generace a šíření povědomí o potřebách na ŽOP i externě,

 akceptovat fenomén postraumatu ve II. a III. generaci,

 připravit se na rostoucí poptávku po službách klientů ze zahraničí,

 komunitní centrum podporující služby,

 společný produkt pro druhou a další generaci

Náměty O-W
 certifikace ISO- komunikace, rozsah služeb, jednotné postupy, profesionalita 

pracovníků, hranice,

 certifikovaný systém služeb,

 vlastní systém pravidel a sankcí pro komunikaci, vymezení rozsahu služeb, jednotnost 

postupů, dodržování hranic poskytovaných služeb a stanovení požadavků

na kvalifikaci a praxi,

 snižovat emoční tlak-zvýšení intervizí, supervize, zapojování osob z duchovní správy, 

přítomnost duchovních v době svátků, podpora praktikování klientů a zaměstnanců,

 zmapování potenciálu mládeže v sociálních službách,

 spolupráce se školou (gymnázium) v oblasti dobrovolnictví,

 využít zahraniční zdroje pomocí mládeže,

 oceňovat kvalitu služeb kvalitním ohodnocením,

 definovat a popsat potřebu rozvoje zázemí-prostory pro kancelář, konzultace, možná 

pozice koordinátora nebo nezávislého odborníka,

 vytvořit systém práce s chybami,

 inovace systému hodnocení,

 vytvoření systému hodnocení systému kvality,
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 setkávání na úrovni managementu sociální práce

Ve fázi vyhodnocení a výběru alternativních strategií, byly vyřazeny nejdříve ty strategie, 

které byly zvoleny jako nejvíce nepřijatelné pro pracovní skupinu. Při práci bylo užito výběru 

dle bodového hodnocení. Strategie s nejmenším počtem bodů byla vyřazena. Až zůstanou dvě 

až tři strategie.

Pro výběr vhodné jedné strategie byla užita metoda vyhodnocení QSPM /Quantitative 

Strategic Planning Matrix. Metoda spočívá ve vytvoření tabulky, kde se zaznamenají 

dlouhodobé cíle a k nim dvě alternativní strategie. Poté se zaznamenají klíčové faktory 

ze SWOT analýzy, nejvýznamnější silné a slabé stránky, strategie a hrozby. K příležitostem 

a hrozbám se přiřazuje váha důležitosti a to samé se dělá také u silných a slabých stránek. 

Z pohledu každého důležitého faktoru se přiřazují jednotlivé body dle důležitosti.

Poté se hodnoty z obou sloupců sečtou a vychází z toho „celkové skóre atraktivnosti“. Pro 

každou strategii se sečtou všechny hodnoty ze sloupců „celkové skóre atraktivnosti“ a to se 

zapíše do posledního řádku s názvem „celkem“. Pro každý cíl se porovnají všechny hodnoty 

alternativních strategií z řádku „celkem“ a pro implementaci se zvolí strategie, jenž dosáhla 

vyššího ohodnocení.

7.5.4. Zpracování implementačního plánu

Ve fázi vytváření implementačního plánu vytváříme krátkodobé a dlouhodobé plány. Pro 

vytváření dlouhodobých plánů je nutné se zamyslet nad správnou volbou krátkodobých cílů, 

které posléze budou tvořit dlouhodobé cíle. 

Byla vytvořena tabulka, která zaznamenávala jednotlivé dlouhodobé cíle a také seznam 

krátkodobých cílů. 

V tabulce byl zaznamenán termín plnění cílů, kdo za jednotlivé plnění úkolů zodpovídá, 

finanční náklady na plnění úkolů. Tabulka je uvedena v příloze.

Fáze zpracování implementačního plánu je znázorněna na následujícím obrázku.
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Obrázek 12: Fáze strategického plánování – Implementační plán

Organizace si definovala následující výstupy ze strategického plánování.

7.5.4.1.Budování firemní kultury
První oblastí se zvolila oblast budování firemní kultury. Oblast firemní kultury bude 

zahájena společnou prací na systému komunikace uvnitř středisek hned na počátku roku 2012, 

neboť efektivní předávání informací je základním předpokladem pro úspěšnou, společnou 

práci jednotlivých středisek. Následovat bude definice profesních hodnot, norem hodnot 

a filozofií poskytovaných služeb. Systém hodnocení a odměňování zaměstnanců v současné 

době v ucelené formě chybí a jeho tvorba je plánována v letech 2012-2013. na konci roku 

2013 by měly být vytvořené normy, pravidla a metodiky aplikovány do praxe. 

Výstupy

 systém hodnocení a systém odměňování zaměstnanců, včetně systému sankcí,

 sjednocení a vymezení pracovních profilů a jejich náplň práce,

 společné metodiky a postupy pro společnou činnost,

 manuál pro interní komunikaci,

 systém vzdělávání,

 systém principů týmové spolupráce

7.5.4.2.Oblast rozvoje služeb
Realizace druhé oblasti je naplánována na léta 2012-2014, přičemž za prioritní je 

považováno vytvoření koncepce služeb. Paralelně bude vymezen rozsah služeb jednotlivých 

středisek a bude tak dokončen proces, který započal již v roce 2011 nezávisle na strategické 

plánování a na kterém se podílejí sociální pracovníci středisek pod vedením externího 

odborníka. V roce 2013 bude v této oblasti navázáno aktivitami, které by měly vést ke 

zkvalitnění stále se rozvíjející služby - sociální poradenství. Následující rok bude v oblasti 
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rozvoje služeb věnován dvěma aktivitám - využití potenciálu externích lidských zdrojů 

a udržení a zlepšení kvality služeb. 

Výstupy

 společná koncepce sociálních služeb a zdravotních služeb ŽOP,

 popis základních úkonů sociálních služeb všech středisek poskytujících sociální služby 

a pravidla pro služby přesahující náplně jednotlivých středisek,

 vlastní systém hodnocení kvality služeb,

 databáze externích lidských zdrojů v oblasti sociálních služeb,

 zpráva o potřebách a požadavcích na prostor pro poskytování služeb,

 zajištění prostor pro poradenství

7.5.4.3.Oblast mezi-střediskové spolupráce
Za klíčovou činnost nejen při aplikaci strategického plánu je považována efektivní 

spolupráce všech středisek, které sociální služby pro ŽOP realizují. Proto je zásadní aktivitou 

setkávání na úrovni managementu. Již od počátku roku 2012 budou zahájena jednání pro 

stanovení pravidel pro pravidelné schůzky. Bude nastaven harmonogram a obsah setkávání, 

bude dohodnuta spolupráce s externím odborníkem na strategické řízení, která bude následně 

realizována na pravidelných setkáních, jejichž cílem je společně realizovat cíle strategického 

plánu. 

Pracovní skupina postupně zreviduje materiály, které se týkají kompetencí pracovníků 

jednotlivých středisek. Jejich vymezení je nutné pro následné zaměření se na fungující 

komunikaci mezi středisky a vytváření pravidel pro předávání informací, tedy pro efektivní 

spolupráci mezi středisky poskytujícími sociální služby ŽOP.

Výstupy

 vytvoření pravidel pro schůzky managementu,

 pravidla pro systém spolupráce s externím pracovníkem, pro strategické řízení,

 manuál a diagram kompetencí pracovníků středisek,

 pravidla a metodiky pro krizové situace klientů řešené při mezistřediskové spolupráci

7.5.4.4.Oblast rozvoje financování a public relations
I přesto, že sociální služby mají pevné a spolehlivé finanční zázemí v rámci ŽOP, je 

vzhledem k perspektivě státního financování sociální sféry žádoucí zaměřit se na hledání 
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dalších zdrojů financování sociálních služeb. Součástí strategického plánu je proto vytvoření 

systému fundraisingu, PR a analýzy možností samofinancování.

Výstupy

 návrh pozice fundraisera a vytvoření FR plánu,

 návrh systému PR,

 definice rezervního fondu a vytvoření pravidel jeho čerpání,

 analýza příležitostí, pilotní provoz projektů samofinancování

Při posledním společném setkání nad tvorbou strategického plánu také vznikl časový 

harmonogram, který obsahoval jednotlivé úkoly pro pracovní skupiny s termínem, do kdy má 

být úkol splněn a kdo za vypracovaný úkol zodpovídá. Harmonogram je pro představu 

přiložen v příloze.

Strategické plánování má také svoji analýzu finančních prostředků, která obsahuje výdaje 

nutné k celkovému zabezpečení plánování.
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Tabulka 3: Finanční analýza strategického plánování sociálních služeb Židovské obce v Praze 2012-2015

Cíl Činnosti Náklady Poznámka
I. Budování firemní 
kultury

1.1. hodnoty, normy 
chování, postoje 
zaměstnanců

40 000 Kč výjezd pracovní 
skupiny

1.2. standardizace 
pracovních profilů a 
náplní práce, společných 
metodik a postupů

10 000 Kč --------------------

1.3 systém hodnocení a 
odměňování zaměstnanců

110 000 Kč
(90 000)

90 000 Kč- odměna 
pro externího 
odborníka

1.4 systém vzdělávání -------------------

1.5 systém komunikace 
uvnitř středisek

10 000 Kč

1.6 týmová spolupráce 20 000 Kč externí konzultace, 
školení, akce

II. Rozvoj služeb 2.1 udržování a zlepšení 
kvality služeb

25 000 Kč poplatky za 
konference a 
semináře, 

2.2 vytvoření koncepce 
služeb

10 000 Kč

2.3 využívání externích 
lidských zdrojů pro 
sociální služby

10 000 Kč

2. 4 prostory pro 
poradenství

50 000 Kč vybavení nábytkem 
a PC, stěhování

2.5 jasné vymezení 
rozsahu služeb 
jednotlivých středisek 

10 000 Kč

III. Efektivní mezi 
středisková spolupráce 

3.1 setkávání na úrovni 
managmentu

90 000 Kč

3.2 kompetence 
pracovníků středisek a 
manuál pro komunikaci 
mezi středisky

10 000 Kč

3.3 řešení krizových 
situací klienta

10 000 Kč

IV. Rozvoj financování 
a P.R.

4.1 rozvoj fundruisingu 90 000 Kč

4.2 public relations 10 000 Kč

4.3 samofinancování 10 000 Kč

4.4 finanční plánování   5 000 Kč

Celková suma 510 000 Kč
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8. Analytická část – sonda do neziskových organizací
Mimo výše uvedenou analýzu průběhu procesu strategického plánování v organizaci mého 

zaměstnavatele jsem provedla sondu do zkušeností s plánováním mezi neziskovými 

organizacemi. Oslovila jsem proto řadu organizací, sebrala jejich zkušenosti a tyto 

analyzovala. Následující kapitoly se proto věnují vyhodnocení dat.

Základním cílem mého šetření bylo zmapovat problematiku strategického plánování 

v neziskovém sektoru. Důvody pro jeho vytvoření, znalost rizik a také výhod pro organizaci, 

kdo z pracovníků se jím zaobíral, jak dlouho samotné plánování trvalo a zda mají nějaká další 

doporučení pro ostatní osoby, které mají zájem strategicky plánovat. 

8.1. Metoda sběru dat
Jako metodu sběru jsem užila rozhovor, který měl formu polostandardizovaného 

rozhovoru. 

Rozhovor jsem zvolila proto, jelikož jsem během něho měla možnost získat podrobnější 

informace o jednotlivých tématech, které mě zajímaly. A mohla jsem zjistit i další postoje 

a názory, které by mě předtím osobně nenapadly. Přepis jednoho z rozhovorů je dostupný 

v příloze.

Na počátku jsem si ujasnila základní otázku. Během rozhovoru jsem se ptala na další témata 

týkající se vyhoření. Rozhovor na sebe plynně navazoval. Pokud zde padl nějaký termín či 

pojem, kterému jsem nerozuměla, ihned jsem se ptala, čímž se rozhovor stále „rozvětvoval“ 

i na další témata.

Rozhovory jsem nahrávala na diktafon. o jeho použití jsem své respondenty informovala před 

samotným počátkem našeho rozhovoru, jelikož si myslím, že nesdělení tohoto faktu by bylo 

neetické a nestandardní jednání. Také by to pracovníky mohlo do jisté míry zaskočit a možná 

by chtěli v krajní situaci náš rozhovor předem ukončit.

Kontext
Výběr neziskových organizací pro sběr dat a jejich užití jsem provedla pomocí 

vyhledávání na internetu a webových stránek a za pomoci externího odborníka, který v naší 

organizaci vedl proces strategického plánování. 

Oslovila jsem tři desítky organizací, pomocí informačního emailu s žádostí o možnost 

bližšího kontaktu. Bohužel, žádná z vytipovaných organizací se neozvala a proto jsem užila 

tipy od externího odborníka. Na základě kontaktů se mi ozvaly pouze čtyři organizace.
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Charakteristika souboru
Nyní uvádím jednotlivé organizace a osoby, se kterými jsem měla možnost vést rozhovor. 
Ke každé z organizací uvádím popis činností pro lepší představu. 

Domov Sue ryder: 
Rozhovor provedený s ředitelem domu.

Domov Sue Ryder je obecně prospěšná společnost. Hlavní činností je poskytování 

sociálních služeb pro seniory. V tuto chvíli Domov poskytuje tři registrované sociální služby:

 osobní asistence

 denní stacionář 

 domov pro seniory

a dvě související služby:

 poradenství

 půjčovna kompenzačních pomůcek

(zdroj: http://www.sue-ryder.cz/organizace.html)

Občanské sdružení prostor Kolín
Rozhovor s ředitelem občanského sdružení prostor Kolín.

Občanské sdružení prostor - Kolín poskytuje několik projektů pro své klienty. 

 Kontaktní centrum, které poskytuje poradenské služby pro uživatele drog, rodiče 

a blízké okolí. 

 Terénní programy – mobilní služby pro uživatele drog a blízké okolí, chránící tělesné 

a duševní zdraví. Jedná se převážně o oblast Kutné Hory a Kolína.

 Preventivní programy pro žáky základních a středních škol, které pomáhají předcházet 

či mírnit negativní jevy v chování.

 Nízkoprahový klub- Sociální a poradenská práce s mládeží od 13 do 26 let 

prostřednictvím volnočasových aktivit. 

 Sociální programy- Mobilní sociální a poradenská služba pro sociálně vyloučené 

osoby.

(zdroj: http://www.os-prostor.cz/cz/programy)

Centrum ekologických aktivit města Olomouc
Centrum ekologických aktivit města Olomouce - Sluňákov, rozhovor s ředitelem

organizace.

http://www.sue-ryder.cz/osobni-asistence.html
http://www.sue-ryder.cz/denni-stacionar.html
http://www.sue-ryder.cz/poradna.html
http://www.sue-ryder.cz/osobni-asistence.html
http://www.sue-ryder.cz/domov-pro-seniory.html
http://www.sue-ryder.cz/pujcovna-pomucek.html
http://www.sue-ryder.cz/organizace.html
http://www.os-prostor.cz/cz/programy
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Centrum ekologických aktivit města Olomouce se zabývá mnoha činnostmi, které v sobě 

zahrnují, již dle názvu, řadu ekologických témat.

 Sluňákov se snaží nabízet prožitky, které rozvíjejí uctivý vztah člověka k přírodě 

i sobě samému. Společně s lidmi hledá cestu k vnímání zázraku a tajemství života. 

Jedná se o jednu z největších organizací v České republice zabývající se 

environmentálním vzděláváním. 

 Zpřístupňuje lidem poznání lužních lesů Litovelského Pomoraví.

 Vytváří a realizuje vzdělávací programy pro všechny typy škol, klade důraz

na individuální a vstřícný přístup ke studentům.

 Je významným článkem regionálního vzdělávání pedagogických pracovníků a to v

oblasti environmentální výchovy. 

Sluňákov je držitel mnoha regionálních, státních i mezinárodních ocenění souvisejících se 

svou činností, například International Green Apple Award 2008, nominace za ČR na Cenu 

Miese Van der Rohe 2007, hlavní ceny Gran Prix architektů 2007, 2. místa v kategorii 

vědecká a odborná literatura v soutěži Nejkrásnější kniha roku 2009 atd. Podílí se

na propagaci města Olomouce a Olomouckého kraje v celé řadě celostátních médií.

(zdroj: http://www.slunakov.cz/index.php?2-1008x008)

Asociace Parkinson-help o.s.

Rozhovor s představitelkou organizace. 

Poslání organizace: 

Naším posláním je zpřístupňovat informace o Parkinsonově nemoci (PN) v českém 

jazyce. 

Se zkušenostmi nemocných pomáháme dalším nemocným a na rozdílných osobních 

přístupech ukazujeme, jak překonat sám sebe - jak se naučit žít s nezvaným hostem -

Parkinsonem.

Podporujeme i informovanost široké veřejnosti o povědomí o progresivním 

neurodegenerativním invalidizujícím onemocnění, jakým PN je.

Služby: Sociálně právní problematika, odborná poradna.

http://www.slunakov.cz/index.php?2-1008x008
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(zdroj: http://www.parkinson-help.cz)

8.2. Postup při zpracování dat
Jednotlivé rozhovory jsem přepsala do písemné formy. Pro analýzu dat jsem zvolila úsek 

z teorie kvalitativního výzkumu autorů Glasera a Strausse (1967). Po přepsání jednotlivých 

rozhovorů jsem si vyznačila barevnou tužkou důležité informace (kódy), které plynou 

z rozhovorů. Ve fázi otevřeného kódování jsem z jednotlivých názorů a postojů (kódů) 

vytvořila sadu vlastností, které jsem následně seskupila do kategorií.

Metodou axiálního kódování jsem pak mezi kategoriemi hledala nové vztahy. Teoretický 

popis postupu metody je dostupný v uvedené literatuře.

8.2.1. Vyhodnocení vlastností 

Důvody ke vzniku strategického plánování v organizaci

Pracovníci uváděli jako důvod ke vzniku strategického plánu snahu o zkvalitnění činnosti 

organizace, domluvu na dalším zlepšení organizace, mobilizaci všech dostupných sil 

a prostředků. 

A, „chtěli jsme aktivizovat všechny cíle, mobilizovat všechny zdroje v organizaci“

B, „pro zkvalitnění činnosti organizace, lepší komunikaci mezi pracovníky, společné 

přijetí a domluva o cílech organizace, o společné domluvě o splněných cílech, které budou 

směřovat k rozvoji o.p.s“

Přínos strategického plánování

Jako největší přínos, které přineslo strategické plánování je vytvoření společné kooperace 

mezi pracovníky, budování společných hodnot. Mobilizace všech zdrojů v organizaci, 

budování společné organizační kultury, vytváření norem a také společných vizí.

A, „rozvoj soudržnosti, jednotlivých pracovníků organizace, týmové práce, znalosti 

společných cílů. A také o jejich domluvě.“

B, „sjednocení pohledu na budoucnost organizace, její hodnoty, kulturu. Snazší operativní 

hodnocení při vědomí širšího kontextu a cílů celé organizace.“

C, „mobilizace dostupných zdrojů v organizaci“

Pozitivní zkušenosti se strategickým plánováním

Pracovníci organizace mají dobré zkušenosti se strategickým plánováním, díky němu

zvládli rozvrhnout své sociální služby a lépe se připravit na „permanentně“ se opakující 

http://www.parkinson-help.cz/
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legislativu. S jeho pomocí mohli vytvořit projekty, které posléze realizovaly. Pracovníci 

v konkrétní organizaci získali v průběhu plánování navíc dostatečné argumenty pro další

rozvoj organizace.

A, „díky systému financování sociálních služeb a stále se měnícímu legislativnímu 

prostředí fungovalo silně reaktivně. Samostatný proces plánování a první vyhodnocení plnění 

plánu nám pomohlo si uvědomit možnost ovlivňovat další vývoj organizace.“

B, „díky plánování jsme získali argumenty pro řadu rozhodnutí, která jsme dříve dělali 

spíše intuitivně“

C, „viděli jsme v tom směr a cíl, každý zaměstnanec se mohl účastnit plánování a ukotvit 

svou roli v organizaci“

D, „díky plánování se nám podařilo mnoho z naplánovaných kroků realizovat“

Rizika plánování

Jako rizika plánování uváděli pracovníci neplnění společně dohodnutých domluv a také 

rozdílný pohled pracovníků/ týmu na budoucí vývoj organizace. Jiní naopak neviděli 

v plánování žádná rizika.

A, „neplnění přijatých domluv v běžné práci“

B, „nevidím žádná rizika“

C, „zjištění, že spolupracující tým/ skupina zjistí zásadně odlišné pohledy na budoucí 

vývoj organizace, případně základní postojové a hodnotové rozpory“

Užívané techniky při strategickém plánování

Pracovníci užívali nejčastěji metody, jako jsou společná setkání na plnění úkolů, 

brainstorming, moderování, koučování, rozhovor, individuální práce na dílčích úkolech. 

A, „moderovaná setkání, individuální práce nad dílčími tématy (formulace konkrétních 

cílů), brainstorming, koučování, rozhovor (technika GROW)“

B, „společná výjezdní setkání mimo sídlo organizace s najatým lektorem, který vedl 

komunikaci. Pokračujeme stále v aktualizaci strategického plánu pravidelnými výjezdy 2x 

ročně“

C, „užívali jsme externistu, 1x roční výjezd a 3x ročně společné sezení ke kontrole cílů“

Kvalifikační rozdělení osob, které se účastnili plánování



73

Plánování se účastnili převážně všichni zaměstnanci konkrétní organizace, jedná se

o sociální pracovníky, vedoucí pracovníky, manažery, pečovatele, administrativní pracovníky, 

ekonomy. 

A, „všichni zaměstnanci organizace“

B, „sociální pracovníci, vedoucí oddělení, manažeři, pečovatelé, administrativní 

pracovníci“

C, „všichni pracovníci“

Časový horizont plánování

Pracovníci uvádějí, že strategické plánování je neustálý proces, který vyžaduje dostatečný 

časový rámec. Při strategickém plánování je nutné se zabývat jednotlivými cíli a kontrolou při 

jejich dodržování. Je nezbytná stálá aktualizace. 

A, „1 rok, dva výjezdy, aktualizujeme stále, ale spíše upřesňováním již přijatých kroků.

Na změny reagujeme a aktualizujeme. Pracujeme již třetí rok“

B, „2 roky, dva výjezdy za 1 rok. Půl den si necháváme nad kontrolou, jak se nám je daří

plnit a také je aktualizujeme“

C, „2 roky“ 

Dokončení procesu plánování

Pracovníci se shodli, že strategické plánování stále probíhá, protože se jedná

o dlouhodobý proces a jednotlivé plány se musí neustále hodnotit, kontrolovat. Přičemž se 

musí dále plánovat na dílčích krocích k daným aktivitám.

A, „Plánujeme v celém průběhu.“

B, „Ne. Proces plánování de facto nepřestal, v současnosti provádíme vize a poslání

do akčního plánu na další období (2 roky) a současně probíhá hodnocení a revize akčního 

plánu na současné období“

C, „Ano“

Užití externích zdrojů (pracovníka)

Pro strategické plánování v organizaci byl osloven externí pracovník (kouč, falicitátor), 

který jim pomohl při samotném „rozjezdu“ a také v průběhu samotného plánování.

A, „ano, v počátcích, nastavení hlavních bodů, struktury cílů o.p.s“

B, „ano“

C, „ano“
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D, „ano“

Kritéria pro volbu externího pracovníka (kouče, mentora, falicitátora)

Bylo uváděno, že při výběru externího pracovníka na počátku plánování, ale také při 

celém jeho procesu, hrálo roli několik faktorů, jako jsou následující, osobní sympatie 

klíčových pracovníků, kteří se podílí na plánování. Dále to jsou zkušenosti mentora, 

nezanedbatelná je také cenová relace pracovníka a osobní znalost či doporučení od jiných 

organizací, či přímo doporučení od pracovníků uvnitř organizace. 

A, „osobní sympatie všech klíčových pracovníků v procesu plánování“

B, „zkušenosti mentora/ moderátora s procesem strategického plánování v NNO“

C, „cenová dostupnost jeho služeb“

D, „osobní znalost. Doporučení od jiných organizací, popřípadě pracovníků organizace“

Doporučení

„doporučuji potřebu minimálně pro počáteční fázi jasně stanovit, kdo je administrativní 

podpora strategického plánování“

„počítat s tím, že strategické plánování je dokumentem, pro všechny členy organizace 

a v rámci procesu plánovat. Je potřeba promyslet, způsob řešení obsahu strategického 

plánování dovnitř (a vně) organizace, jakou formou, jakým jazykem, jak pracovat se 

strategickým plánováním v operativním řízením.“

„nechat si vést strategické plánování“

Definice kategorií

 Důvody ke vzniku Strategického plánování 

 Přínos Strategického plánování

 Pozitivní zkušenosti

 Rizika strategického plánování

 Kvalifikační rozdělení osob, které se účastnili plánování

 Časový horizont plánování

 Dokončení procesu plánování

 Užití externích zdrojů (pracovníka)

 Kritéria pro volbu externího pracovníka (kouče, mentora, falicitátora)

 Doporučení
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8.2.2. Vyhodnocení odpovědí pomocí axiálních kódů

Postup při utváření axiálních kódů. na arch papíru jsem si zakreslila jednotlivé kategorie, 

které jsem si již předem vytvořila (viz předchozí postup). A začala jsem mezi těmito 

kategoriemi hledat vztahy a vazby, které spolu souvisí. Pro zpřehlednění jsem využívala 

barevných tužek, nimiž jsem si zakreslovala jednotlivé vztahy, barevné označení mi také 

pomohlo k lepší orientaci a k posléze vlastnímu vyhodnocení rozhovorů s pracovníky.

Důvody ke vzniku Strategického plánování a Přinos Strategického plánování

Pracovníci znají přínos Strategického plánování pro svou organizaci, vidí v tom určitý nový 

rozměr práce, a proto mají důvody pro vznik plánování v jejich organizaci.

Přínos Strategického plánování a rizika Strategického plánování

Na jedné straně přináší plánování své pozitivní důsledky pro další možný chod organizace,

na druhé straně nereálné plány a představy o organizaci mají vliv na jejich splnění, což je 

hlavním rizikem pro proces Strategického plánování. 

Časový horizont Strategického plánování a dokončení procesu plánování

Strategické plánování je velice časově náročné a má dlouhodobý charakter, tudíž se mohou 

objevit problémy při jeho dokončení. 

Užití externích zdrojů (pracovníka) a přínos pro Strategické plánování

Pomoc externisty při zavádění procesu plánování je velmi důležitá, protože je to on, kdo

přináší základní znalosti, poznatky a rady. Tudíž je možné vyvodit významný přínos pro 

plánování v organizaci. 

Užití externích zdrojů (pracovníka) a kritéria pro volbu externího pracovníka

Pracovníci uváděli, že pro volbu pracovníka, který jim pomůže při zavádění procesu 

plánování, jsou rovněž důležitá některá kritéria, jako jsou znalosti, zkušenosti, reference od 

jiných organizací či pracovníků z organizace, ale také osobnost samotného „externisty“, 

sympatie. 

Dokončení procesu plánování a užití externího pracovníka

Na dokončení procesu strategického plánování mají značný vliv rady od externího 

pracovníka. Jeho ochota konzultovat zvolené cíle, plány atd. 
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Dokončení procesu plánování a rizika strategického plánování

Pracovníci v rozhovorech uváděli, že při celém strategickém plánování se objevují jednotlivá 

rizika, která mají značný vliv na celkovém dokončení procesu plánování. 

8.2.3. Výsledky šetření

Základním cílem mého šetření bylo prozkoumat specifika strategického plánování 

v organizacích, které se jím zabývají. 

Zabývat se zkušenostmi jednotlivých organizací se strategickým plánováním a jejich 

zkušenosti převést do doporučení. 

V rámci dat, která jsem získala během rozhovorů, jsem zjistila následující skutečnosti:

1. Důvody pro zavedení strategického plánování byly pro pracovníky jednotlivých

organizací především:

a. Motivace, které vedly k rozvoji organizace. 

b. Zkvalitnění dosavadní činnosti, hledání nových cílů a příležitostí pro rozvoj 

organizace. 

c. Analýza dosavadních zdrojů, která je nejenom finanční, ale i tykající se 

pracovních zdrojů. 

d. Zlepšení komunikace mezi všemi pracovníky a poznání jejich názorů, které se 

týkají zlepšení cílů v rámci organizace. 

2. Přínosy strategického plánování vidí pracovníci ve vytvoření společné kooperace mezi 

zaměstnanci uvnitř organizace. Neméně důležité je též společné budování hodnot, které 

sdílí nejenom vedoucí, popřípadě management, ale také „řadoví“ pracovníci. Dalším 

přínosem je rovněž „zprůhlednění“ dosavadní činnosti organizace a snaha o mobilizaci 

všech zdrojů organizace. Vytvoření společné organizační kultury, norem a popřípadě 

vizí, kudy bude kráčet. 

3. Pracovníci uvádějí, že mají pozitivní zkušenosti se strategickým plánováním, díky 

plánování zvládli plánovat své sociální služby a také se lépe připravit na stále se měnící

legislativu. Během plánování si vytvořili plány, které mohli posléze realizovat. 

V konkrétní organizaci získali pracovníci dostatečné argumenty, které vedly k 

dalšímu rozvoji organizace. 
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4. Jako možná rizika vidí pracovníci především v neplnění společně dohodnutých domluv 

popřípadě plánů. Dalším úskalím je také rozdílný pohled jednotlivých pracovníků týmu

na budoucí vývoj organizace.  

5. Během strategického plánování bylo užito několik technik, které pomáhají při samotném 

procesu plánování. Pracovníci uváděli následující techniky: společné setkávání

na plnění úkolů, brainstorming, moderování, koučování, rozhovor, individuální práce

na dílčích úkolech. Pro společné setkávání volili různé způsoby setkávání, tedy 

plánovali nejenom v organizaci, ale také odjížděli na společné „výjezdní zasedání“, 

které mohou vést k zlepšení spolupráce mezi pracovníky. 

6. Procesu strategického plánování se zúčastnili převážně všichni zaměstnanci konkrétních 

organizací. Nejčastěji byly zastoupeny sociální pracovníci, manažeři jednotlivých úseků, 

pečovatelé, administrativní pracovníci, ekonomové. 

7. Podle pracovníků je strategické plánování neustálý proces, který vyžaduje dostatečný 

časový rámec. Při strategickém plánování je nutné se zabývat nejenom plánováním cílů,

ale rovněž jejich kontrolou, popřípadě jejich aktualizací. Proto pracovníci uvádějí, že 

plánují již několik let, konkrétně jedna organizace již třetí rok, další organizace se 

shodují, že plánují obě již druhý rok. 

8. Pokud se týká dokončení samotného strategického plánování, nelze říci, kdy bude 

dokončeno. Jelikož se jedná o dlouhodobý proces, který v sobě zahrnuje konkrétní dílčí 

plány, aktualizaci a kontrolu. Pouze jedna organizace uvedla, že již plánování dokončili. 

Další uvádějí, že stále plánují v celém průběhu, popřípadě hodnotí akční plány, proto 

nelze tvrdit, že plánování dokončili. 

9. Organizace při zavádění strategického plánování užili externího odborníka (kouče, 

falicitátora), který jim pomohl při samotném „rozjezdu“ a také v průběhu samotného 

plánování. 

10. Kritériem při volbě externího pracovníka, který povede plánování, byly následující 

faktory:

a. osobní sympatie klíčových pracovníků s externistou

b. zkušenosti mentora

c. osobní znalost či doporučení od jiných organizací, či přímo doporučení od 

konkrétního pracovníka/pracovníků uvnitř organizace

d. nezanedbatelnou složku zde také hrála cenová relace externího pracovníka
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Konkrétní doporučení z šetření:

„doporučuji potřebu minimálně pro počáteční fázi jasně stanovit, kdo je administrativní 

podpora strategického plánování“.

„počítat s tím, že strategické plánování je dokumentem pro všechny členy organizace 

a v rámci procesu plánovat. Je potřeba promyslet způsob řešení obsahu strategického 

plánování dovnitř (a vně) organizace, jakou formou, jakým jazykem, jak pracovat se 

strategickým plánováním v operativním řízení“.

„nechat si vést strategické plánování“. 

8.3. Vyhodnocení stanovených hypotéz
1. Strategické plánování pomáhá organizaci k jejímu efektivnímu vedení.

Musím konstatovat, že tato hypotéza se mi potvrdila, což je možné doložit z uvedených 

rozhovorů (bod č. 2 rozhovorů).

2. Jedno z hlavních rizik je nedostatek financí organizace a délka procesu plánování. 

Stanovená hypotéza se mi potvrdila, protože zde hrají také důležitou roli i finanční zdroje 

organizace, zvláště při přizvání externího pracovníka, viz bod č. 10 předchozí kapitoly, 

který je dále podpořen uvedeným rozpočtem ze strategického plánování na Židovské obci 

v kapitole 7.5.4.4. Dalším rizikem je dlouhodobost procesu plánování, které ho ohrožuje, 

tato hypotéza se mi potvrdila (bod č. 8 rozhovorů)

3. Ke strategickému plánování je dobré užít externího odborníka pro jeho vedení.

Tato hypotéza se mi potvrdila, což je možné doložit (bod č. 9 rozhovorů).



79

Závěr
Práce je zaměřena na specifika strategického plánování v neziskových organizacích, 

zajímá se o názory a pohledy jednotlivých pracovníků, kteří již prošli nebo právě procházejí 

procesem plánování v jejich „domovské“ organizaci. 

Text práce provází celkovým procesem strategického plánování v organizaci, kde pracuji

jako sociální pracovnice a kde jsem tudíž měla možnost získat konkrétní i praktické 

zkušenosti a dovednosti. Tyto jsem pak propojila s teoretickým základem.

Na počátku psaní diplomové práce jsem si zvolila základní otázku (téma): „pohled 

pracovníků na strategické plánování a jeho specifika“. Poté jsem oslovila pomocí emailu 

několik desítek organizací s prosbou o rozhovor na dané téma. Kladně mi odpověděly čtyři 

organizace, s jejichž zástupci jsem posléze vedla polostandardizovaný rozhovor. 

Pro vyhodnocení rozhovorů bylo využito segmentu z kvalitativního výzkumu pomocí 

kódů. 

Studie přináší následující skutečnosti: 

Největším přínosem strategického plánování je vytvoření společné kooperace mezi 

pracovníky a budování společných hodnot. Dále pak mobilizace všech zdrojů v organizaci, 

budování společné organizační kultury, vytváření norem a společných vizí.

Pracovníci organizace mají dobré zkušenosti se strategickým plánováním. Díky plánování 

zvládli plánovat své sociální služby a lépe se tak připravit na „permanentně“ se měnící 

legislativu. Díky plánování mohli vytvořit plány, které posléze realizovali. Pracovníci v jedné 

organizaci získali v průběhu plánování také dostatečné argumenty pro další rozvoj své 

organizace. 

Jako rizika plánování uváděli pracovníci neplnění společně dohodnutých úkolů a rozdílný 

pohled pracovníků týmu na budoucí vývoj organizace. Jiní naopak neviděli v plánování žádná 

rizika.

Pracovníci užívali nejčastěji společného setkání k plnění úkolů, brainstorming, 

moderování, koučování, rozhovor a individuální práce na dílčích úkolech.

V jedné organizaci se plánovaní účastnili téměř všichni zaměstnanci od sociálních 

pracovníků a pečovatelů, přes vedoucí, manažery i administrativní pracovníky a ekonomy. 
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Pracovníci uvádějí, že strategické plánování je neustálý proces, který vyžaduje dostatečný 

časový rámec. V rámci strategickém plánování je nutné se zabývat stanovenými plány 

a kontrolou jejich plnění. Je nutná stálá aktualizace.

Došlo ke shodě mezi pracovníky, že strategické plánování stále probíhá, protože se jedná

o dlouhodobý proces a jednotlivé plány se musí neustále hodnotit a kontrolovat. Přičemž se 

musí nadále plánovat v dílčích krocích k daným aktivitám.

Pro strategické plánování v organizaci byl osloven externí pracovník (kouč, falicitátor), 

který pomohl jak při samotném „rozjezdu“ tak i v průběhu plánování.

Bylo uváděno, že při výběru externího pracovníka pro začátek plánování hrálo roli několik 

faktorů, jako jsou osobní sympatie klíčových pracovníků podílejících se na plánování, 

zkušenosti mentora a nezanedbatelná je i cenová relace pracovníka a jeho osobní znalost či 

doporučení od jiných organizací. 

Uvádím konkrétní doporučení, která vyšla z analýzy rozhovorů a mohou být nápomocna

pro osoby či organizace, které se rozhodují nebo jsou na počátku plánování.

 Na počátku stanovit administrativní podporu strategického plánování (projekt 

manažer)

 Výstup plánování je pro všechny členy organizace zavazujícím dokumentem a proto je 

nutné dobře zvolit formu (jazyk) a způsob práce s výstupy v operativním řízení

 Pro proces plánování využít služeb externího odborníka

Předem stanovené hypotézy na začátku diplomové práce byly na základě rozhovorů 

s jednotlivými pracovníky ověřeny a potvrzeny jako platné na základě analýzy rozhovorů, jak 

je doloženo v kapitole 9.3.

Výše popsaná studie je praktickým vhledem do problematiky strategického plánování, 

jeho přínosů a úskalí, jejíž výstupy mohou být užitečné pro další organizace uvažující o užití 

strategického plánování. 
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Specifika strategického plánování v neziskové organizaci

Specific strategic planning in non-profit organization

Jana Charvátová

Shrnutí

Ve své práci jsem se věnovala problematice strategického plánování v neziskové 

organizaci.

V práci vysvětluji základní terminologii problematiky, pojmy a provázím jednotlivými 

fázemi. Na ně navazuje praktická sonda do konkrétní organizace, která strategicky plánuje. 

Zde je možné vidět propojenost teoretických znalostí s praktickou částí. 

Cílem práce bylo prozkoumat specifika strategického plánování a převést je do 

praktických doporučení. 

Oslovila jsem několik organizací, s jejichž představiteli jsem vedla rozhovor. 

Na počátku práce jsem si zvolila základní hypotézy, které jsem posléze vyhodnotila na

základě výsledků studie. 

Z vyhodnocených dat jsem vytvořila řadu doporučení, které mohou být užitečné pro 

pracovníky, kteří se chtějí věnovat strategickému plánování. 

Summary

In my work I focused on issues of strategic planning in non-profit organization. 

Work explains the basic terminology and the reader is guided through individual phases. 

Theory fundaments are then followed by a practical exploration of an organization, that 

implemented strategic planning. Here you can see the transfer of theoretical knowledge into 

practical elements. 

Aim of this work was to examine the specifics of strategic planning in non-profit 

organizations and transform experience into a set of practical recommendations.

I contacted several organizations, whose representatives I interviewed.

I opted for basic hypothesis at the beginning, which I evaluated. These hypotheses were 

then tested on the results of the study.

I created a series of recommendations that can be useful to professionals who want to 

pursue strategic planning.



82

Literatura

1. BAUMAN P., „Úvod do řízení neziskových organizací“ Soubor studijních textů.Vyd. 
1. Praha: vydáno Teologickou fakultou v Českých Budějovicích, 2008. 

2. BÁRTA J., Strategické plánování pro neziskové organizace, Vyd.1.Praha: Nadace pro 
rozvoj občanské společnosti, 1997. ISBN: 80-902302-0-2.

3. DISMAN M., Jak se vyrábí sociologická znalost Vyd. 3, Praha: Karolinum, 1999. 
ISBN: 97-880-2460139-7.  

4. DRUCKER P., Řízení neziskových organizací- praxe-principy. Vyd.1.Praha: 
Management Press, 1994. ISBN: 80-85603-38-1.

5. DRUCKER P., To nejdůležitější z Druckera v jednom svazku.Vyd. 1. Praha: 
Management Press, 2002. ISBN: 80-7261-066-X. 

6. PLAMÍNEK J. a kol., Řízení neziskových organizací, Vyd.1. Praha: Nadace Lotus, 
1996, ISBN neuvedeno.

7. POTŮČEK M., MUSIL J., MAŠKOVÁ M., Strategické volby pro českou společnost, 
Teoretická východiska, Vyd.1.Praha: Slon 2008, ISBN: 978808642961. 

8. REKTOŘÍK J. a kolektiv, Organizace neziskového sektoru, Základy ekonomiky, teorie 
a řízení, Vyd.3, Praha: EKOPRESS s.r.o. 2010, ISBN: 978-80-86929-54-5

9. ŠEDIVÝ M.,MENDLÍKOVÁ O., Úspěšná nezisková organizace, Vyd. 2.Praha: 
Grada 2011. ISBN: 978-80-247-4041-6

10. ŠKARABELOVÁ S., Sborník příspěvků z internetové diskuse ze CVNS, Brno, 
Centrum pro výzkum neziskového sektoru 2005. ISBN: 80-239-4057-0. 

11. VOSTROVSKÝ V., ŠTŮSEK J., Strategické plánování neziskových organizací 
v podmínkách znalostních společnosti, Vyd.1. Praha: Agnes 2008, ISBN 978-80-
903696-5-8

Elektronické dokumenty: 

1. Centrum ekologických aktivit Sluňákov o.p.s [online. ©2012 [cit. 2012-12-12] dostupné:
http://www.slunakov.cz/index.php?2-1008x008

2. Český statistický úřad [online. ©2012 [cit. 2012-13-10] dostupné:

            http://www.czso.cz/csu/2004edicniplan.nsf/tab/62005430FE

3. Domov Sue Ryder [online]. ©2013 [cit. 2013-01-26] dostupné: http://www.sue-

ryder.cz/organizace.html)

http://www.slunakov.cz/index.php?2-1008x008
http://www.czso.cz/csu/2004edicniplan.nsf/tab/62005430FE
http://www.sue-ryder.cz/organizace.html


83

4. Metody a nástroje strategického plánování v neziskových organizacích (online) c 2012 
(cit. 12.6. 2012), dostupné http://granty.vsers.cz/socialnisluzby/wp-
content/uploads/2010/11/Management-a-marketing-pro-neziskov%C3%A9-
organizace.pdf

5. Neziskové organizace [online. ©2012 [cit. 2012-18-12], dostupné: 

http://www.neziskovky.cz

6. OS Prostor [online. ©2013 [cit. 2013-01-12] dostupné: 

http://www.os-prostor.cz/cz/programy

7. Parkinson Help [online. ©2013 [cit. 2013-01-12] dostupné: http://www.parkinson-help.cz

8. Slovník cizích slov [online. ©2012 [cit. 2012-15-12] dostupné:

http://www.slovnik-cizich-slov.cz

9. Strategie rozvoje neziskových organizací, Vaculík Josef [online. ©2012 [cit. 2012-11-

05 ] dostupné: http://dspace.upce.cz/bitstream/10195/32198/1/CL98.pdf

10. Workshop „Strategické plánování“ Brno, 14.1. 2006. [online. ©2012 [cit. 2012-7-9]

dostupné:

http://www.materskacentra.cz/download.php?FNAME=1146898629.upl&ANAME=S

trategicke_planovani.pdf

11. Židovská obec v Praze [online. ©2012 [cit. 2012-11-10] dostupné:

http://www.kehilaprag.cz/index.php?lang=cs

12. Židovská obec v Praze [online. ©2012 [cit. 2012-11-10] dostupné:

http://www.kehilaprag.cz/index.php?option=com_content&view=category&layout=bl

og&id=92&Itemid=157&lang=cs

http://www.neziskovky/
http://dspace.upce.cz/bitstream/10195/32198/1/CL98.pdf
http://www.kehilaprag.cz/index.php?lang=cs
http://www.kehilaprag.cz/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=92&Itemid=157&lang=cs
http://www.parkinson-help.cz/
http://www.slovnik-cizich-slov.cz/
http://www.kehilaprag.cz/index.php?lang=cs
http://www.kehilaprag.cz/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=92&Itemid=157&lang=cs


84

Přílohy

1. Přepis vybraného rozhovoru –  Domov Sue Ryder  o.p.s

J. Chtěla jsem se Vás zeptat, kde vznikla myšlenka strategicky plánovat ve vaší 
organizaci?

Prvním impulsem byl intenzivní vzdělávací program Akademie sociálního podnikání, 
v rámci kterého jsme prošli „organizačním auditem“ a školením na téma 
strategického plánování s úkolem aplikovat poznatky v praxi. Vznikl první dokument 
popisující základní směřování organizace. S dokumentem jsme dále nepracovali. 

V organizaci je silně zakořeněné participativní řízení a konsenzuální rozhodování. 
Během cca 20 měsíců se (z přirozených důvodů, většinou mateřství) vystřídala většina 
členů managementu (cca 12 osob).  Nově zformované nejužší vedení se shodlo
na potřebě popsat a „verbalizovat“ sdílené hodnoty, postoje a procesy (zejména 
plánování, rozhodování aj.). Zahájili jsme interní proces definování sdílených hodnot. 

Organizace získala dotaci v rámci programu OPPA na interní vzdělávání, který nám 
umožnil využít podporu koučů a tematického vzdělávání. Jedním z výsledků byla práce
na strategickém plánu.

    
      J.   V čem vidíte přínos? 

Sjednocení pohledu na budoucnost organizace, její hodnoty, kulturu, snazší operativní 
rozhodování při vědomí širšího kontextu a cílů celé organizace.

J. Osvědčilo se Vám plánování?
Rozhodně, organizace i díky systému financování sociálních služeb a permanentně se 
měnícímu legislativnímu prostředí fungovala silně „reaktivně“. Samotný proces 
plánování a první vyhodnocení plnění plánu nám pomohlo si uvědomit možnost
ovlivňovat další vývoj organizace. Díky plánování jsme rovněž získali argumenty pro 
řadu rozhodnutí, která jsme dříve dělali spíše intuitivně.

J. Jaké jste užívali techniky při plánování? 
Nejvíce jsme užívaly techniky, jako jsou moderovaná setkání, individuální práce nad 
dílčími tématy (formulace, kvantifikace cílů), brainstorming, koučovací rozhovor 
(technika GROW).

      J.   Má plánování nějaká rizika podle Vás?
Zásadní riziko strategického plánování může být ve zjištění, že spolupracující 
tým/skupina zjistí zásadně odlišné pohledy na budoucí vývoj organizace, případně 
základní postojové či hodnotové rozpory. na straně druhé by podobné zásadní rozdíly 
nepochybně vyplynuly v rostoucím počtu drobných konfliktů později.

Pro samotný proces plánování považuji za zásadní:
- vytvořit dostatečnou kapacitu – časovou, personální, příp. finanční (i 

administrativní podpora procesu plánování)
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- minimálně v počáteční fázi využít externího moderátora, který umožní všem 
účastníkům být ve stejné roli (zaměřit se na obsah, ne na proces)

- při plánování zahrnout mechanismy revizí, návazných setkání zaměřených
na strategický plán.

J.   Kdo se vlastně účastnil procesu? 
sociální pracovníci, vedoucí oddělení, manažeři, pečovatelé administrativní 
pracovníci

J. Jak vlastně dlouho plánování trvalo?
2 roky.
   

J.    Dokončili jste ho? 
Proces plánování de facto nepřestal, v současnosti převádíme vizi a poslání
do akčního plánu na další období (2 roky) a současně probíhá hodnocení a revize 
akčního plánu na současné období.    

      
      J.   Během zavedení celého procesu Vám někdo pomáhal?

Ano, užívali jsme externistu během průběhu plánování.

J.   Podle čeho jste hledali mentora?
- osobní sympatie všech klíčových účastníků procesu plánování (5 osob)
- zkušenost mentora/moderátora s procesem strat. plánování v NNO
- cenová dostupnost jeho služeb

J. Máte nějaká doporučení po Vašich zkušenostech?
Kritéria se v osobě mentora naplnila a proces fungoval. 
Doporučení:
- potvrzuji potřebu min. pro počáteční fázi jasně stanovit, kdo je „administrativní 

podpora“ strategického plánování
- počítat s tím, že strat. plán je dokumentem pro všechny členy organizace a v rámci 

procesu plánování je třeba promyslet i způsob šíření obsahu strat. plánu dovnitř (a 
vně) organizace – jakou formou, jakým jazykem, jak pracovat se strat. plánem 
v operativním řízení aj.
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2. Harmonogram strategického plánování Židovské obce
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