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ABSTRAKT 

Má diplomová práce se zabývá procesem strategického plánování při zavádění nové 

internátní služby Střediska výchovné péče, Pšov pro děti s rizikem vzniku poruch chování 

do věku 15 let. Cílem mé práce je jednak vytvořit podklad pro návrh podnikatelského 

plánu na zavádění nové služby a jednak pomocí kvantitativních metod výzkumu zjistit, 

jaké faktory ovlivňují volbu klientů Středisek výchovné péče při výběru střediska? 

První část pojednává o strategickém plánování a o podnikatelském plánu, které 

organizace vytvářejí pro své dlouhodobé vize. Dále se v teoretické části věnuji také popisu 

a přiblížení středisek výchovné péče.  

Praktická část diplomové práce se zabývá analýzou dat získaných od klientů Středisek 

výchovné péče a strategickou analýzou. V poslední části se pak věnuji vypracování 

podnikatelského plánu na základě získaných údajů.  

 

Klíčová slova: strategické plánování, strategické řízení, podnikatelský plán, Středisko 

výchovné péče 

 

ABSTRACT 

My thesis engage in the strategic planning process when introducing new residential 

services Educational care centers, Pšov for children at risk of developing behavioral 

disorders under the age of 15 years. The aim of my work is both to create a business plan 

for the introduce of new services using both quantitative research methods to find out what 

factors influence the choice of clients of educational care centers when choosing a 

Educational care centers? 

The first part deals with strategic planning and business plan, created by the 

organization for its long-term vision. Subsequently, the theoretical part I also describe the 

approach and educational care centers. 

The practical part of the thesis deals with the analysis of data obtained from clients of 

educational care centers and strategic analysis. The last part is devoted to developing a 

business plan based on the data obtained. 

Key words: strategic planning, strategic management, business plan, the Centre of 

Educational Care
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I. Úvod 

 

Má diplomová práce se zabývá procesem strategického plánování při zavádění nové 

internátní služby ve Středisku výchovné péče, Pšov a zároveň otázkou, jaké faktory ovlivňují 

volbu klientů Středisek výchovné péče při výběru střediska? Ve své práci chci zjistit, zda 

pracovníci OSPOD při výběru střediska přihlížejí na vzdálenost střediska od jejich pracoviště, 

či na kvalifikaci pracovníků ve středisku, nebo spíše volí střediska, se kterými již mají dobré 

zkušenosti? Podobné otázky zjišťuji také u samotných rodin s dětmi, které služby přímo 

využívají. U rodin mne pak zajímá také to, jak se o Středisku výchovné péče dozvěděly, jak se 

děti do Střediska dostávají a z jakých důvodu jsou děti do Střediska nejčastěji přijímány. 

Hlavní otázkou je, zda je volba klientů Středisek výchovné péče více ovlivněna 

dostupností střediska, mediálními zdroji nebo osobní zkušeností, tedy zda je pro volbu 

střediska důležitá cena služby, nebo dojezdová a dopravní vzdálenost, případně mediální 

zdroje střediska, či osobní zkušenost se střediskem? 

Zároveň si kladu otázky, jaký typ klientů preferuje při volbě Střediska výchovné péče cenu 

a jací klienti spíše dojezdovou vzdálenost?  

Jaký typ klientů - rodin přihlíží při volbě střediska na mediální zdroje a jací klienti na 

zkušenost se střediskem? 

 Na základě zjištěných údajů poté budu zpracovávat návrh podkladu pro podnikatelský 

plán na zavádění internátní služby Střediska výchovné péče, Pšov. Tento návrh bude sloužit 

organizaci jako podklad pro vytvoření podnikatelského plánu, na kterém budou pracovat 

odborníci z dané oblasti. Mnou vytvořený podklad pak bude obsahovat navrhovanou strukturu 

podle docentky Srpové, tedy popis produktu, návrh marketingové strategie, analýzu 

konkurence, legislativní plán i podklad pro zpracování finančního plánu. Tento podklad bude 

sloužit jako nástin předpokládaných nákladů souvisejících s pobytovou službou Střediska 

výchovné péče a analýzu bodu zvratu, kdy samotný finanční plán by v organizaci pak 

vytvářeli již odborníci z oblasti ekonomie.  

 Toto téma jsem si zvolila z toho důvodu, protože jich několik let pracuji jako sociální 

pracovnice ve Výchovném ústavu, kde se věnuji mladým chlapcům s poruchami chování. Za 

dobu své existence Výchovné ústavy prošly řadou změn a v poslední době je častou změnou 

právě to, že se Výchovné ústavy stávají také poradenským zařízením a je od nich vyžadována 

spolupráce se širokou veřejností. Řada Výchovných ústavů tak začala zřizovat různá oddělení 

a především pak Střediska výchovné péče, jakou součást svého ústavu. Druhou změnou je 
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fakt, kdy Výchovné ústavy již nejsou pouze spolupracujícími organizacemi mezi sebou, ale 

stávají se navzájem konkurenty. Díky novele Občanského zákona se od 1. 1. 2014 děti 

umisťují do Výchovných ústavů rozhodnutím soudů, nikoli Diagnostickými ústavy, což mělo 

za následek skutečnost, kdy Výchovné ústavy začaly rozšiřovat nabídku svých služeb, aby se 

staly atraktivní organizací, která dětem nabízí více, než ostatní. Na trhu pak přežijí ústavy, o 

které je největší zájem a které mají dostatečnou naplněnost.  

Výchovný ústav, ve kterém pracuji, má taktéž od Října 2014 zřízené Středisko výchovné 

péče, kdy poskytuje služby ambulantní a stacionární pro děti a mládež s rizikem vzniku 

poruch chování. Vzhledem k vzrůstající poptávce po internátní službě je v současné době 

snaha zavést službu internátní, která by byla určena dětem do věku 15 let.   

Cílem mé práce je tedy jednak vytvořit návrh podkladu pro podnikatelský plán na zavádění 

nové internátní služby ve Středisku výchovné péče Pšov a jednak v rámci nové služby zjistit, 

jaké faktory ovlivňují volbu klientů Středisek výchovné péče při výběru střediska? 

Diplomovou práci jsem pak rozdělila na část teoretickou, ve které se zabývám popisem 

strategického řízení a strategického plánování. Zároveň se věnuji i marketingové oblasti, 

především marketingovému mixu a způsobu získávání zákazníků. Získané poznatky pak 

propojuji s oblastí Střediska výchovné péče a popisem služby, které střediska nabízejí. 

V praktické části své práce se nejprve věnuji charakteristice Výchovného ústavu a 

střediska výchovné péče, Pšov, především pak popisu produktu střediska.  

Praktická část je dále zaměřena na realizaci výzkumu, který probíhal ve Středisku 

výchovné péče, Pšov, kdy se snažím nalézt odpovědi na mé otázky. Výzkum je rozdělen na 

pracovníky orgánu sociálně-právní ochrany dětí a zvlášť pro rodiny s dětmi. Na základě 

zjištěných údajů pak zjišťuji, jací klienti upřednostňují střediska, se kterými mají už nějaké 

zkušenosti, a kteří přihlížejí naopak na jiné faktory, jako je např. cena služby, vzdálenost, 

nebo mediální obraz organizace. Pro svůj výzkum jsem pak využila metody kvantitativních 

dat, kdy jsem vytvořila strukturované dotazníky, které byly vytvořeny zvlášť pro pracovníky 

orgánů sociálně-právní ochrany dětí a zvlášť pro rodiny s dětmi.  

Dále byla provedena také strategická analýza vnitřního a vnějšího okolí organizace.  

Získané výsledky budou následně využity pro tvorbu podkladu pro podnikatelský plán na 

zavedení internátní služby Střediska výchovné péče, Pšov. 

Při práci jsem pak čerpala z odborné literatury k danému tématu, ale také z legislativy a 

vnitřních materiálů organizace. K realizaci praktické části mi pak posloužili odborné 

konzultace a přednášky z praktika kvantitativních metod výzkumu i přednášky z finančního 

řízení. 
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II. TEORETICKÁ ČÁST 

1. Strategické řízení 

 

V současné době procházejí Výchovné ústavy velkou transformací, kdy se postupně 

vytrácí spolupráce mezi ústavy a začíná i mezi těmito organizacemi působit konkurenční boj, 

především o získání co nejlepšího postavení mezi existujícími ústavy. Je to podobné, jako u 

ziskových organizací, které aby obstály v tržní ekonomice, musejí se neustále transformovat a 

reagovat na různé ekonomické, společenské, politické podmínky a požadavky zákazníků. 

Stejný princip dnes platí i v neziskových sférách, kde jde také o uspokojování potřeb 

zákazníků a získání předního místa v konkurenčním prostředí.  

Výchovné ústavy tak již nejsou pouze uzavřenou institucí, které se zaměřují pouze na 

svěřené děti a jejich rodiny, ale aby obstály v konkurenčním prostředí, je potřeba, aby 

reagovaly na potřeby širšího okolí a podle toho upravovaly své nabízené služby. V dnešní 

době se řada ústavů snaží o zřízení Střediska výchovné péče, kde je mnohem širší klientela 

než u Výchovných ústavů, čímž se stávají více vyhledávané a potřebné pro společnost. 

K tomu, aby organizace byla úspěšná je však zapotřebí mít dobrý strategický plán a schopný 

tým manažerů, který disponuje potřebnými znalostmi a dovednostmi o strategickém plánování 

a řízení.  

Takové strategické plánování je pak podle Bárty proces, při kterém „vzniká představa o 

tom, čím by se organizace chtěla v budoucnosti zabývat, jaké konkrétní služby a programy by 

chtěla nabízet a jakou cestou bude muset projít, aby mohla uskutečnit své záměry.“ Na 

základě strategického plánování se pak vypracovává strategický plán, což je „dokument, který 

zachycuje výsledky procesu strategického plánování“ (Bárta, 1997:15-16).  

Podle Švarcové je pak podstatou strategického plánování „rozhodování, které obchodní 

jednotky mají být budovány a rozvíjeny, které udržovány a které ukončovány“ (Švarcová, 

2005: 106).  

Důležitým pojmem je také strategické řízení, kdy existuje řada definic.  

Podle Keřkovského a Valsy zahrnuje strategické řízení „aktivity zaměřené na plánování a 

řízení dlouhodobého rozvoje firmy, na udržování souladu mezi dlouhodobými cíli a 

disponibilními zdroji (včetně lidských) a rovněž na soulad mezi firmou a prostředím, v němž 

firma existuje“ (Keřkovský, Valsa, 2012: 25). 

Dle Bárty je strategické řízení „procesem naplňování představ popsaných ve strategickém 

plánu a obnáší především implementaci, vyhodnocování a případnou úpravu akcí a činností 
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směřujících k dosažení cílů a záměrů formulovaných ve strategickém plánu“ (Bárta, 1997: 

16). 

Srpová pak dále doplňuje, že se strategické řízení uskutečňuje prostřednictvím tvorby a 

realizace jednotlivých strategií, což nazývá strategický cyklus. Tento cyklus je pak tvořen 

pěti fázemi:  

- „přesvědčení podnikatele o nutnosti strategie, 

- stanovení mise a vize firmy, 

- strategická situační analýza, 

- určení strategie, 

- implementace strategie a hodnocení její úspěšnosti“ (Srpová, 2011: 161). 

 

Každá organizace by si tak měla jasně vymezit své cíle a poslání a zároveň vědět, kam 

směřuje a jaké služby do budoucna chce a bude poskytovat. Při stanovení budoucích cílů by 

organizace dle mého názoru měly vycházet ze svých zkušeností a znalostí o tom, co mohou 

společnosti nabídnout a v čem vynikají. Zároveň by měly umět reagovat na potřeby 

společnosti a své služby jejich potřebám přizpůsobit.  

Poslání firmy pak v sobě zahrnuje vizi o tom, „co bude předmětem podnikání, jací budou 

zákazníci firmy, jaké potřeby a jakými výrobky a službami bude firma potřeby svých zákazníků 

uspokojovat“ (Keřkovský, Valsa, 2012: 26).  Takto vyjádřená mise pak plní několik funkcí, 

kdy vyjadřuje základní strategický záměr firmy, má vnější informační význam, kdy deklaruje 

poslání firmy směrem k veřejnosti a zároveň představuje normu pro chování managementu i 

řadových zaměstnanců (Keřkovský, Valsa, 2012).  

Zároveň s cíli organizace musejí být dobře seznámeni i zaměstnanci, protože všichni 

členové organizace musí směřovat k dosažení společného cíle a jejich úsilí musí být 

orientováno stejným směrem, což znamená, že každá pracovní funkce musí být orientována 

na cíle celého podniku (Drucker, 2012).  

Je tedy jisté, že s cíli a posláním organizace musejí být dobře seznámeni nejen zakladatelé 

a top management, ale také řadoví zaměstnanci, jinak nikdy nebude dosaženo požadovaného 

záměru. Cíle pak navíc musejí splňovat podmínku SMART, tak aby byly měřitelné a dalo se 

po čase zhodnotit naplňování cílů.  

Při zřízení Středisek výchovné péče je pak důležité, aby si i řadoví zaměstnanci zvykli na 

myšlenku, že se služby Výchovného ústavu rozšiřují a do budoucna bude třeba začít 

spolupracovat s řadou jiných organizací. Zaměstnanci musejí být dobře seznámeni s poslání 

střediska a znát cíle nové služby, tak aby věděli, co se od nich bude očekávat a jak služby 
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kvalitně poskytovat. Zároveň by měli znát přínos nové služby pro organizaci i pro ně 

samotné, protože úsilí zaměstnanců musí být orientováno stejným směrem a na stejné cíle 

organizace (Drucker, 2012). 

 

 

1.1 Model strategického řízení 

 

Existuje řada modelů strategického řízení, já se však v této práci budu opírat o model podle 

Keřkovského a Valsy, ve kterém předpokládají, „že ve firmě existuje hierarchická soustava 

strategií, kde každá z nich plní ve strategickém řízení specifické funkce, má určitý obsah a 

vytyčuje základní požadavky pro strategie nižší, navazující úrovně strategického řízení“ 

(Keřkovský, Valsa, 2012: 28). 

 

Obr 1 – model strategického řízení  

 

STRATEGIE   KLÍČOVÁ STRATEGICKÁ  FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ 

    ROZHODOVÁNÍ   ROZHODOVÁNÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Keřkovský, Valsa, 2012:28) 

 

Tento uvedený model strategického řízení „respektuje zásadu, že strategické řízení má 

probíhat „shora-dolů“, ale že přitom musejí být zohledňovány i názory navazujících nižších 

úrovní řízení …. „Nadřazená úroveň určuje základní strategické cíle svým podřízeným 

Corporate 
Jaké podnikání? 

Co získat, čeho se zbavit? 
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Poslání společnosti, její vnitřní 

hodnoty a etika, ekonomické, 

sociální a polit. prostředí atd. 

 

Business 

Funkční 

Funkční 

Jaké je naše poslání? 
Jaké jsou strategické cíle a 

formy konkur. boje pro určitý 
trh? 

 

Dynamika a stav trhu, aktivity 
konkurence, vývoj technologií, 

finanční omezení atd.  

Jak naplňovat business 

strategie specifickými 

činnostmi firmy? 

Nadřazené strategické cíle, 

disponibilní zdroje, technologie 

atd. 
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úrovním. Ty je rozpracovávají na své úrovni do detailů, čímž je zároveň uplatňována zpětná 

vazba a prověrka reálnosti strategických cílů vytyčovaných vyššími úrovněm“ (Keřkovský, 

Valsa, 2012: 29). 

 

Firemní (corporate) strategie vyjadřuje základní podnikatelská rozhodnutí, kdy by měla 

tato strategie zahrnovat vyčlenění strategických obchodních jednotek, určení jejich základních 

strategických cílů a vymezení směrů a cest k dosažení cílů pro jednotlivé strategické obchodní 

jednotky (SBU). (Keřkovský, Valsa, 2012) 

Organizace by si tedy v tomto kroku měly rozhodovat, v jakém odvětví budou nadále 

působit a z jakých zdrojů budou svou činnost provozovat. V tomto kroku většinou dochází ke 

zpracovávání různých analýz a strategií, kdy je potřeba uvědomit si, kdo bude naším 

zákazníkem a jaké bude mít potřeby a jak tyto potřeby uspokojovat.  

 

Na tuto firemní strategii následně navazuje obchodní (business) strategie, která již 

vyjadřuje základní strategické cíle a cesty, které vedou k jejich dosažení. Obsahově by pak 

tato strategie měla specifikovat základní činitele marketingového mixu, kde by pro každý 

z aspektů marketingového mixu měly být specificky zaměřené analýzy.  

 

Na obchodní strategii nakonec navazuje funkční strategie, pro jednotlivé specifické 

oblasti SBU. Role těchto dílčích strategií pak spočívá v „zajišťování strategického rozvoje 

důležitých specifických oblastí v souladu s celkovým strategickým rozvojem firmy“ 

(Keřkovský, Valsa, 2012: 33, 36).  

 

Na základě tohoto modelu by si pak rozvíjející Výchovné ústavy měly určit cíle svého 

dalšího „podnikání“ a rozhodnout se, které činnosti se do budoucna nově věnovat a kterou 

činnost naopak omezit, tak aby byl podnikatelský záměr podpořen nadřízeným orgánem a o 

nabízené služby byl zájem.  

Důležité je zjistit, jak je na tom konkurence, které služby již v okolí nabízí a které třeba 

chybí a zároveň zjišťovat, jaké potřeby má zákazník v daném okolí a jak tyto potřeby 

případně naplňovat, tedy jaké má organizace potřebné zdroje a technologie pro svůj 

podnikatelský záměr.  

Vedle toho se musí každá organizace snažit být ve svém oboru tím nejlepším a počítat také 

s hrozbou vstupu nové konkurence.  
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1.1.1 Proces strategického řízení 

 

Strategické řízení je proces, který nikdy nekončí a při kterém dochází k neustále se 

opakujícím a na sebe navazujícím krokům. Tento proces začíná strategickou analýzou, 

formulací možných variant řešení a končí výběrem a implementací optimálních strategií 

(Keřkovský, Valsa, 2012). 

 

Obecně lze říci, že strategické řízení v sobě zahrnuje formulaci vizí a cílů organizace, 

vytváření strategického plánu, implementace plánu a následné zhodnocení a kontrola plánu, 

kdy se pak odstraňuje, to co nefungovalo a naopak zlepšuje to, co fungovalo dobře. Tento 

proces se pak neustále opakuje a nikdy nekončí. 

„Vytyčení strategie firmy je klíčovým úkolem podnikatele a má rozhodující vliv na budoucí 

pozici jeho firmy na trhu. Tvoří základ pro veškeré další rozhodování, plánování a realizaci 

operativních cílů“ (Srpová, 2011: 160). 

 

Kovář pak proces strategického řízení označuje za způsob, jakým vrcholoví manažeři 

uskutečňují závažná rozhodnutí, jejichž smyslem je řešení vzájemného postavení ve vztahu 

s jiným subjektem. V první fázi procesu dochází k vymezení poslání firmy a pomocí interní 

analýzy se zjišťují silné a slabé stránky organizace, které tvoří východisko pro formulaci 

poslání. Tento postup je při nabídkové variantě konceptu strategického řízení. U poptávkové 

varianty se provádí externí strategická analýza pro zjištění vnějších příležitostí.  

Dalšími fázemi jsou pak stanovení strategických vizí, cílů, formulace možných variant 

řešení, výběr a implementace optimálních strategií a v končené fázi kontrola průběhu 

realizace (Kovář, 2008). 
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Keřkovský pak znázorňuje proces následovně. 

Obr. 2 Proces strategického řízení  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Keřkovský, Valsa, 2012:37) 

 

 

1.2 Proces strategického plánování 

 

Při strategickém řízení probíhá strategické plánování, při kterém pomalu vznikne 

strategický plán, ve kterém je zachycena představa organizace o tom, čím by se chtěla zabývat 

a jaké jsou její vize a poslání. Zároveň se vypracovávají kroky k dosažení těchto cílů. 

Vedle toho by však organizace měla také při formulaci své vize sladit nejen své poslání, 

ale také své silné a slabé stránky a hrozby a příležitosti z vnějšího prostředí. Na základě 

sladění těchto faktorů pak Bárta uvádí jednotlivé kroky strategického plánování (Bárta, 1997).  

 

1. Zpracování přehledu historie a současné situace organizace – v této části plánu si 

organizace musí uvědomit, kde se nachází, čeho dosáhla během svého působení a kde 

jsou její problémy. Bárta upozorňuje také na to, aby v tomto kroku organizace 

věnovala pozornost svému současnému poslání, existujícím platným plánům, finanční 

situaci, organizační struktuře a programové nabídce organizace včetně struktuře 

klientů.  
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2. Ověření platnosti stávajícího, případně formulace nového poslání organizace – 

v tomto kroku by si organizace měla uvědomit, zda je stále platné její poslání a pokud 

ne, pak je třeba formulovat nové poslání podle změn v organizaci, tak aby ji co nejlépe 

vystihovalo.  

 

3. Situační analýza (analýza vnějšího a vnitřního prostředí organizace) – zde jsou 

analyzovány silné a slabé stránky, vnější příležitosti i hrozby. Součástí situační analýzy 

je také analýza současných i potencionálních klientů, dárců, konkurentů i 

spolupracujících organizací.  

 

4. Stanovení dlouhodobých cílů organizace – tyto cíle se stanovují na základě situační 

analýzy v souladu s posláním organizace.  

 

5. Vytváření, vyhodnocování a volba strategií k dosažení stanovených dlouhodobých 

cílů organizace  

 

6. Zpracování implementačního plánu (Bárta, 1997). 

 

 

Na základě tohoto postupu je pak třeba při zavádění nové služby Střediska výchovné péče 

v rámci Výchovného ústavu nově stanovit poslání organizace, tak aby odpovídalo novému 

zaměření ústavu. Pro úspěšné zavedení střediska je však třeba zmapovat finanční situaci 

organizace, ale také potřeby klientů, kdy mezi klienty Střediska výchovné péče nepatří pouze 

rodiny s dětmi, ale také různé školské organizace i orgány sociálně-právní ochrany dětí. Proto 

je třeba před zavedením služby zjistit pomocí situační analýzy, zda by byl o službu zájem, zda 

je služba v kraji vůbec třeba a zda již není okolí touto službou naplněné. Pozornosti 

organizace by tedy neměli uniknout ani konkurenti, kteří nabízejí podobné služby. Teprve po 

důkladné analýze okolí je možné sestavovat jednotlivé strategie pro dosažení stanovených 

cílů, protože by organizace již měla mít zmapované silné i slabé stránky a své možnosti, tak 

aby na nich mohla začít stavět.  
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1.3 Strategická analýza 

 

Strategická analýza, neboli SWOT analýza, je důležitou součástí každého podnikatelského 

plánu, která slouží pro zjištění všech důležitých faktorů ovlivňujících dlouhodobý záměr. 

Strategická analýza by měla být provedena vždy, když organizace zavádí nové služby, nebo 

oddělení, případně i při založení nové organizace. Slouží jako podklad pro samotný plán a je 

zdrojem důležitých informací o hospodaření, konkurenci, zdrojích i potřeb zákazníků.  

Strategická analýza by pak měla obsahovat analýzu vnějšího prostředí, analýzu dané 

oblasti ve firmě i analýzu vlivu a názorů stakeholders. Podle Keřkovského by strategická 

analýza měla obsahovat: 

1. Vymezení SBU, pro niž má být výrobní strategie formulována. 

2. Analýzu nadřazené business strategie. 

3. Analýzu současné výrobní strategie, jejíž součástí je analýza vnějšího prostředí, 

analýza očekávání stakeholders a analýza vnitřního prostřední. 

4. Shrnutí analýzy nejlépe v podobě SWOT analýzy (Keřkovský, Valsa, 2012). 

 

Bárta pak do této analýzy zahrnuje také analýzu finančních zdrojů organizace, analýzu 

potřeb klientů, analýzu konkurence a analýzu výše podpory, která se poskytuje každému 

uživateli služeb (Bárta, 1997). 

 

 

1.3.1 Analýza vnějšího prostředí 

 

Analýza vnějšího prostředí se zabývá rozborem okolí a jeho vlivu na náš záměr. Do 

analýzy by mělo být zahrnuto takové okolí, které bude nějakým způsobem ovlivňovat služby 

organizace nebo je dokonce využívat. V rámci Výchovného ústavu při zřízení Střediska 

výchovné péče by takovéto okolí mělo zahrnovat celý kraj a poté se úžeji zaměřit především 

na bývalý okres, ve kterém středisko bude poskytovat své služby.  

Kovář pak rozděluje vnější prostředí na prostředí lokální, které představuje bezprostřední 

vnější okolí, ze kterého může organizace čerpat vstupy i výstupy, dále na prostředí 

regionální, prostředí národní (státní), které je vymezeno hranicemi státu, prostředí 

mezinárodní a prostředí světové globalizace (Kovář, 2008). 
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Smyslem analýzy vnějšího prostředí je identifikovat potencionální hrozby a příležitosti. 

„Můžeme ji pak dále členit na analýzu makrookolí a analýzu mikrookolí“ (Srpová, 2011: 163). 

Analýza bývá často označována jako SLEPT analýza, která je zaměřena do budoucnosti, ale 

zároveň vychází z údajů minulých, podle kterých se budoucí vývoj odhaduje. SLEPT analýza 

pak zahrnuje oblasti sociální, právní, ekonomické, politické a technologické.  Srpová do 

analýzy makrookolí zařazuje také faktory demografické a světové (Srpová, 2011). Vedle 

SLEPT analýzy se pak v rámci analýzy vnějšího prostředí vytváří také Porterova analýza, 

která identifikuje hrozbu vstupu nových konkurentů, ale i příležitosti, kterými lze hrozby 

zmírnit. Porterova analýza se pak skládá z pěti faktorů: 

1. Vyjednávací síla zákazníků. 

2. Vyjednávací síla dodavatelů. 

3. Hrozba vstupu nových konkurentů. 

4. Hrozba substitutů. 

5. Rivalita firem působících na daném trhu – konkurenční prostředí (Keřkovský, Valsa, 

2012). 

 

Porterova analýza je pak zaměřena na mikrookolí firmy a Srpová pak dále uvádí, že k 

„Porterovu modelu pěti sil bývá přidávána ještě další, šestá síla. Model šesti sil podle Grovea 

uvádí jako šestou sílu komplementáře“ (Srpová, 2011: 167). Komplementáři jsou firmy, 

jejichž podnikání je závislé na podnikání dané organizace a naopak. Obě firmy mají stejné 

cíle, a pokud jedna firma změní svou strategii, druhá musí na změnu reagovat (Srpová, 2011).  

 

Uvedené analýzy jsou pak pro podnikatelský plán důležité, protože poskytují informace o 

trhu, na kterém se organizace nachází, o tom, jak může ovlivnit vyjednávací sílu zákazníků i 

dodavatelů, nebo jak omezit hrozbu substitutů, případně jak být lepší než konkurence. 

Zároveň si pomocí SLEPT analýzy organizace zjišťuje relevantní faktory, které jsou pro 

dlouhodobý záměr důležité, a o které se může opírat v  podnikatelském plánu.  

Při zřízení pobytové služby ve Středisku výchovné péče si tak organizace může zjišťovat 

potencionální klientelu SVP přes spolupráci s orgány sociálně právní ochrany dětí pomocí 

statistik z let minulých a odvozovat tak prognózu budoucího vývoje. Zároveň získává 

informace o potřebnosti nové služby přímo od pracovníků OSPOD, kteří tvoří převážnou část 

klientely. Pomocí Porterovy analýzy si navíc zmapuje také konkurenční prostředí i hrozbu 

vstupu nové konkurence, která může plánovaný záměr oslabit.  
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1.3.2 Analýza vnitřních faktorů  

 

Naopak analýza vnitřních faktorů poskytuje důležité informace o zdrojích, se kterými 

organizace může počítat při uskutečňování svého záměru a o zdrojích, které jsou pro úspěšné 

zavedení strategie důležité.  

Mezi zdroje důležité pro výrobní faktory patří půda, práce, kapitál a informace 

(Keřkovský, Valsa, 2012). Naopak Kovář rozděluje zdroje podniku na fyzické zdroje, lidské 

zdroje, finanční zdroje a zdroje nehmotné povahy, což je v konečném důsledku to samé 

(Kovář, 2008). 

Při analýze vnitřních faktorů se tedy zohledňují zdroje, které má organizace k dispozici a 

zdroje, které bude pro svou novou službu potřebovat a to jak zdroje lidské, finanční, 

technologické tak stavebně-technické. Důležitou úlohu zde hrají zdroje finanční, protože 

organizace musí být schopna službu finančně zabezpečit, tak aby byla zajištěna životnost 

služby i v budoucnosti. Součástí analýzy vnitřních faktorů jsou tedy analýzy finanční, které 

poskytují informace o hospodaření podniku i celkové finanční situaci. Využívají se údaje 

z výročních zpráv, z účetnictví, vypracovává se účetní výkaz Cash Flow i informace o 

majetku organizace (Kovář, 2008). 

Analýza vnitřních faktorů by měla pomoci odhalit silné a slabé stránky organizace 

vzhledem ke zdrojům, kterými firma disponuje.  

Srpová uvádí, že cílem interní analýzy je mimo jiné najít vlastní konkurenční výhody a 

definovat a odhadnout rozsah našich zdrojů a specifických předností. Základem specifických 

předností pak bývá majetek a schopnosti (Srpová, 2011). 

V rámci návrhu podkladu pro podnikatelský plán by pak takovou předností mohly být 

dlouholeté zkušenosti s prací s dětmi s poruchami chování a již zavedený a osvědčený způsob 

praxe. Výhodou je ale také fakt, kdy již Středisko disponuje majetkem a z části i lidskými 

zdroji, neboť v současné době již Středisko poskytuje služby ambulantní. Při otevírání nové 

pobytové služby, tak nebude třeba pořizovat vše nové, ale jen chybějící zdroje.  

Silné a slabé stránky organizace se pak dají určit pomocí hodnototvorného řetězce, kdy je 

tato hodnota vytvářena z vlastních zdrojů a schopností organizace. Hodnota je „měřena 

množstvím peněz, které jsou zákazníci ochotni za výrobek či službu zaplatit. Cílem je najít 

v naší firmě ty činnosti, které vytvářejí hodnotu pro zákazníka, díky níž dává zákazník 

přednost našemu produktu před produktem konkurenčním“ (Srpová, 2011: 168). 
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Porter pak rozděluje aktivity firmy do několika na sebe navazujících skupin, v rámci nichž 

firma vytváří hodnotu, a to na: 

-  hlavní funkce, které tvoří výroba a marketing, 

- podpůrné funkce, které tvoří materiálové hospodářství, vědecko-technický rozvoj, 

personalistika, informační systém, firemní infrastruktura. (Srpová, 2011).  

 

1.4 Podnikatelský plán 

 

Podnikatelský plán je významný dokument, který poskytuje řadu informací důležitých při 

realizaci projektu. Organizace poskytuje informace o hospodaření podniku, o zdrojích, které 

má k dispozici i o trhu, na který se podnik chystá vstoupit. Podnikatelský plán nám ukazuje, 

zda je náš projekt reálný a zda budeme mít dostatek zdrojů pro uskutečnění našich aktivit. 

Vedle toho je podnikatelský plán „důležitý podkladový materiál, který by měl přesvědčit 

potencionální investory o výhodnosti projektu a tím je přimět k poskytnutí kapitálu na jeho 

financování.“ (Fotr, 1999: 9) 

Podle Kotlera je podnikatelský plán jedním z nejdůležitějších výstupů marketingového 

procesu, který poskytuje směr a zaostření pro obchodní značku, produkt a společnost. 

Neziskové organizace pak využívají podnikatelský plán pro řízení finančních prostředků, 

nebo k budování povědomí veřejnosti (Kotler, 2012)
1
. 

Podnikatelský plán je ale velmi důležitý i pro samotného podnikatele, nebo organizaci, 

která si díky zpracování plánu ujasní kroky, které musí udělat a kterými lze dojít k cíli. 

Zjišťují se informace o konkurenci, o potencionálních zákaznících a jejich potřebách i o 

možnosti distribuce našeho produktu.  

Podnikatelský plán pak nemá pevně danou strukturu, obvykle však plán zahrnuje: 

-  historii a současný stav organizace,  

- poslání organizace,  

- dlouhodobé cíle,  

- strategie pro dosažení cílů,  

- plán služeb, programů, projektů, 

-  krátkodobé cíle programů,  

- personální plán,  

- finanční plán apod. 

                                                           
1
 Vlastní překlad 
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Vedle toho by v podnikatelském plánu neměl chybět popis cílových skupin, organizační 

schéma, marketingový plán, plán fundraisingu, investic, různé závěry z analýz (SWOT 

analýza, analýza současných a potencionálních klientů a jejich potřeb, analýza současné a 

potencionální konkurence (Bárta, 1997). 

 

Srpová a kolektiv pak uvádějí jako strukturu podnikatelského plánu takto: 

- titulní list, 

- obsah, 

- úvod, účel a pozice dokumentu, 

- shrnutí, 

- popis podnikatelské příležitosti, 

- cíle firmy a vlastníků, 

- potencionální trhy, 

- analýza konkurence, 

- marketingová a obchodní strategie, 

- realizační projektový plán, 

- finanční plán, 

- hlavní předpoklady úspěšnosti projektu, rizika projektu, 

- přílohy (Srpová a kol., 2011). 

 

Já se ve svém podnikatelském plánu budu držet podobné struktury, která by mi měla 

poskytnout odpověď na to, zda je můj záměr pro zřízení nové pobytové služby, reálný, či ne a 

zmapovat kroky, které jsou potřebné pro realizaci plánu.  

 

 

1.4.1 Postup při sestavování podnikatelského plánu 

 

Sestavování podnikatelského plánu je pro podnikatele významný v tom, že si podnikatel 

ujasní cíle a záměr svého podnikání a zároveň si naplánuje přesné kroky, jak ke stanovenému 

cíli dojít. Tento plán pak pro podnikatele představuje určitý návod a zároveň kontrolu, zda 

postupuje správně a zda něco neopomenul. Zároveň se v tomto kroku realizují různé analýzy 

prostředí i konkurence, které nám poskytují důležité informace o tom, zda v podnikatelské 

činnosti pokračovat, či ne.  
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Srpová (2011) ve své knize pak uvádí, že při sestavování podnikatelského plánu je důležité 

vzbudit pozornost čtenáře již v úvodu, tak aby si čtenář přečetl i zbytek plánu. Mělo by se 

tedy už ve shrnutí zmínit, jaké produkty bude organizace poskytovat, proč je jejich produkt 

lepší, než produkt ostatních a zmínit se také o velikosti trhu a o konkurenci. Důležité je zmínit 

také klíčové osobnosti a finanční zdroje podniku.  

V popisu podnikatelské příležitosti by měla organizace přesvědčit čtenáře o tom, že právě 

nyní je nejvhodnější okamžik pro realizaci jejich plánu a že právě oni mají ty nejlepší 

předpoklady pro jeho realizaci. V této části je nutné velmi dobře popsat produkt a jeho 

vlastnosti.  

Velká pozornost by pak měla být dle Srpové věnována také klíčovým osobnostem plánu, 

na které velmi hledí investoři. Při jejich popisu by se mělo vždy začít vzděláním, dosavadními 

praktickými zkušenostmi i tím, jakou roli ve firmě hrají. Doporučuje se uvést také finanční či 

jiné poradce, které bude firma při realizaci plánu využívat. To je pak vnímáno jako důkaz 

profesionality, než jako slabá stránka (Srpová, 2011). 

Pomoc při strategickém plánu se pak může využít jednak při návrhu postupu samotného 

plánu, seznámení a vyškolení členů týmu, ale také při vedení organizace během jednotlivých 

kroků plánování, při zahájení plánování, při řešení konkrétních problémů apod. (Bárta, 1997). 

Důležité je pak v podnikatelském plánu vycházet z analýzy trhu, kdy si organizace musí 

určit svůj cílový trh. V plánu se tedy popisuje, jací zákazníci mají z výrobku nebo služby 

užitek, jací mají k výrobku nebo službě snadný přístup a jací zákazníci jsou ochotni za službu 

zaplatit.  

Vedle toho by se měla zároveň provést analýza konkurence, kdy se v prvním kroku určují 

stávající konkurenti. U hlavních konkurentů by se pak mělo provést důkladné prozkoumání 

jejich kladů a nedostatků. Tyto poznatky by pak měly vycházet z hodnocení zákazníků. 

V analýze konkurence by se nemělo zapomínat také na budoucí konkurenty, které mohou na 

trh vstupovat a ohrožovat tak pozici organizace (Srpová, 2011). 

Před sestavením samotného podnikatelského plánu, jako dokumentu, je tedy potřeba 

provést řadu analýz, ze kterých se postupně plán rýsuje. Analýzy pak slouží jako podklad pro 

další kroky, které s plánem souvisejí a zároveň poskytují odpověď na otázku, zda je o 

plánovanou službu zájem či ne.  

Já se ve svém návrhu podnikatelského záměru zaměřím na potřebnost pobytové služby 

Střediska výchovné péče v okresu Louny, kdy mne bude zajímat především potřebnost služby 

pro místní orgány sociálně-právní ochrany dětí a pro jejich klientelu. Pro zjištění potřebnosti 

budou sloužit statistické analýzy a vyjádření samotných orgánů sociálně-právní ochrany dětí a 
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zároveň provedený výzkum, při kterém budu zjišťovat, jaké faktory ovlivňují volbu klientů 

středisek při jejich výběru. Zaměřím se především na faktor časové, finanční dostupnosti, 

kvalifikace zaměstnanců, nabízených služeb střediska i marketingových cest pro získání 

klienta.  

 

 

1.4.2 Marketingová a obchodní strategie 

 

Součástí podnikatelského plánu je vždy také marketingová strategie, která mapuje cesty, 

jak se dostat na trh a do povědomí zákazníků. Marketingovou strategii by tedy neměl žádný 

podnikatel podceňovat, ale naopak se snažit ji ve svém plánu co nejlépe zpracovat, aby tím 

zaujmul své potencionální investory. 

Marketing můžeme definovat jako „lidskou činnost umožňující prostřednictvím procesu 

směny uspokojovat potřeby a přání“ (Synek, 2011: 174). Philip Kotler definuje marketing 

jako identifikaci a uspokojování sociálních a lidských potřeb. Zároveň dodává, že marketing 

není jenom o umění prodat produkt. Cílem marketingu je znát a porozumět zákazníkům tak 

dobře, aby se produkty nebo služby prodávaly samy (Kotler, 2012).
2
  

Švarcová pak marketing chápe jako „komplexní široce pojatý proces – zahrnuje mnoho 

činností počínaje průzkumem potřeb zákazníků, aktivním ovlivňováním těchto potřeb (např. 

reklamou), poznáním konkurence, rozhodování o vývoji nových výrobků tyto potřeby 

uspokojujících, volba distribuční cesty výrobku k zákazníkovi a mnoho dalších“ (Švarcová, 

2005: 102).  

V podnikatelském plánu by mělo být stanoveno, jaké jsou potřeby zákazníků a kdo jsou 

vlastně naši zákazníci. Organizace by pak měla vycházet z potřeb těchto zákazníků a 

nabídnout jim službu, nebo produkt, který uspokojí jejich potřeby a zároveň přinese zisk.  

Philip Kotler říká, že marketingový plán je hlavním nástrojem pro řízení a koordinaci 

marketingového úsilí. Strategický marketingový plán stanovuje cílové trhy a hodnotové 

propozice firmy, které jsou založené na analýze tržních příležitostí, zatímco taktický plán 

specifikuje marketingové taktiky, včetně vlastností produktu, propagace, ceny, prodejní 

kanály i služby. Marketingový plán vždy obsahuje definování firemního poslání, vytvoření 

                                                           
2
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strategických obchodních jednotek, přiřazování zdrojů pro každou strategickou obchodní 

jednotku a posouzení možnosti růstu (Kotler, 2012)
3
 

Podle Srpové pak marketingová strategie řeší tři okruhy problémů, a to: 

- „výběr cílového trhu, 

- určení tržní pozice produktu, 

- rozhodnutí o marketingovém mixu“ (Srpová, 2011: 22). 

 

V rámci marketingové strategie je důležité ujasnit si, na jaký trh organizace vstupuje a 

jakou pozici na trhu chce zaujmout. Důležitou otázkou je, jak by se měla odlišit od svých 

konkurentů a čím by měla zaujmout zákazníky, tak aby organizace získala na trhu přední 

pozici a byla konkurenceschopná.  

V rámci marketingového mixu může organizace identifikovat možné konkurenční výhody 

svého produktu, které jsou důležité pro spotřebitele a jsou zároveň předností vůči konkurenci. 

Tyto výhody je pak třeba umět efektivně propagovat.  

Pro ovlivňování potřeb a přání zákazníků slouží marketingový mix. Marketingový mix 

obsahuje následující nástroje: 

- produkt, 

- cena, 

- propagace, 

- distribuce.  

 

Některé firmy pak využívají marketingový mix v podobě 7P, kdy se k předchozím čtyřem 

nástrojům přidává také prvek politics (politicko-společenské rozhodnutí), public opinion 

(veřejné mínění) a people (lidské zdroje). 

Dále je možné využít také zákaznický marketingový mix 4C, který zahrnuje: 

- zákazníky (customer), 

- náklady na zákazníka (cost), 

- pohodlná dostupnost (convenience), 

- komunikace (communications), (Srpová, 2011: 23). 

 

 

                                                           
3
 Vlastní překlad 



24 
 

V rámci Střediska výchovné péče je pak vhodnější volba právě marketingový mix 4C, kdy 

kromě produktu a ceny hraje významnou roli také zákazník a komunikace se zákazníkem, 

tedy především s rodiči dítěte ale i s pracovníky OSPOD, se kterými se tak může navázat 

dobrý vztah a vzniká šance, že tito zákazníci o službách střediska budou hovořit s dalšími 

potenciálními zákazníky. Navíc je třeba, aby středisko bylo pro zákazníka dobře dostupné, 

jinak hrozí, že zákazníci vyhledají služby konkurence, ke které je doprava mnohem snazší.  

V současné době je problémem středisek právě dostupnost, kdy na Ústecký kraj připadá 

pouze šest středisek a z toho pouze tři střediska v současné době nabízejí pobytové služby. 

V některých krajích je pak dokonce pouze jedno středisko, které je zahlceno poptávkou, a 

služby pro rizikovou mládež jsou v krajích nedostačující. Zákazníci pak nemají možnost 

volby, jelikož ostatní střediska jsou pro ně příliš vzdálená a tudíž nedostupná. Takovýto 

problém nastává především v Libereckém kraji, kde v současné době působí pouze jedno 

Středisko výchovné péče a zákazníci musejí využívat právě jejich služby, anebo dojíždět do 

jiných krajů.  

Podle Kotlera je také důležité, aby si organizace uvědomila, že nové produkty jsou 

základem pro přežití a růst firmy. Zároveň je nutné zvažovat při zavádění nového produktu 

více než jen jednu koncepci marketingového programu, protože zavádění nového produktu je 

v dnešní době velmi nákladné a riskantní. Podle Kotlera je třeba v každé fázi vývoje nového 

produktu provést výzkum (search), screening (testování), analýzu zisků (profit analysis), 

product development, test marketing a commercialization. Tyto kroky mají sloužit k tomu, 

aby organizace zhodnotila, zda je produkt v souladu s cíli společnosti a s jejich dostupnými 

zdroji.  

Analýza zisků pak slouží ke zhodnocení ziskového potenciálu produktu. Při této analýze se 

vychází z předchozích výzkumů a testování, kdy následně firma rozvíjí konkrétní koncepci 

vlastností produktu a marketingového programu. Na základě této specifické koncepce 

marketingového mixu, manažeři vyvíjí dva rozdílné odhady. První odhad vychází z 

požadovaného objemu prodeje. Druhý odhad objemu prodeje je stimulován marketingovým 

mixem. Pokud je odhad prodejního potenciálu objemu produkce překročen, produkt se zdá 

být výnosný a rentabilní. Pokud je slib zisku natolik velký, je vysoká pravděpodobnost, že 

výrobek postoupí do čtvrté etapy, tedy do rozvoje produktu (product development).  
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Prvním krokem analýzy je pak odhad, kolik jednotek produktu musí být prodáno, aby byly 

pokryty náklady. Úkolem bodu zvratu je nalézt, jak se celkové náklady a celkové příjmy liší 

v objemu prodeje (Kotler, 1964).
4
  

 

  

1.4.3 Marketingový kanál  

 

Úkolem marketingu je také to, aby se zboží či služby dostaly do povědomí zákazníků a 

zákazníci byli ochotni nabízené služby nakupovat. Důležité je uvědomit si, jaký je cílový trh a 

kteří zákazníci budou služby potřebovat. Podle Jeffreyho J. Foxe bychom nikdy neměli 

oslovovat zákazníka, pokud si nedokážeme odpovědět na otázku „proč by se měl právě tento 

zákazník stát zákazníkem naší společnosti?“ Odpověď pak musí vycházet vstříc potřebám 

spotřebitelů a ne potřebám organizace a musí přinést prospěch zákazníkovi. (Fox, 2010: 21) 

Pokud toto vztáhnu na pobytovou službu ve Středisku výchovné péče v Pšově, mělo by 

mne zajímat, proč by si klienti měli službu koupit právě u nás a ne v jiném středisku? V čem 

jsme jiní než ostatní a co nového můžeme zákazníkům nabídnout? Podle mého názoru je 

velkou výhodou nového střediska právě to, že je jediné středisko v okolí Žatecka, které 

poskytuje pobytové služby pro děti do 15 let a rodinám se tak nabízí možnost využít služeb 

střediska, které je blízko a navíc dostupné pro širokou veřejnost.  

Úkolem marketingu je ale také to, aby se zákazníci o nových službách dozvěděli a vznikla 

na cílovém trhu poptávka po těchto službách.  

Podle Kotlera se pak můžeme setkat s osmi typy poptávky, které ovlivňují, zda bude o náš 

výrobek zájem či ne.  

 

1. Negativní poptávka – zákazníci nemají produkt rádi a dokonce se mohou snažit 

produktu vyhnout.  

2. Neexistující poptávka – zákazníci o produktu nevědí, nebo se o produkt nezajímají.  

3. Latentní poptávka – zákazníci sdílejí silnou potřebu, která však nemůže být uspokojena 

stávajícími produkty.  

4. Klesající poptávka – zákazníci začínají produkt kupovat méně často, nebo dokonce 

vůbec.  
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5.  Nepravidelná poptávka – nákupy zákazníků se liší podle sezony, dokonce i měsíčně, 

týdně, denně či dokonce každou hodinu.  

6. Optimální poptávka – zákazníci adekvátně nakupují všechny výrobky na trhu.  

7. Nadměrná poptávka – výrobek by chtělo koupit více zákazníků, než může být 

uspokojeno.  

8. Škodlivá poptávka – zákazníci mohou být přitahovány výrobky, které mají nežádoucí 

sociální důsledky (Kotler, 2012).
5
 

 

Aby organizace dokázala účinně použít různé marketingové nástroje, je potřeba umět 

definovat poptávku po nabízených službách a následně správně aplikovat různé marketingové 

nástroje, které umožní naklonit poptávku na jejich stranu. K tomu slouží situační analýza 

podniku, ale i další metody. „Význam zjišťování poptávky spočívá v tom, že umožní podniku 

zjistit, jaké množství výrobků má vyrobit“ (Synek, 2011: 188).  

Zároveň je pak nutné najít cestu, jak upozornit potenciální zákazníky o produktu či službě.  

 

Kotler rozlišuje tři druhy marketingového kanálu:  

a) communication channel, který zahrnuje magazíny, noviny, radia, televize, e-mail, 

telefony, billboardy, internet apod. Organizace pak komunikují se svými zákazníky 

přes webové stránky, nebo různé média.  

b) distribution channel, který může být přímo přes internet, e-mail, mobilní telefony, nebo 

nepřímo přes velkoobchodníky, maloobchodníky, dealery apod.  

c) service channel (Kotler, 2012).
6
 

 

Podle Synka pak nejdůležitější roli hrají reklama, osobní nabídka zboží, podpora prodeje, 

publicita a přímý marketing (Synek, 2011). Naopak Seth Goding je zastáncem toho, že tyto 

„zastaralé způsoby“ již dnes nefungují a je třeba využít moc nových sítí. Podle Godinga se 

„většina lidí, kteří by si mohli koupit náš produkt, o něm nikdy nedozví, protože nabídka 

alternativ je tak široká, že se k lidem pomocí masmédií jen tak nedostane“ (Goding, 2010: 

23). 

Goding navrhuje organizacím, aby dokázali na trhu nabídnout zboží nebo službu, která je 

jedinečná, výjimečná a něčím pozoruhodná. K popisu nového produktu na trhu pak používá 

Mooreovu křivku šíření podnětů, která oslovuje stále více spotřebitelů, až nakonec osloví 
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všechny. Tato křivka popisuje to, že se nových produktů nejprve chopí novátoři, kteří jsou 

ochotni zkusit něco nového, poté se inovace šíří do celé společnosti a nakonec přicházejí i k 

opozdilcům. Princip je v tom, že pokud produkt vyzkouší hodně vrstevníků a mluví o něm, 

obvykle se přidávají další lidé (Goding, 2010). 

René Hladík pak vidí tajemství úspěchu v Schumpeterovo teorii inovací, která se zabývá 

pěti taktikami: 

a) nabídnou nový výrobek či službu, 

b) snížení nákladů, 

c) objevení a využití nového trhu, 

d) zavedení nové formy organizace výroby a odbytu, 

e) objevení nového levnějšího zdroje surovin.  

 

Nicméně Hladík dále zdůrazňuje, že nabídnou nový výrobek je v dnešní době vysoce 

riskantní a nákladné, naopak mnohem jednodušší taktikou může být snížení nákladů, nebo 

zavedení služby do oblastí, kde tato služba prozatím není (Hladík, 2008). Schumpeter pak 

vyzdvihoval úlohu inovátora, tedy toho, „kdo vynalézá, vyvíjí, prosazuje, rozpoznává a 

zahajuje technologická zlepšení a úspěšně je zavádí do praxe“ (Samuelson, Nodrhaus, 1995: 

871). 

Na podobné taktiky se zaměřuji především v praktické části své práce, kdy budu zjišťovat, 

jací klienti přihlížejí na zkušenosti druhých lidí s daným zařízením, a kteří spíše ne a zda 

vůbec klienti zjišťují zkušenosti druhých lidí s daným střediskem. Zároveň je snahou 

Střediska otevřít internátní službu v oblasti, kde prozatím podobná služba chybí.  

 

 

1.4.4    Finanční plán v podnikatelském plánu 

 

Dobrý podnikatelský plán pak musí obsahovat také finanční plán, ze kterého je teprve 

patrné, zda se vyplatí plán zrealizovat a zda je pro jeho realizaci dostatek prostředků a zdrojů. 

Podnikatelé si musejí uvědomit, co vše je třeba pořídit, jaké zdroje má podnik k dispozici a 

jaké zdroje mu chybějí. Zároveň musejí počítat s náklady i výdaji, které v rámci služby 

vzniknou a které bude třeba uhradit.  

Takový finanční plán by měl obsahovat především plán nákladů, plán výnosů, plán 

peněžních toků, plánovaný výkaz zisků a ztrát, plánovanou rozvahu, finanční analýzu, 

výpočet bodu zvratu, plán financování aj. (Srpová, 2011). 
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Podle Jaroslava Sedláčka je pak finanční analýza „zaměřena na identifikaci problémů, 

silných a slabých stránek hodnotových procesů podniku…Informace získané pomocí finanční 

analýzy umožňují dospět k určitým závěrům o celkovém hospodaření a finanční situaci 

podniku, představují podklad pro rozhodování jeho managementu.“ (Sedláček, 2011: 3) 

Při sestavování finanční analýzy je třeba dobře se orientovat v tom, co jsou to náklady, 

výnosy, příjmy a výdaje. Zároveň je třeba v analýze rozlišovat variabilní a fixní náklady, tak 

aby bylo možné sestavit a vypočítat bod zvratu.  

V podnikatelském plánu by pak nikdy neměly chybět různé výkazy, které zajímají 

především investory a banky. Často by finanční plán měl obsahovat plán peněžních toků 

(cash flow), který představuje skutečný pohyb peněžních prostředků podniku za určité období 

(Sedláček, 2011). Tento výkaz je pak pro investory důležitý právě proto, že poskytuje 

informace o tom, zda organizace bude mít dostatek finančních prostředků na realizaci svého 

záměru. Cash Flow je pak „definován jako skutečný pohyb (tok) peněžních prostředků 

podniku za určité období v souvislosti s jeho činností. Je východiskem pro řízení likvidity 

podniku, neboť: 

- existuje rozdíl mezi pohybem hmotných prostředků a jejich peněžním vyjádřením,  

- vzniká časový nesoulad mezi hospodářskými operacemi vyvolávajícími náklady a jejich 

finančním zachycením,  

- vzniká rozdíl mezi náklady a výdaji a mezi výnosy a příjmy“ (Sedláček, 2010: 47,48).  

 

Výnosy a náklady by měly být vyčísleny ve výkazu zisku a ztrát, který zároveň poskytuje 

informace o hospodářském výsledku.  

Srpová pak dále doporučuje ve finančním plánu uvést také plánovanou rozvahu, kdy je 

třeba sestavit počáteční rozvahu, rozvahu za první pololetí podnikatelské činnosti a dále pak 

rozvahu k 31.12. Rozvaha informuje čtenáře o struktuře majetku a plánování jeho obnovy.  

Vedle těchto výkazů by finanční plán měl zahrnovat také ukazatele rentability, ukazatele 

likvidity, ukazatele aktivity a ukazatele zadluženosti. Tyto ukazatelé pak podávají informace o 

tom, zda je podnik schopen tvořit zisk, schopen splácet včas závazky, i informace o tom, jak 

podnik využívá jednotlivé složky majetku a o dlouhodobé stabilitě (Srpová, 2011). 

Na všechny tyto výkazy pak hledí investoři či banky a rozhodují se, zda projekt podpoří či 

ne. Pro investory je samozřejmě důležité, zda je organizace schopna splácet úvěry, proto by 

neměla být finanční analýza nikdy podceněná. Finanční plán by měl být kompletní a jasný. 

Není možné ve finančním plánu opomenout nějaké náklady, nebo vycházet z neověřených 

zdrojů.  
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V rámci služby Střediska výchovné péče tvoří převážnou část prostředků příspěvky ze 

státního rozpočtu. Proto, aby střediska získaly z Ministerstva školství a tělovýchovy ČR 

příspěvky, je potřeba vycházet z předchozích let hospodaření, z dosavadních zdrojů i 

z odhadu na léta budoucí.  

 

 

1.5 Středisko výchovné péče 

 

V oblasti poruch chování u dětí a mládeže působí řada poradenských institucí, které 

poskytují pomoc při vzdělávání i výchově těchto dětí a zároveň se snaží o nápravu poruch 

chování. Mezi takovéto organizace se řadí především Pedagogicko-psychologické poradny, 

Speciálně pedagogická centra a Střediska výchovné péče. Vedle těchto organizací na dítě 

působí také orgány sociálně-právní ochrany dětí, v závažnějších případech svou roli hraje také 

probační a mediační služba, nebo rovnou zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy.  

Zatímco první dvě instituce se zaměřují na poradenství nepříliš závažných výchovných 

obtíží, Středisko výchovné péče se naopak orientuje na případy závažnějších poruch chování 

u dětí a mladistvých. Střediska poskytují komplexní diagnostiku a poradenství pro rodiny 

s dětmi s poruchou chování a nabízí ambulantní i pobytové služby. Podmínkou je souhlas 

rodičů i dítěte a samozřejmostí je také aktivní spolupráce se střediskem (Slowík, 2007). 

Dítě se pak do SVP dostává buď na základě smlouvy uzavřené mezi rodiči a střediskem, 

případně je rodičům povinnost spolupracovat se střediskem uložena soudem. V praxi jsou 

rodiče často na střediska odkazováni orgánem sociálně-právní ochrany dětí, který nad rodinou 

vykonává dohled. 

Klientem střediska jsou pak dle zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy a 

ochranné výchovy: 

- děti s rizikem poruch chování, či děti již s rozvinutými projevy poruch chování, 

případně zletilé osoby do věku 26 let, které ještě neukončili přípravu na budoucí 

povolání, 

- osoby odpovědné za výchovu a pedagogičtí pracovníci, 

- děti, u nichž rozhodl o zařazení do střediska soud (zákon 109/2002, §16). 

 

Střediska výchovné péče poskytují ambulantní, celodenní nebo internátní preventivní 

výchovnou péči a psychologickou pomoc dětem a mladistvým s rizikem vzniku poruch 

chování. Tato péče je zaměřena na odstranění či zmírnění vzniklých poruch chování a 
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patologických jevů a zároveň je prevencí před nařízením ústavní výchovy. Součástí služby je 

také pomoc zákonným zástupcům, konzultace i odborné informace poskytované jak rodičům, 

tak různým pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení v oblasti výchovy a 

spolupráce s těmito organizacemi. V některých případech pak středisko poskytuje služby 

dětem, které byly propuštěny z ústavní výchovy, a pomáhá jim integrovat se do společnosti 

(Jedlička a kol., 2004). 

Působnost středisek je tedy celkem široká a střediska pracují nejen se svěřenými dětmi, ale 

zároveň poskytují své služby i organizacím ve svém okolí. Těmto organizacím mohou 

nabídnout poradenství v oblasti výchovy a vzdělávání dětí s poruchami chování, ale také 

odborné semináře a přednášky, což je v poslední době stále častější. Odbornou spolupráci se 

střediskem dnes vyhledává řada škol i pedagogicko-psychologických poraden, které žádají 

často o doporučení, jak s problémovým dítětem pracovat. Mezi klientelu dnes ale můžeme 

zařadit i orgány sociálně-právní ochrany dětí, které na střediska často odkazují rodiny 

s problémovým dítětem, případně si zvou střediska na případové konference, či žádají o 

krizové intervence.  

 

 

1.5.1 Služby Střediska výchovné péče 

 

Střediska poskytují své služby v několika formách. Všechny formy služeb střediska se pak 

řídí příslušnými zákony a vypracovanou koncepcí jednotlivého střediska.  

Mezi základní formy služeb střediska patří podle zákona č. 109/2002 Sb.: 

a) ambulantní služba, u které klient do střediska dochází sám na několik hodin týdně a 

jen některé dny v týdnu a součástí služby není ubytování, 

b) celodenní služba, kdy klient do střediska dochází denně, ale součástí není ubytování, 

c) internátní služba, kde je součástí služby ubytování dítěte, a to nejdéle na dobu 8 

týdnů, 

d) terénní služba, která probíhá v rodinném nebo školním prostředí klienta (zákon č. 

109/2002 Sb.). 
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Střediska pak mohou poskytovat všechny typy služeb, nebo jen některou z nich. 

V Ústeckém kraji v současné době existuje šest středisek, kdy poskytují pobytovou službu 

prozatím tři střediska a zbylé Střediska výchovné péče se zaměřují pouze na ambulantní či 

stacionární služby pro děti a mládež od 15 let.  

Součástí služeb Střediska výchovné péče jsou pak různé programy a odborné konzultace. 

Podle Matouška pak Středisko výchovné péče nabízí rodičům i dětem tyto služby: 

- krizová pomoc, 

- terapeutické programy individuální i skupinové (rodinná terapie, skupinová 

psychoterapie, arteterapie,…), 

- kluby a diskotéky, 

- zájmové kroužky, 

- doučovací programy pro klienty, 

- pracovní poradenství, přímá pomoc při umisťováni klienta do školy nebo zaměstnání, 

- víkendové pobyty klientů v přírodě, 

- prázdninové akce pro klienty, 

- nabídka prostoru a zařízení pro vlastní akce klientů, 

- osvětové akce pro školy, 

- úpravy střediska a jeho okolí, 

- terénní sociální práce. (Matoušek, 2011). 

 

Výčet programů uvedených panem Matouškem je široký a v praxi jednotlivé středisko 

poskytuje většinou jen některé z těchto programů. Řada středisek se zaměřuje na krizovou 

pomoc, terapeutické programy a osvětové akce pro školy a školské organizace, ve kterých 

přednášejí témata o návykových látkách, šikaně či poruchách chování. Ostatní uvedené 

programy pak již nejsou příliš běžné a spíše jsou světlou výjimkou.  

 

Podle zákona č. 109/2002 Sb. o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy by pak 

střediska měly poskytovat tyto služby:  

„a)  poradenské, spočívající v konzultacích a poskytování odborných informací a pomoci 

klientům, orgánům sociálně-právní ochrany dětí, jiným orgánům a organizacím 

podílejícím se na práci s dítětem a rodinou, zejména školám a školským zařízením, 

b)  terapeutické, za účelem urychlení integrace původní rodiny, 
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c)  diagnostické, spočívající ve vyšetření úrovně klienta uvedeného v odstavci 1 písm. a) a c) 

formou pedagogických a psychologických činností, na základě nichž vydává doporučení 

školám a školským zařízením, 

d)  vzdělávací, v jejichž rámci se zjišťuje úroveň dosažených znalostí a dovedností, posuzují se 

specifické vzdělávací potřeby v zájmu rozvoje osobnosti klienta uvedeného v odstavci 1 

písm. a) a c) přiměřeně jeho věku, individuálním předpokladům a možnostem, 

e)  speciálně pedagogické a psychologické, směřující k nápravě poruch v sociálních vztazích 

a v chování a směřující k integraci osobnosti klienta uvedeného v odstavci 1 písm. a) a c) a 

rodiny, 

f)   výchovné a sociální, vztahující se k osobnosti klienta uvedeného v odstavci 1 písm. a) a c), 

k jeho rodinné situaci a nezbytné sociálně-právní ochraně dětí, 

g)  informační, spočívající ve zprostředkování kontaktů klientovi s jinými orgány a subjekty, 

které se podílejí na realizaci opatření sociálně-právní ochrany dítěte, nebo za účelem 

zajištění dalších poradenských nebo terapeutických služeb v zájmu klienta“(zákon 

109/2002, § 16). 

 

Součástí služeb je také strava a případně ubytování, které je hrazeno klientem na základě 

smlouvy mezi zákonným zástupcem a střediskem. Výše úplaty se pak rovná výši nákladů na 

stravu a výši nákladů na ubytování stanovených zřizovatelem (zákon 109/2002, §16). 

 

 

1.5.2 Rozsah činností a úkonů SVP 

 

Střediska své služby poskytují v různém rozsahu a to podle Metodického pokynu vydaného 

MŠMT ČR. Tento metodický pokyn rozlišuje činnosti střediska na: 

a) jednorázové vedení klienta, 

b) krátkodobé vedení klienta, 

c) dlouhodobé vedení klienta. 

 

Jednorázovým vedením klienta se pak rozumí odborná poradenská pomoc poskytnutá dítěti 

v obtížné životní situaci nebo v životní krizi a ze strany klienta není zájem o dlouhodobou 

spolupráci. Do této formy patří také konzultace poskytnutá zákonnému zástupci ohledně 

výchovných problémů, které nedokáže samostatně řešit.  
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Krátkodobým vedením klienta se pak rozumí odborná činnost s klientem, která probíhá 

v ambulantní formě a je tato činnost ukončena do dvou měsíců od prvního kontaktu a 

proběhlo minimálně pět návštěv střediska. 

Dlouhodobým vedením klienta se rozumí poskytování diagnostických, preventivně 

výchovných a poradenských služeb v oddělení ambulantním, celodenním, nebo internátním, 

které trvá déle než dva měsíce od první konzultace (Metodický pokyn, 2007). 

 

 

1.5.3 Kompetence Střediska výchovné péče 

 

Střediska výchovné péče mají řadu kompetencí, pří kterých spolupracují s různými 

organizacemi a vykonávají preventivně výchovnou činnost. Tyto kompetence se rozdělují 

podle toho, jaký typ služby dané středisko poskytuje, tedy na ambulantní, internátní a 

celodenní.  

 

a) ambulantní oddělení a jejich kompetence 

- V ambulantní formě služeb zajišťují střediska speciálně pedagogickou a pedagogicko-

psychologickou diagnostiku poruch chování, na základě které poskytují intervenci 

dítěti, krátkodobé či dlouhodobé vedení pomocí individuální či skupinové, rodinné 

terapie,  

- vypracovávají individuální plán pomoci jednotlivého dítěte, 

- „vypracovávají a realizují cílené speciálně pedagogické a terapeutické programy pro 

jednotlivé skupiny klientů, 

- na podnět jednotlivých škol vypracovávají a realizují cílené speciálně pedagogické a 

terapeutické programy pro třídní kolektivy k řešení a eliminaci šikany, školního násilí, 

zneužívání návykových látek apod., 

- poskytují služby zaměřené na volbu dalšího vzdělávání či povolání (pouze pro klienty, 

kteří jsou v jejich péči), 

- zprostředkovávají klientům kontakty do jiných typů zařízení dle povahy jejich 

problému, 

- uskutečňují metodické schůzky a porady s pedagogickými pracovníky škol, školními 

psychology a školními metodiky prevence. 
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b) Internátní oddělení a jeho kompetence 

- Poskytuje celodenní a internátní služby na základě žádosti osob odpovědných za 

výchovu, 

- vytváří podmínky pro navázání kontaktu s rodinou či zákonnými zástupci klienta a 

společně řeší problém klienta v souladu s individuálním programem pomoci a ve 

spolupráci se zainteresovanými institucemi, 

- do internátní péče nepřijímá klienty v akutním stadiu onemocnění, intoxikované, 

bacilonosiče a klienty, kterým bylo uloženo karanténní opatření, 

- podmínkou přijetí do pobytového programu je předchozí ambulantní spolupráce a 

zpracování základního individuálního programu pomoci.“ (NÚV, 2011)  

 

Středisko výchovné péče má tedy řadu odborných kompetencí, kterými napomáhají 

rodinám s dětmi při řešení obtížných situací. V některých případech může středisko navíc 

vypracovávat různé posudky potřebné pro spolupracující organizace, nebo se může dokonce 

vyjadřovat k případnému nařízení ústavní výchovy. Práce střediska je tedy vysoce odborná a 

je třeba mít dostatek kvalifikovaného personálu, který disponuje požadovanými znalostmi a 

kompetencemi.  

 

 

 

1.5.4 Spolupráce Střediska výchovné péče s ostatními organizacemi 

 

Střediska výchovné péče pracují kromě klientů přijatých do střediska také s ostatními 

pomáhajícími organizacemi, které působí v oblasti výchovy dětí a mládeže. Mezi časté 

spolupracující organizace se středisky patří především orgány sociálně-právní ochrany dětí, 

ale také různé školské organizace, Pedagogicko-psychologické poradny, různé Dětské 

domovy či jiné instituce nebo dokonce zákonní zástupci nezletilých dětí.  

Podrobný popis jednotlivých úkonů v rámci spolupráce je pak rozpracován opět 

v Metodickém pokynu upřesňujícím podmínky činnosti Středisek výchovné péče. 
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a) Spolupráce se zákonnými zástupci dítěte 

Spolupráce s rodiči či jinými zákonnými zástupci dítěte probíhá ve středisku v rámci 

preventivně-výchovného poradenství, terapeutické činnosti a účasti na jiných programech 

střediska.  

Preventivně výchovné poradenství pak v sobě zahrnuje individuální konzultace, společné 

konzultace pro zákonné zástupce nezletilého klienta a také skupinové konzultace pro více 

rodin. 

Terapeutické činnosti zahrnují individuální terapeutickou činnost s rodičem, rodinnou 

terapii a rodičovskou skupinu (Metodický pokyn, 2007). 

 

 

b) Spolupráce se školami a školskými zařízeními  

Spolupráce se školskými organizacemi pak probíhá dle metodického pokynu na základě 

doporučení školy, kdy si středisko vyžaduje od ředitele školy, školního psychologa a 

výchovného poradce zprávu o dítěti, které bylo přijato do střediska. K tomuto úkonu musí být 

vždy souhlas zákonného zástupce dítěte.  

Zároveň může středisko poskytovat pedagogickým pracovníkům odborné informace o 

sociálně-patologických jevech, diagnostické služby, terapeutické metody nebo i diagnostiku 

sociálního klimatu třídy, vztahů ve třídě apod.  

Po dohodě se školou může středisko také vypracovat speciálně pedagogický program pro 

třídní kolektivy pro předcházení a řešení patologických jevů (Metodický pokyn, 2007). 

Vedle toho je mou zkušeností také to, že středisko v rámci své působnosti pro školy pořádá 

různé přednášky a semináře zaměřené na žáky a studenty. Většinou se jedná o tematiku 

šikany, drog a problémového chování. Vedle toho může středisko ve škole působit jako 

výchovný poradce, nebo na objednání ředitele školy provést pohovor s rodiči či dítětem.  

 

c) Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními 

V případě, kdy jsou u klientů zjištěny speciální vzdělávací potřeby, musí středisko dle 

pokynů spolupracovat s pedagogicko-psychologickou poradnou nebo se speciálně 

pedagogickým centrem (Metodický pokyn, 2007). 
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d) Spolupráce s orgány sociálně-právní ochrany dětí 

Podle metodického pokynu v sobě spolupráce s OSPOD zahrnuje podávání informací, 

vypracování podkladových zpráv a přímou spoluúčast při preventivní a poradenské činnosti.  

Středisko je povinno bezprostředně informovat OSPOD o podezření, že zákonní zástupci 

neplní své rodičovské povinnosti, nebo je zneužívají, nebo pokud dítě spáchá trestný čin, či se 

živí prostitucí, nebo zneužívá návykové látky, a dále pokud mají podezření o tom, že by na 

dítěti byl spáchán trestný čin (Metodický pokyn, 2007).  

Dle mých zkušeností však může středisko spolupracovat s orgány sociálně právní ochrany 

dětí v daleko širším pojetí. Pro OSPOD střediska často vykonávají krizové intervence jejich 

klientům, případně jsou zvány na případové konference, či poskytují různé poradenství pro 

klienty OSPOD.  

 

 

e) Spolupráce se zdravotnickými zařízeními a jinými orgány 

V případě spolupráce střediska se zdravotnickými organizacemi poskytuje středisko 

klientům informace o službách zdravotnických zařízení a kontakty na tato zařízení. Často se 

jedná o psychiatrické léčebny, občanské poradny apod. (Metodický pokyn, 2007). 

 

 

1.6 Zřizování Střediska výchovné péče 

 

Zřizovatelem středisek výchovné péče je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 

které musí se zřízením nového střediska souhlasit. Zároveň musí být středisko zapsáno do 

rejstříků škol a školských zařízení, které provádí příslušný Krajský úřad.  

Zřizování středisek pak umožňuje zákon o předškolních a školských zařízeních č. 

395/1991 Sb. Před tímto rokem existovalo v České Republice pouze jedno SVP a to v Praze 9 

na Klíčově (Matoušek, 2011). V současné době existuje v České Republice 46 středisek, 

v Ústeckém kraji je pak zřízeno šest Středisek výchovné péče. 

Středisko dříve mohlo být buď státním, nebo soukromým zařízením a zároveň mohlo být 

buď samostatně zřízené, nebo jako součást jiného zařízení. V současné době je mohou být 

střediska zřizována pouze jako součást výchovných ústavů, které mají dlouholeté zkušenosti s 

prací s rizikovou mládeží, což může být velkou výhodou střediska.  

Výchovný ústav je pak zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy, které je určeno pro 

děti od patnácti let s poruchami chování, případně dětem starším dvanácti let s vážnými 
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poruchami chování. Do výchovného ústavu jsou děti a mladiství umisťováni na základě 

rozhodnutí soudu, který jim nařídil ústavní či ochrannou výchovu. Děti jsou v ústavu pak 

rozděleny do výchovných skupin, které může odpovídat jejich zařazení do různých programů 

(Matoušek, 2011). 

Řada výchovných ústavů má pak jako svou součást zřízené také odborné učiliště, kde se 

děti připravují na budoucí povolání. Některé výchovné ústavy jsou pak zaměřené, jako 

pracovně-výchovná skupina, kde děti nestudují, ale vykonávají různé pomocné práce, čímž se 

připravují na dělnická povolání. Cílem výchovných ústavů je pak reedukace problémového 

jedince a jeho znovu zařazení do běžné společnosti. 

Naopak střediska jsou institucemi, které zajišťují práci s dětmi ohroženými sociálně 

patologickými jevy a pracují na úrovni druhé hladiny prevence. „Úkoly střediska při prevenci 

spočívají v rozvíjení komunikace a pozitivních vztahů v rodině, jelikož právě vnitřní rodinné 

vztahy při selháváních dítěte značně trpí a rodině je nutné poskytnout pomoc při 

restrukturalizaci a obnově vnitřního systému. Těžištěm každodenní práce je situováno do 

individuální, resp. skupinové práce s klientem či vyděleným souborem klientů.“ (Jedlička a 

kol, 2004: 311) 

V případě, kdy dítě selhává i při spolupráci se střediskem, bývá často nad dítětem nařízena 

ústavní výchova a dítě je umístěno do výchovného ústavu. Pokud má výchovný ústav jako 

součást zřízené SVP, může být dítě umístěno do daného zařízení, což je výhodou pro všechny 

strany. Dítě vstupuje do zařízení, které je mu z části známo a naopak i organizace má již o 

dítěti nějaké informace a ví, jak s dítětem pracovat.  

 

 

1.7 Historie vzniku Střediska výchovné péče 

 

Historie vzniku Středisek výchovné péče sahá až do roku 1984, kdy vzniklo první středisko 

v rámci Výchovného ústavu pro mládež v Praze na Klíčově. Vzniku střediska předcházela 

nejprve „pracovně-výchovná skupina“, která byla zřízena pod správou Diagnostického ústavu 

pro mládež na Praze 2. Postupně byl ústav rozšířen o Výchovně léčebné oddělení pro 

drogovou problematiku a o preventivně výchovnou část, která nesla název Středisko pro 

mládež NVP. Toto středisko zahrnovalo část lůžkovou, ambulantní i poradenskou. Cílem 

pracovišť byla speciální preventivní činnost v rámci resocializace obtížně vychovatelné, 

problémové a delikventní mládeže. Toto středisko pak bylo v roce 1987 rozšířeno o 
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preventivně výchovné pracoviště při Učebním závodě SZP – Zelený Pruh a další pracoviště 

bylo otevřeno v roce 1988 při Učebním závodě ČKD Praha – Černý Most a to jak pro 

ambulantní, tak lůžkovou část. Důležitým mezníkem pro střediska byl také vznik Občanského 

sdružení SANANIM, které se zabývá problematikou drogové závislostí. Středisko pro mládež 

NVP pak společně s Občanským sdružením SANANIM založilo Terapeutickou komunitu 

Němčice, které bylo prvním obdobným terapeutickým zařízením v ČR. Následoval vznik 

Kontaktního centra na Praze 7, které bylo pojato jako nízkoprahové zařízení pro drogově 

ohroženou mládež (VÚ a SVP, Klíčov). 

Od roku 1991 pak nastal boom s otevíráním dalších středisek, kdy vznik středisek začal 

umožňovat zákon o předškolních a školních zařízeních č. 395/1991 Sb., a zřizovatelem 

středisek bylo MŠMT ČR. Od tohoto roku se střediska začala rozšiřovat a řada Výchovných 

ústavů začala zřizovat jakou svou součást právě střediska. Ještě v roce 1997 existovalo 32 

Středisek výchovné péče po celé České Republice (Matoušek, 2011).  

K dnešnímu dni existuje již 46 Středisek výchovné péče a jejich nárůst je možné stále 

předpokládat, jelikož od roku 2000 může středisko vzniknout pouze jako detašované 

pracoviště Výchovného ústavu.  

V současné době bylo nově otevřené SVP v Buškovicích při VÚ, SŠ a ŠJ Buškovice a 

stává se tak nejsilnější konkurencí pro SVP v Pšově, které je od zmiňovaného střediska 

vzdálené necelých sedm kilometrů.  
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III. EMPIRICKÁ ČÁST 

2.  Charakteristika Výchovného ústavu a střediska výchovné péče, Pšov 

 

Svou diplomovou práci budu realizovat ve Výchovném ústavu a středisku výchovné péče, 

Pšov, kde působím jako sociální pracovnice pro úsek Výchovného ústavu. Zde pracuji již 

téměř pět let a za dobu mého působení se tato organizace velmi rozrostla a posunula do 

dalších oblastí, než je samotné zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy. 

Výchovný ústav byl zřízen v roce 1994, jako samostatný právní subjekt, pod názvem 

Výchovný ústav pro mládež Pšov. Postupem času byl ústav přejmenovaný na Výchovný ústav 

a školní jídelnu Pšov a od roku 2014 nese název Výchovný ústav a středisko výchovné péče, 

Pšov.  

Výchovný ústav je pak školské zařízení zřízené MŠMT ČR, které je určené pro děti a 

mládež, kterým bylo soudem nařízeno předběžné opatření, ústavní výchova nebo uložena 

ochranná výchova. Organizace se zaměřuje na práci s mladými chlapci ve věku od 15 do 18 

let, případně až do věku 26 let, pokud se chlapec rozhodne v ústavu setrvat do doby ukončení 

svého studia.  

Kapacita zařízení je stanovena pro 40 chlapců, kteří jsou rozděleni do pěti výchovných 

skupin. Zároveň je součástí ústavu také školní jídelna, pracovně-výchovná skupina, výchovně 

léčebná jednotka, ale nově také středisko výchovné péče, které poskytuje v současné době 

ambulantní a stacionární služby pro děti a mládež ve věku do 18 let.  

Základním posláním organizace je reedukace umístěných chlapců, tak aby po propuštění 

z ústavu byli chlapci znova schopni se začlenit zpět do společnosti. 

Cílem organizace je zabezpečit dítěti ubytování, stravu, ošacení a pomoc s nápravou 

narušených vztahů v rodině, nebo se společností. Posláním organizace je pak reedukace 

chlapců ve věku od 15 do 18 let, podle ročního plánu, který je schválen pedagogickou radou 

(Arabadžiev, 2013). 

Tento typ ústavního zařízení pak dítěti z části nahrazuje některé funkce rodiny, kdy přebírá 

odpovědnost za výchovu dítěte a dokonce ústav rozhoduje o některých důležitých oblastech 

života dítěte. 

 Ve Výchovném ústavu v Pšově jsou chlapci zařazeni do pracovně-výchovné skupiny, kde 

chlapci nestudují, ale vykonávají různé pomocné práce, kterými se připravují na dělnická 

povolání. V případě zájmu chlapce je dětem umožněno studium na civilních školách, které je 
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však formou odměny a pokud dítě ve škole nefunguje, je opětovně zařazeno do pracovně-

výchovné skupiny a studium je dítěti ukončeno.  

Péče o děti je v ústavu pak převážně kolektivní, kdy tyto děti vykonávají všechny aktivity 

společně.  

Matoušek pak ústavy označuje za „zvláštní fenomén: personál je v něm zaměstnán jako 

v jakékoliv jiné organizaci, pro klienty je však ústav dočasnou nebo trvalou náhradou 

domova“ (Matoušek, 1999: 17). Goffman ústav zařazuje mezi tzv. totální instituce, což je 

„místo, které slouží současně jako bydliště i pracoviště a v němž větší počet podobně 

situovaných jedinců odříznutých na delší dobu od vnější společnosti vede společně navenek 

uzavřený a formálně spravovaný způsob života“ (Goffman, 1991: 11).
7
  

Ve výchovném ústavu jsou pak děti rozděleny do pěti skupin, kdy děti s ochrannou 

výchovou musejí být zcela oddělené od dětí s ústavní výchovou. Jednotlivé aktivity jsou pak 

taktéž převážně oddělené.  

Zároveň je od roku 2013 zřízeno v ústavu také oddělení s výchovně-léčebnou jednotkou, 

což je terapeutické oddělení pro chlapce, kteří mají zájem léčit se ze své závislosti na 

návykových látkách. Toto oddělení je určeno maximálně pro osm chlapců z Výchovného 

ústavu, kteří se programu chtějí zúčastnit dobrovolně. Program pak standardně trvá tři měsíce, 

kdy je po uplynutí této lhůty možné, na základě smlouvy s dítětem, program dále rozšířit 

(Arabadžiev, 2013).  

 

Vzhledem k tomu, že cíle organizace byly nastaveny v době, kdy Výchovný ústav Pšov 

neměl další oddělení, která vznikla nově, domnívám se, že by bylo vhodné cíle znova ověřit a 

přeformulovat, tak aby cíle organizace zahrnovaly také cíle Střediska výchovné péče, Pšov i 

výchovně léčebné jednotky.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Vlastní překlad 
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2.1 Charakteristika Střediska výchovné péče, Pšov 

 

Středisko výchovné péče v Pšově bylo zřízeno v roce 2014, jako součást Výchovného 

ústavu a školní jídelny Pšov. V současné době se služby ve středisku poskytují ambulantně, 

anebo formou stacionáře. Kapacita stacionáře je 18 míst, kdy je služba určená dětem a 

mladistvým do 18 let. 

Podle vnitřního řádu organizace poskytuje středisko zdarma ambulantní služby na základě 

smlouvy o spolupráci s rodinou. Služby zahrnují činnosti poradenské, terapeutické a 

konzultační, a to v oblastech speciálně-pedagogických, etopedických, psychologických, 

sociálních i právních. O spolupráci pak žádají buď děti a rodiny samy, nebo na základě 

doporučení pracovníků OSPOD, či na základě nařízení soudu.  

Stacionář je pak určen pro děti a mládež, které již prošly ambulantní službou. Podnět na 

umístění do stacionáře pak může vzejít od rodičů dětí, samotným střediskem, nebo 

OSPODem či soudem. Stacionář zahrnuje v sobě pak měsíční program, který zahrnuje výuku 

podle individuálních vzdělávacích plánů, tak výchovně terapeutickou činnost (Arabadžiev, 

2014). 

Středisko je pak od Výchovného ústavu odděleno, kdy jsou děti ve středisku ubytovány 

v samostatné budově, tak aby se nesetkávaly s dětmi umístěnými ve Výchovném ústavu. 

V rámci střediska pak pracuje devět zaměstnanců, kteří vykonávají svou činnost pouze pro 

středisko, účetní pak vykonává práci pro celý Výchovný ústav a středisko výchovné péče, 

Pšov.  

Za období Prosinec 2014 až Březen 2015 pak Středisko výchovné péče, Pšov přijala do 

ambulantního oddělení 24 klientů a 4 klienty do stacionárního oddělení. Dále středisko 

provedlo 18 psychologických a speciálně pedagogických vyšetření a přes 50 terapeutických 

sezení s klienty. Pracovníci střediska pak realizovali přes 50 sezení s dětmi na okolních 

Základních školách a 9 preventivních programů na Základních školách. (Arabadžiev, 2015) 

Zájem o služby střediska tak neustále vzrůstá, stejně jako potřebnost pracovníků střediska 

na Základních školách.  

 

 

 

 

 



42 
 

2.1.1 Produkt Střediska výchovné péče 

 

Každá organizace, podnik nebo společnost poskytuje zákazníkům nějaký produkt za 

účelem dosažení zisku. Ať už poskytuje zboží, nebo službu, vždy se jedná o produkt, který má 

své určité vlastnosti. 

Výrobou pak „rozumíme činnost, kterou firma provádí k tomu, aby poskytla 

výrobek/službu, na základě kterého získává od svých zákazníků peníze.“ (Keřkovský, Valsa, 

2012: 1) 

Synek pak výrobou rozumí „každé spojení výrobních faktorů (práce, kapitálu, půdy) za 

účelem získání určitých výkonů (výrobků a služeb vč. služeb obchodních, dopravních, 

bankovních atd.).  Výroba pak „rozhodující měrou ovlivňuje efektivnost podniku a 

konkurenční schopnost jeho výrobků.“ (Synek, 2011: 252) 

V rámci Střediska výchovné péče je pak produktem služba, která je poskytována dětem a 

mladistvým s rizikem vzniku poruch chování, jejich zákonný zástupcům a dalším školským 

organizacím.  

Produkt pak zahrnuje všechny činnosti a služby, které určuje zákon č. 109/2002 Sb. o 

výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, které byly podrobně popsány v předchozích 

kapitolách. Produkt Střediska výchovné péče tedy zahrnuje krizovou pomoc, různé 

terapeutické programy pro rodiny či umístěné děti, doučování dětí, případně různé konzultace 

a odborné informace, které klientům pomohou při řešení jejich problémů. Zároveň produkt 

zahrnuje diagnostiku dítěte, ale také psychologické a speciálně pedagogické služby či sociální 

služby, které směřují k integraci osobnosti dítěte a ke zlepšení rodinné situace (zákon č. 

109/2002 Sb.). 

Dle vnitřního řádu pak služba zahrnuje také příjem dítěte, které je přijímáno vedoucím 

SVP, učitelem, psychologem, etopedem nebo sociální pracovnicí. Osoba, která dítě přijímá, 

poučí klienta o jeho právech a povinnostech, o pravidlech střediska a dále tato osoba zakládá 

osobní dokumentaci dítěte a zajistí souhlasy osob odpovědných za výchovu s jednotlivými 

úkony.  

Součástí služeb je také vypracování individuálního vzdělávacího plánu, který vypracovává 

učitel SVP a samotné vzdělávání dítěte.  

V odpoledních hodinách pak probíhá terapeutická činnost, která zahrnuje komunitní, 

terapeutické a všestranně rozvíjející aktivity (Arabadžiev, 2014). 

Popis jednotlivých služeb je pak rozpracován Metodickým pokynem upřesňujícím 

podmínky činnosti středisek výchovné péče, který vydalo MŠMT ČR.  
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2.1.2 Formy a činnosti úkonů SVP 

 

Formy a činnosti úkonů, které středisko poskytuje, jsou podrobně popsány v Metodickém 

pokynu, ve kterém se uvádí, že středisko poskytuje úkony formou: 

a) „poskytování jednorázové poradenské intervence, 

b) individuální činnosti s klientem, 

c) skupinových činností s klienty, 

d) poskytování služeb zákonným zástupcům nezletilého klienta, 

e) spolupráce se školami, 

f) spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, 

g) spolupráce s orgány sociálně-právní ochrany dětí, 

h) spolupráce se zdravotnickými zařízeními a dalšími orgány podílejícími se na prevenci 

a řešení rizikového chování klientů.“ (Metodický pokyn, 2007: 2) 

 

V rámci Střediska výchovné péče v Pšově se provádějí všechny tyto úkony, kdy je velká 

část spolupráce právě se školami a orgány sociálně-právní ochrany dětí. V rámci spolupráce 

Středisko vykonává různé přednášky pro děti a mládež na různých Základních i Středních 

školách v oblasti Lounska a Chomutovska a dále působí na školách jako metodici prevence, 

kdy Středisko poskytuje na objednání odborné konzultace, jak pedagogům, tak dětem.  

Ve spolupráci s orgány sociálně-právní ochrany dětí Středisko často vykonává krizovou 

intervenci pro klienty OSPOD, poradenství i je přítomno případovým konferencím.  

 

Poskytování jednorázové intervence pak probíhá především telefonickou formou, nebo 

na základě osobního setkání, kdy klient není schopen sám řešit obtížnou životní situaci. 

 

Individuální činnost s klientem pak probíhá formou diagnostické činnosti, vzdělávací, 

reedukační, terapeutické a poradenské činnosti. Tyto činnosti slouží k rozpoznání rysů 

osobnosti klienta, zjištění jeho potřeb a problémů. Tyto poznatky pak slouží k vypracování 

individuálního výchovného plánu. V rámci vyšetření se provádí také psychologická 

diagnostika osobnosti a pedagogicko-psychologická diagnostika poruch chování.  

 

Terapeutická činnost slouží k dlouhodobému nebo krátkodobému terapeutickému vedení 

klienta v náročných životních situacích, které vedou ke změnám chování klienta a ke změně 

jeho postojů.  
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V rámci skupinové činnosti si pak klienti trénují sociální dovednosti, kdy si nacvičují 

žádoucí sociální role prostřednictvím socioterapie, sociální rehabilitace, zážitkové 

pedagogiky, psychosociálních her, psychohygieny, výchovné dramatiky, dramaterapie, 

arteterapie, muzikoterapie. U pobytových forem služby pak skupinové činnosti zahrnují také 

různé sportovní a volnočasové činnosti (Metodický pokyn, 2007). 

 

 

2.2 Plánování nové služby SVP a podmínky provozu střediska 

 

V současné době poskytuje Středisko výchovné péče v Pšově služby ambulantní a 

stacionární, nicméně do budoucna je snahou organizace zavést také internátní službu pro děti 

do 15 let s rizikem vzniku poruch chování.  

Důvodem pro založení této služby je fakt, kdy v Ústeckém kraji existuje šest středisek, 

z čehož pouze tři střediska poskytují internátní služby. Střediska v současné době existují 

v Mostě, kde se poskytují služby, jak pobytové, tak ambulantní, v Buškovicích a dále 

v Děčíně, kde je další internátní středisko. Zbylá střediska v Ústí nad Labem, Chomutově a 

v Pšově pak poskytují služby pouze ambulantní či stacionární.  

Nejbližší internátní služby pro okres Louny jsou pak tedy v Buškovicích, a pak až v Mostě, 

což je v současné době nedostačující, jelikož neustále vzrůstá poptávka po službách SVP. 

Vzhledem k poptávce pracovníků z OSPOD o pobytové službě ve Středisku v Pšově vznikla 

tedy snaha o založení nové služby, která bude určena dětem do 15 let.  

Při plánování nové služby je důležité stanovit si výrobní program, výrobní proces a 

zajištění výrobních faktorů pro výrobu. Výrobním programem rozumíme „druhovou skladbu 

a objem výrobků, které se mají v určitém období vyrábět.“ (Synek, 2011: 254)  

V rámci Střediska výchovné péče v Pšově bude pobytová služba určena maximálně pro 

osm klientů, kteří budou zařazeni v programu po dobu osmi týdnů.  

Pro plánování výrobního programu je pak důležité vypracovat dlouhodobý plán, ve 

kterém se zachycují požadavky na nové výrobní kapacity, nové technologie i jiné pracovní 

postupy a nové pracovníky i finanční prostředky.  
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Krátkodobý plán se pak vypracovává pro zachycení existujících výrobních kapacit a 

technologií. Vychází se ze současných finančních zdrojů, lidských zdrojů (Synek, 2011). 

V podnikatelském plánu vytvořeném na vznik nové pobytové služby je třeba tedy vycházet 

také ze současné finanční analýzy podniku, ale také z dosavadních lidských a jiných zdrojů 

organizace.  

Při zřízení nové pobytové služby se pak Středisko musí řídit platnými právními předpisy a 

vycházet také z Metodického pokynu upřesňující podmínky činnosti Středisek výchovné péče, 

který byl vydán MŠMT ČR.  

V případě pobytové služby musí Středisko zajistit vzdělávání klienta, tak aby nebyla 

přerušena školní docházka dítěte. Dítěti musí být vypracován individuální vzdělávací plán, tak 

aby nedošlo k opoždění ve vzdělávání a k následnému školnímu selhávání.  

Zároveň musí být dítěti zajištěna celodenní strava a to minimálně 5x denně a dále pitný 

režim, případně musí být ve Středisku místnost, která umožňuje přípravu stravy samotnými 

dětmi pod dozorem vychovatele. 

Vedle toho musí být také zajištěna péče o klienta v průběhu večera a noci, kdy organizace 

noční služby musí být zajištěna tak, aby se předešlo chování klientů, které by mohlo ohrozit 

jejich zdraví, nebo zdraví a život druhých osob. Tato osoba musí být psychicky způsobilá 

k výkonu tohoto povolání.  

Počet pracovníků zajišťujících noční službu upravuje ředitel organizace podle provozních 

podmínek střediska a aktuální situace umístěných hochů, dívek a jejich věku a zdravotního 

stavu. Noční směna pak zajišťuje službu v době od 20:00 od 08:00 hodin, kdy do počtu osmi 

dětí slouží jeden asistent pedagoga a při překročení osmi dětí musí být minimálně dva 

asistenti pedagoga.  

Zároveň musí být v rámci střediska zařazeny do programu pohybové aktivity pro zajištění 

fyziologických potřeb klientů a také musí organizace splňovat veškeré hygienické požadavky 

(Metodický pokyn, 2007). 

Při zavedení nové pobytové služby ve SVP v Pšově bude třeba tedy zajistit znova 

vyjádření Krajské hygienické stanice o splnění hygienických požadavcích, a zajištění 

dostatečného personálu. V současné době jsou asistenti pedagoga přijati pouze na denní 

služby, kdy bude třeba zajistit dva noční asistenty pedagoga. 

Strava a vzdělávání dětí je v ústavu zajištěna, kdy má Výchovný ústav v Pšově jako svou 

součást zřízenou také školní jídelnu a v rámci Střediska pak působí přímo učitel, který 

vypracovává pro klienty individuální plány vzdělávání a zajišťuje vzdělávání dětí.  
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3. Cíle výzkumu a hypotézy 

 

Předtím, než byl navržen samotný podklad pro podnikatelský plán, zrealizovala jsem 

nejprve výzkum, ve kterém jsem se snažila nalézt odpovědi na mé otázky pomocí 

kvantitativních metod výzkumu a zároveň si vytvářet podklady pro podnikatelský plán nové 

internátní služby Střediska výchovné péče, Pšov.  

Cílem mého výzkumu bylo zjistit, jaké faktory ovlivňují volbu klientů Středisek výchovné 

péče při výběru střediska? Na základě těchto zjištěných údajů je mým dalším cílem vytvořit 

návrh podkladu pro podnikatelský plán na zavádění nové internátní služby Střediska 

výchovné péče, Pšov.  

Hlavní otázkou je, zda je volba klientů Středisek výchovné péče více ovlivněna 

dostupností Střediska, mediálními zdroji nebo osobní zkušeností, tedy zda je pro volbu 

Střediska důležitá cena služby, nebo dojezdová a dopravní vzdálenost, případně mediální 

zdroje Střediska, či osobní zkušenost se střediskem? 

Zároveň si kladu otázky, jaký typ klientů preferuje při volbě Střediska výchovné péče cenu 

a jací klienti spíše dojezdovou vzdálenost?  

Jaký typ klientů - rodin přihlíží při volbě střediska na mediální zdroje a jací klienti na 

zkušenost se střediskem? 

Zajímá mě ale také to, jak se rodiny o vybraném středisku dozvěděly a zda mají již nějaké 

zkušenosti s podobnými poradenskými organizacemi? 

Dále si kladu otázky, co rodiče od služeb střediska očekávají a případně, jaké služby by od 

Střediska výchovné péče uvítali?  

Zjišťovat budu také to, jak se dítě do Střediska výchovné péče dopravuje a zda činí rodině 

potíže své dítě do Střediska dopravit, či ne.  

V rámci dostupnosti střediska se zaměřím také na to, zda rodiče při výběru střediska 

přihlíželi na čekací lhůtu, tedy na to, za jak dlouhou dobu bylo středisko schopno dítě 

přijmout. V této oblasti mne zajímá také to, jak dlouho byli rodiče ochotni čekat na příjem 

dítěte do vybraného střediska.  

 

Cílovou populací jsou pak klienti Středisek výchovné péče, mezi které řadím pracovníky 

OSPOD a rodiny s dětmi do 15 let, u kterých je předpoklad vzniku poruch chování. 

Pracovníky orgánů sociálně – právní ochrany dětí řadím mezi klienty z toho důvodu, že právě 

pracovníci OSPOD hrají důležitou roli ve výběru střediska, jelikož doporučují dané středisko 
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svým klientům, nebo sami vyhledávají spolupráci se středisky a oslovují střediska pro 

vzájemnou spolupráci na případech.  

V zákoně o ústavní a ochranné výchově nejsou sice orgány sociálně-právní ochrany dětí 

určené, jako klienti, nicméně dle mých zkušeností by se mezi klientelu řadit měli, jelikož 

často v roli klientů vystupují. Tím mám na mysli případy, kdy si „najímají“ pracovníky 

středisek pro pořádání různých přednášek, seminářů, případně je zvou k případovým 

konferencím, nebo je žádají o pomoc při složitém případu. Zde samozřejmě hraje velkou 

úlohu spolupráce, nicméně v rámci mého výzkumu je důležité pracovníky OSPOD mezi 

klienty řadit, neboť mě zajímá, podle čeho si pracovníci OSPOD vybírají střediska ke 

vzájemné spolupráci.  

U rodičů mne pak zajímá, jak se o daném středisku rodina dozvěděla, podle jakých kritérií 

rodina střediska zvolila, případně zda má již s podobným zařízením zkušenosti.  

 Dále mne zajímá, zda se jedná o rodinu úplnou, či o rodinu, kde dítě žije pouze s jedním 

ze svých rodičů, případně zda je rodina doplněna novým partnerem.  

Zjišťovat budu také vzdělání rodičů i to, zda je dítě ve středisku umístěné poprvé, 

případně, zda se jedná o opakující výchovné problémy.  

 

Dále jsem si stanovila obecnou hypotézu, kterou jsem rozdělila zvlášť pro rodiny s dětmi 

a zvlášť pro pracovníky orgánu sociálně-právní ochrany dětí.  

U rodin s dětmi, předpokládám, že je volba klientů Středisek výchovné péče více ovlivněna 

dostupností střediska, než mediálními zdroji Střediska výchovné péče. 

U pracovníků OSPOD naopak předpokládám, že je volba střediska více ovlivněna osobní 

zkušeností se Střediskem výchovné péče, než mediálními zdroji Středisek výchovné péče. 

 

Pracovní hypotézy:  

Pracovníci OSPOD uplatňují při volbě střediska vlastní zkušenost se SVP, Pšov.  

Pracovníci OSPOD častěji přihlíží na nabízené programy střediska, než rodiny s dětmi.  

Rodiny preferují při volbě Střediska zkušenost druhých lidí se střediskem.  

Neúplné rodiny častěji přihlíží na cenu služby ve Středisku výchovné péče, než rodiny 

úplné.  

Neúplné rodiny častěji přihlíží na dopravní vzdálenost vybraného střediska od domova, než 

rodiny úplné.  
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Rodiny s dětmi s opakujícími se problémy častěji přihlíží na čekací dobu přijetí dítěte do 

Střediska, než rodiny s dětmi, u kterých se výchovné problémy objevily poprvé.  

 

 

3.1 Metodologie 

 

Odpovědi na své otázky budu zjišťovat pomocí metod kvantitativního výzkumu. Výzkum 

jako takový pak můžeme definovat jako „organizovaný, systematický a logický proces 

zkoumání, při němž se využívá empirická informace pro zodpovězení otázek (nebo testování 

hypotéz)“ (Punch, 2008: 17). 

Kvantitativní metody jsem si pak zvolila vzhledem k povaze mého výzkumu, kdy jsem 

kvantitativní výzkum považovala za vhodnější vzhledem k tématu a hlavní otázce. 

Kvantitativní výzkum pak Punch definuje jako „empirický výzkum, kde data jsou v podobě 

čísel“ (Punch, 2008: 12). 

Pro sběr dat jsem pak využila metodu standardizovaného dotazníku, kdy byl dotazník 

rozdán zvlášť rodinám s dětmi a zvlášť pro pracovníky z OSPOD. Dotazníky se od sebe lišily 

formou podaných otázek. 

 Pracovníkům OSPOD byly dotazníky rozeslány formou e-mailové komunikace, zatímco 

rodinám s dětmi byl dotazník zprostředkován přes internetový portál Střediska výchovné 

péče, Pšov, kde byl dotazník veřejně vyvěšen.  

U pracovníků OSPOD byly dotazníky rozesílány pro pracovníky z různých krajů a okresů, 

kdy bylo rozesláno celkem 100 dotazníků. Návratnost těchto dotazníků byla velmi nízká, 

pouhých 36 %. Celkem se vrátilo 36 vyplněných dotazníků od těchto pracovníků.  

Jako důvod nízké návratnosti může být skutečnost, kdy jsou pracovníci OSPOD zatíženy 

administrativou a náročnou prací v terénu a vyplňování dotazníků pracovníky zatěžuje, dále 

také to, že s dětmi s výchovnými problémy pracuje pouze část pracovníků daného oddělení. 

Zbytek pracovníků OSPOD pracuje s dětmi, u kterých jsou jiné důvody pro sledování rodiny. 

Zároveň mohou být dalším důvodem špatně pokládané otázky v dotazníku nevyhovující 

potřebám pracovníků OSPOD.  

U rodin s dětmi bylo získáno 25 dotazníků. Celkem jsem tedy získala 61 dotazníků a to jak 

od rodin s dětmi, které využívají služby Střediska výchovné péče, tak od pracovníků orgánů 

sociálně-právní ochrany dětí.  
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3.2 Operacionalizace 

 

Dalším krokem mého výzkumného procesu je operacionalizace dílčích výzkumných 

otázek, které následně budou sloužit pro sestavení strukturovaného dotazníku. Jak jsem 

uváděla výše, rozdělila jsem dotazníky zvlášť pro pracovníky OSPOD  a zvlášť pro rodiny 

s dětmi využívajícími služby středisek výchovné péče.  

Pro pracovníky OSPOD jsem vytvořila kratší a méně podrobný dotazník, zatímco pro 

rodiny s dětmi je dotazník více rozpracovaný, jelikož jsou právě rodiny s dětmi 

nejdůležitějšími klienty středisek, kteří jako jediní skutečně využívají pobytové či ambulantní 

služby.  

 

Klienti SVP Indikátory Rodiny s dětmi Pracovníci 

OSPOD 

Rodiny s 

dětmi 

Typ rodiny - 

Úplná, rozvedená, 

doplněná 

18. Žijete s druhým rodičem 

dítěte, které chodí do 

střediska výchovné péče, ve 

společné domácnosti?  

 

 

Vzdělání rodičů  19. Jaké je nejvyšší dosažené 

vzdělání Vaše a druhého 

rodiče dítěte?  

 

 

Důvod vyhledání 

střediska  
20. Kvůli jakému problému jste 

se na středisko výchovné 

péče obrátili ?  

 

 

Počet umístění 

dítěte ve středisku 
21. Umístění mého dítěte do 

střediska výchovné péče 

bylo : 

 

 

Místo pobytu 

rodiny 

22. V jakém okrese ČR žijete ? 

 

 

Dostupnost 

střediska 

Cena za služby 

střediska 

1. Když jste se rozhodovali o 

tom, do kterého střediska 

výchovné péče své dítě 

umístit, jak moc pro Vás 

byla důležitá cena služby za 

měsíc?  

 

1. Při volbě 

střediska 

výchovné 

péče je pro 

mne důležitá 

cena služby za 

měsíc? 

Dojezdová a 

dopravní 

2. Když jste se rozhodovali o 

tom, do kterého střediska 

2. Při volbě SVP 

mne zajímá 
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vzdálenost 

střediska 

výchovné péče své dítě 

umístit, byla pro Vás 

důležitá vzdálenost daného 

střediska od Vašeho 

domova? 

3. Jak se Vaše dítě do střediska 

výchovné péče dopravuje?  

4. Je pro Vás nebo pro Vaše 

dítě dojíždění do střediska 

výchovné péče obtížné? 

5. Uvítali byste od střediska 

výchovné péče výpomoc 

s dojížděním Vašeho dítěte 

do střediska? 

6. Pokud ano, jakou výpomoc 

v dopravě byste od střediska 

uvítali? 

především 

vzdálenost 

SVP od 

pracoviště. 

Čekací lhůta – 

kapacitní 

naplněnost 

7. Když jste se rozhodovali o 

tom, do kterého střediska 

výchovné péče své dítě 

umístit, bylo pro Vás 

důležité, jak rychle je 

středisko schopno dítě 

přijmout?  

8. Pokud pro Vás čekací lhůta 

byla důležitá, uveďte, jak 

dlouho jste byli ochotni na 

příjem dítěte do zvoleného 

střediska čekat?  

 

3. Upřednostňuji 

SVP, které je 

schopno 

přijmout dítě, 

co nejdříve, 

bez ohledu na 

cenu a 

vzdálenost. 

Mediální 

obraz střediska 

Nabízené 

programy 

střediska 

9. Když jste se rozhodovali o 

tom, do kterého střediska 

výchovné péče své dítě 

umístit, zajímali jste se o 

služby a programy pro děti, 

které střediska nabízejí?  

10. Zdají se Vám služby 

střediska výchovné péče 

dostačující? 

11. Pokud ne, co byste od 

střediska výchovné péče 

uvítali navíc? 

 

4. Při výběru 

SVP se vždy 

zajímám o 

služby a 

programy, 

které SVP 

nabízí. 

Kvalifikace 

pracovníků 

střediska 

12. Když jste se rozhodovali o 

tom, do kterého střediska 

výchovné péče své dítě 

umístit, zajímali jste se o 

kvalifikaci pracovníků, kteří 

ve středisku pracují s dětmi?  

 

5. Před výběrem 

SVP si vždy 

zjišťuji 

kvalifikaci 

pracovníků, 

kteří s dětmi 

pracují. 
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Webové stránky, 

propagace 

střediska 

13. Seznamovali jste se před 

umístěním Vašeho dítěte do 

střediska výchovné péče 

s webovými stránkami 

zvoleného střediska?  

 

6. Před výběrem 

SVP se vždy 

seznámím 

s webovými 

stránkami a 

propagací 

SVP 

Vybavenost 

střediska 

14. Když jste se rozhodovali o 

tom, do kterého střediska 

výchovné péče své dítě 

umístit, byli jste si 

prohlédnout vybavení 

samotných středisek?  

 

7. Vždy si 

prohlédnu 

ubytovnu 

střediska, než 

dané středisko 

doporučím 

rodině.  

Zkušenost 

Vlastní zkušenost 

se střediskem 

17. Při výběru střediska jsme 

zvolili středisko výchovné péče, 

se kterým máme již dobré 

zkušenosti.  

 

 

8. Volím si SVP, 

se kterým 

mám již dobré 

zkušenosti. 

 

Zkušenost 

známých, či 

jiných lidí 

15. Když jste se rozhodovali o 

tom, do kterého střediska 

výchovné péče své dítě 

umístit, zajímali Vás 

zkušeností jiných lidí 

s daným střediskem? 

16. Jak jste se dozvěděli o 

středisku výchovné péče, ve 

kterém máte umístěné své 

dítě? 

 

 

9. Při volbě SVP 

mne zajímají 

zkušenosti 

druhých lidí 

s daným 

střediskem 

 

 

3.3 Realizace výzkumu a analýza získaných dat 

 

Výzkum byl realizován ve Výchovném ústavu a středisku výchovné péče, Pšov, kde 

působím již několik let jako sociální pracovnice. Toto Středisko bylo zvoleno z důvodu 

cílového zaměření mé diplomové práce, kdy získané údaje budou využity pro návrh podkladu 

pro podnikatelský plán na zavádění internátní služby v SVP, Pšov.  

Dotazníky určené rodičům tak byly vyvěšeny na internetových stránkách Střediska 

výchovné péče, Pšov a na internetovém portálu Vyplnto.cz, kde mohli rodiče dotazník v klidu 

vyplnit z pohodlí svého domova. Zároveň měli k dotazníku přístup i rodiče, kteří v současné 

době nemají v SVP, Pšov své dítě umístěno, ale využívají služby jiného střediska v okolí.  
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Dotazníky určené pro pracovníky OSPOD byly, jak jsem již zmiňovala, rozesílány formou 

e-mailové komunikace, kdy bylo sesbíráno 36 dotazníků ze 7 krajů České Republiky a to 

z Ústeckého kraje, Karlovarského kraje, Plzeňského kraje, Středočeského kraje, z Prahy, ale 

také z Jihočeského a Libereckého kraje. Samozřejmě nejdůležitějšími pracovníky OSPOD 

jsou pro SVP, Pšov pracovníci z Ústeckého kraje, u kterých je předpoklad využívání 

pobytových služeb, nicméně pro vyšší počet sesbíraných dotazníků byly zvoleny okolní kraje.  

Samotný sběr dat pak probíhal v období od Března 2015 do konce Dubna 2015, kdy bylo 

zveřejnění dotazníku na stránkách VÚ a SVP, Pšov dohodnuto s ředitelem organizace a 

především pak s vedoucím pracovníkem Střediska výchovné péče, Pšov. Pracovníci OSPOD 

byli osloveni mnou samou, kdy byli tito pracovníci poučeni o tom, že získaná data budou 

složit pro mou diplomovou práci a jako podklad pro tvorbu podnikatelského plánu.  

Od pracovníků OSPOD bylo celkem získáno 36 dotazníků, z toho bylo pouhých pět mužů 

a 31 žen. U pracovníků OSPOD tedy dále sleduji pouze to, v jakém kraji pracují. Nejvíce 

dotazníků pak bylo získáno od pracovníků OSPOD z Ústeckého kraje, celkem 14 dotazníků, 

dále pak ze Středočeského (5) a Jihočeského kraje (5), čtyři dotazníky byly získány 

z Libereckého kraje, tři dotazníky z Plzeňského kraje a nejméně dotazníků bylo získáno 

z Karlovarského kraje – celkem 2 dotazníky.  

Vzhledem k malému počtu sesbíraných dotazníků z jednotlivých krajů, budou dále kraje 

sloučeni do tří kategorií, kdy bude zvlášť kategorie pro Ústecký kraj a sloučen bude kraj 

Středočeský, Praha a Liberecký do druhé kategorie a do třetí kategorie bude sloučen kraj 

Karlovarský, Plzeňský a Jihočeský. 

 

 

 

Graf 1 – Pracovníci OSPOD dle krajů  Vlastní tvorba, r. 2015, (n = 36) 
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3.3.1 Analýza dat u pracovníků OSPOD 

 

V rámci tohoto výzkumu mne pak zajímá otázka, čím je ovlivněna volba pracovníků 

OSPOD při výběru Střediska výchovné péče, se kterým se rozhodnou spolupracovat, kdy 

jsem předem určila různé kategorie, jako je cena služby, dostupnost služby, mediální zdroje o 

středisku či zkušenosti s daným zařízením.  

 

U pracovníků OSPOD předpokládám, že je volba středisek výchovné péče ovlivněna 

především osobní zkušeností s daným střediskem, než mediálními zdroji či jinými faktory.  

Hypotézu jsem pak ověřovala pomocí průměrů získaných hodnot a jejich absolutní 

četností, pomocí programu PSPP a MS Excelu.  

U pracovníků OSPOD jsem tedy zjišťovala, na jaké faktory přihlížejí, když pro své klienty 

volí Středisko výchovné péče, které by jim doporučili pro vzájemnou spolupráci.  

Na základě získaných údajů bylo zjištěno, že 67 % těchto pracovníků pravděpodobně 

skutečně přihlíží při výběru střediska především na své vlastní zkušenosti s danou organizací. 

Nejvíce těchto pracovníků se pak nachází v Ústeckém kraji (71%), nejméně pak v Plzeňském, 

Karlovarském a Jihočeském kraji (60 %). Má hypotéza tak byla potvrzena. 

 

 

 

Graf 2 – Volba pracovníků OSPOD dle vl. zkušeností s organizací 

Vlastní tvorba grafu, r. 2015, (n=36) 
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Co se týče mediálních zdrojů, mezi které řadím např. i seznámení se s webovými stránkami 

Střediska výchovné péče, pak tento zdroj informací vyhledává při výběru střediska pouhých 

39 % pracovníků OSPOD. Ze získaných údajů se teky ukázalo, že pracovníci OSPOD 

pravděpodobně nepokládají za důležité seznamovat se se Středisky výchovné péče přes 

webové stránky organizace, naopak spíše přihlížejí vedle vlastní zkušenosti s organizací, na 

vzdálenost střediska od jejich pracoviště a na typy poskytovaných služeb střediskem. Na 

vzdálenost střediska od pracoviště pak při volbě střediska dle získaných údajů přihlíží 58 % 

pracovníků OSPOD a 46 % pracovníků OSPOD by se při volbě střediska pravděpodobně 

zajímala o nabízené služby dané organizace.  

Na otázku, zda při volbě Střediska výchovné péče pracovníci OSPOD přihlížejí na „čekací 

lhůtu“ příjmu dítěte, pak 51 % pracovníků odpovědělo, že spíše ano. Je tedy pravděpodobné, 

že tito pracovníci zároveň zvažují také to, zda je dítě nutné do střediska umístit ihned a podle 

toho pak volí středisko, které je dítě schopno přijmout co nejdříve, nebo zda je možné u dítěte 

s umístěním počkat až se uvolní místo v běžně využívaném středisku. Nejvíce těchto 

pracovníků pak bylo v Libereckém kraji, Středočeském kraji a Praze (67 %).  

Statisticky významné je také to, že naopak pracovníci OSPOD z Jihočeského, 

Karlovarského a Plzeňského kraje spíše uváděli fakt, kdy na „čekací lhůtu“ spíše nepřihlížejí 

(44 %) a 22 % pracovníků dokonce uvedlo, že rozhodně na lhůtu nepřihlíží.  

 

 

 

Graf  3 – Volba pracovníků OSPOD dle „čekací lhůty“ 

 Vlastní tvorba grafu, r. 2015, (n=36) 
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Mezi významnější faktory při volbě Střediska výchovné péče zároveň můžu zařadit také to, 

že pracovníci OSPOD pravděpodobně přihlížejí také na zkušenosti druhých lidí s danou 

organizací. Na základě získaných údajů bylo zjištěno, že 56 % pracovníků OSPOD by při 

volbě střediska spíše přihlíželo také na zkušenosti jiných lidí s vybranou organizací. Nejvíce 

těchto pracovníků pak bylo v Ústeckém kraji (60 %).  

 

Jako nejméně významné faktory při volbě Střediska výchovné péče se pak ukázaly faktory 

ceny za služby, vybavení samotného střediska či odborná kvalifikace pracovníků střediska. O 

odbornou kvalifikaci pracovníků, kteří pracují s dětmi, se podle získaných údajů skutečně 

zajímá pouhých 14 % pracovníků OSPOD. Tito pracovníci jsou pak především z Ústeckého 

kraje. Nejvíce pracovníků OSPOD, kteří by se pravděpodobně nezajímali o kvalifikaci 

pracovníků střediska, je pak z kraje Plzeňského, Karlovarského a Jihočeského.  

Podrobné grafy k jednotlivým faktorům jsou součástí přílohy č. 2. 

 

 

 

Graf 4 – Volba pracovníků OSPOD dle kvalifikace pracovníků střediska 

Vlastní tvorba grafu, r. 2015, (n=36) 

 

Pro dokreslení informací dále uvádím souhrnné výsledky názorů pracovníků OSPOD ze 

všech krajů na jednotlivé faktory, které ovlivňují volbu Středisek výchovné péče. 

V následující tabulce uvádím hodnocení volby těchto pracovníků pro přehlednější zobrazení 

faktorů, které mají vliv na volbu střediska a faktorů, na které pracovníci spíše nepřihlížejí.   
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Tabulka 1 – Jak pracovníci OSPOD hodnotí důležitost jednotlivých faktorů výběru 

SVP 

 N Průměr Std Dev Min. Max. 

Volím SVP dle vlastní zkušenosti 36 1,36 0,54 1 3 

Zajímám se o vzdálenost SVP 36 1,42 0,50 1 2 

Zajímám se o služby a programy SVP 35 1,71 0,79 1 4 

Zajímám se o zkušenost druhých 36 1,83 0,65 1 3 

Seznamuji se s web. stránkami SVP  36 2,14 1,02 1 4 

Zajímám se o délku čekací lhůty 35 2,46 0,74 1 4 

Hledím na cenu služby SVP 36 2,56 0,81 1 4 

Zajímám se o kvalifikaci prac. SVP 36 2,67 0,99 1 4 

Prohlédnu si ubytovnu SVP 36 2,83 0,74 1 4 
Pozn.: Odpovědi na škále: 1 – rozhodně souhlasím až 4 – rozhodně nesouhlasím 

Vlastní tvorba tabulky, r. 2015, (n=36) 

 

Dle získaných výsledků lze říci, že pracovníci OSPOD pravděpodobně při volbě Střediska 

výchovné péče nejčastěji přihlížejí k vlastním zkušenostem s danou organizací. To znamená, 

že tito pracovníci pravděpodobně nejčastěji spolupracují se středisky, se kterými již mají 

nějaké zkušenosti a ty se jim osvědčily. Těmto střediskům pak dávají přednost před ostatními 

středisky v kraji.  

Důležitá je pro tyto pracovníky také vzdálenost Střediska výchovné péče od jejich 

pracoviště. Pravděpodobně tedy pracovníci OSPOD volí středisko, které je zároveň blízké 

jejich pracovišti a se kterými již mají své vlastní dobré zkušenosti. Tyto dva faktory se jeví, 

jako nejdůležitější.  

Dobře (průměrně) byly hodnoceny faktory, kdy se pracovníci zajímají o služby a 

programy, které středisko nabízí a také o zkušenosti druhých lidí se střediskem.  

Překvapivě méně pracovníků OSPOD se pak pravděpodobně seznamuje s webovými 

stránkami střediska, o kterém uvažuje, a slabě byla také hodnocena „čekací lhůta“ příjmu 

dítěte do střediska.  

Nejméně důležitými faktory pro volbu střediska se pak jeví cena služby, kvalifikace 

pracovníků pracujících ve středisku a také vybavení ubytovny střediska výchovné péče.  
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3.3.2 Analýza dat u rodin s dětmi s poruchami chování 

 

Jak jsem se již zmiňovala v předchozí kapitole, od rodin s dětmi, které využívají služby 

Střediska výchovné péče, bylo získáno celkem 25 dotazníků. U těchto rodin bylo zjištěno, že 

děti umístěné ve Středisku výchovné péče v Pšově nejčastěji pocházejí z doplněné rodiny, kdy 

rodič dítěte žije s novým partnerem. Celkem toto uvedlo 10 respondentů, sedm dětí pak 

pocházelo z rodiny, kde žil společně s dětmi pouze jeden z rodičů a v sedmi případech se 

jednalo o úplnou rodinu.  

Co se týče vzdělání rodičů, pak nejčastěji rodiče dosahují výučního listu a to v deseti 

případech, nejméně se pak ve Středisku výchovné péče v Pšově vyskytovaly děti, u kterých 

měli rodiče vysokoškolské vzdělání.  

Dále jsem zjišťovala také to, z jakých důvodů byly děti nejčastěji do střediska umisťovány. 

Ve čtrnácti případech rodiče uvádějí, že umístili děti do střediska kvůli výchovným 

problémům, v šesti případech se jednalo o užívání návykových látek a v pěti případech pak 

rodiče uváděli, jako důvod umístění, záškoláctví.  

Ze získaných dotazníků bylo dále zjištěno, že u dvaceti dvou případů byly děti do 

Střediska výchovné péče umístěny poprvé, u třech dětí se pak jednalo o opakované 

umisťování. Podrobné tabulky jsou součástí přílohy č. 3. 

 

U rodin s dětmi jsem si pak pokládala několik otázek. Zajímalo mne, jaký typ rodiny 

přihlíží při volbě střediska na mediální zdroje střediska a jaké rodiny přihlížejí spíše na 

zkušenosti s daným střediskem? 

 

Pokud jsem vzala v úvahu typ rodin dle rozdělení na rodiny úplné, rozvedené (tím mám na 

mysli, rodiny, kde žije s dítětem pouze jeden z rodičů) a rodiny doplněné o nového partnera, 

pak přihlížejí při volbě střediska na webové stránky nejčastěji rodiny doplněné, a to v 80 % 

případů. Statisticky se však nejedná o významné odlišení od jiných rodin. Celkově lze 

zhodnotit, že v 72 % případech je pro rodiny s dětmi velmi důležité seznámit se s webovými 

stránkami střediska předtím, než své dítě do střediska umístí.  

U zkušeností se střediskem je pak situace opačná. Dle získaných údajů bylo zjištěno, že na 

vlastní zkušenosti se zvoleným střediskem pak přihlíží v 86 % rodiny rozvedené, kde dítě žije 

pouze s jedním ze svých rodičů. Doplněné rodiny pak volí střediska dle vlastní zkušenosti 

z 60 %, stejné procento doplněných rodin pak přihlíží při volbě střediska také na zkušenosti 
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druhých lidí. Naopak rodiny úplné v 71 % pravděpodobně při výběru střediska na zkušenosti 

druhých lidí přihlíželi, ale nebyly pro ně důležité, ani rozhodující.  

Lze tedy konstatovat, že na mediální zdroje přihlíží především rodiny doplněné o nového 

partnera, zatímco rodiny rozvedené pak považují za rozhodující zkušenosti druhých lidí i své 

vlastní zkušenosti s danou organizací.  

 

Zároveň jsem si v tomto bodě stanovila také hypotézu, kdy jsem předpokládala, že rodiny 

s dětmi preferují při volbě Střediska výchovné péče zkušenosti druhých lidí s daným 

střediskem.  

Na základě získaných údajů však bylo zjištěno, že rodiny ve většině případů přihlížejí spíše 

na své vlastní zkušenosti, a to z 68 %. Zatímco zkušenost druhých lidí je rozhodující u 48 % 

rodin s dětmi. Má hypotéza tudíž nebyla potvrzena a lze předpokládat, že rodiny s dětmi, 

které si zvolili dané Středisko výchovné péče, ve většině případů již mají s organizací dřívější 

zkušenosti, které pro ně byly rozhodujícím faktorem volby. Podrobné grafy jsou součástí 

přílohy č. 4. 

 

 

Tabulka 2 – Volba rodin dle vlastní zkušenosti 

 

Volba – vl. 

zkušenost 

Typ rodiny 

Úplná Rozvedená Doplněná Total 

rozhodně 

souhlasím 

    5,00 6,00 6,00 17,00 

  62,50% 85,71% 60,00% 68,00% 

spíše souhlasím     1,00 1,00 1,00 3,00 

  12,50% 14,29% 10,00% 12,00% 

spíše 

nesouhlasím 

    2,00 ,00 3,00 5,00 

  25,00% ,00% 30,00% 20,00% 

Total     8,00 7,00 10,00 25,00 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Vlastní tvorba tabulky, r. 2015, (n=25) 
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Dále jsem si pokládala také otázku: Jak se rodiny s dětmi o Středisku výchovné péče, na 

které se obrátily, dozvěděly?  

 

V daném případě, mne zajímalo, zda jim kontakt na středisko doporučil pracovník orgánu 

sociálně-právní ochrany dětí, nebo někdo z okolí, či si informace našli na webových stránkách 

či z jiných mediálních zdrojů.  

Ze získaných dotazníků jsem zjistila, že nejvíce rodin se o Středisku výchovné péče 

dozvědělo od svého kurátora pro děti a mládež, a to v 10 případech z 25. V 7 případech se pak 

rodiny na středisko obrátili díky mediálním zdrojům, zatímco čtyři rodiny se o středisku 

dozvěděli od svého známého, nebo od bývalého klienta Střediska.  

Z těchto údajů lze soudit, že důležitým informačním kanálem je pro můj podnikatelský 

plán právě orgán sociálně právní ochrany dítěte, který ve většině případů, pravděpodobně 

poskytuje rodinám doporučení, na které středisko se mohou obrátit. V podnikatelském plánu 

je tedy důležité počítat s těmito pracovníky s jako důležitými klienty, se kterými je nutné 

udržovat dostatečnou komunikaci.  

Druhým nejčastěji uváděným zdrojem informací o Středisku výchovné péče byly mediální 

zdroje. U rodin s dětmi je tedy nutné umět potencionální klienty zaujmout již webovými 

stránkami či mediálním obrazem společnosti.  

 

 

 

Graf 5 – Odkud se klienti od SVP dozvěděli  

Vlastní tvorba grafu, r. 2015, (n=25) 
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Důležitou otázkou, kterou jsem se zabývala, je také to, jak se děti do Střediska výchovné 

péče dopravují? Je zajištění dopravy do střediska pro rodiče obtížné? 

Tyto otázky pro mne byly důležité především proto, abych zjistila, zda je pro rodinu možné 

zajistit dopravu dítěte do střediska a zda nemají při dopravě nějaké potíže. Protože, pokud 

není služba pro rodiny dostupná, je velký předpoklad toho, že se klienti obrátí na jiné 

středisko, které by dostupné bylo.  

Z provedené analýzy bylo zjištěno, že 44 % dětí je do Střediska výchovné péče, Pšov 

dováženo osobním automobilem svých rodičů, zatímco zbývající část dětí dojíždí do 

Střediska městskou hromadnou dopravou.  

Na otázku, zda je doprava dětí do střediska pro rodinu náročná, pak 52 % rodin uvádí, že 

doprava obtížná rozhodně není a 44 % uvádí, že spíše obtížná není. Pouze v jednom případě 

bylo uvedeno, že doprava je pro rodinu spíše obtížná a to u rodiny doplněné, kde rodiče 

dosahují vzdělání na základě výučního listu. 

Na otázku, zda by klienti uvítali výpomoc střediska s dopravou, pak 11 klientů odpovídá, 

že ne, lze tedy soudit, že tito klienti pomoc s dopravou do střediska nepotřebují. Sedm klientů 

by pak pomoc uvítalo a to především v poskytnutí informací o jízdním řádu MHD nebo 

zajištění dopravy samotným střediskem, což by uvítali čtyři klienti Střediska. Grafy jsou 

uvedeny v příloze č. 5. 

Přesto mohu soudit, že je služba Střediska výchovné péče, Pšov velmi dobře dostupná pro 

většinu klientů, kteří se do střediska dopravují buď osobním automobilem, nebo městskou 

hromadnou dopravou. Středisko však může klientům vypomoci tím, že na svých stránkách 

zveřejní jízdní řád autobusů, kterými by se děti mohly do střediska dopravovat.  

 

Zde jsem si stanovila také hypotézu, kdy předpokládám, že neúplné rodiny častěji přihlížejí 

při volbě na dopravní vzdálenost střediska, než rodiny úplné. 

Tato hypotéza nebyla potvrzena, jelikož se ukázalo, že rozvedené rodiny sice na vzdálenost 

střediska od jejich bydliště ve většině případů přihlížejí, ale nepovažují ji za rozhodující a to 

ve 43 % případů. Podobně jsou na tom i ostatní typy rodin, kdy se ukázalo, že vzdálenost 

Střediska od bydliště rodiny není rozhodujícím faktorem.  Pouze 20 % rodin uvedlo 

vzdálenost jako velmi důležitou, jelikož si nemohlo dovolit své dítě dopravovat do 

vzdálenějšího střediska. Graf je uveden v příloze č. 5 
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Poslední otázku, kterou si kladu je, zda rodiny s dětmi přihlížejí na čekací lhůtu přijetí 

dítěte do Střediska? A jak dlouho jsou rodiče ochotni čekat, než bude jejich dítě do Střediska 

přijato? 

V tomto případě bylo zjištěno, že nejčastěji přihlížejí na čekací lhůtu přijetí dítěte, při 

výběru střediska, rodiny doplněné o nového partnera a to v 60 % případů. Tyto rodiny uvedly, 

že pro ně byla doba přijetí dítěte velmi důležitá a rozhodující. V 50 % případů pak s tímto 

tvrzením souhlasily také rodiny úplné.  

Naopak rodiny rozvedené, kde s dítětem žije pouze jeden z rodičů, uvedly v 57 % případů, 

že k čekací lhůtě přihlížely, nicméně pro ně doba přijetí dítěte nebyla rozhodující.   

V tomto bodě bylo také zjišťováno, jak dlouho byli rodiče svých dětí ochotni čekat, než 

dítě bude schopno Středisko přijmout. Nejvíce rodin uvádělo, že potřebovali, aby jejich dítě 

bylo do Střediska výchovné péče přijato ihned a to v sedmi případech, z celkových dvaceti 

pěti případů, tedy 28 % rodin.  

V šesti případech pak rodiny uvedly, že byly ochotny čekat maximálně 2 – 4 týdny a v pěti 

případech rodiny potřebovaly, aby jejich dítě bylo přijato do Střediska během jednoho týdne. 

Déle jak dva měsíce byly ochotny čekat pouze tři rodiny.  

Nejvíce rodin, které potřebovaly, aby jejich dítě bylo do Střediska přijato ihned, pak byly 

rodiny doplněné o nového partnera a to ve 40 % případů. Maximálně týden pak byly ochotny 

čekat rodiny rozvedené, kde rodič žije s dítětem sám a to ve 43 % případů.  

 

V souvislosti s touto otázkou jsem si pak stanovila hypotézu, že rodiny s dětmi 

s opakujícími se problémy častěji přihlíží na čekací dobu přijetí dítěte do střediska, než rodiny 

s dětmi, u kterých se výchovné problémy objevily poprvé.  

V tomto případě bylo zjištěno, že rodiny, které umisťovaly své dítě do Střediska již 

opakovaně, skutečně považovaly dobu přijetí dítěte za velmi důležitý faktor a to v 67 % 

případů. Nicméně je zde nutné přihlídnout také k faktu, že z celkového počtu 25 rodin, které 

dotazník vyplnilo, byly pouze 3 rodiny, které umisťovaly své dítě do střediska opakovaně. 

Ostatní rodiny využívaly služby střediska poprvé. Přesto i u těchto rodin bylo zjištěno, že v 50 

% považovali dobu přijetí dítěte za velmi důležitou a rozhodující.  

Lze tedy soudit, že rodiny s dětmi, u kterých je hrozba vzniku poruch chování, 

pravděpodobně přihlížejí při volbě střediska na dobu přijetí dítěte a ve většině případů by 

rodiny pravděpodobně volily středisko, které je schopno přijmout dítě co nejdříve. Grafy jsou 

uvedeny v příloze č. 6. 
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Poslední hypotézu, kterou jsem si stanovila, bylo, že neúplné rodiny, tedy rodiny 

rozvedené, častěji přihlížejí na cenu služby Střediska výchovné péče, než rodiny úplné.  

Tato má hypotéza však byla vyvrácena, jelikož se ukázalo, že cena služby nehraje roli 

téměř u žádného typu rodin. Pouze 16 % rodin uvádělo, že si před přijetím do Střediska 

zjišťovalo cenu služby a tato informace pro ně byla velmi důležitá.  

Statisticky významné však bylo spíše to, že 48 % rodin ze všech případů uvedlo, že v době, 

kdy se rozhodovali o volbě střediska, tak pro ně cena za služby nebyla vůbec důležitá. A to u 

všech typů rodin. Rozdíly zde nebyly statisticky významné. Graf je uveden v příloze č. 7. 

Lze tedy soudit, že cena za služby ve Středisku výchovné péče není pro rodiny s dětmi 

pravděpodobně důležitá a pro volbu dané organizace se rodiče rozhodují podle jiných kritérií.  

 

Abych si mohla odpovědět na hlavní otázku, čím je volba klientů Středisek výchovné péče 

ovlivněna při výběru daného střediska, uvedu opět pro lepší přehled souhrnnou tabulku 

odpovědí rodičů s dětmi s rizikem vzniku poruch chování.  

 

Tabulka 3 – Jak rodiny s dětmi hodnotí důležitost jednotlivých faktorů výběru SVP 

 N Průměr Std Dev Min. Max. 

Seznamuji se s web. stránkami SVP 25 1,28 0,46 1,00 2,00 

Volím SVP dle vlastní zkušenosti 25 1,52 0,82 1,00 3,00 

Prohlédnu si ubytovnu SVP 25 1,56 0,71 1,00 4,00 

Zajímám se o služby a programy SVP 25 1,68 1,03 1,00 4,00 

Zajímám se o zkušenost druhých 25 1,72 0,89 1,00 4,00 

Zajímám se o kvalifikaci prac. SVP 25 1,72 0,98 1,00 4,00 

Zajímám se o délku čekací lhůty 25 1,76 0,93 1,00 4,00 

Zajímám se o vzdálenost SVP 25 2,60 1,15 1,00 4,00 

Hledím na cenu služby SVP 25 2,96 1,17 1,00 4,00 

Pozn.: Odpovědi na škále: 1 – rozhodně souhlasím až 4 – rozhodně nesouhlasím  

Vlastní tvorba tabulky, r. 2015, (n=25) 

 

Z uvedené tabulky je patrné, že rodiny s dětmi s rizikem vniku poruch chování považují 

pravděpodobně za důležité před výběrem střediska, seznámit se s webovými stránky 

organizace nebo s mediálními zdroji střediska. Zároveň je pro tyto rodiny důležité mít vlastní 

dobré zkušenosti se střediskem, nebo si nejprve prohlédnout vybavení střediska a ubytovnu, 

kde budou jejich děti ubytované. Naopak nejméně významné je pro rodiny cena či vzdálenost 

Střediska výchovné péče od jejich domova.  
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3.3.3 Shrnutí výsledků provedené analýzy 

 

Na mou hlavní otázku, zda je volba klientů Střediska výchovné péče více ovlivněna 

dostupností střediska, mediálními zdroji či osobní zkušeností, je nutné v odpovědích 

rozlišovat typ klientů, jelikož rozdíly mezi pracovníky OSPOD a rodinami jsou významné. 

Pokud výše uvedené údaje od rodičů porovnám s odpovědi pracovníků OSPOD, pak je 

mezi těmito klienty řada rozdílů.  

Zatímco rodiny s dětmi považují webové stránky za jedny z nejdůležitějších faktorů, 

pracovníci OSPOD se s webovými stránkami tak často neseznamují a dokonce nepovažují 

pravděpodobně za důležité ani ubytovnu středisek, která je u pracovníků řazená až na 

posledním místě.  

Významný rozdíl mezi těmito dvěma klienty je také u vzdálenosti střediska od pracoviště 

či domova. Zatímco pracovníci OSPOD považují vzdálenost za jednu z rozhodujících faktorů, 

u rodin s dětmi naopak vzdálenost téměř nehraje roli.  

Společným důležitým faktorem pro oba typy klientů je pak především dobrá vlastní 

zkušenost se Střediskem výchovné péče, která se jevila jako významná.  

Pokud provedu souhrnnou tabulku výsledků hodnocení klientů, pak můžeme vidět, že mezi 

nejlépe hodnocené faktory volby patří vlastní zkušenost, služby a programy, které Středisko 

výchovné péče nabízí, webové stránky organizace a zkušenost druhých lidí se střediskem. 

Nejméně významná se pak jeví cena služby, vybavení střediska či kvalifikace pracovníků 

střediska.   

 

 

Tabulka  4 -  Souhrnné hodnocení faktorů při volbě SVP 

 N Průměr Std Dev Min. Max. 

Volím SVP dle vlastní zkušenosti 61 1,43 0,67 1,00 3,00 

Zajímám se o služby a programy SVP 60 1,70 0,89 1,00 4,00 

Seznamuji se s web. stránkami SVP  61 1,79 0,93 1,00 4,00 

Zajímám se o zkušenost druhých 61 1,79 0,76 1,00 4,00 

Zajímám se o vzdálenost SVP 61 1,90 1,01 1,00 4,00 

Zajímám se o délku čekací lhůty 60 2,17 0,89 1,00 4,00 

Zajímám se o kvalifikaci prac. SVP 61 2,28 1,08 1,00 4,00 

Prohlédnu si ubytovnu SVP 61 2,31 0,96 1,00 4,00 

Hledím na cenu služby SVP 61 2, 72 0,99 1,00 4,00 

Pozn.: Odpovědi na škále: 1 – rozhodně souhlasím až 4 – rozhodně nesouhlasím 

Vlastní tvorba tabulky, r. 2015, (n=25) 
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Na začátku svého výzkumu jsem si pak pokládala také otázku, jaký typ klientů preferuje 

při volbě Střediska výchovné péče cenu a jací klienti spíše dojezdovou vzdálenost? 

V tomto případě bylo zjištěno, že cena nehraje roli téměř u žádných klientů a cena služby 

je tudíž pravděpodobně nejméně významným faktorem volby, a to jak pro rodiny s dětmi, tak 

pro pracovníky OSPOD.  

U dojezdové vzdálenosti střediska od bydliště rodiny či od pracoviště pracovníků OSPOD 

je pak situace jiná. U rodin s dětmi se jeví vzdálenost střediska od bydliště jako nevýznamná, 

nicméně pro pracovníky OSPOD je naopak tato vzdálenost jedním z rozhodujících faktorů. 

Lze tedy na mou otázku odpovědět, že na dojezdovou vzdálenost střediska od pracoviště 

přihlíží především pracovníci orgánu sociálně-právní ochrany dětí.  

 

V rámci podnikatelského plánu je však dle mého názoru nutné rozlišovat tyto dva 

významné klienty a zaměřit se na marketingovou strategii u každého klienta zvlášť. Zatímco 

rodiny s dětmi budou pravděpodobně přihlížet na naše webové stránky i vybavení střediska, 

pracovníci OSPOD se budou naopak zajímat o dojezdovou vzdálenost a dopravu do střediska, 

na své vlastní zkušenosti s organizací i o poskytované služby střediskem.  

Podle mého názoru je tedy potřeba mít dobře sestavené a přehledné webové stránky, které 

rodiny s dětmi dokáží zaujmout a nalákat, a zároveň by bylo dobré, mít v rámci webových 

stránek možnost prohlédnout si fotografie Střediska, především jeho vybavení. V tomto 

případě by podle mého názoru bylo dobré také zdůraznit i možnost osobní prohlídky 

organizace.  

Pro pracovníky OSPOD je pak potřeba trochu jiné taktiky, kdy je třeba s těmito pracovníky 

především udržovat dostatečnou komunikaci a spolupráci, tak aby pracovníci OSPOD měli 

s pracovníky Střediska dobré zkušenosti a znali jejich styl práce i nabídku služeb. V tomto 

případě je možné uvažovat i o letáčcích, které by mohly okolní orgány sociálně-právní 

ochrany dětí zaujmout či dát o Středisku alespoň vědět.  
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4. Návrh podkladu pro podnikatelský plán na zavádění internátní 

služby Střediska výchovné péče, Pšov 

 

Na základě získaných výsledků z provedené analýzy volby Střediska výchovné péče jsem 

vytvořila návrh podkladu podnikatelského plánu na zavádění nové internátní služby SVP, 

Pšov.  

V rámci návrhu podnikatelského plánu jsem dále realizovala analýzu okolí střediska, 

marketingovou analýzu či analýzu bodu zvratu, abych získala orientační přehled o tom, jak 

velký objem produkce je třeba pro úspěšné udržení služby na trhu. Zároveň se pokusím o 

vypracování nástinu finančního plánu, kdy se nebude jednat přímo o finanční plán, ale pouze 

o podklad pro vznik samotného finančního plánu, který již budou v organizaci zpracovávat 

ekonomové. V rámci analýzu bodu zvratu budou náklady určeny pomocí podrobného 

kvalifikovaného odhadu, které budou sloužit jako podklad pro zpracování ekonomické 

analýzy. 

V návrhu podnikatelského plánu navrhnu také marketingovou strategii, ve které vycházím 

z údajů získaných pomocí realizovaného výzkumu i ze strategické analýzy.  

 

4.1 Strategická analýza 

 

Strategická analýza byla provedena na základě doporučení různých odborníků, o které 

jsem se opírala v teoretické části této práce. Strategická analýza se dělí na analýzu makrookolí 

a analýzu mikrookolí, ze kterých dále vzejdou příležitosti a hrozby pro danou organizaci 

v podobě SWOT analýzy. Analýza makrookolí dle Keřkovského zahrnuje oblasti sociální, 

právní, ekonomické, politické a technologické (Keřkovský, Valsa:2012). „Úkolem analýzy 

makrookolí je odhadnout účinek změn faktorů makrookolí na naši firmu, definovat hrozby a 

příležitosti“ (Srpová, 2011: 163,164). 

 

4.1.1 Analýza obecného okolí (analýza makrookolí) 

 

 
 Sociální faktory 

 

Pro analýzu sociálních faktorů byly využity údaje z OSPOD, kteří evidují ve své spádové 

oblasti děti s poruchami chování a s výchovnými problémy. Tyto údaje jsou pro Středisko 

výchovné péče, Pšov důležité, jelikož je nutné zmapovat, jaká by byla pravděpodobná 
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struktura klientů Střediska výchovné péče a jak velká je skupina potencionálních klientů, kteří 

by mohli služby střediska využívat. Údaje jsou sledovány od roku 2006 do roku 2013.  

 

Tabulka 5 - Počet evidovaných případů na OSPOD v letech 2005 – 2013 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Počet 

evidovaných 

případů Om 
585930 584400 582761 582203 575392 572733 571493 566190 

Rozhodnutí 

o povinnosti 

využít 

poradenské 

zařízení 

21 32 37 39 45 50 57 79 

                                                                                                                  Vlastní tvorba tabulky, 2015 

       Zdroj: http://www.mpsv.cz/cs/7260 

 

Z tabulky č. 5 můžeme vidět, že klientela OSPOD v ČR sice postupně klesá, nicméně 

v roce 2013 bylo v evidenci stále 566 190 klientů, což je stále velmi vysoké číslo. Naopak je 

z tabulky čitelné, že roste velmi rapidně počet případů, kdy OSPOD udělil klientům povinnost 

spolupracovat s poradenským zařízením. V roce 2005 byla tato povinnost uložena 26 

případům, zatímco v roce 2013 již 79 případům, což je nárůst o 53 klientů. Do budoucna je 

tedy předpoklad, že tato povinnost bude u klientů neustále narůstat a služby poradenských 

zařízení budou stále častěji vyhledávané.  

Důležitými údaji pro Středisko výchovné péče, Pšov jsou data získané z Městského úřadu 

v Žatci, který s Výchovným ústavem a SVP, Pšov úzce spolupracuje.  

 

Tabulka  6 – Počty případů evidovaných OSPOD Žatec    

Rok     

Evidovaný počet                

případů   rodin  z 

předchozího roku 

Počet případů 

rodin 

zaevidovaných                

za sledovaný rok 

Evidovaný počet 

případů ke konci 

roku 

z toho živých 

případů 

2011 
Rejstřík 

Om 
1928 169 1972 504 

2012 
Rejstřík 

Om 
1972 160 1957 572 

2013 
Rejstřík 

Om 
1957 157 2019 586 

                                                                                         Zdroj: MěÚ Žatec, OSPOD 

http://www.mpsv.cz/cs/7260
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Z následující tabulky můžeme vyčíst, že v Městském úřadu v Žatci, na OSPOD je 

v evidenci okolo 1 950 případů, kdy tento počet nijak rapidně neklesá, naopak je od roku 

2011 patrný nárůst klientů.  

 

Pro Středisko výchovné péče jsou pak důležité údaje především o klientech kurátora pro 

děti a mládež, který se zabývá dětmi s výchovnými problémy a poruchami chování. Mezi 

poruchy chování se řadí dle Slavíka zlozvyky, lhaní, krádeže, záškoláctví, útěky, toulání, 

agresivita, šikanování, patologické závislosti (drogy, gamblerství, sekty), sexuální deviace a 

sebevražedné jednání (Slavík, 2007).  

Z tabulky č. 7 můžeme vyčíst, že v evidenci kurátorů pro děti a mládež je v průměru kolem 

45 000 klientů. Nejvíce klientů bylo v evidenci v letech 2009 – 2011. Na konci roku 2013 

bylo evidováno 41 048 klientů, z toho 17 470 dětí do 15 let a 23 578 mladistvých.  

V tabulce č. 8 pak můžeme vidět důvody, pro které byly děti a mladistvý sledovány 

orgánem sociálně-právní ochrany dětí v roce 2013.  

 

 

Tabulka 7 - Klienti kurátora pro děti a mládež v letech 2005 – 2013 

                                                                                                                                                                      

Rok 
Z toho 

Celkem Děti do 15 let mladistvý 

2005 41 698 18 297 23 401 

2006 42 805 17 990 24 815 

2007 45 028 17 910 27 118 

2008 45 696 18 108 27 588 

2009 46 739 18 270 28 469 

2010 46 724 18 376 28 348 

2011 46 792 18 832 27 960 

2012 44 411 18 587 25 824 

2013 41 048 17 470 23 578 

Vlastní tvorba tabulky, r. 2015 

                         Zdroj: http://www.mpsv.cz/cs/7260 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mpsv.cz/cs/7260
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Tabulka 8 - Klienti řešeni kurátorem pro mládež v roce 2013 

 

  Celkem 
z toho 

dětí mladistvých 

Trestná činnost 7111 2815 4296 

Přestupky 4561 x 4561 

Výchovné problémy 21057 10645 10412 

Dohledy 1613 792 821 

Uložená výchovná 

opatření mladistvým 
845 x 845 

Opatření uložená 

dětem mladším 15 let 
785 785 x 

Návrh na PO 569 261 308 

Návrh na ÚV 373 182 191 

Návrh na OV 28 8 20 

Zdroj: http://www.mpsv.cz/cs/7260 

 

 

Z výše uvedené tabulky pak můžeme vidět, že nejčastěji jsou děti a mladiství řešeni 

orgánem sociálně-právní ochrany dětí z důvodu výchovných problémů, a to ve 21 057 

případech. Z toho 10 645 dětí do 15 let. Dalšími nejčastějšími důvody je trestná činnost a 

přestupky dětí a mladistvých.  

V rámci analýzy byly dále zjišťovány údaje od pracovníků OSPOD ze spádových oblastí 

za rok 2013. Nejvíce klientů v rejstříků Om (příslušná odpovědnost mládeže) bylo v roce 

2013 evidováno na Městském úřadu v Kadani. V evidenci kurátorů bylo nejvíce klientů 

evidovaných v Mostě a to 609 dětí a mladistvých, nicméně je zde potřeba myslet také na 

velikost a počet obyvatel daného města.  

 

Tabulka 9 - Počet klientů v evidenci OSPOD ze spádových oblastí za rok 2013 

 

OSPOD 
Počet klientů 

Om 

Klienti kurátorů 

Celkem Dětí Mladistvých 

Kadaň 2903 227 118 109 

Most x 609 289 320 

Žatec 2019 121 48 73 

Bílina 2100 x x x 

 Vlastní tvorba tabulky, r. 2015 

Zdroje z příslušných OSPOD 

 

http://www.mpsv.cz/cs/7260
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Tabulka 10 - Klienti řešení kurátorem pro děti a mládež v roce 2013 v Městském 

úřadu v Žatci 

 Rok    Celkem 

z toho 

dětí 
z toho 

dívek 
mladistvých 

z toho 

dívek 

2011 

Výchovné 

problémy 
159 73 30 86 22 

Návrh na ÚV 1 0 0 1 0 

2012 

Výchovné 

problémy 
146 64 14 82 20 

Návrh na ÚV 0 0 0 0 0 

2013 

Výchovné 

problémy 
85 42 9 43 6 

Návrh na ÚV 0 0 0 0 0 

 Zdroj: Městský úřad Žatec 

 

Z Městského úřadu v Žatci a z Městského úřadu v Kadani byly dále zjištěny také důvody, 

pro které byly děti a mladiství řešeny kurátorem pro děti a mládež, které byly zpracovány do 

výše uvedené tabulky. V tabulce poskytnuté z Městského úřadu Žatec jsou zachyceny počty 

dětí a mladistvých s výchovnými problémy. Za rok 2013 se počet těchto dětí a mladistvých 

rapidně snížil a to ze 146 na 85 klientů.  

Z údajů získaných Městským úřadem v Kadani, bylo zjištěno, že v roce 2013 byla zjištěna 

trestná činnost u 37 klientů, přestupky u 39 mladistvých a výchovné problémy byly zjištěny u 

87 dětí a mladistvých.  

 

Při analýze sociálního prostředí bylo zjištěno, že pro Středisko výchovné péče, Pšov je 

velkou příležitostí pro zavedení internátní služby to, že neustále roste počet případů 

evidovaných na orgánu sociálně-právní ochrany dětí, kterým je doporučováno spolupracovat 

s poradenským zařízením, kdy navíc v blízkém okolí Pšova narůstá počet dětí, které jsou 

sledovány orgánem sociálně-právní ochrany dětí pro výchovné problémy. V této oblasti je 

Výchovný ústav a středisko výchovné péče, Pšov dlouhodobým odborníkem, kdy má již letité 

zkušenosti s prací s dětmi s poruchami chování a je tedy předpoklad toho, že Středisko může 

poskytnout odbornou pomoc při nápravě různých poruch chování, což může v konečném 

důsledku přispět ke snížení trestné činnosti páchané mladistvými. Přínos služeb Střediska 

výchovné péče má tak dopad nejen na samotné rodiny s dětmi, ale také na celou společnost, 
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nebo na zdravé školní prostředí, tak aby se ve školách eliminoval výskyt šikany či užívání 

návykových látek, nebo jiných výchovných problémů.  

 

• Legislativní a politické faktory 

 

Služby střediska výchovné péče jsou zakotvené v zákoně č. 109/2002 Sb., zákon o ústavní 

výchovně nebo ochranné výchově, kde je jasně stanoveno, jaké služby středisko může 

poskytovat a kdo je klientem střediska. Vedle toho se Středisko výchovné péče, Pšov řídí 

metodickým pokynem MŠMT ČR k působnosti Středisek výchovné péče, ale také svým 

vnitřním řádem a vnitřními směrnicemi.   

Významnou legislativou je také zákon o ochraně osobních údajů, kdy pracovníci střediska 

musejí zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvědí, a s osobními údaji 

dětí je třeba zacházet citlivě.  

Samozřejmostí je také znalost zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ale 

také zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, kdy je nutné, aby zaměstnanci 

střediska splňovali požadované nároky na vzdělání a s dětmi pracoval vzdělaný odborník 

v oblasti speciální pedagogiky či psychologie.  

Vedle těchto významných zákonů je třeba řídit se také zákoníkem práce či Listinou 

základních práv a svobod, nebo Úmluvou o právech dítěte, tak aby nikdo nebyl omezován na 

svých právech. Práva dětí umístěných v ústavním zařízení pak dále rozpracovává zákon o 

ústavní a ochranné výchově, č. 109/2002 Sb. 

Pro stravování dětí je pak třeba řídit se směrnicemi a legislativou. „Obecné zmínky o 

školním stravování najdeme ve školském zákoně č. 561/2004, ovšem skutečnou alfou a 

omegou je vyhláška 107/2005 o školním stravování, která určuje, jak mají školní obědy 

vypadat v praxi…. Dalším předpisem, který výrazně koriguje provoz školních jídelen, je 

vyhláška 137/2004, obsahující hygienická pravidla, kterými se školní jídelna musí řídit“ 

(Jidelny.cz).   

Střediska jsou pak školská zařízení, která jsou financována z příspěvků od MŠMT ČR a 

pro jejich zřízení je potřeba souhlasu jak MŠMT, tak příslušného krajského úřadu, tedy 

Krajského úřadu Ústeckého kraje pro VÚ a SVP, Pšov.  

V současné době je vznik internátní služby ve středisku v Pšově podporován, jak z kraje, 

tak z MŠMT, neboť podobné zařízení v kraji chybí a nejbližší střediska jsou přetížená. Zákon 

také stanovuje střediskům povinnost spolupracovat s orgány sociálně-právní ochrany dětí, 



71 
 

s pedagogicko - psychologickými poradnami a se speciálně-pedagogickými centry, což 

zvyšuje možnost potencionálních klientů střediska.  

Určitou hrozbou pro vznik internátní služby střediska je riziko odvolání ředitele odboru 

speciálního vzdělávání na MŠMT ČR, či jiné změny v resortu Ministerstva školství, mládeže 

a tělovýchovy, které mohou existenci celé organizace ohrozit. Vedle toho je hrozbou pro 

organizaci také skutečnosti, kdy se může měnit legislativa v oblasti péče o dítě a prioritou 

soudů se může stát umístění dítěte do pěstounských rodin, spíše než do ústavního prostředí. 

V současné době také řada soudů přihlíží na návrh pracovníka orgánu sociálně-právní ochrany 

dětí, který navrhuje zařízení, do kterého má být dítě umístěno. V případě špatných vztahů 

s těmito pracovníky může být pro organizaci hrozbou to, že děti budou umisťovány do 

konkurenčních zařízení.  

 

• Ekonomické faktory 

 

Co se týče úhrady za služby ve středisku výchovné péče, tak tuto oblast opět upravuje 

příslušný zákon č. 109/2002 Sb., který říká, že se klientům v internátní i ambulantní službě 

účtují služby za pobyt a stravu na základě smlouvy se zákonným zástupcem. „Výše úplaty se 

rovná výši nákladů na stravování určených podle zvláštního právního předpisu a výši nákladů 

na ubytování stanovených zřizovatelem. Úhradu je nutno provést před přijetím klienta do 

střediska, nedohodnou-li se strany jinak.“ (§ 17, odst. 5 zákona č. 109/2002 Sb.). Celodenní 

strava činí 49,- Kč za den a pobyt klienta ve věku do 15 let činí 1428,- Kč za měsíc. Celkem 

tedy činí částka za pobytové služby se stravou 2 898,- Kč na jednoho klienta ve věku do 15 

let.  

    Sociální a zdravotní pojištění je pak za klienty hrazené státem, neboť jsou tyto děti stále 

studentem či žákem ve své škole.  

   Náklady na provoz a zaměstnance jsou pak středisku hrazené ze státního rozpočtu. Hrozbou 

pro organizaci může být fakt, kdy je finančně závislá na státním rozpočtu, tedy na přiděleném 

rozpočtu pro hospodaření organizace. Tento rozpočet se může v dalších letech měnit, jak 

k lepšímu, tak také k horšímu, což může existenci organizace ohrozit.  

Příležitostí organizace můžou být různé dotace z Evropské unie, především dotace 

z Evropských sociálních fondů, které by mohly organizaci pomoc při zajištění financí na 

provoz internátní služby Střediska výchovné péče, Pšov.  
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• Technologické faktory 

 

Stejně jako jiná odvětví, tak také školské organizace musejí držet krok s moderními 

technologiemi a přizpůsobovat se poptávce na trhu. Ve vztahu ke středisku se jedná 

především o různé moderní terapeutické přístupy a přístroje.  

Střediska tak musejí získávat finanční prostředky především na vzdělávání svých 

zaměstnanců v oblasti rodinné terapie a psychoterapie, o kterou je v posledních několika 

letech zvýšený zájem.  

V současné době je velkou novinkou také metoda EEG Biofeedbacku, která je určená 

dětem s poruchami pozornosti a chování. Pro středisko tak do budoucna bude velkým 

přínosem, pokud bude mít mezi zaměstnanci vyškoleného terapeuta v metodě EEG 

Biofeedbacku. Zároveň vedle školení je však nutné také zakoupení přístroje, bez kterého se 

tato metoda nedá využívat.   

Hrozbou pro organizaci je naopak to, že nebude mít dostatek financí na zakoupení nových 

technologií, nebo nebude mít dostatek proškolených odborníků, kteří by nové terapeutické 

metody ovládali.  

 

 Ekologické faktory 

Stejně, jako jiné organizace či podniky, i Střediska výchovné péče musejí dbát na 

udržování čistoty a zachování zdravého životního prostředí. Školské organizace podléhají 

přísným hygienickým kontrolám, nejen ve stravování a čistotě ubytování, ale také musí být 

zajištěn správný postup s biologickým odpadem. Výchovný ústav a středisko výchovné péče, 

Pšov má zřízenou čističku odpadních vod, kdy je zároveň nařízeno používat pouze ekologické 

čisticí prostředky.  

  

 

Shrnutí analýzy obecného okolí 

 Příležitosti 

- Počet evidovaných klientů na OSPOD je stále přes půl milionu, kdy navíc rok od roku 

stoupá počet případů, kterým OSPOD uložil povinnost spolupracovat s poradenskými 

institucemi. Toto je pro středisko velká příležitost, neboť se předpokládá nárůst klientů 

umístěných do střediska. 
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- Služby Střediska výchovné péče jsou přínosem nejen pro samotné rodiny s dětmi, ale 

mají významný vliv na celou společnost (možnost snížení trestné činnosti v okolí, 

eliminace šikany ve školském prostředí, apod.). 

- Nejčastějšími důvody, pro které jsou děti a mladistvý sledovány kurátorem pro děti a 

mládež jsou výchovné problémy. Tato oblast je výchovnému ústavu velmi dobře 

známá, neboť má ústav již dvacetileté zkušenosti v práci s chlapci s poruchami 

chování. Je zde tedy předpoklad, že středisko výchovné péče v Pšově bude 

vyhledávané právě díky svým zkušenostem v dané oblasti.  

- Legislativní podpora středisek, podpora z MŠMT i z kraje. 

- Náklady na provoz hrazené ze státního rozpočtu.  

- Možnosti čerpat finanční prostředky z Evropských dotací.  

- Další příležitostí pro Středisko výchovné péče, Pšov může být fakt, kdy splňuje veškeré 

hygienické požadavky na provoz zařízení.  

 

 

 Hrozby 

- Od roku 2009 prozatím klesá počet klientů evidovaných u kurátorů pro děti a mládež. 

- Snižující se počet dětí s výchovnými problémy v okolí Žatecka. 

- Závislost na státním rozpočtu. To může být pro Středisko výchovné péče, Pšov 

hrozbou, jelikož může nastat skutečnost, kdy nebude mít k dispozici dostatek 

finančních prostředků.  

- Vysoké náklady na vzdělávání a moderní technologie, hrozba nedostatku financí. 

- Hrozba změn v legislativě, která může mít za následek menší počet dětí umístěných do 

ústavní péče. Dále Středisko výchovné péče, Pšov spatřuje hrozbu v možných změnách 

v resortu MŠMT ČR. 
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4.1.2 Analýza oborového okolí – analýza mikrookolí 

 

V této části jsem se držela doporučovaného postupu pana Keřkovského a Valsy, který 

odkazuje na Porterovu analýzu, která se skládá z pěti faktorů.  

 

 Vyjednávací síla zákazníků 

Klienti z bývalého okresu Louny mají na výběr mezi střediskem v Mostě, Chomutově, 

Buškovicích a v Pšově. Pro klienty z Podbořanska a Žatecka je však středisko v Pšově a 

v Buškovicích nejblíže, což je velkou výhodou střediska. Toto odvozuji i z analýzy provedené 

u pracovníků OSPOD, kteří dojezdovou vzdálenost Střediska považují za jeden 

z významných faktorů. Navíc ve středisku v Mostě není služba internátní, ale pouze 

ambulantní.  

Potencionální klienti, především rodiče s dětmi, mají navíc možnost návštěvy Střediska 

výchovné péče, Pšov a úvodní konzultace, při které se mohou rozhodnout, zda službu využijí. 

Při této návštěvě si mohou prohlédnout ubytovnu organizace i veškeré vybavení, což se 

ukázalo jako důležitý faktor u rodin s dětmi. Navíc mají klienti možnost seznámit se službami 

ve střediscích v příslušném zákoně, ale také na webových stránkách zařízení. V okolí Žatecka 

a Podbořanska je navíc Výchovný ústav Pšov již dlouhodobě známý a klienti tak mohou 

získávat informace také formou reference, i přes zkušenosti známých či bývalých klientů.  

Dobrou spolupráci má také Středisko se spádovými OSPOD v okolí, které mohou klientům 

Středisko doporučit. V provedené analýze od pracovníků OSPOD navíc bylo zjištěno, že 

právě tito pracovníci volí nejčastěji středisko, se kterými mají již dobré zkušenosti. Tato 

stránka se dá tedy považovat za nejsilnější faktor SVP v Pšově, jelikož již dlouhodobě úzce 

spolupracuje s okolními orgány sociálně-právní ochrany dětí. Navíc bylo zjištěno, že rodiče se 

o Středisku nejčastěji dozvěděli právě od svého kurátora pro děti a mládež.  

Pracovníci OSPOD mají možnost získání informací také přes webové stránky, ale i osobní 

návštěvou v organizaci. Pro pracovníky OSPOD z okolí je Středisko opět vzdálenostně 

nejblíže, což je silnou stránkou Střediska v Pšově. Klienti mají také povědomí o výši nákladů 

na internátní službu, případně mají dostupné kontakty na pracovníky Střediska, tak aby zjistili 

přesné informace a mohli se rozhodnout, které Středisko v kraji zvolí.  
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 Vyjednávací síla dodavatelů 

Mezi dodavatele klientů zařazuji opět pracovníky OSPOD, které mohou nařídit rodinám 

spolupráci se střediskem. Jejich vyjednávací síla je silná, neboť se mohou svobodně 

rozhodovat, které středisko z okolí zvolí pro svého klienta. Středisko je tak plně závislé na 

těchto dodavatelích.  

Dodavatelé různých hygienických, potravinových a kancelářských zdrojů mají pak malou 

vyjednávací sílu, neboť si zde Středisko může volit svobodně dodavatele a svobodně je měnit. 

Jedinou nevýhodou je to, že veškeré nákupy musejí být realizovány prostřednictvím 

elektronického tržiště TENDERMARKET formou veřejné zakázky, kdy vítězí nabídka 

s nejnižší nabízenou cenou, což se může negativně projevit na kvalitě zboží. 

 

 

 Hrozba vstupu nových konkurentů 

Hrozbou konkurence je Středisko ohroženo neustále. Zájem o založení SVP mají dnes 

téměř všechny Výchovné ústavy, které si tak zajišťují přísun co největšího počtu klientů. Od 

Výchovného ústavu v Pšově je další ústav vzdálený pouhých 7 km, který v současné době 

zřídil Středisko výchovné péče a to jak ambulantní, pobytové, tak internátní pro děti a mládež 

do 26 let. Toto Středisko je pro VÚ a SVP, Pšov největším konkurentem, jelikož je blízký a 

lehce dostupný pro okolní orgány sociálně-právní ochrany dětí, stejně jako Středisko v Pšově. 

Hrozba vstupu nových konkurentů je tak pro Středisko výchovné péče, Pšov velká.  

 

 

 Hrozba substitutů 

Hrozba substitutů je pro Středisko výchovné péče taktéž silná, jelikož existuje řada 

poradenských zařízení určené pro rodiny s dětmi, a to jak samotný OSPOD, tak různé 

pedagogicko - psychologické poradny, Fondy ohrožených dětí, tak jiné neziskové organizace, 

které se zabývají poradenstvím pro rodiny s dětmi. Výhodou střediska je však dlouholetá 

zkušenost s chlapci s výchovnými problémy, kdy je samotný ústav mnohdy osloven těmito 

institucemi se žádostí o pomoc s problémovými klienty.  
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 Konkurenční prostředí 

V Ústeckém kraji existuje šest Středisek výchovné péče, které si tudíž navzájem v kraji 

konkurují.  

Ostatní poradenská zařízení mohou Středisko výchovné péče v Pšově vnímat také jako 

konkurenta, nicméně cílem střediska v Pšově je spíše navázání dobré spolupráce s okolními 

institucemi a vzájemné pomoci.  

Silná konkurence je pak v celé republice mezi Výchovnými ústavy, které ve velké míře 

začaly usilovat o zřízení SVP.  

 

 

Shrnutí analýzy oborového okolí 

 Příležitosti 

- Lokalita střediska v Pšově je výhodná pro klienty z okolí Podbořanska, Žatecka a 

Lounska. Středisko v Pšově je pak jedním ze dvou středisek, které jsou pro rodiny 

s dětmi z okolí Podbořan a Žatce nejblíže, což je pro středisko velkou příležitostí.  

- Vysoká poptávka OSPOD o pobytové služby ve středisku v Pšově a zároveň 

dlouhodobá spolupráce střediska s OSPOD. Velkou příležitostí je pro organizaci také 

dobré jméno ústavu mezi pracovníky OSPOD.  

- Dlouholeté zkušenosti v oblasti poruch chování. 

- Spolupráce s ostatními poradenskými institucemi.  

- Další příležitostí Střediska v Pšově je také to, že může potencionálním zákazníkům 

nabídnout možnost osobní návštěvy Střediska i přehledné informace na webových 

stránkách.  

 

 Hrozby 

- Vysoká konkurence, v kraji existuje již šest Středisek výchovné péče. 

- Hrozba vzniku dalších SVP v lokalitě. 

- Vysoká rivalita mezi stávajícími středisky v Ústeckém kraji.  

- Hrozba substitutů v podobě jiných poradenských organizací zaměřujících se na 

výchovné problémy dětí a mladistvých.  
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4.1.3 Analýza vnitřních faktorů 

 

 Stavebně – technický stav 

Budova Střediska výchovné péče, Pšov se nachází v areálu Výchovného ústavu v Pšově, 

kdy se jedná o jednu budovu. Tato budova byla nově zrekonstruována v roce 2013. Náklady 

na rekonstrukci budovy činily 1 500 000 Kč. Do budoucna tedy nebude potřeba větších 

investic do budovy, jelikož je budova nově opravená. Celková hodnota budovy tedy činí 

7 500 000 Kč. Zároveň je budova plně vybavená. Veškeré budovy jsou pak ve vlastnictví 

organizace, kdy byly tyto budovy odkoupeny z přiděleného rozpočtu. Žádnou budovu tedy 

nemá organizace v pronájmu.  

Celkově má Výchovný ústav a středisko výchovné péče Pšov v majetku nejen budovu 

Střediska výchovné péče, ale dále vlastní tři budovy, kde jsou ubytováni chlapci s nařízenou 

ústavní výchovou či uloženou ochrannou výchovou, dále vlastní jednu budovu, kde je zřízena 

školní jídelna a také administrativní budovu, budovu pracovně-výchovné skupiny a jednu 

budovu, kde je zřízena učebna rekvalifikačních kurzů.  

Zároveň má organizace ve svém majetku také areál ústavu, který zahrnuje hřiště, zahrady a 

garáž. Veškeré budovy jsou pak zateplené a nově zrekonstruované.  

 

 

 Lidské zdroje 

Středisko má k dispozici několik odborných pracovníků s požadovaným vzděláním. Ve 

středisku pracuje vedoucí SVP s vysokoškolským vzděláním, obor speciální pedagogika, 

psycholog s magisterským vzděláním jednooborové psychologie, etoped s magisterským 

vzděláním v oboru speciální pedagogika, učitel s magisterským vzděláním, sociální 

pracovnice, která má vystudovanou VOŠ v oboru sociální práce a vychovatelé s doplňujícím 

pedagogickým vzděláním. Ve středisku působí také ředidel organizace, který provádí odborné 

speciálně-pedagogické terapie, diagnostiku a mediaci.   

Zaměstnanci jsou dále povinni se vzdělávat ve svém oboru a doplňovat si své dosavadní 

znalosti.  

Zaměstnanci mají také jasně vymezené pracovní kompetence a pracovní náplň. Práci 

zaměstnanců SVP koordinuje vedoucí SVP, který taktéž domlouvá příjem nových klientů.  
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Pracovníci střediska jsou motivování k práci sice náročnou, ale zajímavou prací s rodinami 

s problémovými dětmi. Práce je různorodá a určená kvalifikovaným zaměstnancům. Další 

motivací je také stabilní plat ve státní organizaci a motivace formou odměn, a to jak 

finančních, tak v podobě „materiálních“. Zaměstnanci střediska mají poskytnutý od ústavu 

paušál s neomezeným voláním i SMS do všech sítí za 145 Kč měsíčně, což je pro spousty 

zaměstnanců lákavá nabídka. Dále je zaměstnancům poskytnut příspěvek na dovolenou, 

v loňském roce činil příspěvek 3 500 Kč, předloni dokonce 5 000 Kč.  

Nevýhodou zaměstnání je stresové a náročné povolání s rizikovými dětmi, což může 

způsobit odchod některých pracovníků.  

 

 

 Technologické a provozní soubory 

SVP Pšov má pak standardní vybavení pro klienty, které je však „strohé“ z důvodu častého 

ničení nábytku při afektech dětí. Na pokojích jsou postele a skříně. Pokoje jsou převážně tří 

lůžkové. Dále je ve SVP také kuchyňka s běžným vybavením (lednice, myčka nádobí, 

kuchyňský sporák, rychlovarná konvice a mikrovlnná trouba). Na budově je také sociální 

vybavení (WC, sprchy), terapeutická místnost, kanceláře.  

Co se týče technického vybavení, zaměstnanci mají notebooky, tiskárny a vlastní 

kanceláře. Psycholog má také speciální počítačový program v hodnotě 45 000 Kč. Veškeré 

počítače jsou pak vybaveny programy, kdy hlavním programem je pak EVIX. 

Dále má organizace ve svém majetku tři osobní automobily, které jsou v každodenním 

provozu, vysokozdvižný vozík, který slouží pro rekvalifikační kurz, vybavení kotelny, plné 

vybavení školní jídelny i vybavení dílen různým nářadím (motorové sekačky na trávu, 

křovinořezy, kalače, vrtačky, apod.). 

Do budoucna je plánováno pořízení přístroje na EEG Biofeedback, jehož pořizovací 

náklady činí okolo 55 000 Kč včetně vzdělávacího kurzu pracovníka.  
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 IS-IT, finanční zdroje 

 

Výchovný ústav a středisko výchovné péče, Pšov je financováno ze státního rozpočtu, 

jelikož se jedná o příspěvkovou organizaci zřízenou MŠMT. Finanční prostředky se čerpají 

měsíčně přímo z MŠMT formou stanoveného limitu na běžný účet u Komerční banky. 

Dalšími zdroji jsou výnosy z pracovně-výchovné skupiny, ze které se hradí odměny chlapců 

pracujících v PVS, ošetřovné, které hradí rodiče za pobyt dětí v ústavu, stravné a příjmy ze 

způsobených škod.  

Organizaci se daří ke konci roku hospodařit s nulovým hospodářským výsledkem, vysoké 

jsou však dluhy rodičů za neplacené ošetřovné. V roce 2010 činila pohledávka dluh ve výši 

269 974,- Kč. 

Nevýhodou a slabou stránkou organizace je skutečnost, kdy nezískává dotace z Evropské 

unie, kdy se o toto doposud nikdo z vedení organizace nepokusil. Organizace je plně závislá 

na finančních prostředcích ze státního rozpočtu. Dále je slabou stránkou organizace to, že se 

státní příspěvek na hospodaření organizace každým rokem mění a nelze dopředu znát přesnou 

výši finančních prostředků, které bude mít organizace k dispozici. Výše příspěvku na daný 

rok se organizace dovídá většinou se zpožděním půl roku.  

Další slabou stránkou organizace je skutečnost, kdy klesají rok od roku vlastní příjmy 

ústavu, ale naopak spíše narůstají pohledávky rodičů, kteří řádně nehradí příspěvek na péči 

umístěného dítěte.  

Rapidně se také snížily výnosy z pracovně-výchovné skupiny, což může být důsledkem 

menšího zájmu okolních firem o práci umístěných chlapců.   

 

 

Tabulka 11 - Rozpočet VÚ a SVP, Pšov 

Rok Státní 

příspěvek 

Z toho:  

mzdy 

Zákonné 

odvody 

FKSP Provoz 

ústavu 

2010 19 506 000 11 188 000 3 804 000 222 000 4 292 000 

2011 18 557 000 11 350 000 3 879 000 111 000 3 217 000 

2012 14 504 000 8 610 000 3 013 000 - 2 881 000 

2013 19 607 000 11 919 000 4 503 000 118 000 3 517 000 

                                                Vlastní tvorba tabulky, Zdroj: Výroční zprávy VÚ a SVP, Pšov 
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Tabulka 12 - Vlastní příjmy VÚ a SVP, Pšov 

Příjmy 
Rok 

2010 2011 2012 2013 

Celkem 1 016 410,57 776 392,41 905 841,65 730 066 

Stravné 132 918 111 555,00 150 954 135 179 

Ošetřovné 459 852 359 409 300 291 385 844 

Příjem PVS 374 296 236 130 302 810 181 657 

Prodej služeb 155 376 0 396 

Škody chlapců 44 797 30 589 35 487 2 473 

Výnosy z minul. 

let 

1919 0 0 0 

Prodej DHM 1730 0 81 900 0 

Úroky z banky 743,57 742,41 719,65 417 

Vlastní tvorba tabulky,   

Zdroj: Výroční zprávy VÚ a  SVP, Pšov 

 

 

 Marketing a distribuce 

Výchovný ústav a středisko výchovné péče, Pšov propaguje své služby na svých webových 

stránkách, kde se může široká veřejnost seznámit s poskytovanými službami, které SVP 

nabízí. V provedené analýze však bylo zjištěno, že pracovníci OSPOD se s webovými 

stránkami příliš nezabývají a spíše upřednostňují vlastní zkušenosti s organizací. Na webové 

stránky pak přihlížejí spíše rodiny s dětmi, které se následně zajímají také o vybavení 

Střediska. Pro tyto klienty bude vhodné vytvořit přehledné webové stránky organizace 

s informacemi o službách Střediska, s informacemi o jízdním řádu MHD, kterými se děti 

mohou do Střediska dopravovat i s fotografiemi samotného Střediska.   

Dále byly vytvořeny „letáky“, které byly rozeslány na orgány sociálně-právní ochrany dětí 

v okolí, které poskytovaly základní informace o SVP a jeho službách.  

Nejsilnější stránkou SVP je však zkušenost klientů a pracovníků OSPOD, které tak mohou 

naše služby doporučit dalším rodinám a také blízká vzdálenost od rodin i pracovníků OSPOD. 

Navíc je SVP v Pšově dobře dostupné i meziměstskou hromadnou dopravou, kdy je přímo u 

Střediska autobusová zastávka, kam jezdí autobusy z Podbořan a Žatce každou hodinu. Horší 

spoje jsou pak o víkendech, což je jedinou nevýhodou střediska, které je lokalizováno na 

vesnici.   
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Shrnutí analýzy vnitřních faktorů 

 Silné stránky 

- nově zrekonstruovaná budova, nové vybavení i zařízení SVP (do budoucna nebude 

nutné vynakládat další náklady na rekonstrukci), 

- silnou stránkou organizace je i fakt, kdy vlastní dalších 7 budov a dále zahradu, garáže 

i hřiště, 

- kvalifikovaný personál s vysokoškolským vzděláním, 

- zajímavá a odborná práce, dobrá motivace pracovníků (stabilní plat, finanční odměny, 

paušály, příspěvky na dovolenou), 

- financováno ze státního rozpočtu 

- dobré jméno organizace, zkušenosti bývalých klientů, 

- dobrá dostupnost střediska (dojezdová vzdálenost, MHD).  

 

 Slabé stránky 

- stresové a náročné povolání, 

- nezískává dotace z Evropských fondů, dary a dotace z jiných zdrojů, 

- vysoké pohledávky (dluhy rodičů za ošetřovné), které se těžko vymáhají, 

- nedostatečný marketing a propagace SVP, 

- slabou stránkou organizace je také skutečnost, kdy klesají vlastní příjmy ústavu i 

příjmy z pracovně-výchovné skupiny.  

 

 

4.1.4 SWOT analýza 

 

Na základě předchozích provedených analýz byla vypracována SWOT analýza, která 

zachycuje silné a slabé stránky SPV a také příležitosti a hrozby.  

Silné stránky 

- nově zrekonstruovaná budova, nové 

vybavení i zařízení SVP (do budoucna 

nebude nutné vynakládat další náklady 

na rekonstrukci), 

- silnou stránkou organizace je i fakt, 

kdy vlastní dalších 7 budov a dále 

zahradu, garáže i hřiště, 

Slabé stránky 

- stresové a náročné povolání, 

- nezískává dotace z Evropských fondů, 

dary a dotace z jiných zdrojů, 

- vysoké pohledávky (dluhy rodičů za 

ošetřovné), které se těžko vymáhají, 

- nedostatečný marketing a propagace 

SVP, 
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- kvalifikovaný personál 

s vysokoškolským vzděláním, 

- zajímavá a odborná práce, dobrá 

motivace pracovníků (stabilní plat, 

finanční odměny, paušály, příspěvky 

na dovolenou), 

- financováno ze státního rozpočtu 

- dobré jméno organizace, zkušenosti 

bývalých klientů, 

- dobrá dostupnost střediska (dojezdová 

vzdálenost, MHD).  

- slabou stránkou organizace je také 

skutečnost, kdy klesají vlastní příjmy 

ústavu i příjmy z pracovně-výchovné 

skupiny.  

 

Příležitosti 

- nárůst počtu klientů evidovaných 

v rejstříků Om na OSPODech, což 

může dopomoci Středisku 

k potencionálním klientům 

- nárůst výchovných problémů u dětí, 

- vzrůstající potřeba spolupráce 

s poradenskými institucemi, 

- podpora MŠMT, vysoká poptávka 

pracovníků OSPOD o internátní 

službu, 

- náklady jsou hrazené ze státního 

rozpočtu, 

- dále spatřuji příležitost pro Středisko 

v Pšově v možnosti čerpat další 

finanční zdroje z dotací EU,  

- velkou příležitostí pro získání klientů 

je také lokalita střediska, kdy je 

v blízkosti města Podbořany, Žatec a 

Louny,  

- Středisko splňuje také veškeré 

hygienické požadavky, které by mohly 

dopomoct pro zřízení nové služby, 

- příležitost spatřuji také ve skutečnosti, 

kdy má organizace již vytvořené dobré 

jméno a již má za sebou dlouholetou 

spolupráci s dalšími poradenskými 

organizacemi i pracovníky OSPOD, 

- umožnění osobní návštěvy střediska. 

Hrozby 

- snižující se počet klientů kurátorů pro 

děti a mládež v okolí Žatecka, což 

může ohrozit vznik internátní služby, 

- vysoká závislost na státním rozpočtu,  

- vysoké náklady na vzdělávání 

zaměstnanců,  

- hrozbou je také skutečnost, kdy může 

dojít ke změně v legislativě, která již 

nadále nebude podporovat ústavní 

péči,  

- změny v resortu MŠMT ČR, 

- hrozba vysoké konkurence, kdy 

v Ústeckém kraji existuje již pět 

středisek, 

- hrozba vzniku dalších středisek,  

- vysoká rivalita mezi Středisky 

výchovné péče v Pšově, Buškovicích, 

Mostě, 

- hrozba substitutu služby jinými 

poradenskými organizacemi.  
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4.2 Návrh podkladu pro podnikatelský plán 

 

V poslední části své diplomové práce se budu zabývat návrhem podkladu, který bude 

sloužit pro vznik podnikatelského plánu Střediska výchovné péče, Pšov, který již bude 

zpracován v rámci organizace příslušnými odborníky z dané oblasti. Účelem podkladu je 

zjištění, zda je vznik nové internátní služby Střediska výchovné péče, Pšov reálný a zda tato 

služba bude prospěšná nejen pro organizaci, ale také pro celou společnost. Zároveň má tento 

podklad ověřit skutečnost, zda bude nová služba dostatečně finančně zajištěna, případně, jaké 

zdroje jsou pro zřízení internátní služby zapotřebí.  

Jak jsem uváděla v úvodu, uvedená ekonomická analýza bude sloužit pouze jako nástin 

nákladů a jako podklad pro zpracování finančního plánu, který v organizaci budou 

zpracovávat již odborníci z oblasti ekonomie. Nejedná se tedy o finanční plán jako takový, ale 

pouze o nástin, který byl vytvořen na základě kvalifikovaného odhadu. 

Pro svůj návrhu podnikatelského plánu jsem pak využila podobnou strukturu, se kterou 

jsem se setkala na přednáškách Finančního řízení a strukturu, na kterou odkazuje docentka 

Srpová (2011).  

 

4.2.1 Shrnutí informací, základní informace o společnosti  

 

Výchovný ústav a středisko výchovné péče, Pšov chce svým současným i budoucím 

klientům nabídnout novou internátní službu, která je určena dětem do věku 15 let, u kterých je 

riziko vzniku poruch chování. Internátní služba je pak určena pro děti, které buď již prošly 

stacionární službou střediska, nebo jim byla internátní služba doporučena pracovníkem 

OSPOD či přímo nařízena soudem. Těmto dětem pak Středisko nabízí ubytování, zajištění 

stravy a celodenní péči, kdy je zároveň s dítětem odborně pracováno v rámci terapie. Dítěti i 

rodině je poskytována služba psychologa, speciálního pedagoga i sociálního pracovníka.  

Na základě provedeného výzkumu předpokládám, že klienti Střediska budou nejčastěji na 

Středisko v Pšově odkázáni svým kurátorem pro děti a mládež nebo případně na základě 

doporučení bývalých klientů, či na základě již svých vlastních zkušeností.  Zároveň budou 

klienti Střediska oslovováni také prostřednictvím webových stránek i letáčky.  
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Výchovný ústav a středisko výchovné péče, Pšov je pak příspěvková organizace zřízená 

MŠMT ČR. Cílem organizace je jednak reedukace chlapců umístěných ve Výchovném ústavu 

ve věku od 15 do 18 let a jednak poskytnutí ubytování, stravy, ošacení a základní péče.  

Vzhledem k vzniku nové služby, pak spatřuji, jako vizi společnosti, trvalý rozvoj 

organizace, která si chce udržet přední postavení na trhu a stát se preferovanou organizací 

v oblasti péče o děti s poruchami chování.  

 

4.2.2 Popis podnikatelské příležitosti - Produkt (internátní služba) 

 

Produktem SVP, Pšov je služba určená rodinám s dětmi s rizikem vzniku poruch chování 

ve věku do 15 let, dále pracovníkům OSPOD a jiným institucím pracujících s problémovými 

dětmi. Definice poskytované služby SVP je přesně definována zákonem č. 109/2002Sb., o 

ústavní a ochranné výchově, kterou jsem zmiňovala již v teoretické části a proto již definici 

služby opakovat nebudu.  

V současné době je poskytována pouze služba ambulantní a stacionář, která je určena pro 

děti a mládež do 18 let a dále jejich rodinným příslušníkům, nebo školským organizacím. Do 

budoucna je záměrem Střediska v Pšově zřídit službu internátní. Tato služba bude zaměřena 

na děti s rizikem vzniku poruch chování nebo závislostí na návykových látkách, ve věku do 

15 let. Středisko tak reaguje na neustále se zvyšující poptávku především pracovníků OSPOD 

o otevření internátní služby, jelikož okolní Střediska výchovné péče jsou kapacitně naplněné, 

nebo vzdálené.  

Rodiny s dětmi doposud mohou využívat internátní služby střediska pouze ve Středisku 

výchovné péče v Buškovicích, nebo v Mostě, což je nedostačující a navíc mají tyto dvě 

střediska delší čekací lhůty, jelikož jsou naplněné.  

Služby SVP v Pšově tedy reagují na poptávku z okolí, kdy v současné době poptávka 

převyšuje nabídku, což je velkou příležitostí pro Středisko výchovné péče v Pšově k tomu, 

aby uspěla s otevřením internátní služby.  

Konkurenční výhodou SVP v Pšově je především dostupnost služby pro klienty z okolí 

Žatecka a také odborné služby poskytované kvalifikovaným personálem, který má již 

dlouholeté zkušenosti s prací s rizikovými dětmi. Vzhledem k velké poptávce po internátní 

službě je předpoklad naplněnosti Střediska a doposud má Středisko pouze kladné ohlasy na 

své služby. Navíc Středisko výchovné péče Pšov má již dlouhodobou spolupráci s okolními 

školami, ve kterých působí pracovníci Střediska, jako odborní poradci a pracují ve třídním 

kolektivu s problémovými jedinci. Středisko tak nabízí možnost pracovat s dítětem nejen 
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v ústavní péče, ale také má prostředky, jak dítě poznat i v jeho přirozeném prostředí a navázat 

s dítětem vztah, ještě před samotným umístěním dítěte do ústavní péče.  

Rizikem Střediska je možnost vzniku konkurence v okolí a to především v blízkých 

Výchovných ústavech a dále je určitým rizikem také pokrok v sociálně-právní ochraně dětí, 

kdy se postupně stále častěji klade důraz na snižování počtu dětí umístěných do ústavních 

zařízení. Do vzdálené budoucnosti by mohla internátní službu Střediska ohrozit tedy 

legislativa, kdy již nebude doporučována rodinám internátní služba, nebo ústavní výchova.  

Pro vznik internátní služby SVP je pak potřeba souhlasu zřizovatele, tedy MŠMT a dále 

souhlasu Krajského úřadu v Ústí nad Labem, který zapisuje středisko do školského rejstříku. 

Důležité jsou ale také ohlasy pracovníků okolních OSPOD a jiných institucí ve smyslu 

potřebnosti této služby v okolí.  

Zároveň má internátní služba Střediska výchovné péče, Pšov užitek nejen pro samotnou 

organizaci, ale také pro zákazníka. Klientům Střediska se nabízí možnost odborné spolupráce 

na nápravě vznikajících poruch chování u dětí, kdy včasné podchycení výchovných problémů 

u dítěte může zabránit nařízení ústavní výchovy. Pro rodiče i samotné děti se tak nabízí 

možnost nápravy narušených vztahů v rodině či jiných výchovných problémů, které 

dopomohou dítěti se opět vrátit ke správnému trávení volného času, nebo se opětovně zařadit 

do třídního kolektivu či napravení vztahových problémů. Navíc má Středisko možnost 

vstoupit také do třídního kolektivu, ve kterém často problémy vznikají a pracovat tak s celým 

kolektivem dětí, což může dopomoci dítěti k úspěšnému znovu-začlenění. Vedle toho nabízí 

Středisko také služby předního odborníka na šikanu především ve třídním kolektivu.  

 

 

Struktura nákladů – analýza bodu zvratu 

 

Kapacita internátní služby SVP v Pšově bude 8 dětí ve věku do 15 let. Náklady na jednoho 

klienta, které budou hradit rodiče za ubytování dítěte ve Středisku, jsou vymezeny 

legislativou a vnitřním řádem organizace, kdy se klienti podílejí na hrazení stravy a ubytování 

dle zákona č. 109/2002 Sb., o ústavní a ochranné výchově. Měsíční náklady na jednoho 

klienta, které hradí rodiče, činí 2 898 Kč.  

Co se týče péče o dítě, pak dle zákona o ústavní a ochranné výchově spadá na jednoho 

vychovatele maximálně 8 dětí v jedné skupině, kdy v rámci internátní služby ve Středisku 

výchovné péče bude zřízena tedy pouze jedna výchovná skupina. Pro provoz Střediska 

v rámci jednoho dne je pak třeba služby jednoho vychovatele během denní služby, který je 
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schopen během dne zajistit péči osmi dětem a jednoho asistenta vychovatele, který zajišťuje 

péči o děti v době noční směny.  

Vzhledem k tomu, že provoz internátní služby Střediska výchovné péče, Pšov bude 

nepřetržitý, je třeba zajistit dvousměnný provoz. Pro plynulé fungování služby je tedy nutné 

zaměstnat dva vychovatele a dva asistenty vychovatele, kteří se budou střídat v krátkém a 

dlouhém týdnu. Doba jedné směny je určena na 12 hodin, kdy denní vychovatelé pracují 

v době od 08:00 hodin do 20:00 hodin. Asistenti vychovatele budou sloužit v době od 20:00 

hodin do rána, do 08:00 hodin.  

Ostatní pracovníci, jako je psycholog, etoped, sociální pracovnice či jiní odborní 

pracovníci pak budou pracovat od pondělí do pátku na osmi hodinové směny v případě plného 

úvazku, u úvazku zkráceného pak budou služby pracovníků plánované dle dané situace.  

 

Délka pobytu dítěte v internátní službě je standardně 8 týdnů. Během jednoho roku by pak 

měla být služba poskytnuta 48 dětem za předpokladu naplněné kapacity. Dítěti pak poskytuje 

službu vychovatel s asistentem vychovatele, který zajišťuje dítěti základní péči a dozor nad 

dítětem. Dalšími odbornými pracovníky je psycholog, speciální pedagog, učitel a sociální 

pracovník. Je však zapotřebí do nákladů započítat také práci účetní, kuchařek a údržbáře, kteří 

se na chodu Střediska taktéž podílejí. Výše uvedené náklady na zaměstnance byly určeny dle 

průměrných mezd v dané oblasti i pracovní pozici.  

Péče o jedno dítě pak v sobě zahrnuje nejen náklady na zaměstnance, ale také náklady na 

stravu, na elektřinu, nájem, odpisy majetku, spotřebovaný materiál i dopravu. Tyto náklady 

pak byly určeny dle odborného kvalifikovaného odhadu.   

 

Celkové náklady na zaměstnance během jednoho měsíce činí 359 790 Kč, během tří 

měsíců pak již 1 079 370 Kč. Roční náklady na zaměstnance pak přesahují již 4 miliony 

korun. Měsíční odpisy majetku činí 49 957 Kč.  

Pro přehled nákladů uvádím tabulku osobních nákladů na zaměstnance a tabulku fixních a 

variabilních nákladů.  
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a) fixní náklady  

 

Tabulka 13 - Osobní náklady zaměstnance 

Osobní 

náklady 

Počet 

pracovníků 

Osobní 

nákl. prac.  

Odvody 

mezd 

Hrubá 

mzda 

N – 3 

měsíce 

Roční 

náklady 

Vedoucí 

SVP 
1 38 860 9 860 29 000 

116 580 
466 320 

Asistent 

vychovatele 
2 49 580 12 580 37 000 

148 740 
594 960 

Psycholog 1 30 820 7 820 23 000 92 460 369 840 

Spec. 

pedagog 
0,5 16 080 4 080 12 000 

48 240 
192 960 

Sociální 

pracovnice 
0,75 20 100 5 100 15 000 

60 300 
241 200 

Učitel 1 30 820 7 820 23 000 92 460 369 480 

Vychovatel 2 60 300 15 300 45 000 180 900 723 600 

Účetní 0,5 16 080 4 080 12 000 48 240 192 960 

Údržbář 1 21 440 5 440 16 000 64 320 257 280 

Kuchařky 3 54 270 13 770 40 500 162 810 651 240 

Vedoucí k. 1 21 440 5 440 16 000 64 320 257 280 

Celkem x 359 790 91 290 268500 1079370 4317480 

Vlastní tvorba tabulky, r. 2015 

 

Tabulka 14 - Dlouhodobý hmotný majetek 

Hmotný 

majetek 

Počet kusů Cena za kus Cena celkem Odpisy Měsíční 

odpis 

Budova SPV 1 7 500 000 7 500 000 1 515 000 12 625 

PC 11      18 000    200 000      80 000  6 666 

Nábytek  x   190 000      76 000  6 333 

Ostatní vybav. x x     80 000      32 000  2 666 

Server v PC 1      45 000     45 000 x x 

Osobní autom. 1    650 000   650 000     260 000 21 667 

Celkem x x 8 015 000  1 963 000 49 957 

Vlastní tvorba tabulky, r. 2015 
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Pro zahájení internátní služby Střediska výchovné péče je pak třeba dokoupit vybavení 

pokojů pro umístěné děti, vybavení kuchyňky a společenské místnosti i počítačový program 

pro psychologa v hodnotě 45 000 Kč. Podrobnou kalkulaci nákladů na nákup nábytku a 

ostatního vybavení uvádím v příloze č. 11. 

Ceny jednotlivého zboží byly zjišťovány dle aktuálních nabídek nábytkářských firem na 

Českém trhu a elektroprodejen. Uvedené náklady jsou tedy sestaveny na základě 

kvalifikovaného odhadu k danému období.  

Veškeré vybavení, které je třeba zakoupit, pak spadá do komodit, které jsou dle zákona o 

veřejných zakázkách povinně nakupované formou veřejné zakázky vypsané na elektronickém 

tržišti TENDERMARKET. Za organizaci Střediska výchovné péče, Pšov pak celou veřejnou 

zakázku vypisuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, jelikož nákup nábytku i 

počítačových serverů spadá pod centrální zadávání veřejných zakázek.  

 

Tabulka  15 - Ostatní fixní náklady 

Ostatní náklady Měsíční náklady Roční náklady 

Nájemné + energie 19 000 228 000 

Poplatky za internet, 

telefony 

10 000 120 000 

Ostatní rezervy 7 000 84 000 

Stravné 420 5 040 

Provozní náklady 16 000 192 000 

Správní náklady 6 000 72 000 

Celkem 58 420 701 040 

Vlastní tvorba tabulky, r. 2015 

 

Mezi fixní náklady jsou zařazeny i náklady na stravné, kdy je třeba vedle nákladů na nákup 

surovin připočítat také náklady na provoz kuchyně. Kuchyně však vaří nejen pro děti ze 

Střediska, ale pro celý Výchovný ústav. Ve Středisku výchovné péče se pak bude stravovat 

osm dětí, zatímco ostatních dětí v rámci celé organizace je celkem čtyřicet. Proto byly 

náklady na provoz kuchyně rozpočítány na oddělení Střediska a zaokrouhleny na částku 420 

Kč. (20 000/48 = 420) 

Celkově činí fixní náklady za měsíc: 468 167 Kč, roční náklady činí 6 981 520 Kč.  
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b) variabilní náklady 

Tabulka 16 – variabilní náklady  

Variabilní náklady 1 klient 

Vzdělávací semináře 500  

Spotřeba materiálu - 

administrativa 

150 

Osobní náklady – administr. 180 

Doprava 188 

Provozní nákl. 200 

Správní nákl. 150 

Stravné 96 

Celkem  1 464 

Vlastní tvorba tabulky, r. 2015 

Náklady na nákup surovin na celodenní stravu jsou rozpočítány na 96 Kč za den pro jednoho 

klienta. Na měsíc pak činí náklady na stravu 2 976 Kč pro jedno dítě.  

Variabilní náklady na 1 klienta činí 1 464,- Kč. Strava na dva měsíce pro jednoho klienta činí 

5 952 Kč, celkem tedy činí náklady na jednoho klienta 7 416 Kč. Pro osm klientů pak náklady 

činí 59 328 Kč na dva měsíce. Roční náklady na 32 klientů pak činí 355 968 Kč.  

 

4.2.3 Stanovení ceny služby 

                              FC + b x q 

Cena služby byla vypočítána dle vzorce: p =   

                           q 

 

 

                                                    468 167 + 1464 * 48 

 p =  = 11 217 

                                                  48 

 

Cena poskytované služby internátního typu tedy vychází na 11 217 Kč na jednoho klienta. 

Dle zákona však klient hradí za službu cenu ve výši 2 898 Kč, tedy zbytek nákladů na 

poskytovanou službu již musí být hrazeno ze státního rozpočtu a to 8 319 Kč. Je tedy třeba, 

aby byla služba doplacena z příspěvků, které organizace získává z přiděleného rozpočtu 

z MŠMT ČR.  

Pro výpočet bodu zvratu pak bude cena služby zaokrouhlena na 11 220 Kč. 
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4.2.4 Analýza bodu zvratu                  

                      

                           FC 

Při analýze bodu zvratu jsem vycházela ze vzorce: BP =   

 p – b 

  

  468 167 

BP=  = 48 

11 220 – 1 464 

 

Bodu zvratu bude dosaženo při 48 klientovi. Výpočet je uveden v příloze č. 9.  

 

Náklady jsou pak hrazeny ze státního rozpočtu, kdy je organizaci přidělen MŠMT roční 

rozpočet hospodaření. Z těchto finančních zdrojů pak musí organizace zajistit provoz zařízení 

i mzdy svým pracovníkům. Protože se však rozpočet organizace každý rok mění a není jisté, 

zda bude rozpočet navýšen, je třeba přemýšlet také o jiné možnosti financování, např. z dotací 

EU. V případě, kdy by nebyl přidělen dostatečný rozpočet, internátní služba by nemohla být 

zřízena.  

Z analýzy bodu zvratu je pak zřejmé, že zisk přinese organizaci 48 klient internátní služby 

Střediska výchovné péče, Pšov, což by bylo po 1 roce fungování služby, v případě naplněné 

kapacity zařízení.  

 

 

4.2.5 Vedení společnosti a personální plán 

 

Výchovný ústav a středisko výchovné péče, Pšov je státní příspěvková organizace, která je 

zřízena MŠMT ČR. Statutárním zástupcem organizace je PhDr. Sáva Arabadžiev, který má 

bohaté a dlouholeté zkušenosti s prací s dětmi s poruchami chování i v poradenské praxi a 

psychoterapii. Zároveň je vyškoleným mediátorem i speciálním pedagogem, kdy provádí 

speciálně pedagogickou diagnostiku dítěte i krizovou intervenci.  

Několik let již působí také jako školní poradce, kde pracuje s dětmi v oblasti šikany i 

výchovných problémů. V rámci Střediska výchovné péče působí jako ředitel organizace, 

zároveň však poskytuje krizovou intervenci a poradenství rodinám s dětmi.  



91 
 

Vedoucím Střediska výchovné péče je pak pan Bc. Arabadžiev Sáva, ml., který má taktéž 

vystudovanou speciální pedagogiku a působí jako speciální pedagog.   

 

 

4.2.5.1 Personální plán 

 

 Personál 

 

Ve Středisku výchovné péče, Pšov je služba zajištěna kvalifikovaným personálem, který se 

skládá z vedoucího střediska, psychologa, speciálního pedagoga, pedagoga, sociální 

pracovnice, vychovatelů, asistentů vychovatele. V rámci střediska bude ekonomickou oblast 

zajišťovat také účetní. Organizační struktura je uvedena v příloze č. 8. 

Zaměstnanci ve Středisku jsou přijímány ředitelem organizace, kdy musejí splňovat 

kvalifikační předpoklady pro výkon svého povolání a předpokladem je také celoživotní 

vzdělávání. Činnosti jednotlivých pracovníků koordinuje vedoucí střediska, předpokladem je 

dobrá týmová spolupráce všech pracovníků.  

 

a) vedoucí střediska výchovné péče 

Vedoucí střediska výchovné péče byl zvolen ředitelem organizace ze současných 

vychovatelů výchovného ústavu, kteří se o místo vedoucího ucházeli. Vedoucí Střediska 

v současné době studuje speciální pedagogiku na vysoké škole bakalářského stupně.  

Pracovní povinnosti: vedoucí koordinuje práci celého týmu, zajišťuje služby pracovníků, 

rozhoduje o přijetí nových klientů, dohlíží na kvalitu odvedené práce celého týmu a podílí se 

společně s ředitelem organizace na výběru nových zaměstnanců střediska. Dále vypracovává 

koncepce Střediska a stará se o webové stránky organizace. Vedle těchto povinností vykonává 

také odborné speciálně pedagogické úkony, jako je diagnostika dítěte, terapie, individuální 

pohovory s dítětem i rodiči, semináře a přednášky.  

Požadavky: vysokoškolské vzdělání v oblasti speciální pedagogiky, manažerské 

dovednosti, psychoterapie.  
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b) Psycholog 

Ve středisku působí jeden psycholog, který zároveň působí ve Výchovném ústavu a je 

vedoucí oddělení s výchovně-léčebným režimem. Psycholog má vysokoškolské vzdělání 

magisterského typu v oblasti jednooborové psychologie. V současné době si doplňuje 

vzdělání o systemický přístup.   

Pracovní povinnosti: příjem nových klientů, provádí pohovory s rodiči, dítětem, podílí se 

na diagnostice dítěte, provádí základní psychologickou diagnostiku dítěte, zjišťuje úroveň 

mentálního vývoje dítěte, intelekt dítěte, psychický stav dítěte, morální stránku osobnosti. 

Vypracovává doporučení pro práci s dítětem, provádí odbornou terapii dítěte i rodiny, 

spolupracuje s psychiatrem či lékařem v případě potřeby. Poskytuje psychologické 

poradenství. 

Požadavky: vysokoškolské vzdělání jednooborové psychologie, diagnostika dítěte, terapie. 

 

c) speciální pedagog 

Ve středisku působí jeden speciální pedagog na pozici etopeda, který se zaměřuje na děti a 

mládež s poruchami chování. Etoped ve středisku pracuje na poloviční úvazek, vzdělání má 

vysokoškolské, magisterského typu.  

 

Pracovní povinnosti: přijímání nových klientů, pohovory s dítětem a rodiči, podílí se na 

speciálně-pedagogické diagnostice dítěte, sestavuje plán individuálního rozvoje osobnosti 

dítěte, sleduje naplňování individuálního plánu a aktualizuje jej o současnou situaci dítěte. 

Poskytuje speciálně-pedagogické poradenství. 

Požadavky: vysokoškolské vzdělání magisterského typu v oboru speciální pedagogiky. 

 

d) sociální pracovnice 

Sociální pracovnice bude ve Středisku působit na tři-čtvrtě úvazku, z části bude také 

působit jako zdravotní pracovnice.  

Pracovní povinnosti: administrativní příjem nových klientů, vedení spisové dokumentace 

dítěte, vypracování zpráv pro soudy, OSPODy, PČR, spolupráce s OSPODy a jinými 

organizacemi, spolupracuje s rodinou dítěte, kdy působí jako mezičlánek mezi dítětem a 

střediskem, poskytuje sociální poradenství, kontroluje zdravotní stav dítěte a úzce 

spolupracuje s lékaři, doprovází děti k lékaři a na úřady.  
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Požadavky: minimálně vyšší odborné vzdělání v oboru sociální práce nebo sociálně-právní 

činnosti plus minimálně středoškolské vzdělání v oblasti zdravotnictví. Akreditace na 

zdravotní sestru.  

 

e) Pedagog/učitel 

Ve středisku výchovné péče v Pšově v současné době působí jeden pedagog, který má 

vysokoškolské vzdělání v oblasti pedagogiky (specializace na tělesnou výchovu). Zároveň 

působí jako vychovatel v rámci výchovného ústavu.  

Pracovní povinnosti: příjem nových klientů, pohovor s dítětem či rodinnými příslušníky, 

vedení školní evidence dítěte, školní výuka dětí, příprava rámcových vzdělávacích programů 

dítěte, individuální vzděl. programů dítěte, pedagogické přípravy.  

Požadavky: vysokoškolské vzdělání v oboru obecné pedagogiky se zaměřením na výuku 

na základní škole.  

 

f) vychovatel 

Ve Středisku budou působit prozatím dva vychovatelé, kteří budou zajišťovat denní 

činnosti dětí mimo školní výuku. 

Pracovní povinnosti: vedení pedagogické dokumentace, vypracování měsíčního hodnocení 

dítěte, zajišťování dohledu nad dětmi, příprava mimoškolních aktivit, sledování plnění 

individuálního plánu dítěte, spolupráce s rodinou dítěte, zajišťování mimoškolních aktivit.  

Požadavky: doplněné minimálně pedagogické vzdělání v oblasti speciální pedagogiky.  

 

g) asistent vychovatele 

Asistenti vychovatelů jsou ve Středisku dva, kteří jsou na pozici nočního vychovatele a 

zajišťují dohled nad dětmi v noci v době od 20:00 do 08:00 hodin.  

Pracovní povinnosti: zajišťování dohledu a péči o děti v době nočních hodin, kontrola nad 

hygienou dětí, doprovod dětí na snídani, zajištění ranní činnosti.  

Požadavky: minimálně středoškolské vzdělání a kurz asistenta vychovatele 
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h) Účetní 

Účetní bude ve Středisku výchovné péče působit na poloviční úvazek. 

Pracovní povinnosti: vedení účetní dokumentace, evidence docházky zaměstnanců, mzdové 

listy, finanční výkazy, tvorba účetních výkazů, statistik, účtování předpisů, podílí se 

hospodaření s finančními prostředky.  

Požadavky: vysokoškolské vzdělání bakalářského stupně 

Zaměstnanci SVP v Pšově jsou pouze interní pracovníci, externisti nebudou ve středisku nijak 

působit, taktéž se nepočítá s dobrovolníky.  

 

Péče o zaměstnance:  

Práce ve Středisku výchovné péče je velmi psychicky náročná a stresující, proto je potřeba 

pracovníky dostatečně motivovat k výkonu tohoto povolání. Motivaci Středisko využívá 

jednak hmotnou a to formou finančních odměn, tak formou různých benefitů pro 

zaměstnance, jako jsou levné paušály na neomezené volání a SMS za 145 Kč měsíčně, 

příspěvky na dovolenou, finanční odměny, které se vyplácejí zaměstnancům jednou ročně ke 

konci roku.  

Dále je pro zaměstnance zajištěno celoživotní vzdělávání formou různých odborných kurzů 

či přednášek, které je hrazeno zaměstnavatelem a zaměstnancům je poskytnuta také strava, 

kterou si zaměstnanci hradí z části a to ve výši 26 Kč.  

Do budoucna bude také zajištěna supervize pracovníků, nicméně toto je prozatím odloženo 

z důvodu finančních nároků.  

 

Vybavení zaměstnanců 

Každý zaměstnanec Střediska bude vybaven svým pracovním notebookem a tiskárnou, 

vychovatelé a asistenti vychovatelů budou mít k dispozici také svůj notebook. Psycholog bude 

mít dále také příslušný program v PC, účetní bude mít k dispozici účetní programy. Dále 

budou mít zaměstnanci k dispozici telefon v kancelářích Střediska a k dispozici bude také 

terapeutická místnost s příslušným vybavením (bobíky, magnetická tabule, bubínek, křeslo). 

V rámci Střediska bude také zřízena učebna.  

U zaměstnanců se také předpokládá mlčenlivost a loajalita k zaměstnavateli, zároveň je 

potřeba, aby zaměstnanci dokázali kreativně a samostatně plánovat denní činnost Střediska a 
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volnočasové aktivity pro klienty umístěné ve středisku. Předpokládá se samostudium 

pracovníků a ochota se vzdělávat.  

 

 

4.2.6 Potencionální trhy a analýza konkurence 

 

Cílem Střediska výchovné péče v Pšově je poskytnutí poradenské a preventivní péče dětem 

do 15 let s rizikem vzniku poruch chování, kdy je cílem náprava vztahů v rodině a zabránění 

prohloubení patologických jevů u dětí, tak aby u dětí došlo k nápravě chování.  

Středisko plánuje od Října 2015 zavést internátní službu pro děti do 15 let a zasloužit se o 

dobré jméno organizace. Dalším cílem je navázání spolupráce s okolními OSPOD, školskými 

organizacemi a ostatními poradenskými institucemi.  

Cílovým trhem Střediska výchovné péče, Pšov budou poradenské a internátní služby pro 

děti s poruchami chování do věku 15 let, kdy by se Středisko zařadilo mezi další dvě střediska 

v Ústeckém kraji, které nabízejí internátní služby.  

 
a) Marketingová analýza 

 

 Popis velikosti trhu 

 

Z údajů z okolních orgánů sociálně právní ochrany dětí bylo zjištěno, že v okolí Loun je 

přes 8 000 dětí a mladistvých v evidenci kurátorů pro děti a mládež, v Žatci pak kolem 48 

dětí, které jsou sledovány pro výchovné problémy. V Kadani je pak počet těchto dětí ještě 

větší, z provedené strategické analýzy bylo zjištěno, že jich bylo v roce 2013 celkem 118 

v evidenci kurátora pro děti a mládež. Největší počet dětí s výchovnými problémy je pak 

v Mostě, kde bylo v roce 2013 evidováno 289 dětí.  

Středisko výchovné péče, Pšov bude zaměřeno právě na děti do 15 let s poruchami chování 

nebo výchovnými problémy. Na trhu je tedy dostatek potencionálních klientů, kdy největší 

podíl budou tvořit dle statistik děti s výchovnými problémy a jejich rodiče, případně jiné 

instituce. Zároveň budou osloveni rodiče a děti, které již se Střediskem spolupracují a u 

kterých je vhodné přemýšlet o internátní službě, neboť ambulantní či stacionární služba není 

pro tyto děti dostatečná. V současné době je ve Středisku evidováno 25 dětí, tudíž reálná 

možnost na umístění těchto dětí do internátní služby je celkem vysoká.  
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Zároveň dle některých autorů dochází v posledních několika letech k zvýšení agresivity u 

dětí, kdy v roce 1998 bylo 153 % trestně stíhaných mladistvých oproti roku 1995 a 164 % 

proti roku 1994. V současné době je trestná činnost mladistvých pouze z 50 % páchána 

v majetkové oblasti oproti minulosti, kdy to bývalo zhruba 80 % (Pilař a kol., 2004).  

Z toho můžeme odvodit, že do budoucna budou služby SVP stále více třeba, neboť 

můžeme předpokládat nárůst počtu klientů, u kterých bude hrozit rozvoj patologických jevů.  

 

 Konkurenční prostředí 

 

Jak již bylo řečeno v předchozích analýzách, v Ústeckém kraji se nachází dalších 5 

Středisek výchovné péče, kdy ostatní střediska jsou v lokalitě Buškovic, Chomutova, Mostu, 

Ústí nad Labem a Děčíně. Tři střediska v současné době nabízejí pobytové služby a to 

středisko v Chomutově, v Buškovicích a v Děčíně, ostatní střediska nabízejí služby 

ambulantní. V okolí Žatecka je však Pšov a Buškovice nejblíže, což je silnou stránkou 

střediska. Zároveň je ale hrozbou právě Středisko v Buškovicích, které je taktéž lokalizováno 

poblíž Podbořan a Žatce.  

Jako konkurenci lze brát také ostatní místní organizace, které poskytují poradenské služby 

pro rodiny s dětmi, nicméně dle dosavadních zkušeností spíš tyto organizace Středisko 

výchovné péče, Pšov chápe, jako spolupracovníky, které se mohou na Středisko obracet 

s žádostí o pomoc a naopak. 

Jako nejsilnější konkurenci hodnotím tedy Středisko výchovné péče, Buškovice a 

Středisko výchovné péče Chomutov, které jsou lokalizovány v podobné oblasti.   

 

 Středisko výchovné péče v Chomutově 

Z výročních zpráva SVP v  Chomutově bylo zjištěno, že ve školním roce 2013/2014 nově 

Středisko přijalo 53 klientů do internátní služby, z toho 11 dívek a 42 chlapců. Z celkového 

počtu 53 klientů byli 4 klienti vyloučeni pro hrubé poručení pravidel střediska, 4 klienti 

ukončili pobyt předčasně na žádost rodičů a 1 klient do střediska nenastoupil. Dále bylo 

z výroční zprávy zjištěno, že z celkového počtu 53 klientů byli 3 klienti z okolí Loun, zbytek 

klientů pocházel z okolí Mostu, Litvínova a Chomutova. Středisko úzce spolupracuje 

především s Magistrátem města Chomutova a Mostu. 

Personálně pracují ve středisku odborní a kvalifikovaní zaměstnanci s vysokoškolským 

vzděláním, převážně magisterského stupně (Sekařová, 2014). 

http://files.svp-dyada.cz/200000114-7ae7b7be0b/Výroční%20zpráva%20SVP%202013-2014.pdf


97 
 

V současné době předpokládáme, že se bude Středisko výchovné péče v Chomutově snažit 

nabídnout nové služby pro své klienty a nové terapeutické metody, tak aby bylo pro klienty 

z okolí Chomutova a Mostu atraktivní. Dále je předpoklad, že se bude nadále snažit udržet 

dobrý vztah s Magistrátem města Mostu a Chomutova a nově navázat lepší vztahy 

s Městským úřadem v Lounech a okolí, tak aby měli zajištěný přísun nových klientů.  

 

 Středisko výchovné péče Buškovice 

Středisko výchovné péče v Buškovicích pak nabízí systém komplexních preventivních a 

nápravných služeb ohroženým klientům s cílem optimalizovat jejich životní perspektivy. 

Zároveň Středisko nabízí speciálně pedagogické, psychologické a jiné odborné služby pro děti 

a mládež od 6ti do 18ti let, jejich rodinám i učitelům. Internátní služba pak trvá po dobu 6 až 

8 týdnů po dobu celého školního roku. Dítě je přijímáno na základě dohody s rodiči, případně 

na základě rozhodnutí soudu a pobyt dítěte je dobrovolný.  

Pobyt probíhá na bázi komunitní práce, zároveň je při práci s dětmi využívána metoda 

EEG Biofeedback, ale i pracovní terapie či jiné metody práce s dětmi (SVP, Buškovice). 

Počty přijímaných dětí nebyly zjištěny.  

 

 Srovnání 

Středisko výchovné péče v Chomutově (Mostě) poskytuje ambulantní a pobytové služby 

pro děti a mládež, stejně, jako středisko v Pšově, nicméně SVP v Chomutově přijímá do 

pobytové služby klienty, kteří již prošli ambulantní službou. Ve Středisku výchovné péče 

v Pšově budou klienti do pobytové služby přijímáni i v případě, kdy neprojdou ambulantní 

službou.  

Stejně, jako středisko v Pšově, poskytuje středisko v Mostě službu po dobu 8 týdnů, o děti 

pak pečuje odborný kvalifikovaný personál, stejně jako v Pšově.  

Cena služby nebyla zjištěna.  

Podobně je na tom také středisko v Buškovicích, kde poskytují internátní službu dětem do 

věku 18 let. Navíc má Středisko v Buškovicích mezi svými zaměstnanci dva vyškolené 

terapeuty EEG Biofeedbacku. Služba je pak poskytována po dobu školního roku, zatímco ve 

Středisku výchovné péče, Pšov je plánováno, že služba bude otevřená i přes léto.  

Z uvedených údajů lze soudit, že Střediska poskytují podobně kvalitní služby. Nejsilnější 

stránkou každého Střediska, na kterou lze sázet, je dojezdová vzdálenost klientů z okolí 

(předpokládáme, že středisko v Pšově bude upřednostňováno klienty z Podbořan, Žatce a 

okolí, zatímco středisko v  Chomutově bude upřednostňováno klienty z okolí Mostu a 
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Chomutova). Další silnou stránkou bude dobrá zkušenost bývalých klientů a vztahy 

s magistráty a jinými institucemi. Pro Středisko výchovné péče, Pšov je navíc silnou stránkou 

to, že budou služby otevřené i po dobu letních prázdnin, kdy jsou ostatní Střediska uzavřené.  

 

 Profil klienta 

Klientem Střediska výchovné péče, Pšov v internátní službě budou děti do 15 let s rizikem 

vzniku poruch chování, jejich rodiče či rodinní příslušníci, školské či jiné organizace. Klienti 

jsou pak do Střediska určeni buď soudně na základě nařízení umístění do SVP, nebo 

dobrovolně na základě dohody mezi Střediskem a zákonnými zástupci dítěte.  

Středisko se pak zaměří jednak na své klienty, kteří již prošli ambulantní či stacionární 

službou a jednak na děti, které jsou v evidenci kurátorů pro děti a mládež, se kterými 

Středisko úzce spolupracuje. Navíc Středisko předpokládá, že zájem o službu budou mít i 

rodiče s dětmi, kteří se službou zkušenosti vlastní nemají, ale o Středisku se dozvědí od svých 

známých či od bývalých klientů. Tento předpoklad pak vychází z provedeného výzkumu, ve 

kterém se ukázalo, že rodiče se o Středisku výchovné péče dozvídají jednak právě od 

bývalých klientů, nebo od svého známého. V největší míře se pak rodiče o Středisku 

dozvěděli od svého kurátora pro děti a mládež, případně z mediálních zdrojů.  

Z analýzy lze dále předpokládat, že nejčastějším typem klientů budou rodiny doplněné o 

nového partnera, ve kterých dochází k výchovným problémům s dítětem, případně 

k záškoláctví dítěte. Dále lze předpokládat, že nejčastěji se bude jednat o rodiny, kde rodiče 

dosahují středoškolského vzdělání bez maturity. Předpoklad je také v tom, že ve většině 

případů se bude jednat o děti, které budou do Střediska umístěné poprvé.  

 

 Proč budou klienti využívat služby střediska 

Středisko výchovné péče v Pšově na základě provedeného výzkumu, který byl realizován 

jednak s pracovníky OSPOD a jednak s rodinami umístěných dětí, předpokládá, že klienti 

budou využívat služby Střediska především z důvodu vlastních dobrých zkušeností se 

Střediskem i se samotnými pracovníky organizace. Toto považovala za důležité, většina 

dotazovaných respondentů. Je tedy předpoklad toho, že řada potencionálních klientů se obrátí 

na Středisko především z toho důvodu, že mají buď dobré reference o službách Střediska, 

nebo své vlastní zkušenosti. Zároveň budou klienti využívat služby Střediska v Pšově z toho 

důvodu, že dětem bude poskytována také 24 hodinová péče, která krom ubytování a stravy 

zahrnuje také terapie i různé poradenství pro rodiče a zákonné zástupce.  Pro klienty je tato 
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služba prioritní a je zde šance, že u dítěte nastane zlepšení situace a nebude nutné dítě 

umisťovat do ústavního zařízení. Navíc služba bude probíhat i po dobu letních prázdnin. 

Z provedeného výzkumu lze také předpokládat, že pracovníci OSPOD budou volit 

Středisko výchovné péče, Pšov pro vzájemnou spolupráci nejen díky svým dosavadním 

zkušenostem se Střediskem, ale také díky blízké vzdálenosti od jejich pracoviště i díky 

odborným službám, které Středisko nabízí.  

 

 Jak budou klienti reagovat 

Středisko předpokládá, že většina potencionálních klientů se nejprve bude zajímat o 

webové stránky organizace a velká většina klientů dá na doporučení a zkušenosti druhých 

osob případně na své vlastní zkušenosti. Předpokládáme, že řada klientů se na Středisko obrátí 

teprve po doporučení pracovníka OSPOD, kdy část rodičů může být ke službám Střediska 

nedůvěřivá a pesimistická, zatímco druhá část rodičů může mít naopak nerealistické představy 

a očekávat rychlou nápravu chování svých dětí. U dětí je předpoklad vzdoru a nesouhlasu 

s umístěním, kdy bude nejprve nutné dětí namotivovat ke spolupráci. Tyto předpoklady opět 

vycházejí z provedeného výzkumu, kdy se ukázalo, že rodiče se nejčastěji o Středisku 

dovídají od kurátora pro děti a mládež, nebo od známého.  

U pracovníků OSPOD je předpoklad toho, že si bude nejprve zjišťovat vzdálenost 

Střediska od pracoviště a poskytované služby, které Středisko nabízí. Vzhledem k tomu, že 

však Středisko výchovné péče, Pšov již navázalo spolupráci s okolními orgány sociálně-

právní ochrany dětí, je předpoklad toho, že tito pracovníci budou přihlížet na své dosavadní 

zkušenosti.  

 

 

4.2.7 Marketingová a obchodní strategie 

 

 vstup na trh 

Internátní služba SVP v Pšově bude nová služba, kdy Středisko rozšiřuje svou dosavadní 

nabídku a to v souvislosti s vysokou poptávkou po této službě. Poptávka je především 

z okolních orgánů sociálně-právní ochrany dětí a školských institucí, které se na Středisko 

obracejí s žádostí o pomoc při práci s problémovými dětmi.   

Pro vstup na trh Středisko potřebuje především podporu MŠMT a Krajského úřadu v Ústí 

nad Labem, ale také zájem potencionálních klientů. Bude tedy nutné navázat kontakt 
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s okolními organizacemi a získat je ke vzájemné spolupráci. Aby bylo Středisko atraktivní pro 

klienty, je nutné seznámit klienty se způsoby práce Střediska a sázet na jeho silné stránky. 

Středisko bude sázet především na dobré jméno organizace a zkušenosti bývalých klientů, ale 

také na kvalitní práci odvedenou vysoce kvalifikovaným personálem a dobrou dostupnost.  

Výhodou služeb Střediska je především dlouholetá zkušenost pracovníků s problémovými 

dětmi a dosavadní dlouhodobá spolupráce s okolními školskými institucemi a orgány 

sociálně-právní ochrany dětí, díky čemuž si Středisko vybudovalo dobré jméno. Druhou 

výhodou je dojezdová vzdálenost pro okolní instituce i rodiny a možnost klienty přijmou 

ihned bez čekací lhůty. Pro klienty je služba Střediska výhodná také v možnosti zlepšení 

problémového chování dítěte a prevence před ústavní výchovou. Klienti navíc hradí pouze 

stravu a pobyt dítěte.  

Nevýhodou Střediska je omezená kapacita, kdy je možné ubytovat pouze 8 klientů po dobu 

8 týdnů. Středisko navíc poskytuje pobytovou službu pouze pro děti do 15 let, není tedy 

možné do střediska umístit děti starší 15 let.  

Krátkodobým cílem Střediska pak bude dosáhnout po otevření nové služby, obsazenosti 

alespoň 50 % v prvních třech měsících.  

Střednědobou strategií je upevnění postavení organizace na trhu a budování dobrého jména 

organizace, udržení a upevnění spolupráce s místními orgány sociálně-právní ochrany dětí. 

Dlouhodobým cílem pak bude přežití nové služby a vzrůstající zájem o internátní službu 

Střediska výchovné péče, Pšov, tak aby se noví klienti sami aktivně zajímali o služby 

Střediska. 

 

 Distribuce a propagace 

Středisko bude své služby propagovat na svých webových stránkách, kde má možnost 

seznámit se s cílem a poslání Střediska široká veřejnost. Cílem je oslovit nejen rodiny, ale 

také školské a jiné poradenské instituce o službách Střediska a získat je ke své spolupráci. 

Stránky by měly být zajímavé, poutavé a přehledné. Díky údajům získaným z provedeného 

výzkumu budou stránky obsahovat také fotografie budovy Střediska i vnitřního vybavení. 

Zároveň budou na stránkách zveřejněny informace o dopravě městskou hromadnou dopravou 

z okolních měst. Stránky budou odkazovat také na facebook, kde mohou klienti psát o svých 

zkušenostech se Střediskem a potencionální klienti se tak mohou o těchto zkušenostech 

informovat. Tyto webové stránky pak budou vytvořeny vedoucím střediska výchovné péče, 

tudíž nebude třeba vynakládat žádné náklady na tvorbu webových stránek.   
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Vytvořeny budou také letáky, které budou rozeslány na okolní orgány sociálně-právní 

ochrany dětí, na školách pak probíhají různé semináře a odborné přednášky. Vytvořeno bude 

celkem 2 000 letáků. Cena na zhotovení letáků je stanovena ve výši 4 000 Kč. Letáky pak 

budou distribuovány přednostně přes e-mailové schránky, případně přes služby České pošty. 

Zde je předpoklad ceny 7 000 Kč.  

Dále budou vytvořeny vizitky pracovníků Střediska, celkem bude vytvořeno 1 000 vizitek 

v hodnotě 1 000 Kč.  

Cílovou skupinou propagace jsou tedy jednak orgány sociálně-právní ochrany dětí, školské 

organizace, ale také rodiny s dětmi, u kterých dochází k patologickým jevům.  

Zároveň Středisko výchovné péče, Pšov sází na propagaci pomocí předávání vlastních 

zkušeností klientů, kdy se potencionální klienti o Středisku dozvědí pomocí veřejného 

povědomí. 

 

 

4.2.8 Realizační projektový plán 

 

1. Fáze přípravná 

 

V současné době již tato fáze proběhla, kdy byla formou analýz zjišťována situace 

v Ústeckém kraji a to především v okolí Loun. Důležité jsou údaje z městských úřadů, odborů 

sociálně právní ochrany dětí, tak aby byla zmapována potřeba nového Střediska v okolí a 

počty eventuálních klientů.  

V této fázi bylo třeba zjišťovat, jaké finanční zdroje jsou třeba ke zřízení Střediska a také 

jaké budou třeba lidské zdroje.  

Z dosavadních analýz vyplívá, že ke zřízení pobytové služby ve Středisku výchovné péče 

je potřeba souhlasu MŠMT a Krajského úřadu Ústeckého kraje a zároveň musí být splněné 

hygienické podmínky ubytovny.  

Pokud tedy shrnu analýzu nákladů z předchozích kapitol, bude muset středisko sehnat 

finanční zdroje na zaměstnance v celkové výši 4 318 000 Kč, roční náklady na odpisy 

majetku činí 1 963 000 Kč, ostatní fixní náklady činí 701 000 Kč a roční variabilní náklady 

jsou ve výši 356 00 Kč na 48 klientů. Středisko bude muset tedy žádat ministerstvo o finanční 

příspěvky a navýšení rozpočtu pro hospodaření na rok 2015.  

Pro zahájení své činnosti pak bude nutné dokoupit počítačový program v hodnotě 45 000 

Kč a vybavení pokojů v hodnotě 190 000 Kč.  
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Naopak je výhodou to, že rekonstrukce budovy proběhla již v minulém roce, tudíž nebude 

třeba do budoucna vynakládat další finanční zdroje na tuto oblast. Budova je taktéž plně 

vybavena nábytkem a je připravena na přijetí nových klientů do pobytové služby.  

Omezit provoz nové služby pak může situace, kdy nebudou z ministerstva navýšeny 

finanční rozpočty, nebo nebude dán souhlas z ministerstva s otevřením nové služby, dále 

může novou službu ohrozit nedostatek zaměstnanců, nebo nedostatek zájmu o novou službu 

ze strany všech potencionálních klientů (OSPOD, soudy, školské organizace, rodiny).  

Fáze přípravná pak bude dokončena do Června 2015.  

 

 

2. Fáze realizační 

 

Otevření nové služby se plánuje od Října 2015, kdy bude již možné přijímat klienty na 

pobyt po dobu 8 týdnů.  

Klient bude přijímán do zařízení na základě žádosti rodiče, nebo na základě rozhodnutí 

soudu o nařízení pobytu ve SVP dle zákona č. 109/2002 Sb. Při přijetí klienta bude nejprve 

proveden pohovor se zákonnými zástupci i s dítětem, při kterém bude zjišťována rodinná 

anamnéza dítěte, sociální anamnéza, osobní anamnéza a zdravotní stav dítěte, zároveň budou 

rodiče a děti seznámeni s pravidly Střediska a se svými právy a povinnostmi. S rodiči je také 

sepsán smlouva o umístění dítě do SVP a je z jejich strany uhrazen poplatek za ubytování a 

stravu. 

V průběhu pobytu pak u dítěte probíhá jednak vzdělávací činnost v rámci Střediska, kterou 

zajišťuje pedagog, v mimoškolních aktivitách pak probíhají různé terapie a speciálně-

pedagogické diagnostiky, kdy je zjišťován mravní vývoj dítěte, úroveň rozumových 

schopností, možné vznikající poruchy chování a sociálně patologické jevy. Společně s dítětem 

se pak pracuje na nápravě poruch chování a na nápravě vztahů v rodině, případně se poskytuje 

rodině psychologické či sociální poradenství.  

Děti jsou pak ve středisku umístěné po dobu 8 týdnů, kdy poté následně pobyt dítěte končí 

a dítě se vrací zpět do své původní rodiny.  

V rámci služby se dětem zajišťuje: 

- ubytování, 

- strava, 

- terapie, 

- poradenství, 

- diagnostika dítěte, 
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- vzdělávání dítěte, 

- výchovné a sociální služby, 

- informační služby (§ 16 odst. 2 zákona č. 109/2002 Sb.). 

 

Očekávaným výsledkem služby je pak náprava chování dítěte a získání náhledu na své 

dosavadní závadové chování, tak aby se předešlo opakování patologických jevů. V případě, že 

dítě i přes služby SVP nadále vykazuje poruchy chování, je rodičům doporučována ústavní 

výchova.  

 

3. Fáze vyhodnocení 

 

První vyhodnocení bude probíhat po prvním roce fungování internátní služby, tedy na 

konci roku 2016. Jako ukazatelé úspěšnosti budou sloužit počty přijatých klientů, počty 

úspěšně dokončených pobytů dětí, ale také počty dětí, kteří na pobyt nenastoupí a počty 

ukončených pobytů v průběhu služby.  

Využity budou také kvalitativní metody a to strukturovaný rozhovor s klienty a jejich 

rodiči o spokojenosti s poskytovanými službami.  

 

 

4.2.9 Finanční plán 

 

Středisko výchovné péče, Pšov potřebuje pro svůj provoz zajistit finanční prostředky 

v hodnotě 7 585 000 Kč (viz struktura nákladů). Náklady pak byly zaokrouhleny na tisíce 

nahoru.  

Tabulka 17 – Rozpočet ročních nákladů SVP, Pšov 

Roční náklady na:  

Zaměstnance 4 318 000 

Odpisy hmotného a nehmotného majetku 1 963 000 

Ostatní fixní náklady 701 000 

Variabilní náklady na 48 klientů 356 000 

Výroba a distribuce letáků 11 000 

Výroba vizitek 1 000 

Pořízení majetku 235 000 

Celkem 7 585 000 

Vlastní tvorba tabulky, r. 2015 
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Prostředky na provoz Střediska se pak získávají ze státního rozpočtu, kdy je Středisko 

financováno prostřednictvím MŠMT, jako příspěvková organizace. Zároveň Středisko získává 

finanční zdroje od klientů za platbu za poskytovanou službu. Cena za měsíční pobyt jednoho 

klienta činí 11 220 Kč. Rodiče pak hradí částku 2 898 Kč. Doba pobytu klienta je stanovena 

na 2 měsíce, tudíž rodiče hradí 5 796 Kč za poskytnutou službu.  

Při předpokladu naplněné kapacity Středisko získá finanční prostředky za prodej vlastních 

služeb ve výši 279 000 Kč za rok (při počtu 48 klientů za celý rok). Je tedy potřeba získat 

prostředky na provoz Střediska ze státního rozpočtu ve výši 7 306 000 Kč. 

 

 Zakladatelský rozpočet 

Pro zahájení činnosti internátní služby je pak třeba dokoupit vybavení pokojů a počítačový 

program pro psychologa a finanční rezerva pro první dva měsíce v celkové hodnotě 970 000 

Kč. 

 

Tabulka 18 - Počáteční rozvaha k 1. 1. 2016 

AKTIVA  PASIVA  

DHM 190 000,- HV 0,- 

DNM 45 000,- Závazky 359 000,- 

Běžný účet 720 000,- Vlastní zdroje 279 000,- 

Pokladna 15 000,- Cizí zdroje 332 000,- 

Celkem 970 000,-  970 000,- 

Vlastní tvorba tabulky, r. 2015 

 

Středisko výchovné péče pro své hospodaření využívá pouze zdroje získané ze státního 

rozpočtu a příjmy z vlastní činnosti (strava, příjmy za pobyt dětí apod.). Pro zahájení 

internátní služby potřebuje získat 332 000 Kč z příspěvků ze státního rozpočtu na zakoupení 

vybavení a úhrady nákladů souvisejících s propagací služby.  
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 Výkaz zisků a ztrát 

 

Cílem Výchovného ústavu a střediska výchovné péče, Pšov je dosáhnout plné kapacity, 

tedy mít v internátní službě 8 dětí. Za celý rok pak bude celkem služba poskytnuta 48 dětem.  

Vzhledem k tomu byl vytvořen předpokládaný výkaz zisků a ztrát, který byl vytvořen na 

optimistickou variantu, kdy by byla kapacita plně obsazena.  

  

Tabulka č. 19 - Předpokládaný výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2016 

Varianta Optimistická 

Počet klientů 48 

Cena 5 796 

Výnosy 

Tržby za služby 279 000 

Státní dotace 7 306 000 

Celkem výnosy 7 585 000 

Náklady 

Osobní náklady 4 318 000 

Odpisy 1 963 000 

Energie 228 000 

Poplatky 120 000 

Ost. Rezervy 84 000 

Stravné 5000 

Provozní nákl. 192 000 

Správní nákl. 72 000 

Zřizovací výdaje 12 000 

Pořízení majet. 235 000 

Variab. Nákl. 356 000 

Celkem náklady 7 585 000 

Zisk/ztráta 0 

Vlastní tvorba tabulky, r. 2015 

 

Cash Flow pak zachycuje peněžní toky v organizaci, kdy ve výkazu cash flow vycházím 

z nákladů uvedených v předchozích kapitolách (viz struktura nákladů). Cash flow jsou 

zachyceny závazky vůči zaměstnancům a další finanční náklady, které firmě za rok vznikají. 

Výkaz Cash Flow pak uvádím v příloze č. 10. 
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4.2.10 Konečná rozvaha 

 

Na základě výpočtů z předchozích výkazů byla dále sestavena konečná rozvaha k 31. 12., 

kde jsou zachyceny změny ve stálých i oběžných aktivech díky odpisům i výdajům i změny 

na straně pasiv.  

 

 Tabulka č. 20 – Konečná rozvaha k 31. 12. 

Stálá aktiva 6 052 000     

DHM 7 970 000 Závazky 360 000 

DNM 45 000 Závazky 91 000 

Odpisy 1 963 000 Vl. zdroje 278 000 

Oběžná aktiva 1 257 000 Cizí zdroje 6 580 000 

BÚ 1 242 000     

Pokladny 15 000 HV 0 

  7 309 000   7 309 000 

Vlastní tvorba tabulky, r. 2015 

 

4.2.11 Legislativa 

 

Středisko výchovné péče, Pšov je příspěvková organizace MŠMT, tudíž je pro zřízení nové 

služby zapotřebí souhlasu MŠMT a dále registrace služby v Krajském úřadu Ústeckého kraje. 

V současné době je středisko plně vybavené a zrekonstruované, do budoucna bude pouze 

zapotřebí dokoupit vybavení do kanceláří a dětských pokojů i počítače pro nové pracovníky. 

Na zakoupení těchto položek budou použity finanční prostředky ze státního rozpočtu. 

Finanční prostředky z Evropské unie, či jiné dotace organizace prozatím nevyužívá. 

Středisko výchovné péče je pak školské zařízení, které se musí řídit různými právními 

předpisy, a to: 

- zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve 

školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních, ve znění 

pozdějších předpisů,  

- zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,   

- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, 

- zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
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- vyhláška č. 438/2006 , která upravuje výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy ve 

školských zařízeních, 

- vyhláška 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány 

těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a 

mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z 

důvodu přípravy na povolaní, 

- zákon č. 586/1992 Sb., zákon o daních z příjmů, 

- zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělání, 

- zákon 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně dalších zákonů, 

- zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,  

- zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 

 

 

4.2.12 Hlavní předpoklady úspěšnosti projektu a rizika projektu 

 

Z provedené strategické analýzy i z provedeného výzkumu byly stanoveny hlavní 

předpoklady úspěchu projektu, které byly zpracovány do SWOT analýzy. 

 

SWOT analýza předpokladů na úspěch 

Silné stránky Slabé stránky 

 

- dobré jméno organizace, 

- dostupnost služby, 

- nově zrekonstruovaná budova, vybavení, 

- kvalifikovaný personál, dlouholeté 

zkušenosti s prací s dětmi s poruchami 

chování, 

- dobrá spolupráce s pracovníky OSPOD, 

školskými institucemi, 

 

 

 

 

 

 

- závislost na státním rozpočtu, 

- vysoké provozní náklady, 

- stresové a náročné povolání, 

- nedostatečný marketing, 
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Příležitosti Hrozby 

- růst počtu evidovaných dětí s výchovnými 

problémy, růst počtu dětí, kterým je 

doporučováno poradenské zařízení, 

- podpora MŠMT, 

- vzrůstající poptávka okolních orgánů 

sociálně-právní ochrany dětí o internátní 

službu, 

- dobré zkušenosti současných či bývalých 

klientů. 

 

- vysoké provozní náklady, 

- snížení počtu dětí v evidenci kurátora pro 

děti a mládež, 

- změna legislativy, změny v resortu MŠMT, 

- závislost na státním rozpočtu, 

- vysoká konkurence,  

- hrozba substitutu, 

 

 

 

4.2.12.1 Rizika projektu 

 

Rizika Opatření 

Nízký zájem klientů o službu Kvalitně zpracovaný marketingový plán, 

dobrá propagace služby. 

Neschválení zvýšení rozpočtu z MŠMT Kvalitně zpracovaná finanční analýza 

projektu, žádost o dotace i z jiných zdrojů 

(ESF apod.) 

Výpověď některého z klíčových pracovníků, 

syndrom vyhoření 

Dobrá motivace pracovníků, odměny 

pracovníků, kompenzace stresového 

povolání, supervize.  

Změna cen plánovaného dokoupení 

vybavení, překročení nákladů 

Vytváření rezerv, žádost o navýšení 

rozpočtu. 

Změna legislativy, změna v resortu MŠMT Flexibilita organizace, schopnost poskytovat 

služby v terénu, v rodinném či školním 

prostředí dítěte. 

Silná konkurence, klienti upřednostňují 

okolní střediska 

Neustálé vytváření dobrého jména 

organizace, upevňování vztahů s okolními 

OSPODy 

Nedodržení termínů podle plánu Kvalitně zpracovaný časový plán, vytvořené 

časové rezervy 

Chyby ve strategickém plánu Spolupráce s odborným poradcem. 
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4.2.13 Doporučení 

 

Na základě vytvořeného podnikatelského plánu uvádím doporučení pro Středisko 

výchovné péče, Pšov, které by mohlo dopomoct pro úspěšné zavedení internátní služby:  

- zacílit marketingovou strategii zvlášť na pracovníky OSPOD a zvlášť pro rodiny 

s dětmi,  

- u rodin s dětmi se zaměřit především na vytvoření přehledných a zajímavých 

webových stránek, kde doporučuji zveřejnit jízdní řády MHD z okolních měst a 

fotografie vybavení Střediska, 

- nadále udržovat dobrou spolupráci s pracovníky OSPOD, realizovat pro tyto 

pracovníky různé besedy, přednášky, apod., 

- vytvořit přehledné propagační „letáky“, kde budou uvedeny služby, které Středisko 

nabízí a tyto letáky směrovat především na Orgány sociálně-právní ochrany dětí,  

- monitorovat zájem (pohledávku) klientů o internátní službu, vést si podrobné 

statistiky, jako podklad pro žádost o zřízení internátní služby,  

- pravidelně sledovat spokojenost klientů s poskytovanými službami, 

- udržovat dobré vztahy s klienty i se spolupracujícími organizacemi, které mohou 

potencionálním klientům doporučit Středisko výchovné péče, Pšov, 

- při sestavování podnikatelského plánu spolupracovat s odborným poradcem, 

- nadále kompenzovat stresové a náročné povolání u zaměstnanců.      
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5. Závěr 

  

Svou diplomovou práci jsem zaměřila na vytváření nového produktu Střediska výchovné 

péče, kdy mým cílem bylo sestavit návrh podkladu pro podnikatelský plán na internátní 

službu určenou dětem s rizikem vzniku poruch chování do věku 15 let.  

V souvislosti s tímto podnikatelským plánem jsem chtěla nejprve zjistit, jaké faktory 

ovlivňují volbu klientů Středisek výchovné péče při výběru Střediska? Pokládala jsem si 

otázky, zda je volba klientů Středisek výchovné péče více ovlivněna dostupností Střediska, 

mediálními zdroji nebo osobní zkušeností, tedy zda je pro volbu Střediska důležitá cena 

služby, dojezdová a dopravní vzdálenost, případně mediální zdroje Střediska, či osobní 

zkušenost se Střediskem? 

Zajímalo mě ale také to, jaký typ klientů preferuje při volbě Střediska výchovné péče cenu 

a jací klienti spíše dojezdovou vzdálenost? Jací klienti přihlíží při volbě Střediska na mediální 

zdroje a jací klienti na zkušenost se Střediskem? 

U rodin s dětmi jsem si pak pokládala otázky, jak se o vybraném Středisku dozvěděly, zda 

mají již nějaké zkušenosti s podobnými poradenskými organizacemi? Co rodiče od služeb 

Střediska očekávají, jak se dítě do Střediska výchovné péče dopravuje a zda činí rodině potíže 

své dítě do Střediska dopravit?  

Zjišťovala jsem také to, zda rodiče při výběru Střediska přihlíželi na čekací lhůtu, a jak 

dlouho byli rodiče ochotni čekat na příjem dítěte do vybraného Střediska.  

Na tyto své otázky jsem pak hledala odpovědi, které jsem zjišťovala formou dotazníků, 

které byly rozeslány mezi pracovníky OSPOD i mezi rodiny s dětmi, které využívají služby 

Střediska výchovné péče. Získané údaje pak měly sloužit jako podklad pro vypracování 

podnikatelského plánu, který by byl využit odbornými pracovníky organizace, kteří samotný 

podnikatelský plán následně vypracují.  

Tomuto tématu jsem se věnovala především z toho důvodu, protože pracuji v organizaci, 

jejímž dlouhodobým záměrem je zřídit pobytovou službu ve Středisku výchovné péče pro děti 

a mládež s rizikem vzniku porucho chování. V rámci této diplomové práce jsem tak 

zmapovala prostředí organizace i potřebnost této služby v kraji. Aby byl pak samotný návrh 

podnikatelského plánu účinný, zjišťovala jsem, jaké faktory považují klienti za důležité, a na 

základě těchto výsledků jsem pak mohla sestavit plán, který by vycházel z potřeb jednotlivých 

klientů.  
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Než jsem se tedy pustila do sestavování konkrétního podnikatelského plánu, zrealizovala 

jsem výzkum i strategickou analýzu, přes kterou jsem zjišťovala, zda by o novou službu byl 

v okolí zájem.  

Na základě doporučení různých odborníků, jak správně sestavit podnikatelský plán, jsem 

pak vycházela jednak z analýzy vnitřního i vnějšího prostředí, z Porterovi analýzy a Slept 

analýzy, kdy jsem shromažďovala údaje o potencionálních klientech Střediska. Ze získaných 

údajů bylo zřejmé, že neustále roste počet dětí a mladistvých, kteří vykazují poruchy chování 

v okolí Žatecka, kdy zároveň roste počet případů, kterým je doporučována spolupráce 

s poradenskými organizacemi. Vzhledem k situaci, kdy je v celém Ústeckém kraji pouze šest 

Středisek výchovné péče a z toho pouze tři poskytují internátní služby, je současná situace 

nedostatečná a vznik další pobytové služby je v kraji vítán. Aby však nově vzniklá služba 

obstála v konkurenčním prostředí, považovala jsem za důležité zjistit, co potencionální klienti 

od služby očekávají a na jaké faktory přihlížejí při volbě organizace. Cílem této strategie bylo 

získat konkurenční výhody, které by zaujali klienty, a postavilo to organizaci do přední linie.  

Marketingovou strategii jsem pak stavěla na produktu služby, na ceně, propagaci i 

dostupnosti služby. V rámci Střediska byl marketingový mix rozšířen také o komunikaci se 

zákazníkem i pohodlnou dostupnost, u kterých jsem předpokládala, že budou pro zákazníky 

významné.  

U pracovníků OSPOD jsem pak předpokládala, že přihlížejí při volbě Střediska především 

na vlastní zkušenosti s organizací a na nabízené programy, jelikož jsou odborníky, kteří se 

Středisky úzce spolupracují a mají mnohem větší znalosti o tom, jak by mělo být s dětmi 

s poruchami chování pracováno, než samotní rodiče. 

Naopak u rodičů jsem předpokládala, že si při volbě Střediska zjišťují zkušenosti druhých 

lidí s organizací a dojezdovou vzdálenost od jejich bydliště.   

U pracovníků OSPOD se má hypotéza potvrdila. Ze získaných údajů bylo zjištěno, že 

pracovníci OSPOD skutečně při volbě Střediska upřednostňují především své vlastní 

zkušenosti s organizací a pravděpodobně tak spolupracují nejčastěji se Středisky, se kterými 

mají dobré zkušenosti. Zároveň se ukázalo, že si pracovníci OSPOD pravděpodobně skutečně 

zjišťují, jaké služby Středisko nabízí a jak s dětmi pracují.  

U rodičů s dětmi s rizikem vzniku poruch chování se má hypotéza však nepotvrdila. 

Naopak se ukázalo, že pro většinu rodičů není vzdálenost Střediska od jejich bydliště důležitá, 

stejně jako cena služby. Naopak většina rodičů přihlíží při volbě Střediska na mediální zdroje, 

na webové stránky organizace nebo na své vlastní zkušenosti, pokud již nějaké mají. U těchto 
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rodičů se ukázalo, jako důležité také to, aby měli možnost prohlédnout si vybavení organizace 

či ubytovnu, kde jsou děti umístěné.  

Pokud bych tedy chtěla odpovědět na mou hlavní otázku, jaké faktory ovlivňují volbu 

klientů Středisek výchovné péče při výběru Střediska, dalo by se říci, že pro klienty Středisek 

výchovné péče je důležitým faktorem volby především vlastní zkušenost s organizací, ale také 

nabízené služby či mediální zdroje organizace. Naopak nejméně důležitými faktory se 

celkově jeví cena služby, vybavení organizace či odbornost pracovníků Střediska.  

Já se však domnívám, že takto obecně nelze na mou otázku odpovědět a je třeba klienty 

nadále rozlišovat na pracovníky OSPOD a na rodiny s dětmi, mezi kterými se ukázaly značné 

rozdíly.  

U pracovníků OSPOD dle mých zjištění hrají důležitou roli jejich vlastní zkušenosti 

z dosavadní spolupráce se Středisky i vzdálenost Střediska od jejich pracoviště, zatímco u 

rodin s dětmi se jeví jako nejvýznamnější faktor mediální zdroje a zároveň také vlastní 

zkušenosti s organizací či vybavení organizace.  

Lze tedy říci, že dojezdovou vzdálenost považují pravděpodobně za důležitou především 

pracovníci OSPOD, zatímco u rodin s dětmi se tento faktor nejeví, jako příliš důležitý. Cena 

za služby pak nebyla významná ani pro pracovníky OSPOD ani pro rodiny s dětmi. Na 

mediální zdroje organizace pak přihlížejí ve větší míře rodiny s dětmi. U rodin s dětmi bylo 

dále zjištěno, že se tito klienti o Středisku dozvěděli nejčastěji od svého kurátora pro děti a 

mládež a dále z webových stránek Střediska. Zároveň však tito klienti nejčastěji uváděli, že 

potřebovali, aby jejich dítě bylo do Střediska přijato ihned, nebo maximálně do měsíce. Delší 

dobu byli ochotni čekat jen tři klienti z dvaceti pěti.  

Získané údaje jsem pak použila pro vypracování návrhu podnikatelského plánu, především 

pak pro marketingovou strategii, která byla vytvořena jednak na rodiny s dětmi a jednak pro 

pracovníky OSPOD. Zatímco u rodin s dětmi bude strategie zaměřená především na kvalitně 

vypracované webové stránky s dostupnými fotografiemi ubytovny, u pracovníků OSPOD 

budou využity letáčky, ve kterých bude nabídka služeb, které Středisko nabízí a zároveň bude 

kladen důraz na dobrou spolupráci s těmito pracovníky, tak aby se neustále udržovala 

dostatečná komunikace s pracovníky.  

Protože však dobrý podnikatelský plán musí zahrnovat také finanční analýzu i analýzu 

nákladů, byl součástí mé práce také nástin ekonomické analýzy, který by dále posloužil opět 

pro ekonomy v organizaci, kteří by již na tomto podkladě mohli vytvořit finanční analýzu 

organizace. Zároveň jsem v práci uvedla také podrobnou analýzu bodu zvratu, tak aby bylo 

zjištěno, jaké produkce je třeba pro udržení projektu. Na základě mých výpočtů bylo zjištěno, 
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že pro provoz internátní služby je zapotřebí zajistit finanční částku ve výši 970 000 Kč a 

náklady na provoz Střediska za celý rok pak byly rozpočítány na 7 585 000 Kč, kdy Středisko 

potřebuje dotace z MŠMT ve výši 7 306 000 Kč. 

Na základě podrobné analýzy bodu zvratu pak bylo zjištěno, že by organizace dosáhla 

zisku při 48 klientovi, kterému by byla služba poskytnuta. Tedy již po prvním roce fungování 

služby v případě naplněné kapacity. Z výše uvedeného lze soudit, že zavedení nové internátní 

služby je reálné a organizace by dokázala financovat veškeré své náklady související 

s provozem internátní služby za předpokladu, kdy by získala dotace ze státního rozpočtu.   

Silnou stránkou organizace, která by případnou internátní službu mohla podpořit, je pak 

skutečnost, kdy je budova Střediska nově zrekonstruovaná a plně vybavená, takže nebude 

zapotřebí větších finančních nákladů na vybavení. Zároveň je Středisko dobře dostupné pro 

rodiny s dětmi, kdy je jedním ze dvou Středisek výchovné péče umístěným v okolí Žatecka a 

Podbořanska. Středisko pak sídlí hned vedle autobusové zastávky, kam jezdí hromadná 

doprava každou hodinu. Zároveň jsou ve Středisku pracovníci s dlouholetou praxí v péči o 

děti s poruchami chování, kteří si navíc vybudovali dobrou komunikaci a spolupráci 

s okolními pracovníky OSPOD. Navíc bude Středisko schopno alespoň z počátku přijmout 

děti ihned. Podnikatelský plán tedy vychází z potřeb jednotlivých klientů a zaměřuje svou 

marketingovou strategii jak na rodiny s dětmi, tak na pracovníky OSPOD.  

Nevýhodou Střediska je naopak závislost na státním rozpočtu, stresové a náročné povolání, 

nedostatečný dosavadní marketing, vysoké náklady na vzdělávání zaměstnanců a technického 

vybavení.  

Na závěr jsem pak stanovila jednotlivá doporučení pro organizaci v rámci připravovaného 

podnikatelského záměru.  

Myslím si tedy, že se mi v mé diplomové práci povedlo naplnit všechny mé cíle a nelézt 

odpovědi na mé otázky, které mi pomohli lépe zaměřit a zacílit marketingovou strategii.  
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http://files.svp-dyada.cz/200000114-7ae7b7be0b/Výroční%20zpráva%20SVP%202013-2014.pdf
http://files.svp-dyada.cz/200000114-7ae7b7be0b/Výroční%20zpráva%20SVP%202013-2014.pdf
http://svp.vubuskovice.cz/index.php/internatni-oddeleni
http://www.klicov.cz/index.php?c=historie
http://www.jidelny.cz/show.aspx?id=1152

