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 Diplomová práce se zabývá problematikou strategického plánování v neziskových 

organizacích v ČR včetně celkového náhledu na charakteristiku českého neziskového sektoru. 

Práce má velmi dobrou úroveň. Studentka jasně vymezila problematiku a především 

v analytické části konkrétně popsala výchozí situaci, stanovila si konkrétní cíle – realizaci 

strategického plánu v organizaci, ve které pracuje a pro tyto cíle zvolila adekvátní metody.  

Studentka v teoretické části poměrně obšírně popisuje charakteristiku českého 

neziskového sektoru a nezapomíná ani na zohlednění nového občanského zákoníku. Kapitola 

silných a slabých stránek neziskových organizací je vzhledem k celkově podrobnému pojetí 

teoretické části poměrně stručně a úzce nastíněná. Nicméně charakteristiky slabých a silných 

stránek se prolínají i dalšími kapitolami, proto to není na závadu. Diplomantka strategii 

nahlíží jakožto princip participativního řízení a tímto způsobem k ní přistupuje i v části 

analytické při zpracování strategického plánu v organizaci, kde je zaměstnána.  V rámci 

teoretické části diplomantka definuje rovněž možné analýzy na tvorbu podkladu pro 

strategické plánování. Jediné, čím se vůbec v teoretické části nezabývá, je, kdo by měl 

strategický plán facilitovat. To se následně odráží i v části analytické, kde sama přebírá roli 

facilitátora při tvorbě strategie v organizaci, kde je zaměstnána (Poradna pro integraci, o.s.), 

aniž by zmínila potenciální úskalí, která by z této dvojrole mohla plynout. Ta jsou zmíněna až 

v samotném závěru práce při vyhodnocení naplnění cílů. S problémem potenciální 

nestrannosti a neobjektivnosti se však v praxi velmi zdárně vyrovnala.  

V analytické části diplomantka popisuje postup tvorby strategie, kdy sama sesbírala 

nejdůležitější podklady a následně prováděla analýzy formou focus-groups s různými 

skupinami zaměstnanců Poradny pro integraci, o.s. Strategický plán následně na základě 

těchto dat sama vytvořila, předala k vyhodnocení externistovi a následně na schválení vedení 

organizace.   

V rámci vedení focus groups se diplomantce podařilo velmi kvalitně změnit znění 

poslání, což bývá velmi nesnadným úkolem. Analýzu Porterových vlivů prakticky přetvořila 

na české neziskové prostředí. Z analýz vyvozuje zcela konkrétní témata pro stanovení 

strategických cílů. V práci však nedefinuje, kdo daná témata na základě analýz definoval a 

zda došlo k participativní shodě, že právě tato témata jsou klíčová a jaká pravidla pro definici 



této shody v organizaci stanovili. Doporučuji se na tuto část tvorby strategie diplomantky 

zeptat.  

Diplomantka velmi prakticky zpracovala PESTEL analýzu i další analýzy. Byť SWOT 

analýzu pojímá velmi stručně, využívá ji jako shrnující model ostatních analýz, a proto její 

stručnost vnímám jako zcela dostačující.  

V empirické části diplomantka dále vytyčuje nejen témata pro konkrétní strategii, ale i 

základní model akčního (taktického) plánu. Vzhledem k malé zkušenosti zkoumané 

organizace s jinými než grantovými odvětvími fundraisingu bych doporučila především tuto 

část ještě více podrobně rozpracovat. V rámci této práce je to však zcela dostačující. 

Diplomantka prokázala schopnost teoretickou látku strategického plánování, která není 

v českém prostředí příliš podrobně zmapována, nejen teoreticky uchopit, ale i prakticky 

uplatnit. Vysoce oceňuji schopnost odstupu a analýzy, která pro ni jistě jako pro 

zaměstnankyni zvolené organizace nebyla jednoduchá. Vytyčené cíle této práce se jí podařilo 

splnit na výbornou.  

Jako doplňující otázku při obhajobě navrhuji podat: Jak vy osobně vnímáte volbu 

ředitelky Poradny pro integraci vytvořit strategii pouze na 2 roky kvůli nejasnosti finančních 

prostředků v budoucnu? Má dle vás smysl v českém neziskovém prostředí plánovat na 3 – 5 

leté období a proč?  

Jako druhou doplňující otázku navrhuji: Jak se projevilo to, že jste celý proces 

strategického plánování facilitovala sama jakožto zaměstnanec dané organizace? Jaký to mělo 

vliv na výpovědní hodnotu analýz z focus-groups?  

Jako třetí možnou doplňující otázku navrhuji zamyšlení nad tím, jaký je názor 

diplomantky na analýzu konkurence a k čemu může konkrétně v případě neziskových 

organizací v ČR tato analýza při strategickém plánování přispět. Řada českých neziskových 

organizací se vymezuje konkurenčně a bojuje o klienty, o dotace ve výzvách. Jaké jí napadají 

možnosti řešení této nesnadné situace a tím i možný potenciální trend pro český neziskový 

sektor?  

 

Závěr 

Diplomovou práci Bc. Ivany Štěpánkové doporučuji k obhajobě a navrhuji ji 

hodnotit známkou výborná. 
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