
  



 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

EKONOMICKÁ FAKULTA 

 

 

 

 

 

KATEDRA MANAGEMENTU 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapování externího prostředí neziskové organizace 

External Environment Mapping of the Non-profit Organization 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student:  Lukáš Zálejský 

Vedoucí bakalářské práce:  Ing. Marcele Papalové, Ph.D 

 

 

 

 

 

 

 

Ostrava 2015 



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, že jsem celou práci, včetně všech příloh, vypracoval samostatně. 

 

 

 

V Ostravě dne 7. 5. 2015 

……………………………. 

 Lukáš Zálejský 

 



3 

 

Obsah 

 
1 ÚVOD ................................................................................................................................ 6 

2 TEORETICKÉ VYMEZENÍ METOD .......................................................................... 8 

2.1 Sběr informací .............................................................................................................. 8 

2.2 Strategický management .............................................................................................. 8 

2.2.1 Makroprostředí ................................................................................................... 10 

2.2.2.1 PESTLE .......................................................................................................... 11 

2.2.2 Souhrnná analýza ................................................................................................ 15 

3 PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE ................................................................................. 18 

3.1 Mezinárodní spolupráce ............................................................................................. 18 

3.2 Finanční zdroje .......................................................................................................... 19 

3.3 Vybrané projekty Slezské diakonie ........................................................................... 19 

3.3.1 Kvalitní život i v nemoci .................................................................................... 19 

3.4 Strategické plánování na období 2015 - 2018 ........................................................... 20 

3.5 Silné a slabé stránky SD ............................................................................................ 22 

4 APLIKACE METOD ..................................................................................................... 23 

4.1 PESTLE analýza ........................................................................................................ 23 

4.1.1 Politické a legislativní faktory ............................................................................ 23 

4.1.2 Ekonomické faktory ........................................................................................... 26 

4.1.3 Sociální faktory .................................................................................................. 32 

4.1.4 Technologické faktory ........................................................................................ 35 

4.1.5 Etické faktory ..................................................................................................... 36 

4.2 Konkurenční srovnání ................................................................................................ 37 

4.2.1 Domov Korýtko, příspěvková organizace .......................................................... 37 

4.2.2 Charita Česká republika...................................................................................... 38 

4.2.3 Slezská diakonie ................................................................................................. 39 

4.2.4 Shrnutí získaných dat ......................................................................................... 39 

5 SHRNUTÍ A DOPORUČENÍ ........................................................................................ 42 

5.1 SWOT analýza ........................................................................................................... 42 

5.2 Matice EFE ................................................................................................................ 45 

5.3 Doporučení na základě souhrnné analýzy ................................................................. 46 

6 ZÁVĚR ............................................................................................................................ 48 

Seznam použité literatury 



4 

 

Internetové zdroje 

Seznam použitých zkratek 

Seznam obrázků 

Seznam tabulek 

Seznam grafů 

Prohlášení o využití výsledků bakalářské práce 

Seznam příloh 

  



5 

 

 

 

  

Poděkování 
 

       Tímto bych chtěl přednostně poděkovat mé vedoucí bakalářské práce paní Ing. Marcele 

Papalové, Ph.D., za její čas a za odborné poskytování cenných rad a připomínek s pozitivním 

přístupem. Další poděkování patří neziskové organizaci Slezská diakonie, která dovolila, 

abych se účastnil a podílel na strategickém setkání Slezské diakonie. 



6 

 

1 ÚVOD 

Obrovský rozmach neziskových organizací začal rokem 1989, kdy byly otevřeny hranice i 

západním státům. Podle Českého statistického úřadu bylo v prosinci roku 1992 zaregistrováno 

15 393 občanských sdružení a 1 551 nadací. Po Sametové revoluci vzniká také první legislativní 

úprava pro neziskový sektor, která umožnila práva občanů na sdružování (zákon č. 83/1990 sb., 

o sdružování občanů).  

Samotné prostředí má velký vliv na organizaci. Prostředí můžeme rozčlenit na vnitřní a 

vnější. Pokud se tedy ve vnějším prostředí něco změní, má to pak za následek vliv i do vnitřního 

prostředí organizace (příkladem může být zvýšení minimální mzdy pro rok 2015). Proto je 

v neziskovém sektoru vhodné neustále analyzovat externí prostředí, aby byly odhaleny 

vývojové trendy, které mohou organizaci významně ovlivnit v jejím chodu. Aby organizace 

obstála v tomto prostředí, je zapotřebí zodpovědného managementu, který zajistí naplánování 

strategických cílů. Splnění nadefinovaných cílů by mělo pomoci k zachování společnosti, a 

popřípadě k dobrému postavení na trhu. Za chodu organizace by se vedení mělo také soustředit 

na odstranění nedostatků při dosahování cíle, které může organizaci ohrozit, protože případné 

selhání se promítne nejen ve vnitropodnikové, ale i v globální rovině. Vnitropodnikovou rovinu 

můžeme chápat jako zklamání zaměstnanců a vedení společnosti, naopak globální rovinou 

chápeme poškození těch subjektů, kteří dobrovolně do organizace vložili svou disponibilní část 

finančních prostředků. Díky tomu, že neziskové organizace nejsou zřízeny za účelem 

dosahování zisku, jsou tyto organizace nuceny k účelnějšímu hospodaření se zdroji, než u 

ziskových společností. Finanční zdroje jsou poskytnuty především z vlastních a doplňkových 

činnosti, jako jsou například členské příspěvky a veřejné sbírky. Další zdroje pak mohou být 

poskytnuty veřejnou správou, nebo také soukromým sektorem. Omezený finanční rozpočet 

hraje zásadní roli při dosahování vytyčených cílů.    

Pro tuto bakalářskou práci byla vybrána nezisková organizace Slezská diakonie (SD), která 

se zabývá poskytováním sociálních služeb. Práce se zacílí na jednu z poskytovaných sociálních 

služeb, a to na služby zaměřené na osoby s poruchou paměti trpící Alzheimerovou chorobou.  

Pro analýzu budou použity nástroje strategického managementu. 

Kapitoly budou navazovat tak, aby bylo zřejmé, jak se dosáhlo splnění cíle bakalářské 

práce. Druhá kapitola bude věnována teoretickému vymezení strategického managementu, kde 

bude detailně rozepsaná analýza externího prostředí a souhrnná analýza. Třetí kapitola 

pojednává o Slezské diakonii, kde budou stručně popsány vnitřní faktory.  Tyto vnitřní faktory 

pomohou při hledání a definování silných a slabých stránek organizace. Čtvrtá kapitola bude 
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spočívat v aplikaci vybrané metody PESTLE. Při aplikaci metody budou sledovány jednotlivé 

faktory, které budou mít patřičný vliv na organizaci. Výsledky z této analýzy pak pomohou při 

analýze  SWOT, která bude v páté kapitole, kde budou shrnuty všechny silné a slabé stránky, 

příležitosti a hrozby SD. Metoda EFE se pak váže k SWOT analýze kde se každému faktoru 

přiřadí váha a důležitost. Poslední kapitola popíše stručný popis postupu a odhalí, zda byl splněn 

cíl. 

Cílem práce je zmapovat a ohodnotit externí prostředí, aby byly vhodně formulovány 

strategické cíle Slezské diakonie. Bude kladen důraz na zajištění dostatečného množství dat, 

nalezení trendů plynoucích z vnějšího prostředí. Pro dostatečné množství potřebných dat, bude 

zajištěna účast na setkání strategického managementu Slezské diakonie. 
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2 TEORETICKÉ VYMEZENÍ METOD 

Po přečtení této kapitoly by mělo být zřejmé, jak správně aplikovat vybrané metody 

strategického managementu. Bude uvedeno jak analyzovat makroprostředí organizace z 

hlediska politického, ekonomického, sociálního, technologického, legislativního a etického 

faktoru (PESTLE). A nakonec bude popsáno jak rozpoznat strategické schopnosti pomocí 

SWOT analýzy, která bude doplněna navazující metodou EFE. 

2.1 Sběr informací 

Veškeré data a potřebné informace budou poskytnuty prostřednictvím různých dostupných 

zdrojů: 

• vyhledávání pomocí terciárních literárních1  zdrojů, 

• získání vhodné literatury (knihy a časopisy, které budou relevantní s tématem bakalářské 

práce) 

• skenování a prohlížení sekundární literatury2 v knihovně, 

• vyhledávání pomocí internetu. 

Nakonec je možné, že bude použita různá kombinace nabízených variant. Nicméně prvotním 

krokem bude vyhledávání vhodné literatury, která je odkazována v knihách a článcích. 

Prostřednictvím knih a článků, které souvisí s tématem práce, budou poskytnuty obšírnější 

informace, které mohou poskytnout nový pohled (Sounders, 2012). 

 

2.2 Strategický management 

Slova "strategie" a "strategická rozhodnutí" jsou obvykle spojena s následující 

problematikou:  

 Dlouhodobý směr organizace. Strategie se podílí na dlouhodobém rozhodnutí o tom, 

jaká by společnost mohla být, a zda bude mít dostatek času na realizaci těchto 

rozhodnutí. 

 Rozsah činností organizace. Například, jestli by se organizace měla soustředit na jednu 

oblast činnosti, nebo naopak na vícero. 

                                                 
1 Terciární literaturou se chápe práce, které napomáhají jak čerpat a používat primární a sekundární zdroje. 
2 Sekundární literatura čerpá z primárních zdrojů, příkladem sekundární literatury jsou učebnice, encyklopedie, 

příručky a sborníky dat. 
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 Zvýhodnění organizace vůči konkurenci. Výhody může být dosaženo různými způsoby. 

Například strategickou výhodou ve veřejném sektoru, by mohla být myšlenka 

poskytování lepších doplňkových služeb, než u jiných poskytovatelů. Touto výhodou 

by tak organizace přitahovala vládní podporu a financování.  

 Strategické postavení na trhu. Organizace potřebují identifikovat potřeby trhu a na 

základě těchto potřeb vyprodukovat patřičný rozsah výrobků, nebo služeb. U malých 

firem je snaha najít mezeru na trhu a u nadnárodních korporací to funguje tak, že skupují 

podniky, které mají již úspěšnou pozici na trhu. 

 Zdroje a schopnosti organizace. Jedná se o strategické využití zdrojů, pro konkurenční 

výhody nebo pro poskytnutí nových příležitostí. Příkladem může být snaha o využití 

zdrojů, jako jsou technologické dovednosti nebo silné značky. 

 Hodnoty a očekávání vlivných subjektů jak v organizaci, tak okolo ní. Tyto subjekty - 

jednotlivci, skupiny nebo dokonce jiné organizace - mohou řídit základní otázky, jako 

například, zda je organizace expanzivní nebo zabývající se konsolidací.  

Celkově, nejzákladnější definice strategie může být "dlouhodobý směr organizace ". Avšak 

vlastnosti popsané výše mohou být základem pro plnější definici: Strategie je směr a rozsah 

organizace v dlouhodobém horizontu, z čehož dosahuje výhodu v měnícím se prostředí 

prostřednictvím konfigurace zdrojů a kompetencí s cílem splnit očekávání zainteresovaných 

stran (Johnson, 2011). 

 

Jiný zdroj uvádí, že: „Posláním strategie je formulace takového cílového chování 

strategického subjektu, které řeší vzájemné postavení minimálně dvou subjektů v jejich 

neindiferentním vztahu.“ (Kovář 2008, s. 6). V této definici strategie se strategickým subjektem 

rozumí pouze živý objekt, který je v neindiferentním vztahu k jinému objektu. Uvádí se, že 

neživé objekty se strategicky chovat nemohou. Neindiferentní vztah vyjadřuje aktivní vzájemné 

působení alespoň dvou subjektů, které mají různou podobu vazeb, a to kooperace, konkurence 

a neutrální vztah (Kovář, 2008). V praktickém životě se dá definice objasnit lépe. Příkladem 

mohou být dvě společnosti, které nabízí poskytování sociálních služeb. Strategický subjekt 

v těchto společnostech zastupuje management organizace, který mimo jiné stanovuje cíle. 

Záleží pak na vedení společností, jaké zvolí vzájemné cílové chování, zda budou organizace 

mezi sebou soupeřit a budou tak v konkurenčním vztahu, nebo jestli dají přednost spolupráci.   

 

 Z definic vyplývá, že strategie je pro organizaci velmi důležitá a že se stanovuje pro 

delší časové období. Samotná strategie by měla stanovovat vhodné využití zdrojů a pravomocí 
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pro splnění očekávání vlivných subjektů, jako jsou vlády, akcionáři, generální ředitelé dané 

organizace, aj.  Pro strategický management se používá spousta analýz, které pomáhají při 

řízení a stanovování cílů. Tato práce se však zaměří pouze na makroprostředí a na SWOT 

analýzu. 

2.2.1 Makroprostředí 

Samotný chod a rozvoj úspěšné organizace závisí jak na vnitřním prostředí 

(zaměstnanci, vedoucí oddělení, stroje atd.), tak na vnějším prostředí, které zahrnuje široké 

spektrum vnějších podmínek organizace (Horváthová, 2013). Je si třeba uvědomit že 

organizace nepůsobí ve vakuu, nýbrž v reálném světě, kdy se podmínky prostředí neustále mění. 

Prostředí je to, co dává organizacím prostředky, které zajišťují jejich přežití. V soukromém 

sektoru, to jsou spokojení zákazníci, kteří udržují organizaci v podnikání. Ve veřejném sektoru 

to je pak vláda, klienti, pacienti nebo studenti, kteří hrají tutéž roli. Nicméně, makroprostředí je 

také zdrojem ohrožení. Například negativní změny v poptávce na trhu, nové regulační 

požadavky, revoluční technologie nebo vstup nových konkurentů. Jakákoliv změna v prostředí 

může být osudová pro organizace. Makroprostředí je vrstva nejvyšší úrovně (Johnson, 2011). 

Je dokázáno, že lepších výsledků dosahují ty organizace, které jsou vnímavější ke svému okolí. 

V okamžiku, kdy se chce společnost s vlivy okolí vypořádat, měla by učinit následující. V první 

řadě by měla daná společnost pochopit rozsah působnosti vlivu okolí na strategii a následně jak 

se táto změna promítne do schopnosti podniku se s nimi vypořádat (Sedláčková a Buchta, 

2006). Pro každou organizaci jsou důležité jen některé vlivy prostředí, a v průběhu času se 

jejich počet a druh mění.  Na obrázku č. 1 můžeme vidět jaké, vlivy by mohly být důležité pro 

organizaci. Zároveň je v závorkách uvedeno, jakým způsobem se může organizace s patřičnou 

hrozbou vypořádat (Bělohlávek, 2001). Mezi používané techniky pro mapování makroprostředí 

spadají analýzy QUEST, 4C a PESTLE. 
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Obrázek 1 - Vliv prostředí na organizaci 

 
Zdroj: Vlastní zpracování (Bělohlávek 2001, s. 199). 

 

2.2.2.1 PESTLE 

Ve většině případu se setkáte s PEST analýzou, existuje však i rozšířená verze, a to 

PESTLE. V rámci PESTLE lze zjistit budoucí trendy v oblasti politického, ekonomického, 

sociálního, technologického, právního a etického prostředí, které by se mohly dotknout všech 

organizací (Johnson, 2011). Důležitost jednotlivých faktorů se může lišit podle odvětví a 

situace. Může se tak stát, že některé faktory nemusí být brány v úvahu. U analýzy PESTLE se 

však často nejedná o určitou předpověď, ale převážně spíš o odhad. Je velmi významné 

pochopit změny v prostředí, protože tyto změny naznačují na případnou změnu strategie. 

Analýza PESTLE varuje na možná rizika a na případné příležitosti (Sedláčková a Buchta, 

2006).  

 PESTLE poskytuje údaje, ze kterých lze identifikovat klíčové faktory hnací síly pro 

změnu.  

 Politické a legislativní faktory 

Stabilita národní a zahraniční politické situace, nebo také členství země v evropské unii, to 

jsou jedny z faktorů, které pro podniky hrají významnou roli, jak z hlediska příležitostí tak 

ohrožení. Omezení, které nařizuje vláda, se dotýká všech podniků a to prostřednictvím 

.
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protimonopolních zákonů, regulace exportu a importu, daňových zákonů, nebo činnosti které 

se zaměřují na ochranu domácích podnikatelských subjektů a tak dále. Pro organizace, které 

chtějí konkurovat také i v zahraničí, je důležitý vzájemný politický vztah zemí. To co vymezuje 

prostor pro podnikání je řada zákonů, vyhlášek a právních norem. Samotná legislativa může 

významně zasáhnout do rozhodování a plánování o budoucnosti podniku. (Sedláčková, 2006).  

Obecně lze tedy říci, že politické faktory zdůrazňují úlohu vlády. Legislativní faktory 

zdůrazňují pak právní aspekty, které zahrnují legislativní omezení nebo změny, jako například 

právní předpisy o bezpečnosti a ochrany zdraví nebo omezení společnosti fúze a akvizice 

(Johnson, 2011).  

 Ekonomické faktory 

Tyto faktory jsou dány především ekonomickou stabilitou a ekonomickým rozvojem země. 

Při rozhodování organizace je zásadní sledovat makroekonomické trendy a předvídat jejich 

vývoj. Základní makroekonomické ukazatele, které působí na podnik, jsou úroková míra, míra 

ekonomického růstu, směnný kurz, míra inflace a daňová politika. 

1. Úroková míra ovlivňuje výnosnost a rozvoj organizace. Pro realizaci podnikových 

záměrů je zapotřebí nízké úrokové míry. 

2. Míra ekonomického růstu působí na tvorbu rozsahu příležitostí a hrozeb na trhu. 

Jinak řečeno s ekonomickým růstem, roste spotřeba a s tím i příležitost na trhu. 

3. To co ovlivňuje konkurenceschopnost organizace na zahraničním trhu je směnný 

kurz. 

4. Jeden ze základních ekonomických ukazatelů je míra inflace, která ovlivňuje 

ekonomický rozvoj země. S vysokou mírou inflace se negativně projevuje intenzita 

investiční aktivity, která bude limitovat rozvoj ekonomiky. 

5. Daňová politika. 

Mezi zmíněnými ukazateli je vzájemná provázanost (Sedláčková, 2006). 

 Sociální faktory 

Mezi sociální vlivy patří měnící se kultury a demografie (Johnson, 2011). V oblasti 

demografie se hledí na neustálý trend, a to na prodlužující se délku života. V současné době 

tento trend přináší příležitost pro rozvoj v oblasti zdraví a péče o seniory. To jak lidé tráví svůj 

volný čas, jak se oblékají, co kupují atd., udává jejich životní styl (Sedláčková, 2006).  
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 Technologické faktory 

Aby organizace nezaostávala a prokázala inovační činnost (pro redukci nákladů, zrychlení 

a vylepšení procesů aj.) je zapotřebí, aby se průběžně informovala o technologických a 

technických změnách. Tyto technologie a inovace mohou zásadním vlivem změnit okolí 

organizace, ve kterém se pohybuje (Sedláčková, 2006).  Technologické vlivy se vztahují k 

inovacím, jako je internet, nanotechnologie, vzestup nových kompozitních materiálů (Johnson, 

2011). 

 Etické faktory 

Novější síla, která nabývá na významu, je etika. Ta může být definována souborem 

morálních principů a hodnot, kterými se řídí činnost a rozhodování jednotlivce nebo skupiny. 

Etika a morálka slouží jako vodítko, jak jednat správně a spravedlivě v situaci, když jednotlivci 

čelí morálním dilematům. Tato síla by mohla zahrnovat sociální odpovědnost podniků 

(Oxlearn.com, 2012). Etické faktory jsou o sociálních hodnotách, kterými se řídí obchodní 

chování. Tyto faktory působí jako základ pro to, co je správné a co je špatné. Vždy je třeba 

zkontrolovat etické faktory vaší společnosti. To se nemění přes noc, ale malé změny v morálce 

jsou časté (pestleanalysis.com, 2015). 

 

Pro manažery, je důležité průběžně analyzovat tyto faktory a sledovat jak se mění nyní a jak 

by se pravděpodobně mohly měnit v budoucnu. Mnohé z těchto faktorů jsou propojeny. 

Například, technologický vývoj může současně změnit ekonomické faktory (například 

vytvoření nových pracovních míst), sociální faktory (usnadňuje více volného času). Je třeba si 

uvědomit tyto vzájemné vztahy, které se mohou velmi ovlivňovat a produkovat dlouhé a složité 

seznamy (Johnson, 2011). Pro inspiraci, co může patřit do jednotlivých faktorů je použit 

obrázek č. 2. 
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Obrázek 2 - PESTLE analýza 

 

 

 Zdroj: vlastní zpracování 

 

Snahou je nalézt klíčový faktor, který by mohl zásadně ovlivnit chod organizace. Podle Váchala 

(2013) výsledek této analýzy by měl dát odpovědi na následující otázky:  

• Které faktory působí na organizaci? 

• Jaké mohou být účinky těchto vybraných faktorů? 

• Který faktor je nejdůležitější pro blízkou budoucnost? 

Na tyto otázky bylo zodpovězeno na setkáních týmů ke tvorbě strategického plánu SD. 

Odpovědi na uvedené otázky jsou uvedeny v praktické části. 
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2.2.2 Souhrnná analýza 

K souhrnným technikám spadá SWOT a SPACE analýza. SWOT analýza se využívá při 

strategickém řízení a v podnicích je velmi oblíbená. Oblíbená je zejména z toho důvodu, že je 

jakýmsi ukazatelem, který ukazuje, kterým směrem by se měla organizace vydat. Mimo jiné se 

jedná o nástroj, který napomáhá při strategickém rozhodování (Molnár, 2012). Analýza SWOT 

udává interní silné a slabé stránky a externí příležitosti a hrozby organizace (Ritson, 2011).  

 

Obrázek 3 - SWOT analýza 

 

Zdroj: vlastní zpracování (Managemenmania, 2013. a Sunmarketing, 2015) 

 

Na obrázku č. 3 jdou vidět jednotlivé kvadranty, které zhodnocují organizaci, jak z makro tak i 

mikrookolí. Otázkou je však jak naplnit příslušné kvadranty matice vhodnými informacemi. 

Pro vhodné vyplnění je zapotřebí získat data z interních a externích zdrojů, které určí současnou 

pozici organizace. S ohledem na téma bakalářské práce bude přihlíženo převážně k hrozbám a 

příležitostem, které jsou dány vnějším prostředím. Nalezené příležitosti by měly sloužit 

k minimalizaci hrozeb a k rozvoji samotné organizace. Jakmile budeme pracovat s externími 

zdroji je zapotřebí hledat tak, aby data odpovídaly oboru podnikání a vhodnému obecnému 

prostředí. Při vyplnění kvadrantů musíme hledat v externích zdrojích tak, aby se dalo odpovědět 

na následující vybrané otázky:  
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 Je dané odvětví organizace žádané v současné době a bude žádané i v budoucnu? 

 Jaké jsou možnosti pro získání nových zákazníků? 

 Jakým slabým stránkám organizace věnovat pozornost? 

Na zodpovězení zmíněných otázk, pomůže analýza makroprostředí PESTLE (Molnár, 2012). 

Analýza PESTLE je již popsána v podpodkapitole 2.2.1.  V této práci bude matice SWOT 

doplněna i o silné a slabé stránky, které spadají k vnitřnímu prostředí. Z analýzy SWOT lze 

navrhnout čtyři skupiny strategických varianty: 

1. SO – Využití silných stránek k využití příležitostí. 

2. ST – Využít a podpořit silné stránky a eliminovat ty slabé. 

3. WO – Snaha minimalizovat hrozby a maximalizovat příležitosti. 

4. WT – Snaha minimalizovat slabé stránky a vyhnout se hrozbám. 

Skupiny strategií je zapotřebí průběžně znovu analyzovat, protože jak bylo psáno, vnější i 

vnitřní prostředí je dynamické (Kontz a Weihrich, 1993).  

  

Navazující technikou na SWOT analýzu je matice EFE (External Factor Evaluation), která 

hodnotí příležitosti a hrozby organizace. Tato matice ve své podstatě vyhodnocuje výsledky 

z externí analýzy. Při aplikaci je třeba mít na vědomí pár pravidel, které se musí dodržovat. 

1. Počet hrozeb musí být shodný s počtem příležitostí. 

2. Jednotlivým hrozbám a příležitostem budou přiděleny váhy v intervalu 〈0,00 ; 1,00〉, 

přičemž součet všech vah O a T je rovno 1,00. Váhy se přidělují v závislosti na 

důležitost patřičného faktoru. 

3. Následovně se jednotlivým faktorům přidělí hodnoty 1 až 4. Toto hodnotové rozpětí se 

uděluje na základě toho jak, účinně stávající strategie firmy reaguje na příležitosti a 

hrozby. Pokud bude přidělen stupeň vlivu 4, bude to znamenat nejvyšší stupeň reakce 

(vynikající odezva). A naopak stupeň vlivu 1 se bude rovnat nízké reakci (špatná 

reakce). 

Po vyplnění patřičných hodnot do tabulky dle zmíněných pravidel, následuje násobení a sčítání. 

Prvním početním krokem bude násobení stanovené váhy a vlivu v každém řádku pro každý 

faktor. Výsledkem je vážený poměr faktoru. Druhým krokem už je jen součet vážených poměrů 

a suma bude vyjadřovat celkové vážené skóre organizace (Šulák, 2005). Pro shrnutí hodnot a 

matematických operací je vytvořena přehledná tabulka číslo 1, která by měla při aplikaci 

vypadat obdobně. 
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Tabulka 1 - Matice EFE 

 Faktor Váha Vliv Vážený poměr 

n1 Příležitostí 〈0,00 ; 1,00〉 〈1 ; 4〉 VÁHA * VLIV 

n2 Hrozeb 〈0,00 ; 1,00〉 〈1 ; 4〉 VÁHA * VLIV 

Podmínka n1 = n2 ∑ 1,00  ∑ Vážené skóre 

Zdroj: vlastní zpracování (Šulák, 2005) 

 

Celkové vážené skóre je důležité při celkovém vyhodnocení. Nejvyšší skóre, které může 

organizace dosáhnout je 4, 0, což znamená, že reakce na hrozby a příležitosti v odvětví je 

vynikající. Naopak nejnižší hodnota skóre 1,0 naznačuje, že strategie organizace není zacílená 

na předcházení hrozeb a využívání příležitostí v externím prostředí. Je si třeba však uvědomit, 

že celkové hodnocení je subjektivní a proto výsledek matice nemusí být vždy rozhodujícím 

přínosem (Šulák, 2005).   
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3 PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE 

Slezská diakonie je nestátní nezisková organizace, která se zabývá poskytováním služeb v 

sociální oblasti již od roku 1990 a to konkrétně na území Moravskoslezského kraje. Nyní svou 

působnost rozšířila i do dalších krajů a to konkrétně do Jihomoravského a Olomouckého kraje. 

Zastoupení jednotlivých středisek můžete vidět na mapě v příloze číslo 1. Jedná se o církevní 

organizaci evangelicky augsburského vyznání. Nabízené služby jsou poskytovány lidem 

s postižením, seniorům a lidem bez domova. Všichni, kteří jsou v těžkých životních situacích, 

se zde mohou spolehnout na poskytnutí pomoci. SD3 provozuje více jak šedesát středisek s 23 

druhy sociálních služeb a k 10. 6. 2014 má 104 zaregistrovaných sociálních služeb. Přehlednou 

tabulku s druhy sociálních služeb naleznete v příloze číslo 2. Všechna tato střediska jsou 

centrálně řízena z Ústředí Slezské diakonie v Českém Těšíně. Lokalizaci a foto sídla naleznete 

v příloze číslo 3.  Pokud se zacílíme jen na střediska, která slouží jen pro osoby s poruchou 

paměti trpící Alzhemerovou chorobou, tak v současné době SD nabízí pouze jedno středisko 

s lokalizací v Ostravě. Co se týče organizační struktury, tak SD má štábně-liniovou organizační 

strukturu, viz příloha číslo 4. Toto uspořádání zahrnuje jak vztahy mezi útvary, tak i 

jednotlivými oblastmi působnosti. Organizační členění má velký vliv při spolupráci a řízení, 

které má napomáhat k dosažení společného cíle organizace. SD měla k roku 2014 dohromady 

638 zaměstnanců, což můžeme říci, že se řadí do velkých organizací (Slezská diakonie, 2014). 

3.1 Mezinárodní spolupráce 

Mezinárodní spolupráce je velmi důležitá, především k tomu, aby si organizace mezi sebou 

předávaly zkušenosti a nové dovednosti, které pak poslouží jako know-how4. SD tuto důležitost 

nepodcenila a plně využívá kontaktu se zahraničím. Dohromady do roku 2014 SD hostovala 77 

dobrovolníků ze 4 zemí a vyslala 9 dobrovolníků do 7 zemí Evropské unie s názvem programu 

„Rok mezinárodním dobrovolníkem“. Pracovníci tak mají neustále možnost se něčemu novému 

přiučit, a získat nové zkušenosti v dané oblasti, která může být díky těmto zahraničním 

programům zlepšena. Tyto programy, které zajišťují partnerské organizace, jsou nabídnuty i 

klientům a to pro navázání nových kontaktů a přátel. Cílem je ovšem také poznat zahraniční 

kulturu a způsob práce v oblasti sociální péče. Finanční podporu SD poskytuje evropský 

program Mládež v akci, který se od roku 2014 přejmenoval na Erasmus+ a pak důležitý partner 

                                                 
3 SD – Slezská diakonie 
4 Know-how, anglicky přenesený výraz „vědět jak“ je předání si praktických informací pro určitou činnost  
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network EDYN5, který sdružuje organizace, které vysílají a hostují dobrovolníky. SD si 

rozšířila obzory, co se týče internacionální kooperace a zapojila se do spolupráce 

s organizacemi mimo EDYN. Jedná se konkrétně o Peace Works Sweden nebo Palestinian 

Conflict Resolution Centre "Wi’am". Dále potom spolupracuje s izraelskou organizací Amuta 

Chimes Tel Aviv a s německou organizací Neuerkerode. SD spolupracuje s německými 

institucemí Evangelisch-lutherische Landeskirche in Braunschweig a Naemi-Wilke-Stift 

(Slezská diakonie, 2014). 

3.2  Finanční zdroje   

Primárním zdrojem pro zachování samotného chodu celé neziskové organizace SD je 

poskytnutí finančních prostředků z veřejných zdrojů. Již v úvodu jsme se mohli dozvědět, že 

neziskové organizace nejsou zřízené za účelem dosažení zisku, a proto poskytnutí finančních 

zdrojů zajišťuje především Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky. Dalšími 

poskytovateli finanční podpory pro SD jsou krajské úřady, města a obce, nadace a fondy. 

Strukturální fondy Evropské unie napomáhají hlavně v oblasti inovativních a rozvojových 

projektech SD. K zajištění finančních zdrojů napomáhají také veřejné sbírky, fundraisingy6 a 

partneři jako například nadace OKD, MPSV, partnerství programu česko-švýcarské spolupráce, 

Moravskoslezský kraj, statutární město Opava, Ostrava a Frýdek-Místek (Slezská diakonie, 

2014). 

3.3 Vybrané projekty Slezské diakonie 

Slezská diakonie poskytuje 23 druhů sociálních služeb. Aby byla splněná podmínka 

v úvodu, tak v této podkapitole se budeme věnovat jen těm projektům SD, které se budou 

vztahovat na osoby s poruchou paměti trpící Alzheimerovou chorobou.   

3.3.1 Kvalitní život i v nemoci 

Projekt zahrnuje rekonstrukci budovy a je určen pro seniory s poruchou paměti. Cílem je 

rozšířit poskytování sociálních služeb. Zahájení proběhlo v říjnu 2012 a zakončení je 

naplánováno do března 2016. První etapou projektu bylo zajištění know-how v oblasti péče o 

                                                 
5 EDYN - Ecumenical Diaconal Year Network 
6 Fundraining je slovo, které je přejato z angličtiny, a znamená shromažďování zdrojů jak už finančních, tak i 

jiných prostředků pro obecně prospěšnou činnost organizací nebo jednotlivců. 
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osoby s poruchami paměti, prostřednictvím realizace služební cesty pracovníků do Švýcarska. 

Druhá etapa zahrnovala školení pracovníků, jak přistupovat k osobám s poruchou paměti. Tato 

etapa zahrnuje také vyhlášení veřejné zakázky na rekonstrukci budovy. Projekt proběhne 

prostřednictvím partnerství programu česko-švýcarské spolupráce. Na samotný projekt je 

vymezeno 1 266 984 CHF7, což je v přepočtu při současném kurzu8 na měnovém trhu okolo 

32 666 649 Kč (Program švýcarsko-české spolupráce, 2014). 

 

3.4 Strategické plánování na období 2015 - 2018 

Veškeré informace v této podkapitole jsou poskytnuty prostřednictvím účasti na několika 

setkáních pro strategické plánování SD.  

Pro nadefinování nových cílů na rok 2015 až 2018, proběhlo několik setkání, kde se 

diskutovalo o tom, čeho chce Slezská diakonie do příštích let dosáhnout. V průběhu prvního 

setkání, bylo hlavním úkolem zjistit, jaké má organizace hodnoty, mise a vize.  

 

Jako hlavní klíčové hodnoty byly definovány:  

 nabídka pomoci pro každého s osobním přístupem,  

 odpovědnost v různých rovinách,  

 osobní růst, 

 láskyplné vztahy, 

 týmová orientace, 

 transparentnost, 

 respekt. 

 

Mise je definována tak, aby objasnila veřejnosti základní účel organizace. A dne 8. prosince 

2014 bylo formulováno hlavní poslání: „Posláním Slezské diakonie je poskytování kvalitních 

služeb v sociální oblasti na základě křesťanských hodnot.“ Součástí poslání je i motto, které 

zní: „Přinášíme světlo do života potřebných“.  

 

Vize slouží pro nastínění jistého snu o budoucím stavu organizace. Po několika změnách a 

diskuzích byla všemi zúčastněnými schválena následující vize: „Chceme být uznávanou 

                                                 
7 CHF – švýcarský frank  
8 Kurz švýcarského franku 25,7830 Kč ke dni 2. 3. 2015  
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organizací na regionální, národní i mezinárodní úrovni, poskytující vysoce kvalitní sociální, 

sociálně – zdravotní, vzdělávací a prorodinné služby. Chceme rozvíjet sociální podnikání, 

sociálního bydlení a další inovativní aktivity. Svou vizí budujeme v souladu s křesťanskými 

hodnotami a s důrazem na kulturu organizace.“ Organizace se touto vizí obrací k zákazníkům, 

dodavatelům, konkurentům a zaměstnancům. 

 

Úkolem druhého setkání bylo analyzovat vnější prostředí organizace pomocí metody 

PEST.  Vzhledem k tomu, že tato bakalářská práce se soustřeďuje především na aplikaci 

zmíněné metody, nebude tomuto setkání věnována dále pozornost.  

 Třetí setkání spočívalo v analýze vnitřních faktorů organizace metodou lotosového 

květu, přičemž faktory byly přizpůsobené neziskové organizaci. Účastníci setkání byli 

rozděleni do 3 kategorií (sociální služby, sociální podnikání a aktivity ohledně vzdělávání). 

V těchto uvedených třech kategoriích si členové týmu identifikovali své silné a slabé stránky v 

rámci jednotlivých faktorů. Jednotlivé týmy pak své výsledky prezentovaly ostatním a na 

samotný závěr měly dát do kupy 3 až 30 cílů, které považují za podstatné. Výsledkem jsou 

strategické generální cíle, které si organizace sama navolila a rozčlenila do 7 kategorií: identita; 

sociální služby a prorodinné a další aktivity; rozvoj lidských zdrojů; financování a provoz; 

formální a neformální vzdělávání a učení; spolupráce; sociální podnikání a sociální bydlení. 

Cílů je dohromady 52, a vzhledem k tomu, že se jedná o citlivé informace, bude zmíněno pouze 

to, čeho se jednotlivé kategorie týkají.  

 V kategorii identity se organizace chce prosadit v PR9 a kvalitě poskytovaných služeb. 

Součástí je také rozvoj duchovních služeb v rámci posilování identity jak uvnitř, tak i 

navenek.  

 Sociální služby a prorodinné a další aktivity. Tato kategorie se věnuje: osobám se 

zdravotním postižením, osobám bez přístřeší, seniorům, rodině a dětem. Dále zahrnuje 

odborné sociální poradenství a další návazné služby. 

 Rozvoj lidských zdrojů se zabývá personálním řízením, vzděláváním zaměstnanců a 

v neposlední řadě poskytováním stáží. 

 Ve financování a provozu se cíle týkají problematiky de minimis10, způsoby využití 

výdělku z vedlejší hospodářské činnosti. Nedílnou součástí teto kategorie je také 

zajišťování majetku a budov pro realizaci sociálních a jiných služeb.  

                                                 
9 PR – public relations do češtiny přeloženo jako veřejné vztahy. Vztah mezi organizací a veřejností. 
10 Podpora de minimis nebo také podpora malého rozsahu. 
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 Cíle týkající se škol Slezské diakonie a mezinárodního a národního dobrovolnictví se 

nacházejí v kategorii formálního a neformálního vzdělávání a učení. 

 Spolupráce v sobě zahrnuje navazování mezinárodních a tuzemských pracovních 

vztahů.  Snahou je také vyvíjet lobbing a prohlubovat spolupráci mezi Slezskou diakonii 

a Slezskou církví evangelicky augsburského vyznání.  

 Sociální podnikání a sociální bydlení – snaha o rozvoj. 

3.5 Silné a slabé stránky SD 

Z pravidelných setkání se alokovaly silné a slabé stránky, které spadají do vnitřních faktorů 

organizace. V tabulce číslo 2, jsou aplikovány na sociální služby SD. Z tabulky lze jednoznačně 

vyčíst, že ze souhrnné analýzy vyplývá, že v rámci Slezské diakonie převažují silné stránky nad 

slabými. 

 

Tabulka 2 - Sociální služby 

Silné stránky Slabé stránky 

S1. 

 

S2. 

S3. 

S4. 

S5. 

S6. 

S7. 

S8. 

S9. 

 

S10. 

S11. 

S12. 

S13. 

S14. 

Schopnost reagovat na potřeby obyvatel 

a podle toho vytvářet služby  

Kvalita, systém řízení kvality 

Strategický plán 

Budování DaVC 

Schopnost získat EU zdroje 

Image Slezské diakonie  

Duchovní péče 

Promítání hodnot do praxe 

Vyjednávací schopnosti vůči 

poskytovatelům služeb 

Spolupráce se zahraničím 

Spolupráce s DaVC 

Akreditace dobrovolnického programu 

Schopnost vyjednat spolupráci s OSPOD 

Vlastní byty 

W1. 

W2. 

W3. 

W4. 

 

W5. 

 

W6. 

W7. 

W8. 

W9. 

 

W10 

 

 

W11. 

Velký počet „malých služeb“ 

Technický stav budov  

De Minimis 

Závislost na dotacích a 

systému financování 

Snižování solidarity mezi 

službami 

Chybí vlastní zdroje 

Nízké příjmy od klientů 

Schází zdroje na investice 

Obecná neakceptovatelnost 

některých hodnot 

Malá informovanost o 

sociálních službách u široké 

veřejnost 

Nižší mzda zaměstnanců SD 
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4 APLIKACE METOD 

Analýza vnějšího prostředí proběhne prostřednictvím aplikace vybraných metod 

strategického managementu.  

Budou zde uvedeny konkurenční společnosti, které budou se Slezskou diakonií srovnány, a 

to na základě poskytovaných služeb. Je zapotřebí zjistit, čím se konkurenti odlišují a jaký to 

bude mít dopad pro vybranou společnost. Znalost konkurence je pro společnost velmi důležitá, 

protože napomáhá k nadefinování strategických cílů a plánů. 

Klíčovým bude navrhované opatření a řešení, které bude objasněno v kapitole 5.  

4.1 PESTLE analýza 

Úkolem je vybrat takové jednotlivé faktory, které jsou pro námi zvolenou společnost 

nezbytné při jejím výkonu práce. Na vybrané faktory v této kapitole by se měl obzvlášť brát 

ohled při určování strategie a rozhodování do budoucího chodu společnosti. Tato analýza nám 

také pomůže při identifikaci SWOT analýzy, která bude rozepsána v 5. kapitole. Jednotlivé 

faktory jsou různě ovlivňovány. Vše je založeno na tom, na co se chce společnost zaměřit, jaké 

má vytyčené cíle a jakou má strukturu vyprodukované produkce. Kterýkoliv z faktorů může být 

pro danou problematiku zásadní a také naopak je možné, že některý z faktorů bude nepotřebný.  

Při aplikaci bude kladen důraz na cíl práce. Prostřednictvím PESTLE analýzy budou 

zjišťovány makroekonomické trendy neziskové organizace. Z kapitoly dvě, teoretické 

vymezení metod víme, z jakých jednotlivých faktorů se tato analýza skládá.  

4.1.1 Politické a legislativní faktory 

 Právní úprava státních dotací na sociální péči 

Sbírka zákonů 218/2000 o rozpočtových pravidlech ze dne 27. června 2000, kdy parlament 

usnesl na tomto zákoně České republiky právní úpravu dotací. Předmětem úpravy je 

hospodaření s finančními prostředky státu. V této sbírce nalezneme § 7, který pojednává o 

výdajích státního rozpočtu, v 1. odstavci, písmene b) výdaje na dávky důchodového pojištění, 

dávky nemocenského pojištění, dávky státní sociální podpory, dávky sociální péče, ostatní 

sociální dávky, výdaje na hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání a na aktivní politiku 

zaměstnanosti (Zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, 

2000). 



24 

 

 

 Právní úprava dotace pro rok 2015 

Pro rok 2015 nastává pár technických změn ve financování sociálních služeb, kde přechází 

odpovědnost za rozdělování dotací na kraje. Tuto povinnost uděluje § 95 písm. g) zákon o 

sociálních službách, kde je jasně napsáno, že kraj zajišťuje dostupnost poskytování sociálních 

služeb na svém území v souladu se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb. Na tento 

paragraf navazuje § 101a, kde k plnění povinnosti uvedené v § 95 písm. g) se krajům poskytuje 

ze státního rozpočtu účelově určená dotace na financování běžných výdajů, souvisejících s 

poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními 

činnostmi u jednotlivých druhů služeb. Dále se pro rok 2015 připravuje zavedení financování 

sociálních služeb v souladu s pravidly pro poskytování veřejné podpory. K financování 

sociálních služeb se připojí také operační program zaměstnanosti (program 2 - Sociální 

začleňování a boj s chudobou), kdy poskytovatel dotace (kraj) určí, na které služby v rámci sítě 

na území využije státní prostředky a na které Evropské prostředky (Maršíková, 2015). 

 

 Rekodifikace právní úpravy pro služby 

Rekodifikace se snaží vymezit pojem zdravotní služby. Z pohledu zákona o záchranných 

zdravotnických službách se u poskytovatelů zdravotních služeb předpokládá, že budou mít 

veřejnoprávní povolení. Zákon o záchranných zdravotnických službách je doprovázen novým 

občanským zákoníkem, který dle § 2636 a § 2637 definuje péči o zdraví s tím dopadem, že 

spadá na širší okruh poskytovatelů, jako jsou například domácí ošetřovatelé, nebo maséři. 

Z nového občanského zákoníku vyplývá, že poskytovatel péče o zdraví tak nemusí mít 

veřejnoprávní povolení ve smyslu zákona o záchranných zdravotnických službách. Z toho lze 

usoudit, že v těchto dvou zákonicích se nedá pojem poskytování zdravotní péče chápat jako 

synonyma (Poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví ve světle rekodifikace soukromého 

práva – dvoukolejnost právní úpravy, 2015).  

 

 Zdanění neziskových organizací 

Dle § 20 odst. 7 ZDP, mohou neziskové organizace uplatnit snížení základu daně a to až o 

30 %, ale maximálně o 1 000 000 Kč, pokud získané peněžní prostředky z úspory použije ke 

krytí nákladů (výdajů) souvisejících s činností a to nejpozději ve třech bezprostředně 

následujících zdaňovacích obdobích. Toto krytí nákladů se musí stahovat pouze na činnosti, 

z kterých získané příjmy nejsou předmětem daně.   Pokud je snížení menší než 300 000 Kč, pak 

lze odečíst částku 300 000 Kč, maximálně však do výše základu daně (Zdaňování neziskových 

organizací v roce 2014, 2014).  
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 Osvobození od daně z příjmu 

Na osvobození od daně z příjmu má nárok asistent, který má příjem do výše 

důchodu  12 000 Kč a to pokud pečuje o osobu jinou než osobu blízkou. Ovšem příjmy vyšší 

než táto maximálně stanovená částka, už podléhají daní z příjmů a to podle § 4 odst. 1 písm. i) 

zákon o daních z příjmů (Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2014). 

 

 Maximální limit úhrady 

Podle vyhlášky č. 505/2006 Sb. ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá 

ustanovení zákona o sociálních službách § 6 odst. 2 písm. a) maximální limit úhrady za 

poskytnuté služby pečovatelskou službou činí 130 Kč za hodinu (Ministerstvo práce a 

sociálních věcí, 2014). 

 

 Výše příspěvku 

Příspěvky od státu jsou určeny pro osoby, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci a 

potřebují poskytnout pomoc. Pomoc spočívá v poskytování péče a sociálních služeb. Tento 

nárok je předmětem právní úpravy zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Výše 

příspěvku je různá a podle § 11 se člení na příspěvky pro osoby do 18 let a pro osoby starší  18 

let. Hlavní je především stupeň závislosti, který se odvíjí od počtu základních životních potřeb, 

které osoba není schopna bez cizí pomoci zvládnout, jedná se například o komunikaci, mobilitu, 

orientaci, stravování, obouvání atd. Doslovnou citaci § 11 o výši příspěvku můžete nalézt 

v příloze číslo 5 (Předpis č. 108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách, 2007). 

 

 Programovacího období ESIF 2014 – 2020 

Evropská unie připravila programovací období na sedm let, kde vyčlenila finanční 

prostředky pro Českou republiku ve výši 24 mld. eur. Evropské strukturální a investiční fondy 

neboli ESIF je tvořen z: 

1. Evropského fondu pro regionální rozvoj, 

2. Evropského sociálního fondu, 

3. Fondu soudržnosti, 

4. Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, 

5. Evropského námořního a rybářského fondu. 

Cílem je, aby tyto fondy co nejvíce přispěly k naplnění strategického cíle Evropské unie 2020. 

Cílem je „inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění“ (Ministerstvo pro místní rozvoj 

ČR). 
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4.1.2  Ekonomické faktory 

 Průměrná výše mzdy 

Podle webového portálu Ministerstva práce a sociálních věcí činí průměrná hodinová 

mzda pečovatele 225 Kč na hodinu. V této částce je zahrnuto provedení úkonu (mzda 

pečovatele, který je zaměstnancem organizace jako celku, který má své náklady na provoz) a 

čas nezbytný k jeho zajištění (čas pečovatele na cestě, který jede autem) v přepočtu na jednu 

hodinu. Avšak je třeba brát tuto částku jen orientačně, protože každá organizace má jinou 

kalkulaci nákladů. V tabulce č. 3 jsou uvedeny jednotlivé položky, za které má pečovatel právo 

na peněžní příjem. Dále je pak uveden příklad v tabulce č. 4, který znázorňuje konkrétní 

položky, za co vše se musí zaplatit (Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2014). 

 

Tabulka 3 - Jednotlivé položky příjmu 

Úhrada klienta 120,- Kč 

Dotace z MPSV, kraje, obce 50% všech nákladů tj. 112,- Kč 

Přebývá 7,- Kč 

CELKEM 220,- Kč 

Zdroj: Údaje MPSV 

 

Tabulka 4 - Příklad kalkulace hodiny úkonu (pouze ilustrace částek a položek) 

Mzdové náklady pečovatelky na přímý výkon úkonu 100,- Kč 

Mzdové náklady pečovatelky na cestu ke klientovi a zpět 

(1 hodina času na přejezdy 40 km, rozdělené mezi 4 klienty na trase, u 

nichž u každého pečovatelka setrvá 1 hodinu) 
25,- Kč 

Režie organizace (vedoucí, zázemí PS, ochranné pomůcky, vzdělávání 

atd. – částka nákladů provozu rozpočítaná do celkové sumy všech 

provedených hodin všemi pečovatelkami) 
30,- Kč 

Náklady na autoprovoz 

(40 km á 7,- Kč/ 1km, rozděleno mezi 4 klienty na trase, přičemž 

přejezd trvá 1 hodinu) 
70,- Kč 

CELKEM 225,- Kč 

Zdroj: Údaje MPSV 

 

Jak je v tabulce vidět, úhrada klienta nepokrývá celkové náklady poskytnutých služeb. 

Tím, že pečovatelská služba je sociální službou určenou především pro osoby, které se 

nacházejí v nepříznivé sociální situaci, je tato služba z části dofinancována z veřejných zdrojů. 

Veřejné zdroje se snaží pomoci lidem, kteří se nachází v tíživé situaci. Klient musí být předem 

informován za o celkové výši úhrady. Tato úhrada však nesmí přesáhnout maximální výši 

uvedené ve vyhlášce č. 505/2006 Sb. ze dne 15. listopadu 2006. (Ministerstvo práce a sociálních 

věcí, 2014). 
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Průměrná hrubá měsíční mzda v oboru zdravotní a sociální péče se v roce 2014 podle 

českého statistického úřadu pohybovala okolo 24 334 Kč v prvním kvartále a ve 

čtvrtém kvartále tato mzda vzrostla na 25 615 Kč. Co se týče průměrné hrubé mzdy v celé 

České republice, tak se mzda pohybovala okolo 25 686 Kč, avšak v Moravskoslezském kraji se 

mzda rovnala 23 502 Kč. Na grafu č. 1 jsou zaznamenány změny průměrných hrubých mezd 

za posledních 8 čtvrtletí. Z pohledu ziskových a neziskových organizací se mzdy markantně 

nelišily. O oblasti ziskového a neziskového sektoru činily mzdy v podnikatelské sféře 25 646 

Kč a v nepodnikatelské 25 863 Kč (Veřejná databáze ČSÚ, 2015).  

 

Graf 1 - Průměrné měsíční mzdy za posledních 8 čtvrtletí 

Zdroj: vlastní zpracování (ČSÚ, 2014) 

 

 Nezaměstnanost 

Nezaměstnanost je jeden z velmi důležitých ukazatelů, který ukazuje, kolik lidí se v daném 

období nachází bez práce. Právě nezaměstnanost je jeden z mnoha faktorů, který ovlivňuje 

počty žáků na různých oborových středních školách a popřípadě i studentů na vysokých 

školách. Je pravdou, že žáci si převážně vyberou obory, které je baví, ale je dobré si před 

výběrem školy udělat menší průzkum, který stanoví, jaké by měl potenciálně vystudovaný žák 

daného oboru uplatnění na trhu práce.  

 Na webovém portále národního ústavu pro vzdělávání jsou veškeré dostupné informace 

o nezaměstnanosti absolventů z hlediska úrovně vzdělání a skupin oborů vzdělání. Celkový 

vývoj nezaměstnanosti absolventů se výrazně zhoršuje, přitom situace pro absolventy je docela 

přijatelná a to z několika důvodů. Jeden z důvodů je demografický vývoj, počty absolventů 

klesají zapříčiněné odmítavým přístupem k terciárnímu vzdělání a dalším faktorem je zavedení 
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státních maturitních zkoušek na jaře roku 2011. Dle statistik platí, že čím vyšší úroveň vzdělání, 

tím nižší je míra nezaměstnanosti viz tabulka č. 5. 

 

Tabulka 5 - Míra nezaměstnanosti čerstvých absolventů v ČR v letech 2009–2013  

 (dubnové hodnoty) 

Kategorie vzdělání 2009 2010 2011 2012 2013 

Střední odborné s výučním listem  12,0% 17,7% 17,1% 15,1% 26,2% 

Nižší střední odborné vzdělání  25,3% 32,1% 31,3% 29,2% 35,6% 

Střední odborné s MZ a 

odborným výcvikem  

10,5% 17,0% 16,0% 12,4% 19,3% 

Nástavbové vzdělání  13,1% 21,7% 20,6% 17,6% 29,6% 

Střední odborné s MZ  7,8% 10,6% 11,4% 9,0% 14,8% 

Gymnaziální vzdělání  2,4% 3,0% 3,2% 3,1% 4,1% 

Vyšší odborné vzdělání  6,8% 8,9% 9,4% 7,9% 11,9% 

Zdroj: (Nezaměstnanost absolventů podle skupiny oboru vzdělání, 2013). 

  

Z tabulky č. 5 lze vyčíst, že hypotéza toho, že čím větší je úroveň vzdělání, tím nižší je 

míra nezaměstnanosti. Od roku 2009 do roku 2013 lze zaznamenat markantní zvýšení 

nezaměstnanosti, který zapříčiňuje to, že spotřebitelé jsou donuceni méně utrácet své úspory za 

poskytované služby a výrobky, které nejsou pro život důležité. Nárůst nezaměstnanosti nutí 

nejenom absolventy, ale i zaměstnané o vyšší úroveň sebezdokonalení, aby zabránili jejich 

neúspěchu v pracovní kariéře. Negativní dopad to má hlavně na osoby, které vykonávají práci, 

která je nebaví a touží po změně zaměstnání. Tím, že není na trhu práce dostatek pracovních 

nabídek, tak nezbývá nic jiného, než dělat to, co je nebaví a to vede k neefektivnímu výkonu 

práce.  

V tabulce č. 6 je znázorněno kolik procent absolventů ze skupiny oborů Pedagogika, 

učitelství a sociální péče a konkrétně obor sociální činnost se z celkového počtu úspěšných 

absolventů nachází bez zaměstnání. Pro lepší srovnání byl na základě těchto získaných dat 

vytvořen sloupcový graf č. 2, kde jednoznačně vyplývá, že v roce 2014 poklesla v dubnu 

nezaměstnanost (Nezaměstnanost absolventů podle skupiny oboru vzdělání, 2013). 
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Tabulka 6 - Míra nezaměstnanosti absolventů ve skupině oboru a v oboru 

  duben 2013 duben 2014 

Skupina oborů / 

Obor 

Počet 

absolventů 

Míra 

nezaměstnanost

i absolventů 

Počet 

absolventů 

Míra 

nezaměstnanost

i absolventů 

Pedagogika, učitelství 

a sociální péče 

1 848 15,6% 2 004 10,2% 

Sociální činnost 1 342 18,8% 1 417 12,8% 

Zdroj: (Nezaměstnanost absolventů podle oboru vzdělání, 2013). 

 

Graf 2 - Míra nezaměstnanosti absolventů ve skupině oborů Pedagogika,  

 učitelství a sociální péče a konkrétně v oboru sociální činnost 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování (Nezaměstnanost absolventů podle oboru vzdělání, 2013). 

 

Jak bylo psáno, meziroční nezaměstnanost poklesla z 290 na 205 nezaměstnaných 

absolventů ve skupině oboru Pedagogika, učitelství a sociální péče a z 252 na 181 v oboru 

sociální činnost. Příčinou poklesu může být nabídka nových pracovních míst v nově 

vybudovaných pečovatelských centrech, nebo odchod starších zaměstnanců do důchodů. Další 

faktor, který mohl tuto míru nezaměstnanosti snížit je fakt, že po získání příslušné úrovně 

vzdělání si absolvent našel práci v zahraničí a tím uvolnil pracovní místo v České republice pro 

jiného absolventa stejného zaměření. I počet obyvatel s potřebou sociální péče se mohl zvýšit 

a tím poskytnout pracovní příležitost.  

 V 3. čtvrtletí roku 2014 se celková nezaměstnanost podle českého statistického úřadu 

meziročně snížila o 56,9 tisíc osob a počet dlouhodobě nezaměstnaných se snížil o 24,9 tisíc 

osob. Procento nezaměstnanosti kleslo o 1,1 % a činí rovných 6,0 %. Celkový počet osob bez 
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zaměstnání bylo 312 700. Podle dosaženého vzdělání jsou na tom špatně osoby se středním 

vzděláním bez maturity včetně vyučených (6,7 %) a nejhůř na tom jsou osoby se základním 

vzděláním (21,2 %). Trvalá nezaměstnanost přetrvává u vysokoškoláků (3,3 %) a u osob se 

středním vzděláním s maturitou (4,6 %). Vývoj nezaměstnanosti od roku 2012 můžeme 

sledovat na grafickém znázornění číslo 3, kde můžeme sledovat klesající tendenci 

nezaměstnanosti. V 3. čtvrtletí byla zaznamenána nezaměstnanost na úrovni 5, 9 %. Na 

vertikální ose jsou hodnoty uvedené v tisících osobách. 

 

Graf 3 - Vývoj nezaměstnanosti v ČR  

 

Zdroj: Vlastní zpracování (ČSÚ, 2014). 

 

Pokud se zaměříme čistě na moravskoslezský kraj, tak zdejší nezaměstnanost je na 9,80 

%.  Klesající tendencí nezaměstnanosti od prvního čtvrtletí zapříčiňují lepší podmínky na trhu 

práce a následně trend oživení ekonomiky v České republice (ČSÚ, 2014). 

 

 Financování sociálních služeb pro rok 2015 

Doposud je registrováno 2,5 tisíce poskytovatelů sociálních služeb, kde celkové náklady 

systému činí rovných 30 mld. Kč, což je přibližně 0,77 % HDP. Největší nákladovosti jsou 

domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním postižením a následně domovy se 

zvláštním režimem. Naopak nejmenší nákladovosti jsou především u průvodcovských a 

předčitatelských služeb, tlumočnických služeb a potom u tísňové péče. V příloze číslo 6 

můžeme na grafu č. 4 vidět výši poskytnutých dotací od roku 2007 do 23. 1. 2015. V příloze 

číslo 7, nalezneme tabulku č. 7, která ukazuje stavy dotačních řízení pro rok 2015 (Maršíková, 

2014).  
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 Zavedení kalkulačního vzorce 

Momentálně probíhá zavedení kalkulačního vzorce pro poskytovatele sociálních služeb. 

Cílem kalkulačního vzorce je stanovit optimální poměr mezi cenou a kvalitou, kde pak 

samotným výsledkem je informace, která bude vyjadřovat, za jakou cenu lze očekávat úroveň 

poskytované kvality. Vzorec vypadá následovně CN = ON + ostatní náklady, kde CN vyjadřují 

celkové náklady a ON osobní náklady (Maršíková, 2014). 

 

 HDP 

Hrubý domácí produkt zveřejněný dnem 1. dubna 2015 na Českém statistickém úřadě činí 

meziroční růst 2 % pro rok 2014. S tímto ekonomickým růstem, roste spotřeba a s tím i 

příležitost na trhu. V tabulce č. 8, lze zaznamenat výkyvy HDP za posledních 5 let. 

 

Tabulka 8 - Trend HDP 

Ukazatel / Rok 2010 2011 2012 2013 2014 

HDP (%) 2,3 2,0 -0,8 -0,7 2 

Zdroj: vlastní zpracování (ČSÚ, 2015) 

 

 Inflace 

Největší průměrná míra inflace za posledních 5 let byla v roce 2012 (3,3 %) a v roce 2014 

činila 0,4 %. A jak bylo zmíněno v teoretickém vymezení PESTLE, s vysokou mírou inflace se 

negativně projevuje intenzita investiční aktivity organizace, která bude limitovat rozvoj 

ekonomiky. V tabulce č. 9 jsou zaznamenány data v rozmezí 5 let. 

 

Tabulka 9 - Vývoj inflace 

Ukazatel / Rok 2010 2011 2012 2013 2014 

Průměrná inflace (%) 1,5 1,9 3,3 1,4 0,4 

Zdroj: vlastní zpracování (ČSÚ, 2015) 

 

 Reálný efektivní kurz koruny 

„Reálný efektivní kurz koruny (REER) je jedním z indikátorů vývoje mezinárodní 

konkurenceschopnosti země a obecně se jím rozumí různé míry relativních cen nebo nákladů 

vyjádřené v určité měně. Z tohoto pohledu index REER nad 100 signalizuje tendenci ke 

snižování konkurenceschopnosti země proti základnímu období, pokles indexu REER pod 100 

znamená zvyšování konkurenceschopnosti země proti základnímu období (rok 2010).“ (ČSÚ, 

2015). V tabulce č. 10 je opět vybráno rozmezí 5 let.  
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Tabulka 10 - REER 

Ukazatel / Rok 2010 2011 2012 2013 2014 

REER (%) 100,0 102,9 99,5 97,8 94,2 

Zdroj: vlastní zpracování (ČSÚ, 2015) 

4.1.3 Sociální faktory 

 Demografie 

V demografii se zaměříme na průměrné zastoupení seniorů v Evropské unii a v České 

republice. Českou republiku si rozčleníme do jednotlivých krajů a objasníme, v kterých krajích 

je největší výskyt seniorů. Uvedeme délku života žen a mužů včetně celkového přehledu 

v průběhu deseti let. Závěrem objasníme tuzemský a světový výskyt lidí trpících Alzheimerem. 

 Pro porovnání zastoupení seniorů pro rok 2011 s ostatními zeměmi Evropy nám poslouží 

graf č. 5 získaný z ČSÚ, ze kterého lze vyčíst, že největší zastoupení seniorů má Německo, kde 

toto zastoupení činí 20,6 % a naopak nejmenší zastoupení má Irsko a to 11,6 %. Česká republika 

zaznamenala zastoupení seniorů 15, 5 %. Je však třeba brát ohled na to, že data jsou tři roky 

stará a do dnešní doby se mohly procenta zastoupení seniorů a něco málo pozměnit. 

 

Graf 5 - Zastoupení seniorů ve státech Evropy za rok 2011 

Zdroj: (ČSÚ, 2011). 

  

 V roce 2011, bylo na území ČR 1 644 836 osob starších 65 let. Z celkového počtu 

obyvatel České republiky, tvoří senioři okolo 16 % obyvatelstva. V roce 2001 tvořili senioři 14 

% z celkové populace. Počet seniorů se liší podle krajů víz tabulka 11, z které vyplývá, že nejvíc 

osob ve věku 65 a více let se nachází v Praze, což je zapříčiněno hlavně velkou koncentrací 

zalidnění v tomto kraji. Další kraje s největším počtem seniorů jsou: Středočeský kraj, 

Moravskoslezský kraj a Jihomoravský kraj. V procentuálním vyjádření k jednotlivým krajům 
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lze říct, že největší procento s ohledem na množství obyvatel v kraji má Královéhradecký kraj 

(16,8 %) a za ním následuje Zlínský kraj (16,6 %) a kraj Vysočina (16,4 %). Z tabulky lze i 

vyčíst že, kde je nejmenší procento zastoupení, tam se automaticky vyskytují mladí lidé. 

Můžeme tedy říct, že kraj můžeme považovat za „Kraj mladých“, což takto můžeme označit 

Ústecký a Středočeský kraj (ČSU, 2011).  

 

Tabulka 11 - Senioři v České republice a krajích k 26. 3. 2011  

Kraj 
Obyvatelstvo ve věku 65 a více let 

abs v % 

Česká republika 1 644 836 15,8 

Hlavní město Praha 201 029 15,8 

Středočeský kraj 190 911 14,8 

Jihočeský kraj 100 000 15,9 

Plzeňský kraj 92 734 16,3 

Karlovarský kraj 44 538 15,1 

Ústecký kraj 117 899 14,6 

Liberecký kraj 64 949 15,0 

Královéhradecký kraj 92 020 16,8 

Pardubický kraj 82 330 16,1 

Kraj Vysočina 82 741 16,4 

Jihomoravský kraj 188 684 16,2 

Olomoucký kraj 101 647 16,2 

Zlínský kraj 96 398 16,6 

Moravskoslezský kraj 188 956 15,7 

Zdroj: (ČSÚ, 2012). 

 

Naděje dožití nebo také střední délka života, jak už z názvu vyplývá, vyjadřuje věk, 

kterého se osoba průměrně dožije. Délka života se v České republice za posledních pár let 

prodlužuje. Jak ukazuje graf číslo 6, průměrný věk v roce 2012 činil 75,0 let u mužů a 80,9 let 

u žen. Od roku 1993, kdy průměrný věk ženy byl 76,4 let a muže 69,2 let se tato délka dožití 

do roku 2012 prodloužila o 5,8 let u mužů a o 4,5 let u žen (ČSÚ, 2012).  
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Graf 6 - Průměrná délka života mužů a žen v České republice 

Zdroj získaných dat: ČSÚ 

 

Do budoucna se přepokládá, že se věk v České republice bude neustále prodlužovat. 

Vznikly prognózy, že na přelomu století se délka života prodlouží o 10 let. Na základě této 

prognózy byly graficky zkonstruovány stromy života příloha číslo 8 grafy číslo 7, na kterých 

můžeme zaznamenat postupné změny délky dožití až na přelom století 2101. O deset let později 

se průměrný věk vyšplhá na 50 let, kdežto průměrný věk muže v roce 2013 činil 40,0 let a u 

ženy 42,9 let. V roce 2050 by v Česku mohlo být 15 tisíc stoletých občanů. Procentuální 

zastoupení věkové skupiny 65 let a více stoupne do roku 2101 a to z 16,8 % na 32,5 %. Celkový 

počet obyvatel v roce 2013 činil 10,516 milionů a do roku 2100 tento počet klesne a to 

pravděpodobně na 7,684 milionů obyvatel (ČSÚ – Němečková a kol., 2013). 

Je zde mnoho příčin, které způsobují prodloužení věku dožití například: 

a) Medicína – výskyt nových metod operací, vývoj nových léků proti virům 

b) Genetika – rodina, která měla dlouho žijící předky, tak se může tato genetická 

informace předávat z generace na generaci 

c) Technologie – neustálé inovace, které ulehčují lidem život 

d) Pohlaví – ženy žijí déle než muži, obecně je to také dáno typem práce, kdy muž 

odvádí fyzicky náročnější práci, než žena (př: havíř, práce na stavbách,…) 

e) Fyzická aktivita – sporty jako jízda na kole, tenis, obecně i procházky atd. 

f) Stravování – zdravé stravování napomáhá k prodloužení života 

g) Životospráva – správné stravování, hygiena, prevence proti nemocem, způsob 

odpočinku apod. 
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Alzheimerova choroba se na celosvětové populaci podílí přibližně na 5,4 % a to u osob ve 

věku 65 let. V České republice trpí touto chorobou okolo 120 až 130 tisíc osob, kde se týká  30 

- 50 % starší populace ve věku 85 let. Z hlediska globálního se Alzheimer vyskytuje přibližně 

u 26 milionů lidí a každým rokem přibývá dalších 5 milionů lidí. Kolem roku 2040 by se 

odhadoval celosvětový počet lidí okolo 81,1 milionů, kteří by byli postihnuti touto závažnou 

chorobou (Alzheimer nadační fond, 2014).  

 

 Trendy v péči o lidi 

Podle World Alzheimer’s Report 2013 je v dnešní době nedostatek pečovatelů. Počet lidí, 

kteří budou potřebovat pečovatele, se do budoucích 40 let ztrojnásobí. Alzheimer’s Disease 

International (ADI) se snaží o to, aby byl vytvořen národní plán boje s demencí. ADI zároveň 

podněcuje vlády k tomu, aby tento plán brali jako jednu z hlavních priorit a poskytly tak 

finanční prostředky pro kvalitní a spolehlivou zdravotní a sociální péči. Dalším trendem jsou 

pečovatelské domy, kdy kapacity těchto ústavů jsou omezené a někdy se stává, že najít místo 

v blízkosti bydliště je velmi obtížné. Probíhají i veřejné sbírky na podporu Alzheimerovy 

choroby (Česká alzheimerova společnost, 2013). 

 

 Významné události (viz příloha číslo 9) 

4.1.4 Technologické faktory 

 Inovace a využití technologie 

Jak je známo, technologie jde neustále kupředu, a každým dnem se na trhu objevují nová 

zařízení. Tato inovace slouží především k tomu, aby technologie pomáhala lidem. Snaha 

pomoci hendikepovaným, jako jsou zrakově, popřípadě pohybově postižení, je velká. Na trhu 

existuje již spousta pomůcek, které pomáhají při čtení, pohybu, učení, přenosu dat, 

procvičování paměti, monitorování, sdílení informaci aj. Využít těchto výrobků by měla každá 

organizace, a to především pro zkvalitnění nabízených služeb a mimo jiné, také ke snížení 

nákladů. Námi analyzovaná nezisková organizace by využitím těchto technologií dostala 

značnou konkurenční výhodu. 

 

 Využití technologií v PR a fundrasingu 

Vztahy s veřejností a získávání finančních prostředků na obecně prospěšnou činnost jsou 

pro neziskové organizace velmi zásadní, a to především proto, aby se zviditelnily a daly do 

povědomí veřejnosti. Právě komunikace s veřejností je jeden z dalších mnoha faktorů pro 
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zachování samotné organizace. Mezi pomocné prostředky a systémy spadají online konference 

a skype pohovory, spoty a QR kódy, dobročinné jarmarky, aj. 

4.1.5 Etické faktory 

 Rovné příležitosti a solidarita 

U neziskových organizací se předpokládá, že budou poskytovat rovné příležitosti všem, bez 

ohledu na míru postižení, závislosti, barvu pigmentu či sexuální orientaci. Patřičná pomoc by 

měla být poskytnuta všem, kteří ji v nouzi potřebují. Rovné příležitosti a solidarita dělá dobré 

jméno organizaci. Buduje si tak důvěru veškerých dosavadních klientů a potenciálních klientů, 

kteří zvažují, zda mají nabízených služeb využít. Potenciální klienti jsou pro budoucí zachování 

chodu celé organizace velmi důležití. Pokud tito klienti uvidí, že se neziskové organizace staví 

ke všem klientům rovně a solidárně, tak se vytvoří jistá důvěra, kdy veškerý strach z předsudků 

a odmítnutí jde stranou.  

 

 Postoje lidí k Alzheimerově chorobě 

Na základě Světové zprávy o Alzheimerově chorobě v roce 2012 byly prostřednictvím 

dotazníku zjištěny názory a postoje lidí, kteří touto chorobou trpí a osob, které o ně pečují. Na 

dotazníku se podílelo více než 150 lidí s demencí a více než 2000 pečujících z 54 zemí. Tyto 

zjištěné informace poskytla organizace Alzheimer's Disease International. 

Z výzkumu vyšlo, že 75 % lidí s demencí a 64 % jejich rodinných pečujících se domnívá, 

že lidé v jejich zemi je vnímají negativně. 40 % lidí s demencí tvrdí, že lidé se k nim chovají 

jinak, nebo se jim dokonce vyhýbají.  Taktéž si myslí, že jsou vyčleňováni z každodenního 

života, kdy 60 % z nich pak ztrácí kontakt se svými tehdejšími přáteli. Podle výzkumu, by se 

mohl změnit postoj lidí k lidem s Alzheimerem tím, že by získali větší povědomí o tom, co tato 

choroba obnáší (Česká alzheimerova společnost, 2012). 

 

 Postavení rodiny ve společnosti 

Rodina je základní kámen pro podporu, poklidný vztah a vzájemné porozumění. Dnešní 

novomanželé řeší základní otázku, zda jsou schopni uživit početnou rodinu. Zde nastává zlom, 

kdy ve velké míře ubývají početné rodiny, protože pokud pár plánuje mít dítě, tak chce mít 

jistotu, že pro nového člena rodiny zajistí vše potřebné do života.  

Může nastat situace, kdy si pár po několika letech přestane rozumět a dochází tak k rozvodu. 

Při rozvodovém řízení se mimo jiné pak řeší otázka svěření dítěte do péče. Tento rozpad rodiny 
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má negativní vliv jak na členy rodiny (negativní sociální postoj, sklony k alkoholismu či jiným 

návykovým látkám aj.), tak hlavně na psychiku dítěte.  

4.2 Konkurenční srovnání 

Pro konkurenční srovnání se Slezskou diakonii byly vybrány organizace, které nabízí stejné 

poskytnutí sociální péče na území Moravskoslezského kraje v oblasti Ostravy. Jedná se o služby 

pro seniory trpící Alzheimerovou chorobou a ztrátou kognitivních funkcí (demencí). Základní 

charakteristiky vybraných organizací jsou rozepsány v tabulce 12. Další informace o 

jednotlivých společnostech pak budou podrobně rozepsány.  

 

Tabulka 12 - Seznam organizací 

Rok založení Název společnosti Právní forma 

1985 Domov Korýtko, příspěvková 

organizace 

Příspěvková organizace 

1919 Charita Česká republika Církevní nezisková organizace 

1990 Slezská diakonie Církevní nezisková organizace 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Aby bylo srovnání s konkurenty komplexní, tak jako první je vybrána organizace, která se 

zabývá specializovanou péči o lidi trpící demencí. Oproti zmíněným konkurentům poskytuje 

klientům pobytové sociální služby. Druhým konkurentem je zas naopak společnost, která od 

roku 2004 poskytuje podobné služby jako Slezská diakonie na území Ostravy. První konkurent 

byl vybrán záměrně, aby byly vidět jisté odchylky. Z tabulky 4.7 vyplývá, že Charita Česká 

republika působí na trhu ze všech zmíněných organizaci nejdéle a naproti tomu Slezská 

diakonie patří k těm novějším. Charita Česká republika se tak staví na první příčku mezi 

organizace se stabilním postavením na trhu. Stabilním postavením se zde chápe organizace, 

která má již dlouhou tradici v poskytování sociálních služeb a je zakotvena v podvědomí 

každého, kdo potřebuje pomoc v nouzi.  

4.2.1 Domov Korýtko, příspěvková organizace 

Od roku 1985 poskytuje služby seniorům. Z počátku byl domov založen jako rozpočtová 

organizace a od 1. 1. 2001 byl oficiálně změněn na příspěvkovou organizaci. Domov se nachází 

v části Ostrava – Zábřeh.  Organizace disponuje kapacitou 259 míst. Pro seniory je poskytnuto 

226 míst a dalších 33 míst je určeno pro klienty se speciálním režimem. Počet zaměstnanců k 
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datu 1. 1. 2015 dle organizačního členění činí rovných 170 zaměstnanců. Z vedlejší 

hospodářské činnosti pro rok 2014 činily náklady organizace ve výši 490 tis. Kč, výnosy ve 

výši 600 tis. Kč a zisk byl + 110 tis. Kč (Domovkorýtko.cz, 2014) . Pro tentýž rok je organizaci 

přiznána dotace ve výši 10 623 tis. Kč. Z této celkové dotace bylo přiděleno 82 % pro domov 

pro seniory a zbylých 18 % pro domov se zvláštním režimem (MPSV, 2014). Za rok 2014 

získala dohromady organizace 525 060 Kč z jiných zdrojů. Pro rok 2015 jsou z vedlejší 

hospodářské činnosti předpokládány náklady 480 tis. Kč, výnosy 640 tis. Kč a zisk 160 tis. Kč. 

Cena jedné noci v tomto domově činí 159 Kč (Domovkorýtko.cz, 2014). 

4.2.2 Charita Česká republika 

 Tato nestátní nezisková organizace vznikla již v letech 1919 a doposud má širokou síť 

jak u nás, tak i v zahraničí. V České republice má 348 farních, městských a oblastních Charit. 

V oblasti Ostravy byla vybrána Charita Ostrava, která zde začala působit od roku 1991. 

V Ostravě jsou dohromady 4 domovy, které slouží pro seniory a jeden z nich byl vybrán na 

základě cílové skupiny, a tou jsou osoby trpící demencí. Charitní dům sv. Alžběty - denní 

centrum pro seniory byl založen v roce 2004 v Ostravě - Mariánské Hory. Počet zaměstnanců 

v celé organizaci je 267 zaměstnanců a z toho pro poskytnutí požadované peče v Charitativním 

domě sv. Alžběty – denní centrum pro seniory činí 2 až 3 zaměstnanci. Kapacita denního centra 

je 10 osob. V roce 2013 využilo služeb 11 osob.  Pro přechodný pobyt je vyčleněna kapacita 

46 osob, kde tuto službu využilo 98 osob. Zařízení pro přechodný pobyt seniorů má 32 

zaměstnanců. Z nejaktuálnějších zveřejněných dat Charity Ostrava činily tržby za vlastní výkon 

za rok 2013 celkem 56 774 tis. Kč. Z pohledu výnosů a nákladů za rok 2013 se výnosy rovnají 

108 064 tis. Kč a náklady 106 959 tis. Kč, kde největší položkou nákladů jsou osobní náklady 

69 807 tis. Kč. Hospodářský výsledek Charity Ostrava se tak nachází v kladných číslech a to 

v částce + 1 105 tis. Kč (Ostrava.caritas.cz, 2015). V oblasti investic byla pro rok 2014 přiznána 

Charitě Ostrava dotace 21 897 tis. Kč, z této sumy bylo vyčleněno pro Charitativní středisko 

sv. Alžběty 2 679 tis. Kč. Z této přidělené dotace putovalo 87 % pro zařízení pro přechodný 

pobyt a 13 % pro denní centrum pro seniory (MPSV, 2014).  Náklady denního centra 778 tis. 

Kč a zařízení pro přechodný pobyt seniorů 12 374 tis. Kč. Dohromady tak položka nákladů 

tvoří 13 152 tis. Kč. Cena jedné noci je 185 Kč (Ostrava.caritas.cz, 2015). 
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4.2.3 Slezská diakonie 

O Slezské diakonii jsme se mohli dočíst v kapitole 3, ale aby bylo srovnání přesnější, 

tak bude vybrán domov SILOE Ostrava. Denní centrum pro seniory vznikl v roce 2001 a od 

roku 2003 jsou zde odlehčovací služby pro seniory. Lokace střediska se nachází v Ostravě - 

Nová Ves. V domově je klientům poskytován individuální přístup a pomoc pro zachování co 

největší míry soběstačnosti. Jedná se především o klienty s poruchami paměti způsobenými 

Alzheimerovou chorobou, nebo vaskulární demencí. Z výroční zprávy za rok 2013 vyplývá, že 

centrum denních služeb s kapacitou 20 uživatelů, využilo 52 klientů a odlehčovacích služeb 

s kapacitou 12 uživatelů, využilo 32 klientů. Celkové výnosy a náklady střediska za rok 2013 

se rovnají a činí 5 376 tis. Kč, z čehož vyplývá, že zisk je nulový (Slezská diakonie, 2013). 

Z hlediska dotačního řízení za rok 2014 byla Slezské diakonii přiznána dotace 101 449 tis. Kč. 

Z této dotace se domovu SILOE Ostrava vyčlenilo 1 680 tis. Kč (MPSV, 2014). Odlehčovací 

služby si zasloužili 29% podíl a zbylých 71 % centrum denních služeb Kč (MPSV, 2014). Jedna 

trávená noc v tomto zařízení stojí 180 Kč (Slezská diakonie, 2012). 

4.2.4 Shrnutí získaných dat  

Je zjevné, že každá organizace se liší poskytováním sociálních služeb. Při hledání 

konkurentů v oblasti Ostravy bylo obtížné najít organizace se shodnou nabídkou služeb. Pro 

lepší přehled zjištěných poznatků je vytvořena tabulka 13. Souhrn v tabulce se bude vztahovat 

jen a pouze pro cílovou skupinu. 

  



40 

 

 

 

Tabulka 13 - Souhrn dat pro rok 2014 

 Domov Korýtko, 

příspěvková 

organizace 

Charitní dům sv. 

Alžběty 

Domov SILOE 

Ostrava 

Rok vzniku 1985 2004 2001 

Lokace 
Petruškova 2936/6 

Ostrava - Zábřeh 

Zelená 2514, 

Ostrava - Mariánské 

Hory 

Rolnická 55, 

Ostrava - Nová Ves 

Poskytované služby 

- Péče o pacienty 

s demencí, 

- jídelny, 

- aktivity pro 

seniory. 

- Péče o pacienty 

s demencí, 

- denní stacionář, 

- krátkodobé pobyty, 

- terénní služby, 

- svépomocné 

skupiny. 

- Péče o pacienty 

s demencí, 

- denní stacionář, 

- krátkodobé pobyty, 

- terénní služby 

Kapacita 

- 33 míst se 

zvláštním režimem 

- 10 osob pro denní 

centrum 

- 46 osob pro 

přechodný pobyt.  

- 20 osob pro denní 

centrum 

- 12 osob pro 

odlehčovací služby 

Počet uživatelů 

k roku 2013 
 

- 11 pro denní 

centrum, 

- 98 pro přechodný 

pobyt. 

- 52 pro denní 

centrum, 

- 32 pro odlehčovací 

služby 

Cena na jednu noc 159 Kč 185 Kč 180 Kč 

Počet zaměstnanců 

170 

- 2 až 3 pro denní 

centrum, 

- 32 pro přechodný 

pobyt. 

 

Dotace v tis. Kč 1 940 2 679 1 680 

Výnosy v tis. Kč 600   5 376 (rok 2013) 

Náklady v tis. Kč 490 13 152 (rok 2013) 5 376 (rok 2013) 

Zisk v tis. Kč 110  0 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Srovnání získaných dat z tabulky bude jen ve stejných parametrech a odlišnosti jako například 

kapacity pro zvláštní režim, pro přechodný pobyt a pro odlehčovací služby nebudou brány 

v úvahu. Z tabulky vyplývá, že Domov Korýtko, příspěvková organizace je nejstarší. Naopak 

nejmladším poskytovatelem sociálních služeb pro cílovou skupinu je Charitní dům sv. Alžběty.  

Co se týče lokace tak Domov Korýtko a Charitní dům sv. Alžběty se od sebe nachází ve 

vzdálenosti 7 kilometrů. Dostupnost městské hromadné dopravy do Domova korýtka není příliš 

obtížná, jezdí tam 4 tramvajové linky a následně se jde 800 metrů pěšky od zastávky Kotva. 

Charitní dům sv. Alžběty má lepší dostupnost, k tomu aby se potenciální klient dostal na místo, 
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má na výběr 8 tramvajových linek a od zastávky Mariánské Náměstí je to 650 metrů na místo 

určení. Pokud se zaměříme na domov SILOE, tak nejbližší poskytovatel obdobné péče se 

nachází ve vzdálenosti 3 kilometry a jedná se o Charitní dům sv. Alžběty.  Aby se klient dostal 

městskou hromadnou dopravou do domova SILOE, může využít 9 tramvajových linek na 

stanici Nová Ves Vodárna a od této zastávky jít pěšky 800 metrů. Domov SILOE tak má 

dostupnost o jednu tramvajovou linku lepší, než Charitní dům sv. Alžběty, avšak delší pěší 

docházku od zastávky. S ohledem na dostupnost se na nejlepší místo lokace staví Charitní dům 

sv. Alžběty. Je však vzít na vědomí, že se jedná o subjektivní názor. Další položkou jsou 

poskytované služby, které nebudou komentovány, protože se od sebe trochu liší a najít shodné 

poskytovatele služeb bylo nemožné. Byli vybrání jen ti poskytovatelé, kteří se zabývají hlavně 

péči o pacienty s demencí. Největší kapacita pacientů je v Charitním domově sv. Alžběty 

s disponibilním počtem 56 míst. Počet uživatelů k roku 2013 se nepodařilo nalézt u domova 

Korýtko. Domov SILOE mělo k roku 2013 pro denní centrum o 51 uživatelů víc oproti domovu 

sv. Alžběty, což značí spokojenost klientů se službami v domově SILOE. Parametr ceny na 

jednu noc vyjde nejdráž u domova sv. Alžběty, nejlevněji v domově Korýtko. Největší počet 

zaměstnanců (170) je v domově Korýtko. Z těchto tří poskytovatelů využívá nejvíce dotace 

domov sv. Alžběty a naopak nejméně domov SILOE. Zisk a výnosy domova sv. Alžběty se 

nedaly nikde dohledat. Z pohledu zisku tak můžeme srovnat pouze domov Korýtko a domov 

SILOE, kde z tabulky vyplývá, že domov Korýtko má zisk 110 000 Kč, a domov SILOE 0 Kč, 

což naznačuje plné využití finančních zdrojů. 
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5 SHRNUTÍ A DOPORUČENÍ 

5.1 SWOT analýza 

Z druhé kapitoly již víme, co souhrnná analýza SWOT zahrnuje, a z čeho převážně vychází. 

Završením této strategické analýzy je zjištění silných stránek, slabých stánek, příležitostí a 

hrozeb pro námi vybranou neziskovou organizaci. Do matice SWOT zavedeme nejvýznamnější 

parametry, které vyplynuly z analýzy PESTLE, a pokud je to možné, tak můžeme doplnit něco 

navíc. Aby byla matice lépe přehledná, bude pro každý zjištěný a uvedený parametr přiřazen 

patřičný znak (S, W, O, T) a pořadové číslo. 

 

Tabulka 14 - Souhrnná analýza SD 

Silné stránky Slabé stránky 

S1. 

S2. 

S3. 

S4. 

S5. 

S6. 

Zázemí velké organizace SD 

Široké spektrum sociálních služeb 

Dobré jméno organizace SD 

Plné využití finančních zdrojů 

Mezinárodní spolupráce 

Rovné příležitosti a solidarita ke 

klientům 

W1. 

 

W2. 

 

W3. 

 

Malá informovanost o sociálních 

službách u široké veřejnost 

Závislost na dotacích a systému 

financování 

U zaměstnanců SD menší průměrná 

mzda na rozdíl od ziskových 

společností 

Příležitosti Hrozby 

O1. 

 

O2. 

 

O3. 

 

O4. 

O5. 

O6. 

 

 

 

Prodlužující se délka života jako 

příležitost k rozvoji sociálních služeb 

Zvyšující se poptávka po sociálních 

službách 

Snižující se nezaměstnanost v oboru 

sociální služby 

Dotační výpomoci 

Zvýšení minimální mzdy 

Spolupráce s tuzemskými a 

zahraničními organizacemi  

T1. 

T2. 

 

T3. 

T4. 

 

T5. 

 

T6. 

T7. 

 

Nezájem veřejnosti o výpomoc 

Konkurence (ziskové organizace, 

podnikatelé) 

Ztráta důvěry klientů 

Neschopnost klientů, uhradit některé 

služby 

Nedostatečná podpora města pro 

udržení služeb 

Časté legislativní změny  

Inovace a využití technologie 
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O7. 

 

 

O8. 

O9. 

O10. 

 

O11. 

Zvyšující se počet osob se závažným 

psychickým onemocněním a 

poruchami paměti 

Trendy v péči o lidi 

Inovace a využití technologie 

Přenesení dotačních řízení ze státu na 

kraj (lehčí administrativní zátěž) 

Nové programovací období ESIF 

 

Z výstupu analýzy SWOT vyšla značná převaha příležitostí nad hrozbami a silné stránky nad 

slabými. Tento fakt je značně pozitivní pro další vývoj organizace. Výsledek analýzy pomůže 

managementu Slezské diakonie identifikovat vnitřní a vnější faktory, které mají určitý vliv na 

organizaci. Z analýzy SWOT lze navrhnout následující strategie pro SD. 

SO – Využití silných stránek k využití příležitostí. 

 Prodlužující se délka života jako příležitost k rozvoji sociálních služeb O1 v souladu s S2 

širokého spektra sociálních služeb. 

 Využití širokého spektra sociálních služeb - S1, dobrého jména organizace SD - S3 a 

mezinárodní spolupráce – S5 pro příležitost O2 – zvyšující se poptávku po sociálních 

službách.  

 Pro O4 – dotační výpomoci využít dobrého jména organizace S3.  

 O6 – spolupráce s tuzemskými a zahraničními organizacemi za využití silné stránky 

organizace S5 – mezinárodní spolupráce a S3 – dobrého jména organizace. 

 Využít příležitosti O7 – Zvyšující se počet osob se závažným psychickým onemocněním a 

poruchami paměti za pomoci nabídky S2 – širokého spektra sociálních služeb a S4 – plné 

využití finančních zdrojů (tím se rozumí zainvestovat například do denních stacionářů, 

domovů pro seniory, odlehčovacích služeb, aj.).  

 S4 – využití finančních zdrojů na O9 – inovace a využití technologií. 

ST – Využít a podpořit silné stránky a eliminovat hrozby z externího prostředí. 

 Pro snahu eliminovat T1 – Nezájem veřejnosti o výpomoc a T3 – ztráta důvěry klientů, lze 

využít silné stránky S1 – zázemí velké organizace SD, v souladu S3 – dobré jméno 

organizace a S6 - Rovné příležitosti a solidarita ke klientům, které pomohou získat 

pozornost a důvěru potenciálních klientů. Zapojením S4 – využití finančních zdrojů na 

podporu marketingu organizace by se tak mohlo dosáhnout synergického efektu. 
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 Pro eliminaci konkurence a nedostatečnou podporu města pro udržení služeb viz T2 a T5  

je zapotřebí využít S2 – širokého spektra sociálních služeb, který pomůže organizaci více 

diverzifikovat služby, které se budou lišit od jiných organizací, a tímto zároveň přinese 

organizaci určitý prospěch. Lze zapojit i S5 – mezinárodní spolupráce, která může 

organizaci zajistit širší know-how. 

 Hrozba jako je T7 – inovace a využití technologií, se dá zajistit S4 a S5, neboli využití 

finančních zdrojů (na nákup alespoň základních rehabilitačních pomůcek a informačních 

systémů) a mezinárodní spolupráce (sledování a zavedení nových technologických změn, 

které se vyskytují i mimo ČR). 

WO – Snaha minimalizovat hrozby a maximalizovat příležitosti. 

 W1 - Malá informovanost o sociálních službách u široké veřejnost by se dala minimalizovat 

prostřednictvím O2  - zvyšující se poptávkou po sociálních službách. Kde by se dalo využít 

jistého požadavku na klienta, u kterého bude provedena služba. Jednalo by se o to, že pokud 

by byl klient spokojen s odvedenou službou, tak aby rozšířil dobré recenze o provedené 

službě a organizaci, tím by se roztáhla síť o informovanosti u veřejnosti. O4 – dotační 

výpomoc by zas pomohla v oblasti marketingu, O6 – spolupráce s tuzemskými a 

zahraničními organizacemi by pomohla v know-how a v neposlední řadě O7 - zvyšující se 

počet osob se závažným psychickým onemocněním a poruchami paměti kde tento rostoucí 

trend do budoucna zajistí zvýšenou poptávku po informacích v oblasti sociálních služeb. 

 U zaměstnanců SD menší průměrná mzda na rozdíl od ziskových společností neboli W3. 

Tato slabá stránka organizace se dá napravit jinou zajímavou nabídkou pro zaměstnance. 

Například O6 – spolupráce s tuzemskými a zahraničními organizacemi, kde se dá 

zaměstnancům nabídnout pracovní výjezd pro navázání nových pracovních vztahů a na 

zdokonalení jazykových schopností aj. O5 - zvýšení minimální mzdy by mělo napomoct 

k vyrovnání těchto rozdílů.  

WT – Snaha minimalizovat slabé stránky a vyhnout se hrozbám. 

 W3 – U zaměstnanců SD mají menší průměrnou mzdu na rozdíl od ziskových společností 

a T2 – konkurence jako jsou ziskové organizace a podnikatelé, to jsou velmi nebezpečné 

kombinace pro neziskový sektor. Jedno z možných řešení může být poskytování již 

zmíněných pracovních příležitostí, jako jsou výjezdy do zahraničí, popřípadě použít 

motivační nástroje jako jsou například nové formy práce, nebo poskytování pružné 

pracovní doby. 



45 

 

Dále lze nyní odpovědět na následující otázky, které byly uvedeny v podpodkapitole  2.2.2 

Souhrnná analýza. 

 Které hrozby jsou zásadní pro danou oblast organizace?  

Hrozby T1 až T7 jsou pro danou oblast organizace zásadní. 

 Jaké makroekonomické faktory jsou klíčové pro úspěch? 

Makroekonomické faktory O1 až O11 jsou klíčové pro úspěch. 

Pro upřesnění jaká hrozba je zásadní pro organizaci a který z makroekonomických faktorů je 

klíčový pomůže matice EFE v podkapitole 5.2. 

 Je dané odvětví organizace žádané v současné době a bude žádané i v budoucnu? 

Dle příležitosti O2 .je dané odvětví žádané. 

 Jaké jsou možnosti pro získání nových zákazníků? 

Pro získání nových zákazníků lze využít silných stránek S1 až S6. 

 Jakým slabým stránkám organizace věnovat pozornost? 

Organizace by měla věnovat pozornost slabým stránkám W1 až W3. 

   

5.2  Matice EFE 

Ze SWOT analýzy, vyšel větší počet příležitostí, než hrozeb. Na základě tohoto faktu nelze 

splnit první podmínku rovného počtu příležitostí a hrozeb, postačí, když suma vah se bude 

rovnat 1. 

Tabulka 15 - Vyhodnocení matice EFE 

Faktory Váha Vliv Vážený poměr 

Příležitosti 

O1. 
Prodlužující se délka života jako příležitost k rozvoji 

sociálních služeb 1% 3 0,03 

O2. Zvyšující se poptávka po sociálních službách 22% 4 0,88 

O3. Snižující se nezaměstnanost v oboru sociální služby 5% 3 0,15 

O4. Dotační výpomoci 9% 3 0,27 

O5. Zvýšení minimální mzdy 2% 2 0,04 

O6. 
Spolupráce s tuzemskými a zahraničními 

organizacemi 9% 4 0,36 
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O7. 
Zvyšující se počet osob se závažným psychickým 

onemocněním a poruchami paměti 10% 4 0,40 

O8. Trendy v péči o lidi 1% 3 0,03 

O9. Inovace a využití technologie 2% 3 0,06 

O10. 
Přenesení dotačních řízení ze státu na kraj (lehčí 

administrativní zátěž) 1% 3 0,03 

O11. Nové programovací období ESIF 2% 3 0,06 

Hrozby 

T1. Nezájem veřejnosti o výpomoc 2% 2 0,04 

T2. Konkurence (ziskové organizace, podnikatelé) 10% 2 0,20 

T3. Ztráta důvěry klientů 10% 2 0,20 

T4. Neschopnost klientů, uhradit některé služby 1% 2 0,02 

T5. Nedostatečná podpora města pro udržení služeb 9% 2 0,18 

T6. Časté legislativní změny 2% 3 0,06 

T7. Inovace a využití technologie 2% 3 0,06 

SUMA 100%   3,07 

 

Z matice EFE vyplývá, že výsledné vážené skóre se rovná 3,07. Tento výsledek je pozitivní 

pro SD. Hodnota říká, že strategie organizace má výtečnou reakci na hrozby a příležitosti v 

odvětví. Obecně lze říci, že organizace má velmi dobrou externí pozici. Prostřednictvím matice 

EFE je zjištěno na co by se měly zaměřit strategické cíle. Největší váha je přidělena O2 - 

zvyšující se poptávka po sociálních službách, neboť je zde předpokládaná velká důležitost, 

která může velmi pozitivně ovlivnit chod a existenci organizace.  U hrozeb pak byla přidělena 

největší váha T2 - konkurence a T3 ztráta důvěry klientů.  Důvodem je, že s příchodem silné 

konkurence se může organizace ocitnout v nesnázích a se ztrátou důvěry klientů je spojen 

masivní odchod klientů ke konkurenci.  

5.3 Doporučení na základě souhrnné analýzy  

Souhrnná analýza SD ukázala, že silné stránky převažují nad slabými a příležitosti nad 

hrozbami a proto je navržena strategie SO, která je rozepsána v podkapitole 5.1 SWOT analýza. 

SO – Využití silných stránek k využití příležitostí. 
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 Prodlužující se délka života jako příležitost k rozvoji sociálních služeb O1 v souladu s S2 

širokého spektra sociálních služeb. 

 Využití širokého spektra sociálních služeb - S1, dobrého jména organizace SD - S3 a 

mezinárodní spolupráce – S5 pro příležitost O2 – zvyšující se poptávku po sociálních 

službách.  

 Pro O4 – dotační výpomoci využít dobrého jména organizace S3.  

 O6 – spolupráce s tuzemskými a zahraničními organizacemi za využití silné stránky 

organizace S5 – mezinárodní spolupráce a S3 – dobrého jména organizace. 

 Využít příležitosti O7 – Zvyšující se počet osob se závažným psychickým onemocněním 

a poruchami paměti za pomoci nabídky S2 – širokého spektra sociálních služeb a S4 – 

plné využití finančních zdrojů (tím se rozumí zainvestovat například do denních 

stacionářů, domovů pro seniory, odlehčovacích služeb, aj.).  

 S4 – využití finančních zdrojů na O9 – inovace a využití technologií. 

Strategické cíle SD by se tedy měli soustředit na využití příležitostí a silných stránek. Na 

odstranění hrozeb může být věnována menší pozornost.  

Výsledek váženého skóre v matici EFE se rovná 3, 07. To znamená, že strategie organizace 

má velmi dobrou reakci na hrozby a příležitosti v odvětví. Prostřednictvím matice EFE je 

zjištěno na co by se měly zaměřit strategické cíle SD. Pozornost při formulaci strategických 

cílů by měla být především na O2 - zvyšující se poptávka po sociálních službách a u hrozeb na 

T2 - konkurence a T3 - ztráta důvěry klientů.  

Vysoká výkonnost zajistí organizaci úspěch do budoucího chodu. Aby organizace měla 

vysokou výkonnost přepokládá se maximální využití zdrojů. Zdroji v organizaci se rozumí 

pracovníci, kapitál, metody, informace, suroviny, technologie a stroje. Výkon je také závislý na 

outputech všech pracovních týmů a jednotlivců. Vhodné výkonnosti se dá dosáhnout při 

nalezení a udržení rovnováhy tří dimenzí: dimenze ekonomická, dimenze lidských jedinců a 

společenská (Horváthová, 2012). 
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6 ZÁVĚR 

Cílem práce je zmapovat a ohodnotit externí prostředí pro vhodnou formulaci strategických 

cílů Slezské diakonie. 

  

První část práce je věnována teoretickému vymezení strategického managementu. Pro 

analýzu vnějšího prostředí byly vybrány techniky PESTLE, SWOT a matice EFE, které se pak 

promítly v praktické části a pomohly tak splnit cíl práce. 

  

V druhé části provedena aplikace strategické analýzy. Nejprve je realizováno srovnání 

jedné poskytované služby, domova SILOE s konkurencí. Z tohoto srovnání vyplynulo několik 

pár výhod, ale i  a nedostatků. Nedostatky se týkají blízkosti konkurenta s lepší dostupností a 

menší kapacity míst pro klienty. Naopak největší výhoda je spatřena v počtu uživatelů k roku 

2013 pro denní centrum, což značí spokojenost klientů s poskytovanými službami. 

Velká část praktické části je věnována analýze externího prostředí. Pomocí analýzy PESTLE 

se podařilo nalézt, identifikovat a shrnout klíčové faktory v externím prostředí, které jsou 

nedílnou součástí v souhrnné analýze SWOT. Prostřednictvím SWOT analýzy se zjistilo, že 

silné stránky převažují nad slabými a příležitosti nad hrozbami. Strategické cíle Slezské 

diakonie by se tedy měly soustředit na využití příležitostí a silných stránek, a proto byla 

navržena strategie SO. 

Strategickou analýzu uzavírá ohodnocení faktorů externího prostředí. Matice EFE odhalila 

vážené skóre 3,08, což znamená, že reakce na hrozby a příležitosti v odvětví je velmi dobré. 

Postavení v externím prostředí je příznivé. Nejvýraznější hrozby byly konkurence a ztráta 

důvěry klientů. Naopak nejvýraznější příležitosti jsou zvyšující se poptávky po sociálních 

službách a zvyšující se počet osob se závažným psychickým onemocněním a poruchami paměti. 

Pomocí matice se tak podařilo zjistit, že pro vhodnou formulaci strategických cílů by se 

organizace měla zaměřit na příležitosti zvyšující se poptávky po sociálních službách a na 

hrozby, jako je konkurence a ztráta důvěry klientů. 

  

Bakalářská práce splnila vytyčený cíl. Podařilo se zjistit nedostatky domova SILOE, nalezly se 

klíčové faktory externího prostředí a je zjištěno, na co by se měl management Slezské diakonie 

soustředit při formulaci strategických cílů. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

 4C  Analýza makroprostředí  Customers = zákazníci, Country = národní  

 specifika, Costs = náklady a Competitors = konkurence. 

ADI   Alzheimer’s Disease International 

ČR  Česká republika 

ČSÚ  Český statistický úřad 

EDYN  Ecumenical Diaconal Year Network 

EFE  Neboli „External Factor Evaluation“ je navazující technika na SWOT analýzu, 

která hodnotí příležitosti a hrozby organizace. 

EFQM  European Foundation for Quality Management slouží pro hodnocení podniku  

 bez ohledu na odvětví, velikost nebo vyzrálost. 

ESIF Evropské strukturální a investiční fondy 

EU  Evropská únie 

HDP  Hrubý domácí produkt 

CHF  Švýcarský frank  

Kč  Korun českých 

MPSV  Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Odst.  Odstavec 

OKD  Těžební společnost se sídlem v Ostravě 

OSPOD  Orgán sociálně-právní ochrany dětí 

PEST  Analýza makroprostředí (politické, ekonomické, sociální a technologické  

 faktory) 

PESTLE  Analýza makroprostředí. (Politické, ekonomické, sociální, technologické,  

 legislativní a etické faktory). 

PR  Public relations 

QR kód  Quick Response kód je prostředek pro sběr dat. 

QUEST  Quick Environmental Scanning Technique je analýza, pro skenování  

 prostředí 

REER  Reálný efentivní kurz koruny 

Sb.  Sbírka 

SD  Slezsá diakonie 

SWOT  Souhrnná analýza podniku, akronym se skládá z  Strengths = silné stránky,  

 Weaknesses = slabé stránky, Opportunities = příleţitosti a Threats = hrozby. 
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Příloha 1 -  Mapa středisek Slezské diakonie 

Zdroj: (Slezská diakonie, 2014). 
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Příloha 2 -  Druhy sociálních služeb a jejich počet 

 

Druh sociální služby Počet Druh sociální služby Počet 

Azylový dům 10 Odlehčovací služby 6 

Centrum denních služeb 1 Osobní asistence 4 

Denní stacionář 8 Pečovatelská služba 2 

Domov pro osoby se zdravotním 

postižením 
5 Podpora samostatného bydlení 4 

Domov pro seniory 1 Raná péče 5 

Dům na půl cesty 1 
Sociálně aktivizační služby 

pro seniory a OZP 
1 

Chráněné bydlení 5 
Sociálně aktivizační služby 

pro rodiny s dětmi 
6 

Intervenční centra 1 Sociálně terapeutické dílny 6 

Nízkoprahové denní centrum 4 Sociální rehabilitace 8 

Nízkoprahové zařízení pro děti a 

mládež 
4 Terénní program 7 

Noclehárny 5 Tísňová péče 1 

Odborné sociální poradenství 9     

 

Zdroj: (Slezská diakonie, 2014). 
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Příloha 3 -  Centrála Slezské diakonie  

 

Zdroj: (Slezská diakonie, 2014) 

 

Zdroj: (Mapy Google, 2015) 
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Příloha 4 -  Organizační struktura SD 

Zdroj: (Slezská diakonie, 2014) 
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Příloha 5 -  Výše příspěvku 

§ 11 – Výše příspěvku 

„(1) Výše příspěvku pro osoby do 18 let věku činí za kalendářní měsíc 

a) 3 000 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost), 

b) 6 000 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost), 

c) 9 000 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost), 

d) 12 000 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost). 

(2) Výše příspěvku pro osoby starší 18 let činí za kalendářní měsíc 

a) 800 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost), 

b) 4 000 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost), 

c) 8 000 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost), 

d) 12 000 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost). 

(3) Částky příspěvku uvedené v odstavcích 1 a 2 se podle § 12 zvyšují o 2 000 Kč za kalendářní 

měsíc.“ (Předpis č. 108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách, 2006). 

Odstavec 3. se týká osob, které mají nízký příjem, nebo se jedná o zdravotně postižené dítě 

v předškolním věku. 

 

Příloha 6 -  Graf dotaci 

Graf 4 - Vývoj dotací 2007 – 2015 

 

Zdroj: (MPSV, 2015). 
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Příloha 7 -  Dotační řízení 

 

Tabulka 7 - Stav dotačních řízení na rok 2015 

Kraj Počet podaných žádostí 

poskytovateli sociálních 

služeb 

Podaná žádost 

kraje 

v aplikaci  

Požadavek kraje 

2015 

Hl. m. Praha 485 ano 1 800 815 701 Kč 

Jihočeský 368 ano 578 670 000 Kč 

Jihomoravský 491 ano 1 063 937 222 Kč 

Karlovarský 152 ano 310 737 305 Kč 

Královéhradecký 261 ano 742 989 000 Kč 

Liberecký 225 ano 425 705 399 Kč 

Moravskoslezský 668 ano 1 271 112 000 Kč 

Olomoucký 317 ano 710 608 083 Kč 

Pardubický 269 ano 455 637 000 Kč 

Plzeňský 247 ano 501 792 155 Kč 

Středočeský 694 ano 1 200 000 000 Kč 

Ústecký 565 ano 2 198 668 572 Kč 

Vysočina 266 ano 492 000 000 Kč 

Zlínský 308 ano 648 385 801 Kč 

CELKEM 5 316  12 401 058 238 Kč 

Zdroj: (MPSV, 2015). 
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Příloha 8 -  Strom života 

Graf 7- Strom průměrné délky života do roku 2101  

 

 

 
 

Zdroj: (ČSÚ, 2013). 
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Příloha 9 -  Etické faktory 

 Významné události  

Mezi významné události k této problematice patří mezinárodní dne Alzheimerovy choroby, 

kdy se tento den v Ostravě konal 15. září 2014 v Domě knihy. Tento den se v Česku poprvé 

slavil roku 1998. Hlavním posláním tohoto mezinárodního dne je zvýšit podvědomí o této 

nemoci. Dalším dlouhodobým cílem je vyřešit základní otázku, a to jaká by měla být prevence 

předcházení této nemoci. A rada zní, že nejvhodnější je fyzická práce, jako například procházka 

v parku či po náměstí, komunikace s přáteli aj. Oproti tomu se nedoporučuje namáhání mozku 

při vědomostních aktivitách, například luštění křížovek, hrát šachy aj. 


