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1. Úvod 

Se vzrůstajícím počtem přijíždějících zahraničních studentů na Vysokou školu 

Báňskou – Technickou univerzitu v Ostravě, vznikla v nedaleké minulosti otázka, kdo 

bude těmto studentům naplňovat jejich sociální a kulturní život. Zahraničním 

studentům této univerzity nebyla poskytnuta žádná služba tohoto charakteru a typu. 

Byly zde sice snahy jednotlivců ze stran studentů, ale nikdy se nespojili a nevytvořili 

celek. 

Před necelým rokem vznikla nezisková studentská organizace Exchange 

Student Club, o.s., která tuto mezeru zaplnila. Organizace se ročně stará přibližně 

o 350 zahraničních studentů. Jejími službami je organizace kulturně sociálních 

a vzdělávacích akcí. Mezi tyto akce patří pořádání výletů do zajímavých míst 

v České republice, exkurze, prohlídky, sportovní akce a večírky. Hlavním cílem je 

pomoc zahraničním studentům s adaptací a integrací do pro ně mnohdy zcela 

odlišného prostředí.  

Cílem této diplomové práce je zpracovat strategický záměr právě této 

neziskové organizace. Protože ESC VŠB-TUO je organizace složená ze studentů 

univerzity, kteří jsou mnohdy poprvé angažováni do chodu neziskové organizace 

jako takové, je potřeba aby si definovala své strategické cíle. Vzhledem k časové 

náročnosti, odlišnosti oborů, které studenti studují, a nízkým zkušenostem není 

stanovení strategického cíle v rozsahu jejich možností a schopností. 

Členové si dosud nestanovili žádnou strategii a pouze řešili problémy tzv. ad-

hoc. Tento způsob není výhodný ani pro samotné členy, ani pro organizaci. Je 

nutné, jak pro členy stávající, tak nově přicházející, znát cíle a procesy organizace, 

do které vstupují, aby mohli tyto cíle spolu s posláním organizace naplňovat.  

V teoretické části diplomové práce budou zpracovány informace týkající se 

neziskových organizací, od jejich historie po způsob založení až k typologii 

jednotlivých aspektů neziskových organizací. 



 

 

5 

 

Pomocí analytických nástrojů budou následně analyzovány silné a slabé 

stránky organizace, spolu s jejími příležitostmi a hrozbami. Na základě výsledků této 

analýzy a následné syntézy budou organizaci stanoveny strategické cíle. 

Jako návrh řešení budou organizaci poskytnuty návrhy zlepšení, vzhledem 

k fungování jejich procesů. 
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2. Řízení neziskových organizací 

V této kapitole bude představena teoretická část týkající se neziskových 

organizací, strategie jako celku, spolu s metodologickými nástroji, potřebnými 

k analýze a vytvoření strategie. 

2.1.  Teorie neziskových organizací 

Pokud chceme pochopit způsob řízení neziskových organizací, je důležité 

vědět také něco o jejich historii, způsobech zakládání, poslání, funkcích a dalších 

nezbytných informací. Proto tato kapitola bude přibližovat teorii neziskových 

organizací. 

2.1.1. Historie neziskových organizací 

Historický přehled nám dokazuje bohatou historii neziskových organizací, tedy 

samotný akt sdružování u nás. První zmínky připadají již na období středověku. 

V některých publikacích se ovšem tento názor rozchází a můžeme najít první zmínky 

o nadacích již v době před 100 let př.n.l., během dob vlády starého Říma. Cílem 

těchto nadací byla z velké části podpora umění (Boukal, 2009). 

Během středověku a době následující po něm jsou velmi často užívány tzv. 

cechy.  Členství v těchto sdruženích bylo povinné a vyskytovalo se na bázi určitého 

společného znaku, např. řemesla. Od 18. do 20. století občanská sdružení nejčastěji 

využívala názvy jako je svaz, klub, asociace, jednota apod. Od této doby bylo  na 

našem území povoleno i asociativní sdružování, což  znamenalo dobrovolné 

členství. To vedlo k prudkému rozvoji spolků, ať už vědeckých, či dobročinných. 

Takto velký rozvoj musel být udržován zákonem, a proto vznikl první zákon, 

upřesňující vznik a fungování neziskových organizací (Boukal, 2009). 

V následujících desetiletích byly zákony několikrát upravovány a měněny. 

Období, které zasahuje přibližně 15 let zpět, je známo dvěma zásadními změnami, 

a to vznikem krajů v České republice a vstupem do Evropské unie. Neziskové 

organizace byly ovlivněny hlavně z pohledu finančních zdrojů.  
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V roce 2003 došlo k založení Asociace nestátních neziskových organizací, 

která se snaží o zastřešení neziskových organizací. Odborníci (Boukal, 2003) jsou 

toho názoru, že zastřešujících organizací je nedostatek, čímž chybí jednotnost 

a společná síla organizací v neziskovém sektoru. 

 

2.1.2. Výskyt neziskových organizací 

Organizace, které působí v neziskovém sektoru, můžeme rozdělit právě podle 

jejich působení.  Ty, které se vyskytují ve veřejném sektoru, mají na starost 

zabezpečení výkonu státní správy a ta kontroluje jejich činnost. Opakem je 

soukromý neziskový sektor, který je financován hlavně z finančních zdrojů fyzických 

a právnických osob proto, aby vytvořil užitek pro společnost a ne se obohatil 

(Rektořík, 2010). 

Existují také tzv. smíšené organizace, které se v činnostech a posláních 

překrývají ve vymezených sektorech. Z hlediska financování jsou dotovány jak 

soukromě, tak ze státního rozpočtu. Jako zdroje neziskových organizací můžeme 

považovat dotace, granty, ale nemůžeme opomíjet daňové úlevy.   

 

2.1.3.  Definice a znaky nestátních neziskových organizací 

Nestátní nezisková organizace (NNO) je podle Boukala (2009) subjekt se 

základním primárním cílem dosáhnout užitku. Zakladatelé jsou soukromé subjekty, 

které do NNO vkládají prostředky bez potřeby dosáhnout zisku.  Není zakázáno, aby 

NNO zisk vytvářelo, avšak není to hlavním cílem organizace. Pokud organizace zisk 

nabývá, musí být použit k jejímu rozvoji a plnění stanovených cílů. 

Podle Rektoříka (2010) patří nestátní neziskové organizace do tzv. 

neziskového soukromého sektoru, někdy také nazývaného sektor třetí. Podle 

Stejskala (2010) nestátní je definované vlastnostmi, jako je registrace, soukromá 

povaha, nerozdělování zisku, dobrovolnost a nezávislost (mají vlastní hospodářství).  

Boukal (2009) tuto teorii ještě rozšiřuje a charakterizuje NNO podle dalších 

vymezení: 
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 ekonomicko – finanční vymezení – NNO je organizace, jež získává 

finance dobrovolným příspěvkem subjektů 

 právní vymezení – NNO je právnická osoba, která je založena proto, 

aby poskytovala veřejně prospěšné služby 

 funkcionální vymezení – NNO je objekt založený za účelem reakce na 

společenské potřeby v oblasti sociální, kulturní, zdravotní apod. 

 

Podle teorie Salomona a Anheira se spousta vědců zabývala určením znaků 

neziskových organizací. Například Frič, Goulli (2001) vymezili tyto znaky: 

 Institucionalizace – NNO mají určitou institucionální strukturu bez 

ohledu na to, jestli je tato skutečnost právně nebo formálně registrována. 

 Soukromnost – NNO jsou institucionálně odděleny od státní správy 

a nejsou jí ani řízeny.  To vede k tomu, že nemohou mít významnou podporu od 

státu. Tento fakt je dán hlavně tím, že základní struktura neziskových organizací je 

ve své podstatě soukromá 

 Neziskovost – NNO mohou svou činností sice vytvářet zisk, ten ovšem 

musí být opět použit na cíle dané organizace. Nepřipouští se ani žádné 

přerozdělování zisku mezi vlastníky nebo vedení organizace. 

 Samosprávnost a nezávislost – NNO mají své vlastní postupy 

a struktury, díky kterým mohou kontrolovat své vlastní činnosti a nemusí být 

ovládány zvenčí, protože umí řídit samy sebe. 

 Dobrovolnost – účast na činnosti NNO je dobrovolná. Může být 

založena jak na výkonu neplacené činnosti pro organizaci, tak formou darů 

a příspěvků nebo účastí v řízení organizací. 

 

2.1.4.  Typologie neziskových organizací 

V české odborné literatuře není přesně stanovena charakteristika organizací 

působících v neziskovém sektoru. Podle zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu 

je uvedeno, že mezi neziskové organizace patří následující typy organizací 

(Rektořík, 2010): 
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 Zájmová sdružení právnických osob 

 Občanská sdružení včetně odborových organizací 

 Politické strany a hnutí 

 Státem uznávané církve a náboženské společnosti 

 Nadace a nadační fondy 

 Obce 

 Kraje  

 Organizační složky státu a územních samosprávných celků 

 Příspěvkové organizace 

 Státní fondy 

 Obecně prospěšné činnosti 

 Veřejné vysoké školy 

 

Podle Rektoříka (2010) lze neziskové organizace rozdělit do pěti skupin 

s těmito typologickými znaky podle globálního charakteru poslání: 

 Neziskové soukromoprávní organizace vzájemně prospěšné, 

s globálním posláním vzájemně prospěšné činnosti. Takto založené organizace jsou 

ku prospěchu jednotlivým členům, které spojují podobné zájmy, či zaměření. Patří 

sem občanská sdružení, zájmová sdružení právnických osob, sdružení bez právní 

subjektivity a profesní komory. 

 Neziskové soukromoprávní organizace veřejně prospěšné, mezi které 

můžeme řadit veřejně prospěšné společnosti jako nadace, nadační fondy, církve, 

politická hnutí apod. Cílem je poskytnutí veřejně prospěšných služeb. 

 Neziskové veřejnoprávní organizace typu organizačních složek 

a příspěvkových organizací státu a samosprávných územních celků. 

 Ostatní neziskově veřejnoprávní organizace s globálním posláním 

veřejně prospěšné činnosti, mezi které řadíme Český rozhlas, Českou televizi, státní 

podniky, vysoké školy a státní fondy. 

 Neziskové soukromoprávní organizace typu obchodních společností 

a jim podobným. 
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2.1.5. Základní informace potřebné při založení občanského 

sdružení 

Občanské sdružení je nejčastější formou neziskové organizace v ČR. Boukal 

(2009) definuje občanské sdružení jako sdružení fyzických či právnických osob za 

účelem realizace společného zájmu (nenáboženského, nepolitického 

a nepodnikatelského charakteru) 

Založení občanského sdružení je pod úpravou zákona č. 83/1990 Sb. 

o sdružování občanů. K založení je nutno zajistit tzv. přípravný výbor, skládající se 

nejméně ze tří lidí, z nichž alespoň jeden musí být starší 18-ti let. Tento tým sepíše 

stanovy a podává návrh na registraci na Ministerstvu vnitra ČR.  

Návrh na registraci musí obsahovat: 

 Podpisy členů přípravného výboru, které nemusí být ověřeny 

 Jména, příjmení, data narození a bydliště těchto osob 

 Označení zmocněnce, který je oprávněn jednat jménem výboru 

 Stanovy ve dvou vyhotoveních 

Samotné stanovy musí obsahovat: 

 Název sdružení a případnou zkratku, pokud bude používána (od roku 

2006 je potřeba, aby jméno sdružení obsahovalo označení „občanské sdružení“ 

nebo zkratu o. s.) 

 Sídlo sdružení 

 Cíl a činnosti sdružení 

 Orgány a způsob jejich ustavování, určení orgánů osob zmocněných 

jednat jménem sdružení 

 Ustanovení o organizačních jednotkách 

 Zásady hospodaření 

Členem občanského sdružení může být jak právnická, tak fyzická osoba. 

Vznik a zánik členství by měl být jasně vysvětlen ve stanovách. Stejně tak by zde 

měly být popsány podmínky vyloučení člena spolu s jeho povinnostmi, právy 

a pravomocemi (Skovajsa, 2010).  
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Činnost sdružení je specifikována ve stanovách, které si samo sdružení, 

respektive přípravný výbor, stanoví. Ve stanovách může být taky sepsán systém 

vnitřních předpisů, které budou užívány (Stejskal, 2010). 

Portál neziskovky.cz se také zabývá popisem vnitřní organizace, kdy 

nejvyšším orgánem je obvykle valná hromada (schůze všech členů občanského 

sdružení) a během mezizasedání valné hromady je organizace řízena radou, 

výborem či předsednictvem. V čele organizace může být předseda, prezident apod. 

(neziskovky.cz, online 2012). 

Zánik sdružení je dán dobrovolným rozpuštěním občanského sdružení, 

rozhodnutím Ministerstva vnitra o jeho zániku nebo úmrtím posledního člena 

sdružení (Skovajsa, 2010). 

2.1.6.  Vize, poslání a cíle nestátních neziskových organizací 

Podle Novotného (2004) by vize měla stručně a výstižně charakterizovat 

hlavní hodnoty organizace. Měla by nám dát odpověď na otázku, čeho chce 

organizace v budoucnu dosáhnout a čím se chce stát.  

Poslání je dáno uspokojením potřeb občanů, které nemohou nalézt v tržním 

a veřejném sektoru. Podstatou je poslání správně formulovat tak, aby uživatelé 

služby, potenciální sponzoři a dárci tomuto poslání porozuměli. Musí být založeno na 

potřebách zákazníka a možnostech organizace. Velice důležité je poslání správně 

konkretizovat a zvolit takové poslání, které vede k dosahování cílů organizace 

(Rektořík, 2010). 

Cíl musí být definován v souladu s posláním organizace. Jde o stav, kterého 

má být dosáhnuto během nějakého období, či za určitý časový úsek. Lze je rozdělit 

podle času (krátkodobé, dlouhodobé, střednědobé) nebo podle toho, na koho jsou 

zaměřeny (od útvarů, po jednotlivé členy) nebo podle funkce (primární a sekundární) 

(Rektořík, 2010). Nejdůležitějším hodnotícím kritériem organizace je úspěšnost při 

dosažení dílčích cílů, které si sama vytýčila. 

Cíle by měly být vymezeny takovým způsobem, aby byly tzv. SMART, kdy 

každé písmeno, je začáteční písmeno podmínky, která určuje, který cíl je SMART 

(Keřkovský, 2006): 
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 S – stimulating – cíle musí stimulovat k dosažení výsledků 

 M – measurable – cíl musí být měřitelný 

 A – acceptable – je potřeba, aby cíle byly přijatelné 

 R – realistic – cíle musí být reálné 

 T – timed – určeny v čase. 

2.1.7. Neziskové organizace a jejich zastřešení 

V ČR neexistuje jedna samotná organizace zastřešující neziskové 

organizace, která by mohla vyjednávat s politiky, kraji a obcemi.  Důvod tkví ve 

strachu NNO a jejich obavách, že ztratí svébytnost, nezávislost a pružnost, která by 

utkvěla v hierarchické struktuře. I přesto existují určité snahy nebo přímo organizace, 

snažící se zastřešit více neziskových organizací najednou. Podle Škarabelové 

(2002) mezi ně patří: 

 Informační centrum neziskových organizací 

 Rada nevládních neziskových organizací 

 oborové skupiny 

 a již výše zmíněná Asociace nestátních neziskových organizací v ČR. 

2.2. Strategie a strategické řízení 

Vytvoření strategie organizace je klíčovým úkolem a má vliv na budoucí stav 

organizace. Je brána jako základ pro rozhodování, plánování a realizaci operativních 

cílů. Strategie se bere jako východisko pro finanční, marketingové, personální a další 

oddělení organizace. Bohužel se často stává, že strategie není zpracována 

v papírové formě, a tím pádem členové neplní svou roli v dlouhodobém pohledu 

(Srpová, 2011). 

2.2.1. Strategické řízení 

Jak říká Keřkovský (2006, str. 4), strategické řízení zahrnuje aktivity 

zaměřené na udržování dlouhodobého souladu mezi posláním firmy, jejími 

dlouhodobými cíli a disponibilními zdroji a rovněž mezi firmou a prostředím, v němž 

firma existuje. 
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Strategické řízení je realizováno vrcholovým managementem a zahrnuje 

činnosti zaměřené na dlouhodobé udržování souladu mezi posláním organizace, 

jejich strategických cílů, disponibilními zdroji a rovněž mezi organizací a vnějším 

prostředím, ve kterém se organizace nachází (Grasseová, 2010, str. 16). 

Strategické řízení také definujeme jako soubor manažerských rozhodnutí, 

která ovlivňují chod firmy z dlouhodobého hlediska. Často se jedná o unikátní 

a neopakovatelné situace, které lze předvídat velice obtížně. Problémy, které se řeší 

a řídí, jsou velice špatně strukturovatelné a je potřeba intuice k nalezení řešení. 

Správné strategické řízení se neobejde bez plánování, které je podle Škarabelové 

(2007) definováno jako proces, kdy se organizace přizpůsobuje tržním příležitostem, 

snaží se využít dostupných zdrojů a vytváří jednotlivé cíle. 

2.2.2. Definice strategie 

Podle tradiční definice je strategie brána jako dokument, ve kterém jsou 

řečeny a stanoveny dlouhodobé cíle, projekty a zdroje (Dedouchová, 2001). 

V moderní definici strategii označujeme jako připravenost na budoucnost. 

Strategie stanovuje dlouhodobé cíle, jednotlivé projekty a zdroje rozmístěny tak, aby 

pomohly splnit zadané cíle. Strategie musí vycházet z potřeb, schopností a zdrojů 

organizace (Dedouchová, 2001). 

Lze také říci, že strategie nám představuje základní kroky o tom, jak 

organizace bude dosahovat svých cílů (Keřkovský, 2006). 

Strategii chápeme jako definovaný proces, který popisuje aktuální stav spolu 

s určením budoucích strategických cílů, které většinou plánujeme v rozmezí 5-10 let. 

Jednotlivé kroky a činnosti setřídíme a seřadíme tak, abychom dosáhli vytyčených 

strategických cílů, i přes nevědomí budoucích podmínek. Tyto aktivity sepíšeme do 

dokumentu, který nazýváme strategický plán (Havlíček, 2009). Můžeme také říci, že 

se jedná o ucelený plán činností pro více organizačních, či procesních oblastí.  
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2.2.3. Strategické plánování 

Plánování je proces, který je úzce spjat se strategickým řízením. Tyto plány 

lze dělit podle hledisek, které jsou podle Vebra (2009) například: 

 časové hledisko – plány dlouhodobé (více než 5 let), střednědobé 

(většinou v rozmezí roku až pěti let), krátkodobé (do jednoho roku) 

 úroveň rozhodovacího (řídícího) procesu – strategické, taktické 

a operativní plány 

 věcné náplně plánu – plány finanční, personální, investiční, marketingu 

a další dílčí plány podle činnosti organizace 

 účelu, kterému plány slouží – mohou sloužit jako nástroj pro samotné 

řízení anebo jako podklady. 

Jak je z obrázku 2. 1. níže patrné, jednotlivé typy plánů jsou na sobě závislé 

a navazují od nejobecnějších a dlouhodobých, po ty specifické a krátkodobé.  

Střednědobé plány a cíle se dělí především na: 

 strategický plán 

 funkční strategii  

 program. 
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Pramen: Slideshare.net, online 2012). 

 

2.2.3.1. Funkční strategie 

Jedná se o krátkodobý až střednědobý plán činností se zaměřením na pouze 

jednu procesní či organizační složku organizace, např.: 

 řídící funkce  

 hodnototvorné funkce 

 podpůrné funkce. 

Pokud tyto oblasti zpracujeme, získáme jednotlivé funkční strategie, které by 

měli být v souladu s celkovou strategií organizace. 

2.1. : Pyramida plánování 
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2.2.3.2. Program 

Je brán jako dlouhodobý až střednědobý přístup organizace k její činnosti, 

či oblasti, kterou se zabývá. Zpravidla bývá program souhrnem projektů a nebývá 

časově omezen, na rozdíl od projektu. Doba projektu má nejčastěji kratší dobu 

splnění než program. 

2.3. Metodologické nástroje  

2.3.1. Externí analýza 

Slouží k analýze okolí organizace a snaží se identifikovat její příležitosti 

a hrozby. Okolní prostředí nemůže organizace ovlivnit a musí se přizpůsobovat 

vzniklým změnám. Je potřeba, aby si toto organizace uvědomovala. Někdy se také 

dělí na analýzu makrookolí a mikrookolí (Srpová, 2011). 

2.3.1.1. Analýza makrookolí 

Pro analýzu makrookolí se nejčastěji využívá tzv. metoda PEST. Název této 

metody je odvozen z angličtiny a je odvozen z druhů faktorů, které jsou touto 

metodou analyzovány. Jde tedy o faktory politicko-právní (political), ekonomicko-

hospodářské (economical), sociálně-kulturní (social) a vědecko-technologické 

(technological). Z této analýzy čerpá organizace informace o potencionálních 

příležitostech a také hrozbách a musí brát ohled nejen na přítomnost, ale 

i předpokládaný vývoj v budoucnosti. Důležitost faktorů je úzce spjata s odvětvím, 

či podnikem a proto se může lišit. Někdy se také analýza rozšiřuje ještě o faktor 

demografického prostředí a světového okolí (Srpová, 2011). 

Politicko-právní faktory – mnoho politických a později také legislativních změn, může 

významně ovlivnit obor činnosti. Tato kategorie zahrnuje hlavně zákony a vládní 

úřady. 

Ekonomicko-hospodářské faktory - toto prostředí hodnotíme pomocí 

makroekonomických indikátorů, mezi které patří úroková míra, míra ekonomického 

růstu a další a zohledňujeme také přístup k finančním zdrojům a daňovým faktorům. 
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Sociálně kulturní faktory – pozorujeme a zohledňujeme zde spotřebitelské chování 

zákazníků a změny v jejich sociálním chování. 

Vědecko-techlogické faktory – v mnoha odvětvích probíhá rychlý vývoj a změna 

technologie. Záleží ovšem na oboru, ve kterém je technologie analyzována. 

Demografický faktor - je ovlivněn strukturou obyvatelstva, vzděláním, stárnutím 

populace, výkyvy v počtu nově narozených. Je důležité se o všechny tyto indikátory 

důkladně zajímat a z nich vycházet. 

Faktory světového okolí – postupný vývoj globalizace již ovlivňuje také organizace 

působící na lokálních trzích. Jako potenciální hrozby však nemůžeme vyloučit války, 

epidemie a přírodní katastrofy. 

2.3.1.2. Analýza mikrookolí 

Pro analýzu mikrookolí můžeme využít tzv. Porterovu analýzu pěti sil. 

Podstatou je předpovídání vývoje situace ve zkoumaném odvětví a odhad chování 

objektů a subjektů. Podle Johnsona (2008) při této metodě analyzujeme pět faktorů, 

které ovlivňují pozici organizace na trhu a těmi jsou: 

 Stávající konkurenti 

 Potenciální konkurenti 

 Dodavatelé 

 Kupující 

 Substituty 
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Pramen: Managementmani.com, online 2012, upraveno autorkou. 

Stávající konkurenti 

Rivalita mezi stávajícími firmami je dána jejich společným trhem a oborem. 

Mezi faktory ovlivňující rozsah rivality patří poptávkové podmínky, změny velikosti 

trhu a výška výstupních bariér (například emocionální přístup) (Srpová, 2011). 

Potenciální konkurenti 

Jedná se o firmy, které nejsou zatím součástí konkurence, ale mohou se 

jí stát. Toto riziko je ovlivněno bariérami vstupu do odvětví. Pro překonání bariér je 

potřeba větší množství nákladů a finančních prostředků. Pokud bariéry nejsou 

nastaveny dostatečně vysoko, je konkurenci umožněn snadný vstup do odvětví. 

2.2. : Porterův model pěti sil 
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Dodavatelé 

Dodavatelé mají větší vyjednávací sílu na trhu, pokud neexistuje nebo je 

pouze malé množství substitutů na trhu, a jejich výrobek je jedinečný. 

Kupující 

Při analýze tohoto faktoru bychom se měli zaměřit na množství zákazníků, 

jejich možnost výběru produktů, velikost diferenciace trhu, a zda existuje tzv. 

vertikální diferenciace, kdy si zákazník může produkt sám nahradit. Kupující se řídí 

kritérii jako je například cena a kvalita, ale také sociologickými a psychologickými 

faktory. 

Substituty 

Hrozba v tomto odvětví vzniká ve chvíli, kdy se mohou vytvořit substituty 

k našemu produktu, či službě. Důležité kritérium je poměr ceny a kvality. Proto tato 

síla často způsobuje cenovou konkurenci 

2.3.2. Interní analýza 

Cílem je odhalit slabé a silné stránky organizace. Je důležité specifikovat 

zdroje a přednosti firmy či organizace. Jedná se především o majetek a schopnosti 

(Dedouchová, 2001). 

2.3.2.1. Analýza zdrojů 

Slabé a silné stránky můžeme identifikovat pomocí analýzy zdrojů. Firma 

získává konkurenční výhodu ze svých zdrojů a schopností. Zdroje využívané 

ve službě či výrobě se dělí na tři primární skupiny – kapitál, práci, půdu. V současné 

době se za zdroje považuje také know-how, image firmy, kvalitu managementu, 

kvalitu informací apod. Pod pojmem půda se rozumí přírodní zdroje, součásti 

přírody, zdroje nerostných surovin a přírodniny používané pro výrobu materiálů nebo 

energií. Práce je definovaná jako proces změny vstupů na výstupy, který je 

zabezpečen lidskými zdroji. Kapitál je výrobní faktor, který vzniká během výroby 
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a lze ho využít jako vstupy v následujících procesech (materiály, suroviny, energie 

apod.). Pod kapitál spadá také samozřejmě kapitál finanční, který je podstatnou 

součástí podniku. Finanční analýza má za cíl posouzení zdraví firmy z pohledu 

finančního a zhodnocení, zda nová navrhovaná strategie bude mít dostatek těchto 

prostředků pro zrealizování (Keřkovský, 2006). 

2.3.3. Analýza stakeholderů 

Cílem analýzy stakeholderů je analýza vlivu jednotlivých skupin na organizaci. 

Stakeholdři jsou jednotlivci či subjekty, kteří ovlivňují danou organizaci. Podle 

Brysona (Kipley, 2009) je základem identifikace klíčových zainteresovaných skupin. 

Po této identifikaci je nutno zhodnotit jejich pohled na organizaci. Poté můžeme určit 

opatření a strategii. K tomuto můžeme využít matici moci a zájmu, která hodnotí 

stakeholdry ze dvou hledisek – moci a zájmu. Tímto určíme kategorie stakeholderů 

a můžeme zavést správnou strategii. Matice rozlišuje čtyři základní skupiny 

stakeholderů: 

 Klíčoví hráči – mají velkou moc a zájem 

 Ovlivňovaní – mají velký zájem, ale malou moc 

 Ovlivňovatelé- velká moc, malý zájem 

 Okrajoví hráči – malý zájem a moc. 
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2.3. : Matice zájmu a moci s vhodnou strategií 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pramen: JOHNSON, G., SCHOLES, K., WHITTINGTON, R., Exploring corporate strategy. 

2008, str. 156, upraveno autorkou. 

2.3.4. Marketingový mix 

Marketingový mix se skládá z aktivit, které firma vyvíjí tak, aby vzbudila 

poptávku po výrobku. Je složena ze čtyř proměnných, také známých jako 4P – 

výrobku, ceny, distribuce a komunikace (Rektořík, 2010, str. 83). 

 Cena vyjadřuje hodnotu pro zákazníka. Ve veřejném sektoru je cena 

významným ukazatelem kvality. Důležitým faktem je, že služby 

poskytované organizacemi ve veřejném sektoru nemusí mít žádnou 

cenu nebo ji mají dotovanou. 

 Produktem je v neziskovém sektoru myšlena služba poskytovaná 

zákazníkům. V případě čistých služeb se produkt popisuje jako určitý 

proces, často bez pomoci hmotných výsledků 

 Komunikace je v neziskovém sektoru velice důležitá, pro získávání 

informací o kvalitě služby. 
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 Distribuce služby v neziskovém sektoru úzce souvisí s usnadněním 

přístupu zákazníkovi ke službě. 

2.3.5. SWOT analýza 

SWOT analýza je brána jako důležitý nástroj, který shrnuje a hodnotí výsledky 

a poznatky z externí a interní analýzy, marketingového mixu a analýzy stakeholderů. 

Analýza se zaměřuje na silné a slabé stránky, spolu s příležitostmi a hrozbami. Při 

formulaci strategie je SWOT analýza považována za jeden z nejdůležitějších zdrojů 

a vyplývá z ní základ strategického návrhu. Návrh by se měl snažit vyzdvihnout silné 

stránky a příležitosti a jimi omezit slabé stránky spolu s ohroženími.  

Způsoby, jakými je možno získat fakta pro SWOT analýzu, se podle 

Keřkovkského (2006) dají definovat jako: 

 převzetím z již předešlých analýz, 

 porovnáním s konkurenty (benchmarking), 

 metodou interview, 

 řízenou diskusí expertů (brainstorming), 

 dříve zpracovanou SWOT, 

 pozorováním, 

 závěry výzkumů z této oblasti. 

2.3.6. Rozhovor 

Jako hlavní zdroj pro získání informací k této diplomové práci byl rozhovor. 

Přesněji rozhovor obecný a rozhovor řízený. Jedná se o jednu z nejběžnějších 

metod zkoumání, s cílem zachytit odpovědi respondentů na dané otázky. Obecný 

rozhovor byl použit při seznámení se s klubem, jeho základními pravidly fungování, 

normami a procesy, jež v něm probíhají. Řízený rozhovor byl později použit pro 

srovnání jednotlivých klubů.  
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2.3.7. Ansoffova matice 

Podle Johnsona (2008, str. 257, volný překlad) poskytuje Ansoffova matice 

jednoduchý způsob určení čtyř základních alternativních směrů pro strategický vývoj.  

2.4. Ansoffova matice 

 

Pramen: JOHNSON, G., SCHOLES, K., WHITTINGTON, R., Exploring corporate strategy. 

2008, str. 258.  

 

Jak je vidět na obrázku 2.4 matice porovnává vývoj trhu a výrobku. Z matice 

vyplývají čtyři možnosti strategie:  

 tržní penetrace 

 rozvoj trhu 

 rozvoj produktu 

 diverzifikace. 

Při tržní penetraci je cílem firmy proniknout s již existujícím produktem na již 

exitující trh. Cíl této strategie je zvýšení podílu na trhu. Z pohledu rizika je tato 
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strategie nejméně rizikovou, protože organizace využívá zdrojů, postupů a kapacity, 

které již vlastní a není potřeba vstupovat do neprozkoumaných teritorií. Podle 

Johnsona (2008) snaha o penetraci organizace na trhu vede k zhoršení rivality ze 

strany konkurentů, kteří budou bránit svůj podíl. Tento fakt může vést k cenové 

válce, která může způsobit, že náklady vynaložené na tuto válku nebudou odpovídat 

zisku části trhu. Toto riziko se vyskytuje především v trzích s nízkým růstem. Proto 

organizace snažící se o penetraci na trhu potřebuje strategické zdroje, které jí dají 

konkurenční výhodu. Proto Johnson (2008) doporučuje akvizici konkurence. 

Při strategii rozvoje trhu se organizace snaží vyhledat dodatečné tržní 

segmenty. Firma využívá existujících produktů a při správně kvalitě produkce je tato 

strategie úspěšná. Z hlediska rizik se považuje za rizikovější. 

Strategie rozvoje produktu zahrnuje inovaci produktu a uplatnění ho na 

stávajících trzích. Pokud je firma silná z pohledu inovací, je toto nejvhodnější 

strategie. Opět je tento postup rizikovější než předchozí. 

Diverzifikace je nejpokrokovější strategií této teorie. Nejen, že podnik musí 

inovovat stávající produkt, nebo přijít s novým, ale cílem je také uspět na novém 

trhu. 

2.4. Organizační struktura 

Struktura v obecném smyslu značí uspořádanost nějakého systému. Pojem 

„struktura“ je v každé disciplíně označován jiným způsobem. Podle některých autorů 

je „struktura“ formou organizace, která musí zajistit optimální systém specializace, 

kooperace, kombinace a koncentrace výrobních kapacit a vědecko-technického 

komplexu (Křížová, 2000).  

M. Sedlák (Křížová, 2000) konstatuje, že organizační struktura je soubor 

prvků (útvarů) organizace jako objektů a vztahů mezi nimi. Jedná se tedy o výsledek 

rozhodování o volbě soustavy útvarů a pracovišť a o systematickém uspořádání 

vztahů mezi nimi. Útvarům a pracovištím se určují úlohy a pravomoci, ze kterých 

vyplývá zodpovědnost a vznik vzájemných vztahů.  
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Jedno z nejobecnějších dělení struktur je členění na procesní a útvarové 

struktury (Křížová, 2000). Procesní přístup k organizačnímu systému přispívá 

ke koordinaci jeho činností a k jeho zaměření na základní cíle organizace. Procesní 

přístup vychází z potřeb a požadavků zákazníků a sledu činností, které je uspokojují 

(Urban, 2004).  

Útvarová struktura tvoří osu uspořádání organizace z hlediska obsahu, 

personálních potřeb, času a prostoru. Představuje množinu útvarů vytvořených 

seskupením funkčních, pracovních, mocenských či informačních vztahů mezi nimi. 

Pro útvarové struktury bývá typický hierarchický tvar, který je dán principem jediného 

přímého nadřízeného. Každá útvarová struktura je tvořena prvky, konkrétně 

výkonnými a řídícími, které jsou v organizační struktuře znázorněny typickými 

obdélníky.  

2.4.1. Typologie organizačních struktur 

Existují tři základní typy organizačních struktur, které jsou zmíněny ve všech 

publikacích spojených s managementem, a dají se aplikovat na všechny organizace 

a tudíž také na neziskové organizace, které jsou známy svými odlišnostmi. Záleží jen 

na podmínkách, za kterých je organizační struktura vybírána.  

2.4.1.1 Funkcionální organizační struktura  

Patří mezi nejstarší organizační formu. Je založena na hlavních činnostech 

podniku, díky nimž se tvoří a formují jednotlivé útvary. Tato forma organizace 

sdružuje dohromady jednotlivé pracovníky firmy, kteří mají podobné zaměření, úkoly, 

činnosti a kvalifikaci, do společných útvarů nebo organizačních jednotek - taktéž 

možno definovat jako funkce. Obvykle se jako vedoucí těchto útvarů 

či organizačních jednotek jmenuje ředitel útvaru, popřípadě odborný manažer. 

Hlavou celé organizace jako celku je generální ředitel, kterému se jednotliví odborní 

manažeři zodpovídají (např. finanční ředitel, personální manažer, výrobní ředitel). 

Útvary organizace jsou stanoveny podle zaměření firmy, ovšem jsou definovány 

primární útvary jako výzkum a vývoj, marketing, výroba, finance apod. Tento typ 

organizační struktury nalézá uplatnění především v malých a středních podnicích, 
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jelikož tvorba objektové struktury by byla finančně náročná, a také v podnicích 

se stabilní produkcí jednoho druhu výrobku, ovšem s nemalou specializací.  

Výhoda funkcionální organizační struktury spočívá ve specializaci. Každý 

jednotlivý útvar ji může, díky možnosti soustředění se pouze na svoji funkci, kvalitně 

prohlubovat, a to nejen díky lehké komunikaci v rámci útvaru. Jelikož se pracovník 

nachází v kolektivu pracovníků se stejným zaměřením, podporuje tato struktura 

rozvoj pracovní výkonnosti, dává možnost průchodu tvořivosti a novým nápadům. 

Další nespornou výhodou je krátká komunikační dráha mezi vedením a jednotlivými 

útvary. Bohužel, horší je to v případě komunikace mezi dílčími útvary. 

Ruku v ruce s obtížnou komunikací mezi útvary jde práce na společných 

projektech. V tomto případě se může stát, že dílčí oddělení bude prosazovat pouze 

své zájmy a nebude se ohlížet na zbytek organizace. Jeden z takových procesů 

může být například zavedení nového produktu, při kterém je nutná komunikace mezi 

všemi odděleními. Někdy také může dojít až k nezdravé soutěživosti mezi útvary. 

V rámci izolovanosti útvarů navíc nelze jasně určit zodpovědnost za pracovní 

výsledky po završení práce, ať už jsou zdárné či nezdárné. 

Obrázek 2.5. : Schéma funkcionální struktury 

 

 

Pramen: VEBER, J.: Management: základy, prosperita, globalizace. 2000. Str. 132 

 



 

 

27 

 

2.4.1.2 Projektová organizační struktura 

Projektová organizační struktura, v praxi také často nazývána divizionální 

organizační struktura, je založena na věcné dělbě práce. Divize jsou menší 

organizační jednotky, které se zaměřují na výrobu či prodej daného výrobku, nebo 

v daném okolí, popřípadě na speciální a něčím odlišné zákazníky. Podle Bělohlávka 

(2001) bývá tato organizační struktura často výsledkem transformace, při které 

se organizace rozrostla natolik, že se funkcionální struktura stala nepružnou 

a neúnosnou. Hlavním přínosem této organizační struktury je tedy snížení zátěže 

hlavního vedení a snaha decentralizovat podnik. 

Nesporná výhoda této organizační struktury se skrývá v jednoduché 

koordinaci procesů z různých oblastí v rámci jednotlivých úseků. Pracovníci jsou 

orientováni na plnění úkolů divize. Jednotlivé divize jsou jednoznačně a nepochybně 

zaměřeny na trh. Tato struktura dává prostor pružné reakci na trh a na potřeby 

zákazníka. Díky rozdělení divizí je možno pociťovat mezi nimi konkurenci. Tato 

konkurence může přinášet zlepšení výsledků, ovšem při přílišné podobnosti 

jednotlivých divizí může docházet k boji mezi nimi, případně k boji o zákazníky. 

Jako nevýhodu lze definovat, že jednotlivé divize se mohou stát nezávislými 

a stát proti cílům organizace. Jelikož zaměstnanci v rámci jedné divize mají příliš 

široký profesionální záběr, je nemožná jejich specifikace na menší a užší celky. 
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Obrázek 2.6. : Projektová organizační struktura 

 

 

 

Pramen: URBAN, J. Tvorba a rozvoj organizačních systémů. 2004, str. 82. 

2.4.1.3 Maticová organizační struktura 

Vzniká kombinací funkcionální a divizionální organizační struktury.  Maticová 

organizační struktura vychází ze snahy minimalizovat slabé a maximalizovat silné 

stránky funkcionální a divizní organizační struktury (Donnelly, 2004). Organizační 

struktura je tvořena postupně, zpravidla ze začátku vznikají dočasné týmy k řešení 

problémů, při zvýšení počtu týmů pak vzniká maticově orientovaná organizační 

struktura. Matice je tvořena ze skupiny funkčních útvarů, které přísluší specializaci 

dané organizace, například ekonomický útvar, technický či obchodní, a dále cílově 

orientovanými útvary, které jsou vytvářeny podle potřeby projektů. V praxi 

to znamená, že zaměstnanec je současně členem určitého funkcionálního útvaru 

i určitého projektového týmu. Zodpovídá se tak současně dvěma nadřízeným. 
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Jedním z nich je manažer projektu, druhým vedoucí jeho funkcionálního útvaru 

(Urban, 2004). 

Výhodou maticového uspořádání je rychlá reakce na okolí, změny trhu a také 

přímé přenášení informací mezi specifickými útvary díky spolupráci na projektech. 

Maticové upořádání můžeme použít jak v celé organizaci, tak v její části.  

Hlavní nevýhoda maticového uspořádání je již zmiňovaná dvojitá nadřízenost. 

Pracovník se zodpovídá dvěma nadřízeným a v tomto případě může nastat problém 

v důsledku nejasných kompetencí.  

Obrázek 2.7 : Maticová organizační struktura 

 

Pramen: URBAN, J. Tvorba a rozvoj organizačních systémů,  str.87. 
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3. Analýza podmínek pro strategický záměr organizace 

V následující kapitole bude zanalyzována nezisková organizace. Analýza 

bude vycházet z níže uvedeného popisu. 

3.1. Popis organizace 

K praktické části byla vybrána nezisková organizace Exchange Student Club 

VŠB-TUO, o.s., dále ESC VŠB-TUO. Tato organizace je na počátku svého vzniku 

a je důležité využít jejího mladého věku a nastavit strategické cíle, organizační 

strukturu, procesy a funkce, spolu s lidskými faktory tak, aby se vyvíjela a nezanikla 

hned v začátcích. Byl navrhnut následující plán při určení strategie této organizace 

(viz obrázek 3.1). Tento plán bude použit jako stěžejní opora při určování 

strategického záměru organizace. V budoucnu má organizace možnost využít tento 

plán jako podkladový materiál při plánování podrobnějších projektů. 
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3.1: Strategický plán 

Fáze 
plánování 

# Popis fáze Termín 
události 

událost v 
plánování 

účel a popis 
události 

účast 
zainteresovaných 
osob 

Zodpovědnost Výstupy 

Příprava 1 příprava plánování 3 týdny vytvoření plánu 
projektu 

rozdělit role a 
úkoly při 
plánování, 
vytvořit plán 

board, 
koordinátor 
strategického 
plánování 

koordinátor 
strategického 
plánování 

plán vzniku 
strategického 
plánu 

  2   týden delegování 
projektu 

vytvoření 
pracovních týmů 
a dělba úkolů 

koordinátor 
strategického 
plánování, board, 
pracovní skupiny 

koordinátor 
strategického 
plánování 

přidělené 
úkoly pro 
plán vzniku 
strategického 
plánu 

Fáze 1: Sběr 
informací 

3 sběr informací o 
organizaci, 
současný stav, její 
poslání, činnosti, 
přehled financí 

měsíc zjištění stavu 
organizace 

zjistění stavu 
aktuálního plnění 
cíle, sběr 
aktuálních 
informací 

pracovní týmy koordinátor 
strategického 
plánování 

informace o 
stavu 
organizace a 
jejich cílech 

Fáze 2: 
Analýza 
současného 
stavu 

4 strategická 
situační analýza, 
PEST analýza, 
Porterova 
analýza, 
hodnototvorný 
řetězec, SWOT 
analýza 

měsíc Analýza 
sesbíraných 
informací o 
organizaci 

Analýza 
informací pomocí 
uvedených 
metod a analýz, 
rozhovorů a 
setkání 

pracovní týmy koordinátor 
strategického 
plánování 

Dílčí analýzy 
současného 
stavu 
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Fáze 
plánování 

# Popis fáze Termín 
události 

událost v 
plánování 

účel a popis 
události 

účast 
zainteresovaný
ch osob 

Zodpovědnost Výstupy 

Fáze 3: 
Návrh 
budoucího 
stavu 
(strategické 
plánování) 

5 Budoucí stav vize a 
poslání  

2 týdny Návrh aktuální 
vize a poslání 

V případě potřeby 
navrhnout změny 

board board návrh 1 
strategického 
plánu 

  6 budoucí stav 
strategických cílů 

Týden návrh nových 
strategických 
priorit 

Identifikovat 
aktuální cíle 

board board   

  7 budoucí stav 
strategických 
projektů (finanční, 
personální) 

2 týdny návrh nových 
strategických 
projektů 

identifikace 
aktuálních projektů 

board board   

  8 přehled budoucích 
projektů 

3 týdny návrh budoucích 
projektů 

vytvořit přehled 
budoucích projektů 
potřebných pro 
dosažení cílů 

board board   

  9 schvalování Týden schvalování 
prvního návrhu 
strategického 
plánu, návrh 
úprav 

board zváží 
výhodnost návrhu 
strategického 
plánu a požádá o 
rozpracování do 
funkční strategie 

board board   
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Pramen: Slideshare.net, online 2012, upraveno autorkou. 

Fáze 
plánování 

# Popis fáze Termín 
události 

událost v 
plánování 

účel a popis 
události 

účast 
zainteresovaný
ch osob 

Zodpovědnost Výstupy 

  10 funkční strategie, 
přehled financí, 
lidských zdrojů, 
popis řízení 
organizace, 
fundraisingové 
příležitosti 

2 měsíce pracovní skupiny 
na základě 
získaných 
informací a 
komentářů vytvoří 
rámcový přehled 
financí, lidských 
zdrojů, 
fundraisingových 
možností 

rozpracování 
návrhů daných 
výstupů 

pracovní týmy, 
koordinátor 
strategického 
plánování 

board, 
koordinátor 
strategického 
plánování 

Návrh 2 
strategického 
plánu 

Fáze 3: 
Návrh 
budoucího 
stavu 
(strategické 
plánování) - 
pokračování 

11 schvalování Týden schválení 
výsledného 
návrhu plánu 

board udělá 
poslední úpravy a 
přijme návrh, v 
případě potřeby lze 
opak krok č.10, 
výsledek se 
předkládá VH 

board board   

  12 schvalování týden schválení 
výsledného plánu 
valnou hromadou 

strategický plán 
vchází v platnost 

VH, board, 
pracovní týmy, 
koordinátor 
strategického 
plánování 

VH výsledný 
strategický 
plán 
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 Jak můžeme z plánu vidět, je důležitá samotná příprava plánování. Určit 

rozdělení rolí a úkolů při plánování, vytvořit pracovní týmy a dělbu úkolů. Tyto kroky, 

tedy přesněji první a druhý, nebudou rozebírány v této diplomové práci, avšak 

autorka se domnívá, že je potřeba tyto kroky přiblížit a definovat proto, aby mohla 

organizace v budoucnu tento strategický plán využít. Musí ve svých lidských zdrojích 

určit členy, kteří se o celý proces plánování budou starat a určit jejich kompetence, 

spolu se zodpovědností. Celý tento proces by měl být kontrolován orgánem řídícím 

neziskovou organizaci - boardem, který by měl být o všem důkladně a dostatečně 

informován.  

 Diplomová práce se soustředí především na kroky 3-8. Základním stavebním 

kamenem je sběr informací o organizaci, konkurenci, stakeholdrech a dalších 

aspektech, které budou schopny přiblížit autorce současný stav organizace spolu 

s posláním a jejími činnostmi. Tyto informace budou sbírány pozorováním, rozhovory 

a znalostmi autorky o dění v organizaci. 

 Po sběru informací následuje jejich analyzování. Tato činnost je naplánována 

pod fází č. 2. a bude zpracována pomocí analýz, přesněji situační analýzou, PEST 

analýzou, Porterovou analýzou pěti sil, hodnototvorným řetězcem a následně budou 

informace syntetizovány ve SWOT analýze a výsledky budou použity do TOWS 

matice. 

 Během fáze č. 3. budou navrhnuty strategické cíle organizace. Samotné 

navrhnutí cílů předchází kontrola a přehodnocení aktuálních vizí a poslání, z nichž se 

identifikují nové strategické priority. Bude také poskytnut návrh projektů potřebných 

k dosažení strategických cílů. Schválení strategického plánů a detailnější 

rozpracování dílčích funkčních strategií je již na samotné organizaci.  

3.1.1. Základní charakteristika organizace 

Občanské sdružení Exchange Student Club VŠB-TUO, o.s., je založeno podle 

zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů. K tomu založení došlo 27. 5. 2011, 

potvrzením Ministerstvem vnitra České republiky, a od tohoto okamžiku je s klubem 
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zacházeno jako s neziskovou organizací. Sídlo sdružení je na adrese Studentská 

1770/1, Ostrava – Poruba. Tato adresa je oficiálně připisována kolejím Vysoké školy 

Báňské, Technické univerzity Ostrava, která ESC VŠB-TUO svolila tuto adresu 

používat. Klub vznikl na základě stále se zvyšujícího počtu zahraničních studentů, 

přijíždějících na Vysokou školu Báňskou do Ostravy, kteří jsou kvůli své jazykové 

bariéře odkázáni na rodilé mluvčí, zejména studenty Vysoké školy Báňské (ESC 

VŠB-TUO, o.s., 2011). Jelikož klub úzce spolupracuje s Vysokou školou Báňskou, 

obě strany sepsaly smlouvu, ve které ESC VŠB-TUO může používat jméno a logo 

univerzity za symbolický poplatek 1 Kč. 

3.1.2. Cíle organizace dle osnov 

ESC VŠB-TUO je sdružením nepolitickým, neziskovým a nenáboženským. 

ESC VŠB-TUO sleduje rozličné cíle související s mezinárodními studijními pobyty 

vysokoškolských studentů, zejména pak: 

 snadnější aklimatizace zahraničních studentů v novém prostředí 

 zpříjemnění pobytu během roku 

 poznávání České republiky 

 poznávání české kultury a integrace do společnosti. 

Takto definované cíle lze najít ve stanovách ESC VŠB-TUO. Hlavním 

předmětem sdružení je zajištění aklimatizace zahraničních studentů 

v novém, mnohdy zcela odlišném prostředí, a pořádání pravidelných kulturně-

společenských akcí pro tyto studenty. Organizace si při svém vzniku nedefinovala 

žádnou vedlejší činnost. 

3.1.3. Členství v organizaci 

Členství ve sdružení je dobrovolné, nezávislé a organizace sdružuje členy na 

základě společných zájmů. Členy organizace mohou být fyzické osoby starší 18 let, 

bezúhonné a způsobilé k právním úkonům, a právnické osoby, souhlasící se 

stanovami a cíly organizace. Členství vzniká dnem přijetí člena či členky do sdružení. 

Členové jsou povinni jednat ve shodě s posláním a cíli ESC VŠB-TUO a jejich vstup 
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do organizace je schválen ustanoveným orgánem. Členství zaniká dobrovolným 

vystoupením z organizace, vyloučením člena na základě rozhodnutí ustanoveným 

orgánem, úmrtím člena anebo zánikem organizace samotné (ESC VŠB-TUO, o.s., 

2011). 

3.1.4. Orgány sdružení 

ESC VŠB-TUO si stanovila dva orgány, a to radu a valnou hromadu. Valná 

hromada je nejvyšším orgánem a je složena ze všech členů organizace. Rada 

je nejvyšším výkonným orgánem a jako statutární orgán byl zvolen president. 

Jednotlivé způsobilosti orgánů lze vyhledat v osnovách sdružení a zbytek náležitostí 

je ošetřen vnitřními předpisy. 

3.1.5. ESC VŠB-TU Ostrava a ESN CZ 

Při zakládání organizace byl stanoven cíl připojení se k neziskové organizaci 

ESN CZ – Erasmus Student Network CZ. Jedná se o celorepublikové zaštítění všech 

lokálních sekcí/klubů vznikajících na jednotlivých univerzitách. Výhodou členství 

v tomto sdružení je pomoc ve formě informací, zkušeností, jednoty a zdrojů. ESN CZ 

jako republikové sdružení spadá pod ESN AISBL – Erasmus Student Network 

AISBL1 se vznikem v Belgii zaštiťující 36 Evropských států a studentské organizace 

v těchto zemích. 

ESN CZ je složeno z 12 sekcí/klubů zejména v Praze, Brně, Ostravě, ale také 

v Olomouci, Plzni, Hradci Králové a Liberci. Všechny tyto sekce musely zažádat 

o vstup do ESN CZ. Po schválení se stanou přidruženými členy, což jim umožňuje 

vidět do chodu organizace, získávat znalosti a rady, avšak nemohou měnit výsledky 

hlasování, jelikož nemají hlas. Mají také povinnost platit členský poplatek 30 Euro. Po 

určité době mohou přidružení členové zažádat o to, aby byli schváleni jako 

plnohodnotní členové. Pokud se sekce shodnou a odsouhlasí jejich plnohodnotné 

                                            

1
 Francouzská zkratka Association internationale sans but lucratif, používaná v Belgii pro 

neziskové organizace (wikipedia.org, online 2010). 
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členství, již mohou plně získat všechny privilegia, jako plnohodnotní členové, z čehož 

samozřejmě také plynou dané povinnosti. Jendou z nich je dvojnásobný členský 

poplatek 60 Euro. Počet zahraničních studentů, o které se ESN CZ stará, je přibližně 

4200 (obrázek 3.2). 

Graf 3.2: Počet členů ESN CZ 

 

Pramen: autorka 

Aby se klub na jakékoli univerzitě mohl stát členem ESN CZ, musí splňovat 

podmínku a to, že je pouze jeden na univerzitě a neexistuje žádná jiná organizace na 

škole, která by plnila stejné činnosti jako on.  

 

3.1.6. Hlavní činnosti organizace 

Činnosti, které organizace poskytuje ve formě služeb zahraničním studentům, 

je možné rozlišovat do tří základních skupin: 
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 vzdělávací 

 sociální 

 administrativní. 

Vzdělávací činnosti mají za úkol zahraniční studenty vzdělávat. Není důležité, 

zda poskytnuté informace budou poskytnuty o ČR nebo jiných národech, ale záměr 

je v obohacení studenta. 

Sociální aktivity klub pořádá především proto, aby se jednotliví studenti mezi 

sebou poznali. Dbá se také na to, aby zahraniční studenti nepoznávali pouze další 

zahraniční studenty, ale aby byli vtažení do české kultury pomocí českých studentů.  

Posledními aktivitami jsou aktivity administrativní. Během těchto činnosti 

se klub a jeho členové snaží a pomoc studentům s administrativními úkony, které 

je čekají před a po příjezdu. Zahraniční studenti mají nevýhodu neznalosti českého 

jazyka a vzhledem k počtu anglicky mluvících Čechů v Ostravě, je mnohdy pro 

ně zcela nemožné dorozumět se.  

Níže na obrázku 3.3 lze vidět základní rozdělení činností a dílčí činnosti 

spadající pod jednotlivé skupiny.  

3.3: Rozdělení činností klubu 

vzdělávací sociální administrativní 

FILL UP sportovní den Orientation Days 

exkurze párty cizinecká policie 

výlety 

začlenění zahraničních 
studentů do české 
kultury (čajovny, 

kavárny, bowling apod.) 

    

Pramen:autorka 
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Vzdělávací činnosti 

Jak je možno vidět na obrázku výše (3.3), hlavními činnostmi ve vzdělávací 

skupině je FILL UP, exkurze a výlety. FILL UP je koncepce jazykové výuky. FILL UP 

je zkratka pro Free International Language Lesson Unity Program. Koncepce se drží 

pěti základních podmínek: 

 Free – výuka je poskytována zadarmo. 

 International – výuka je pro všechny národnosti bez omezení. 

 Language – je zaměřena pouze na jeden jazyk, v našem případě 

na angličtinu, ale v minulosti se vyučoval také německý a španělský 

FILL UP. Pro německý a španělský FILL UP byli využiti přímo 

zahraniční studenti a proto nebyla dodržena jeho kontinualita.  

 Lesson – koncept se drží jednotýdenní výuky, 2- 3 hodiny. 

 Unity – je kladen důraz na sjednocení všech kultur a životních stylů. 

Každý týden je během hodin FILL UPu představena jedna země, přímo jejími 

studenty, kteří studují na VŠB-TU Ostrava. Je jim dán stěžejní harmonogram, 

kterého by se měli držet. Součástí přednášky je také diskuze. Pořádá se také 

mezinárodní večeře, kde každá národnost přinese svá typické jídla. V rámci FILL 

UPu je také představována česká kultura, například během Easter Day, kdy studenti 

mají šanci pochopit a zažít velikonoční svátky.  

Dalšími činnostmi spadající pod tuto oblast jsou exkurze. Klub zařizuje 

exkurze do Hornického muzea Landek, automobilové továrny Hyundai v Nošovicích, 

Vítkovického industriálního komplexu, Ostravského pivovaru Ostravar a mnoho 

dalších. Protože Ostravská minulost je spjata právě s důlní činností a následným 

zpracováním vytěženého materiálu, snaží se klub zahraničním studentům ukázat 

právě tyto zajímavosti a spolu s tím je vzdělávat.  

Aby studenti nebyli omezeni pouze děním v Ostravě pořádá také výlety 

do dalších měst a za krásami ČR. Hlavní výlet je zacílen na Prahu, která je jako 

hlavní město s dlouholetou minulostí zdrojem mnoha informací a historických 
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aspektů. Klub se také začíná zaměřovat na města zahraniční v blízkém okolí jako 

je Krakov a Vídeň.  

Sociální činnosti 

Záměrem těchto činností je umožnit zahraničním studentům se socializovat 

a poznávat mezi sebou. Stavebním kamenem těchto činností jsou akce, které jsou 

zaměřeny na začlenění zahraničních studentů do kultury a způsobu života studentů 

českých. Je to například návštěva Ostravské ZOO, čajoven, kaváren, procházky 

apod. 

Klub se také stará o sportovní vyžití zahraničních studentů, a přesto že 

studenti mohou navštěvovat hodiny aerobiku a jiných sportů, snaží se klub 

organizovat turnaje v těchto sportech anebo jim umožnit vyzkoušení jiných 

zajímavých sportů, například paintballu nebo zorbingu.   

Protože každý mladý člověk se rád baví, klub ESC VŠB-TUO se zaměřuje 

také na pořádání večírků. Tyto párty bývají tematicky zaměřeny. To vyžaduje 

naplánování organizace výzdoby a vymyšlení programu těchto večírků.  K tomuto 

je potřeba zajistit zdroje jak finanční, tak lidské. 

Administrativní činnosti 

Základním stavebním kamenem jsou tzv. Orientation Days, pořádány 

speciálně pro přijíždějící studenty, přijaté ke studiu na univerzitě. Tato akce probíhá 

vždy týden před zahájením školního semestru a trvá po dobu tří dnů. Před 

samotnými OD jsou klubem zajištěni jednotlivý buddíci, kteří zahraniční studenty 

vyzvednou z místa příjezdu v Ostravě, dovedou do areálu kolejí, kde je ubytují 

a poskytnou jim základní informace – nejbližší obchod, směnárna, jak fungují koleje 

apod. Během prvního dne jsou studenty oficiálně uvítáni členy ESC VŠB – TUO 

a taky samotnou Vysokou školou Báňskou. Jsou jim řečeny hlavní body Orientation 

Days, spolu s užitečnými radami jak se chovat v českém kulturním prostředí, a je jim 

také řečeno na koho se obrátit v případě problémů. Během prvního dne jim pomohou 

zaměstnanci univerzity při registrování do školního informačního systému, dostanou 
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razítko na slevovou kartu na městskou hromadnou dopravu a je jim vydáno potvrzení 

o studiu. Následujícím bodem je tzv. univerzity tour, kde jim buddici ukážou porubský 

univerzitní komplex a areál kolejí. Během prohlídky absolvují instruktáž, jak si 

objednat jídlo v menze, kde mohou využít školních počítačů, co a kde hledat v areálu 

kolejí. Protože registrační proces spolu s prohlídkou školy je zdlouhavý, další 

administrativní činnosti jsou přesunuty na nadcházející den.  

Následující den Orientation Days je zasvěcen vyřizování studentské karty. 

Tato činnost je zdlouhavá a je potřeba ji dobře naplánovat a zorganizovat. Při 

množství dvou pracovnic na kartovém centru, které nehovoří anglickým jazykem 

a 100 zahraničních studentů je nutno mít dostatek lidských zdrojů.  

 Během stejného dne je studentům poskytnuta pomoc při zařizování slevové 

karty na dopravu po Ostravě. Studenti jsou po skupinkách posílání do dopravních 

podniků města Ostravy s česky mluvícími studenty, kteří zařizují komunikaci mezi 

obsluhou dopravního podniku a zahraničními studenty. 

 Protože ne všechny fakulty Vysoké školy Báňské – Technické univerzity 

v Ostravě nejsou v jednom komplexu, jsou studenti dopraveni k sídlům právě těchto 

fakult a je jim zde zařízena prohlídka fakulty. Studenti dostanou informace o tom, kde 

najdou zahraniční oddělení, studijní oddělení, menzu a další místa potřebná pro 

jejich existenci na fakultě. 

 Den je zakončen Welcome dinner. Jde o uvítací raut, poskytnutý univerzitou 

na přivítání studentů. Setkají se zde zahraniční studenti s pracovníky školy, kteří jsou 

zainteresováni právě činností pro ně. Večeře se účastní také členové ESC VŠB-TUO 

klubu a celý večer je zahájen rektorem univerzity.  

 Přirozeným přechodem je na Welcome dinner navázána Welcome párty 

pořádaná ESC VŠB-TUO klubem, kde jsou představeni členové, jsou jim zopakovány 

základní informace o klubu a je připraven program na seznámení se. 
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 Poslední den jen OD je pro studenty zorganizována Sightseeing Game, 

při které mají možnost seznámit se s Ostravou a jejími kulturními památkami, získat 

základní přehled o tom, co Ostrava nabízí a zorientovat se v ní zábavnou formou. 

 Mezi další administrativní činnost patří poskytování služeb při jednání 

na cizinecké policii. Tato činnost se týká pouze studentů přijíždějících do ČR 

na základě víza. Protože je opět problém s komunikací, čeští studenti pomáhají 

zahraničním studentům s vyřizováním této velice náročné administrativní činnosti. 

Frekvence činností klubu je stanovena na 3-4 výlety za semestr, z toho vždy 

jeden je do Prahy. Dále se drží pravidla organizování alespoň jedné činnosti během 

dvou týdnů. Není stanoveno, zda tato činnost bude vzdělávací nebo sociální. Nadále 

klub pořádá vždy jednou za měsíc tematickou párty. 

3.1.7. Základní struktura klubu 

Jelikož je klub ve velice úzkém vztahu s univerzitou, byla původní struktura 

uzpůsobena právě její struktuře. Univerzita má sedm fakult a každá má svou 

autonomii a může jednat podle svého uvážení. Fakulty jsou zaštítěny rektorátem 

VŠB, se kterým klub spolupracuje nejvíce. Kvůli autonomii jednotlivých fakult bylo 

klubem zvoleno sedm členů, kde každý člen je zodpovědný za svou fakultu. 

Zodpovědnost je kladena hlavně na poskytování čerstvých informací a znalosti 

struktury jednotlivých fakult, spolu s kontakty, které jsou potřebné pro klub. Tito 

členové jsou nazýváni Buddy koordinátoři. Vždy je vybrán jeden z této skupiny, který 

je zodpovědný za jejich jednání a kontroluje jejich činnost. Tento člen zároveň 

zastává Human resource (HR) funkci. 

Dalšími členy klubu jsou lidé či studenti zastupující jednotlivé funkce. 

Konkrétně pak Prezident, Vice-prezident, Public relations (PR), Human resources 

(HR), Fundraiser (FR), Knowledge manažer (KM), Event koordinátor, Section 

delegate (SD), Information technology (IT) a Pokladník (TR). Bližší pravomoce 

a úkoly budou popsány níže. Dále klub spolupracuje se studenty, kteří nejsou přímo 

členy, ale tzv. buddíky. Buddík je nenahraditelnou částí, díky, které klub může 
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splňovat své poslání, ovšem nebyla jim do rukou dána pravomoc rozhodovat o klubu 

samotném. V zájmu jednodušší struktury a administrativy nejsou buddíci oficiálními 

členy klubu. 

ESC VŠB-TUO se každým rokem stará a poskytuje své služby přibližně 350 

studentům. Semestrálně je to přibližně 200 studentů v zimním semestru a 150 

studentů v letním semestru. Od tohoto počtu se také komponuje harmonogram 

a počet událostí. 

3.1.8. Organizační struktura sdružení 

Organizační struktura sdružení je nejvíce podobná struktuře maticové. 

Jednotliví členové zastupují funkce a spolu vytváří radu. Dále jsou v klubu také týmy 

pracující na rozdílných projektech a každý projekt má svého vedoucího. Jedinec 

může být jak pod vedoucím projektu, tak přímo pod vedoucím zastupujícím danou 

funkci. Klub nestanovil přesné povinnosti a zodpovědnosti členů týmů. Někdy se tato 

organizační struktura vyskytuje v organizacích s malým počtem členů, což je přesně 

případ ESC VŠB-TUO. Ustanovení hodný orgán organizace je rada. Každý člen rady 

má pouze jeden hlas i v případě, že zastává více funkcí. Aby rada byla usnesení 

schopná, musí nadpoloviční většina vyjádřit svůj souhlas. Rada musí být na zasedání 

v minimálním počtu dvou třetin. 

3.1.9. Funkce a počet členů v organizaci 

Jak již bylo řečeno výše, funkce zastoupené v klubu jsou Prezident, Vice-

prezident, Pokladník, Fundraiser, Human resourses (HR), Public relations (PR), 

Information technology (IT), Section delegate (SD), Event koordinator a Knowledge 

manažer (KM).  

Prezident organizace je přirovnáván k manažerovi podniku. Je povinen 

kontrolovat, napomínat a chválit jednotlivé členy, dohlížet na projekty, řídit a vést 

klub, a snažit se přinášet inovativní myšlenky do klubu.  
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Vice-prezident je brán jako obdoba prezidenta a zastupuje jeho povinnosti 

v prezidentově nepřítomnosti. Spolu s prezidentem také členy hodnotí pro výběr 

velikosti stipendia a společně řeší všechny konflikty vyskytující se v klubu. 

Pokladník je zodpovědný za spravování peněz. Nemůže rozhodovat 

o přidělení jednotlivých částek na projekty. Jeho zodpovědnost je proplácet a přijímat 

peníze, spolu s vystavováním a placením faktur.  

Fundraiser vyhledává potencionální sponzory, kteří jsou ochotní klub 

financovat peněžní částkou, slevou na produkty, či samými produkty za poskytnutí 

reklamy jejich firmě. Klub umožňuje sepsat sponzorskou smlouvu na delší období, 

popřípadě má umožněno přijmout dar, který se slučuje s jeho hlavními cíli.  

Funkce HR je zodpovědná za kontrolu Buddy koordinátorů. Její hlavní cíl 

je ale definován v organizování náborů, při kterých se bude rozrůstat jak samotná 

členská základna, tak buddíci dílčích fakult. 

PR tvoří veškeré materiály zatupující klub v širokém okolí. Sepisuje pozvánky 

na individuální akce, sepisuje informace o klubu na webové stránky a vytváří tiskové 

zprávy z proběhnuvších akcí.  

Knowledge manažer je člověk zodpovědný za to, aby se veškeré informace 

z dílčích akcí ukládaly, byly sepisovány reporty, byl kladen důraz na feedback 

a ukládání všech těchto informací na platformu, speciálně vytvořenou pro tento účel. 

Tato platforma je dostupná pouze členům organizace, kteří v ní mohou dílčí části 

editovat. 

Event koordinátor má koordinovat všechny akce a události, které klub pořádá. 

Většinou se jedná o kulturní a sociální akce, jako výlety do významných měst 

v České Republice a okolních států, exkurze, večírky a další činnosti, nezapadající 

do dříve zmíněných kategorií.  

IT se stará o webové stránky, spravování fóra a další náležitosti týkající se 

informačních technologií. 
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Speciální funkce, jež se nenalézá ve všech organizacích, nebo není lehce 

přiřaditelná, je Section delagate, a je to funkce speciálně vytvořená pro účely ESN 

CZ. Tento člen je vysílán na pracovní schůze všech lokálních sekcí z celé České 

republiky a zde sekci reprezentuje a hlasuje za ni. Tyto pracovní schůze se nazývají 

National Platform a vždy aspoň jeden Section delegate za sekci je povinen svou 

účastí. Tato jednání jsou vedena tzv. National boardem, složeným ze sedmi lidí, 

zastupujících obdobné funkce jako jsou stanoveny v lokálních sekcích.   

Celkový počet členů v organizaci je roven 11. Z toho počtu je přibližně 6 členů 

skutečně aktivních. Pokud započítáme také buddíky na jednotlivých fakultách, zvýší 

se nám tento počet přibližně o 70 členů, viz obrázek 3.4, avšak buddíci nemají zájem 

o rozvoj organizace a jejich jediným cílem je seznámení se se zahraničním 

studentem, procvičení jazyka a pomoc zahraničním studentům v den příjezdu 

na univerzitu. 

3.4: Zastoupení členů na dílčích fakultách 

 

Pramen: autorka 

3.1.10. Financování ESC VŠB-TUO 

ESC VŠB-TUO byl založen pro potřeby zahraničních studentů přijíždějících na 

Vysokou školu Báňskou – Technickou univerzitu Ostrava. Z tohoto důvodu je 
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z většiny financována právě touto institucí. Univerzita se ke sdružení postavila jako 

spolupracující instituce a klubu bylo dovoleno směrovat určité faktury na její oddělení 

péče o studenty. Škola svolila financovat poplatky spojené se členstvím klubu 

v mezinárodní, celoevropské organizaci ESN AISBL – Erasmus Student Network, 

jako jsou služební cesty na jednání a platba členského příspěvku.  

Díky členství ESC VŠB-TUO v ESN CZ, které je celorepublikovým 

zastoupením ESN AISBL v České Republice, získalo ESC VŠB-TUO také 10 000,- 

Kč podporu na klubem vybranou událost. Tento příspěvek ESN CZ získalo díky 

spolupráci se společností Google. Dále toto členství poskytlo klubu možnost získat 

sim karty operátora Vodafone a to zdarma. Je již na klubu, zda tyto sim karty bude 

prodávat nebo darovat. ESC VŠB-TUO se zatím rozhodlo využívat tyto sim karty 

k prodeji. ESN CZ má další republikové sponzory, avšak všechny sponzorské 

smlouvy jsou domluveny jako slevy na produkty poskytované danou firmou.  

Všechny ostatní aktivity pořádané sdružením pro zahraniční studenty jsou 

financovány samotnými zahraničními studenty. Organizace vybere poplatky spojené 

s náklady na akci a chová se jako prostředník při urovnávání pohledávek. Při větších 

a finančně nákladnějších akcích jsou náklady a poplatek za organizátora, který je 

z kruhů organizace, připočítány do účastnických poplatků zahraničních studentů. Při 

akcích nízkonákladových si člen tento finanční obnos hradí sám. 

ESC VŠB-TUO se podle možností zákona rozhodlo vést jednoduché 

účetnictví. Naskytla se zde možnost vysokého finančního zabezpečení ze strany 

univerzity, avšak v době vzniku této diplomové práce tato suma nebyla stále známa. 

Aby sdružení mohlo pokrývat také náklady, které nejsou spjaty s cestovními náklady, 

či náklady samotnými, jako třeba materiálovými a byla možnost finančně pokrýt také 

služby, chce sdružení se školou vykomunikovat možnost takovou, aby ESC VŠB-

TUO mohlo škole vystavovat faktury na služby poskytované univerzitě. Toto je stále 

také v jednání a není možno zaujmout přesné stanovisko. Samotné fakturování je 

dovoleno, ale nejsou stanoveny přesné podmínky ani finanční rozpočet. 



 

 

47 

 

3.1.11. Majetek klubu 

Sdružení byl vyhrazen prostor na kolejích VŠB TU Ostrava. Na tyto prostory 

nebyla sepsána žádná smlouva o pronajmutí, či propůjčení prostor. Tento prostor 

mohou využívat pouze členové rady ESC VŠB-TUO. Tato kancelář je využívána jako 

místo pro schůze a také zahraniční studenti se na členy klubu mohou obracet právě 

zde. Za peníze, které poskytla škola, byla klubu zakoupena tiskárna, magnetická 

tabule, nástěnka, wifi-router a kancelářské potřeby. Jelikož všechen tento majetek byl 

oficiálně zakoupen za peníze školy, je také jeho majetkem a ESC VŠB-TUO jej má 

pouze propůjčen k užívání. Nábytek byl poskytnut přebytkem z univerzity, popřípadě 

samotnými členy za nulové pořizovací náklady. 

3.1.12. Rozpočet ESC VŠB-TUO 

Ze souhrnu výše zmíněných údajů, můžeme sestavit rozpočet klubu na jeden 

rok (obr. 3.5). 

3.5 : Roční rozpočet ESC VŠB-TUO  

Pramen: autorka 

Jak můžeme vidět z obrázku výše, klub se nachází ve ztrátě ani zisku 

po odečtení výdajů od příjmů. Tento jev je způsoben hlavně díky sim kartám 

získaným od Vodafone a jejich prodeji. Prodej je stanoven přibližně na 50 sim karet 

za semestr, přestože počet zahraničních studentů je dvojnásobný, z předešlých 

zkušeností bylo zjištěno, že klub nedokáže prodat více sim karet.  

Rozpočet na jeden rok           

Příjmy       Výdaje       

sim karty 
Vodafone 100x200Kč 20 000 Kč 

ESN cesty (na 
jednu osobu) 

 
8 500 Kč 

Google     10 000 Kč Google     10 000 Kč 

  
  

  výzdoba na párty 
 

4 000 Kč 

  
  

  náklady na tisk   6 000 Kč 

  
  

  kancelářské potřeby 4 000 Kč 

        členský poplatek ESN CZ 1 500 Kč 

      30 000 Kč       30 000 Kč 
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Klub má povinnost vysílat nejméně jednoho člena na ESN cesty, které jsou 

spojeny s jednáním a budoucností sdružení ESN CZ. Příjmy a výdaje od společnosti 

Google se vzájemně ruší. Klub z tohoto vztahu nemůže získat žádné peníze, protože 

jsou propláceny na základě faktury, doloženými účtenkami za použité a nakoupené 

materiály.  

Na párty byla stanovena částka 500 Kč na jednu. Při počtu 8 večírků za rok je 

suma této částky 4000 Kč. V tomto případě nejsou započteny náklady na Dj, protože 

se vychází z aktuální situace, kde tyto náklady platí klub, ve kterém je párty 

pořádána.  

Největší náklady na tisk jsou během Orientation Days, kde se studentům 

tisknou základní materiály o škole a klubu, a další potřebné informace, jež jsou 

potřeba během prvních dnů jejich pobytu v ČR. Během roku klub vynaloží přibližně 

4000 Kč na náklady na kancelářské potřeby.  

3.1.13. Počet zahraničních studentů na univerzitě 

Každoročně přijíždí na univerzitu přibližně 350 zahraničních studentů 

na všechny fakulty. Při bližším pohledu zjistíme, že nejvíce jich přijíždí na fakultu 

ekonomickou, přibližně 60 studentů na semestr. Hned za ní je fakulta strojní spolu 

s fakultou stavební, na které přijíždí semestrálně přibližně 40 studentů. Hornicko-

geologická fakulta se může pyšnit přibližně 30 studenty, stejně tak fakulta 

elektroinformatiky. Nejmenší zastoupení je na fakultách metalurgie a materiálového 

inženýrství a fakultě bezpečnostního inženýrství a to okolo 10 studentů za semestr.  
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Pramen: autorka 

Tyto informace jsou pouze orientační, jelikož na všechny fakulty jezdí kromě 

programu Erasmus, také studenti na základě jiných grantů, stipendií a programů, 

jako například 60 studentů z Francie, či 25 studentů z Číny během školního roku 

2011/2012. Na obrázku (obr. 3.7) níže je možnost vidět národnostní zastoupení 

zahraničních studentů na VŠB TU Ostrava. Nejoblíbenější destinací je škola zcela 

určitě pro španělské studenty, v těsném závěsu francouzských a tureckých studentů. 

Jak je možno vidět na obrázku zastoupení národností je květnaté a proto se ESC 

VŠB-TUO snaží přiblížit také jejich kulturním zvyklostem. Služby poskytované 

klubem tedy nemohou být zaměřeny na jednotlivé národnosti, ale celek, který spolu 

vytvářejí. Přestože je největší počet přijíždějících studentů španělské národnosti 

a ti jsou všeobecně známí svým nezájmem o vzdělávací činnosti, klub se zaměřuje 

také na ostatní národnosti, protože to považuje za své poslání a udržuje tím pevnější 

vztahy s univerzitou.  

3.6 : Zastoupení zahraničních studentů na dílčích fakultách 
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Pramen: autorka 

  

3.2. Analýza metodologickými nástroji 

V níže popsané kapitole bude klub analyzován pomocí metodologických 

nástrojů. Údaje vyplynuvší s této analýzy odhalí silné a slabé stránky klubu, spolu 

s příležitostmi a hrozbami. K analýze byla využita strategická situační analýza 

složena z externí a interní analýzy. Na externí část byla použita PEST analýza 

a Porterův model pěti sil. Pro interní analýzu byl použit hodnototvorný řetězec 

rozebírající silné a slabé stránky organizace. Všechny údaje z těchto analýz pak byly 

použity pro SWOT analýzu. 

3.7: Graf národnostního zastoupení na univerzitě, rozděleno podle fakult 
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3.2.1. Strategická situační analýza 

3.2.1.1. Externí analýza 

Externí analýza analyzuje makro a mikro okolí. K této analýze je použita PEST 

analýza pro makrookolí, spolu s Porterovým modelem pěti sil pro mikrookolí. Cílem je 

definovat příležitosti a ohrožení organizace. 

3.2.1.1.1. Analýza makrookolí 

Sdružení ESC VŠB-TUO nemá žádnou příležitost či hrozbu z hlediska 

makroekonomických indikátorů. Všechny změny těchto veličin jsou pro něho 

zanedbatelné. V současné době sdružení nevyužívá ani bankovní účet. 

Z pohledu společensko-kulturního prostředí klub poskytuje služby, které vedou 

k poznávání mezinárodních kultur, a tímto zvyšuje obeznámenost se socio-kulturními 

prvky jednotlivých zemí a pomáhá k jejich jednotnému slazení.  

Pokud by na univerzitu začalo jezdit více studentů, kteří jsou známí svým 

nezájmem o jakékoliv vzdělávací činnosti, např. poučný výlet, exkurze apod. a jejich 

jediným zájmem by byly večírky, mohla by tato změna ovlivnit chod klubu. 

Při větším celoevropském a celosvětovém zájmu studentů vyjíždět 

do zahraničí za studiem by klub získal větší počet studentů ze zahraničí, ty, kteří by 

si vybrali VŠB -TU Ostrava jako svou dočasnou univerzitu. Zvýšení počtu studentů by 

mohlo vést k většímu zájmu sponzorů. Sdružení by také mohlo získat nové členy 

z řad českých studentů vracejících se ze zahraničí a postrádajících cizí jazyk 

a sociální prostředí, na které byli zvyklí během svého studijního zahraničního pobytu. 

Avšak i se zvyšujícími se počty studentů, kteří chtějí vyjet do České republiky 

za studiem, může nastat problém v případě zemí, které pro vstup do ČR potřebují 

víza, anebo v budoucnu víza zavedou. 

Politicky je klub jistě ovlivněn nadcházejícím slučováním dvou ostravských 

univerzit. Při vzniku jedné a nové univerzity se předpokládá také vznik nového klubu 

starajícího se o zahraniční studenty. Ať již spojení vznikne převzetím slabšího klubu 
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silnějším, či vznikem zcela nového klubu, dosavadní klub a jeho cíle budou 

irelevantní. 

Zcela určitě by měla negativní následek změna programu Erasmus jako 

taková. Při snižování stipendií, které studenti při výjezdu získávají, by se nejspíše 

snížil počet studentů vyjíždějících do ČR a tím pádem také procento studentů, které 

by si pro studium vybralo Ostravu, například z toho důvodu, že jim jazyková bariéra 

ve většině případů neumožňuje zvyšovat své příjmy prací v ČR. 

Technologicky by klub byl ovlivněn v případě zániku internetu nebo zastavení 

poskytování této a jí společných služeb. Toto ohrožení ovšem klub nevidí v nejbližší 

době jako reálné. 

Shrnutí PEST analýzy 

Z PEST analýzy můžeme vidět, že klub je nejvíce ovlivněn politicko-právním 

prostředním, kvůli budoucímu spojování dvou ostravských univerzit. Z toho hlediska 

je klubu zřejmé, že rozhodování o nynější situaci musí být efektivní a přínosné. 

Samotná změna programu Erasmus je viděna jako hrozba, až už v problematice víz 

anebo možné změně výše stipendií.  

Další ovlivnění můžeme vidět ze strany socio-kulturního prostředí, kdy 

národnost studentů a jejich kulturní zvyklosti mohou ohrozit chod klubu z hlediska 

typu nabízených aktivit. Ze zvyšujícího trendu cestování po celé zemi, může klub 

těžit přibývajícím semestrálním počtem studentů. 

Z ekonomického hlediska klub není příliš ovlivněn, stejně je na tom ovlivnění 

z hlediska technologického. 

3.2.1.1.2.  Analýza mikrookolí 

Pro analýzu mikrookolí byl vybrán tzv. Porterův model pěti sil. Tento model je 

založen na analýze společnosti a jejímu vztahu s okolím. 
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Z hlediska konkurence je pro sdružení ESC VŠB-TUO hrozba jiné podobné 

sdružení nacházející se v Ostravě. Jedno sdružení již existuje a je reálná možnost 

vzniku dalších na ostatních vysokých školách v Ostravě. 

Zákazník a jeho vyjednávací síla je v případě klubu považována za vysokou. 

Pokud se zahraniční studenti rozhodnou přestat využívat jeho služeb bude ohrožena 

jeho existence. Existence by byla nepotřebná z pohledu univerzity a ta by se, v době 

škrtů v rozpočtu, rozhodla klub již finančně a zdrojově nepodporovat. Samotná 

činnost klubu bez zákazníků by byla bezúčelná. Naopak pokud se zvýší poptávka 

po službách klubu, bude to podporovat jeho růst. 

Přestože klub je založen pouze krátce, došlo již mezi ním a druhým, podobně 

cíleným klubem, ke vzniku rivality z pohledu zahraničních studentů. Ti sami jsou 

neloajální ke škole, kterou studují, a navštíví událost, jenž je zajímavější, dostupnější 

a pro ně lákavější. V situaci, kdy oba kluby budou sjednávat akce ve stejný den, je již 

na studentovi, kterou si vybere. Může také nastat případ vertikální integrace, kdy 

si nevyberou ani jednu akci, a raději si společně uspořádají jinou událost, ať už párty 

nebo výlet do zajímavého města. 

Dodavatelů z pohledu ESC, tedy klubů, hostelů, restaurací atp., existuje 

na trhu dostatek. Hrozba však tkví ve veliké diferencovanosti, vznikající cenovými 

podmínkami (pronájem klubu, cena vlakového spoje, nebo samotnými dodavatelem 

nabízených služeb).  

Z pohledu substitutů je sdružení ohroženo významně, jelikož samo nevykazuje 

činnost nenahraditelnou, ale činnost lehce k nalezení v širokém okolí, např. cestovní 

kanceláře nebo organizátory večírků. Cizí jazyk, jenž je nabízen zahraničnímu 

studentovi, sám jako výhoda nedostačuje. 

Shrnutí Porterovy analýzy pěti sil 

Jako největší hrozba jsou považovány substituty a vertikální integrace. Klub 

nemůže ovlivňovat intence studentů a jejich volný čas natolik, aby navštěvovali 

pouze jeho akce. Další možnou silnou hrozbou je konkurence, avšak díky vztahům 
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mezi sekcemi ESN CZ je s konkurencí možná domluva a spolupráce. Také zákazníci 

a jejich nezájem o služby ESC VŠB-TUO mohou výrazně ovlivnit jeho působení. 

Z pohledu dodavatelů je zde také vidět možná hrozba, která by klubu mohla navýšit 

náklady, ale i dodavatelé bojují s konkurencí, proto není tato hrozba hodnocena 

za tak silnou. 

3.2.1.2.  Interní analýza 

V interní analýze se zaměříme na prostředky dostupné sdružení a pokusíme 

se definovat silné a slabé stránky.  

3.2.1.2.1. Analýza zdrojů 

V analýze zdrojů se zaměříme na hmotné a nehmotné zdroje, lidský kapitál 

a finance. 

Zdroje hmotné 

Klub není přímým vlastníkem žádných hmotných zdrojů, avšak má možnost 

využívat zdrojů univerzity. Tyto zdroje klubu snižují náklady na vedení a organizací 

akcí. Všechny tyto zdroje jsou za nulový nebo minimální poplatek. Jako transport smí 

klub využívat školních autobusů a to zcela zdarma, po celé republice s výjimkou 

zahraničí. Pokud klub organizuje nějakou větší akci, kde je potřeba rozdávat složky 

s materiály, škola mu tyto složky poskytne. V některých případech lze také žádat 

o hlavičkové papíry a další propagační materiály, které škola nabízí – trička, 

kšiltovky, fotorámečky apod. Přestože má klub kancelář, tato kancelář je vlastnictvím 

kolejí univerzity. I přes to je to bráno jako výhoda, zejména kvůli snadnému navázání 

kontaktu se zahraničními studenty, kteří na kolejích bydlí. Klub má tím blíže ke svým 

zákazníkům a může jim poskytovat kvalitnější služby. Avšak dokud bude klub 

vykazovat svou činnost, nehrozí mu odebrání této kanceláře. V kanceláři 

je k dispozici tiskárna, notebook a počítačové vybavení, vše je opět ale ve vlastnictví 

školy, která to klubu propůjčuje.  
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Zdroje nehmotné 

Protože je organizace v úzkém vztahu se školou, byla sepsána smlouva 

o použití univerzitního loga a jména ve prospěch organizace. Právě díky tomuto dává 

klub širokému okolí najevo své zastoupení silným právním subjektem. Toto lze využít 

jako zbraň ve fundraisingu.  

Můžeme také hovořit o know-how klubu. Protože si organizátoři dílčích 

událostí mezi sebou předávají své znalosti, které nabyli během pořádání těchto 

událostí v minulosti, šetří časové a peněžní náklady vynaložené na uspořádání akce. 

Další know-how a zkušenosti nabývají díky spolupráci se sdružením ESC CZ, které 

se touto činností zabývá celorepublikově již několik let. 

Mezi nehmotné zdroje také můžeme zařadit poskytování právních, účetních 

a finančních konzultací od školy, a to vše opět zdarma.  

Zdroje lidské 

Současný počet členů klubu je 11 a z tohoto počtu je přibližně 6 členů 

aktivních. Vždy se jedná o studenty, ať bakaláře, magistry, tak doktorandy. 

Pokud se podíváme na řízení lidských zdrojů v organizaci, je možno vidět 

snahu o motivování s nízkým a nedostačujícím výstupem, což je určitě slabá stránka. 

Také produktivita některých členů není dostačující. Při práci v týmech je nedostatek 

lidských zdrojů a členové, zastávající jinou funkci, jsou nuceni pomáhat jako členové 

týmů ve zcela odlišné oblasti. Na druhou stranu díky ekonomické fakultě má klub pár 

členů, jež rozumějí problematice základních podnikových procesů. Také studenti 

informatiky jsou důležitým zdrojem usnadňujícím klubu organizaci. Tito studenti 

mohou být iniciativnější a snažit se o vývoj organizace. Samotné HR klubu je 

nevyvinuté a nedostačující. Činnost pro hledání nových členů neexistuje. Je nutnost 

zajistit přechod studentů mezi ročníky. Proto je potřeba více členů aktivně pracujících 

pro klub. 
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Pro lepší a rychlejší komunikaci bylo klubu založeno fórum, kde mohou 

členové nejen řešit a komentovat aktuální situaci, ale také volit v hlasování, což 

urychluje rozhodovací proces, a tudíž i výkon a vývoj organizace. Spolu s tímto fórem 

byla založena platforma pro ukládání informací, která v době tvorby této práce 

doposud nebyla uvedena do provozu. 

Zdroje finanční 

Hlavní finanční příjem ESC VŠB-TUO je univerzita, která pro klub vyhradila 

peníze na rok. Tyto peníze mohou být využity na nákup materiálů, pokrytí cestovních 

nákladů spojených s členstvím v ESN CZ, náklady na organizaci akcí apod. V době 

vypracovávání práce univerzita již přislíbila balík peněz pro klub, ale nebyl stále 

vyřešen přesný způsob proplácení a nebyla známá přesná částka. Tyto peníze škola 

získala vypsáním rozvojového projektu, do kterého mimo jiné začlenila také ESC 

VŠB-TUO.  

Dalším zdrojem peněz je prodej sim karet, které klub zdarma získává 

od společnosti Vodafone na základě smlouvy o sponzorství, kterou s touto 

společností má sepsánu organizace ESN CZ. Částka z prodeje sim karet tvoří okolo 

30 000,- Kč za rok. 

Klub také získává podporu 10 000 Kč od společnosti Google, opět přes 

sponzorskou smlouvu, která je uzavřena mezi Googlem a ESN CZ, avšak tyto peníze 

jsou propláceny zpětně a klub získá pouze ty peníze, které byly skutečně 

vynaloženy. 

Shrnutí analýzy zdrojů 

Jako nejsilnější silnou stránkou je považován vztah s univerzitou, díky které 

má klub výhody jak materiální, tak finanční. V klubu funguje předávání zkušeností 

a know-how, o tom, jak organizovat jednotlivé akce. Při frekvenci změny členů v této 

organizaci, je tato skutečnost považována za silnou stránku. Toto předávání know-

how a informací je také zjednodušeno a zlepšeno o možnost využívat fórum, které 

urychluje rozhodovací a informativní činnost. Za další silnou stránku lze považovat 
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schopnosti studentů z fakult zaměřených na ty oblasti, které klub využívá, tedy 

podnikové řízení a informatiku. V neposlední řadě je silná stránka lokalizace 

kanceláře ESC VŠB-TUO, díky které může klub působit na studenty přímo v místě 

jejich bydliště. 

Za slabé stránky autorka považuje HR a absenci jakékoli jeho činnosti. S tím 

také souvisí další slabá stránka a to motivace členů, o kterou je sice v poslední době 

snaha, ale přináší nedostatečné výsledky. Tím je silně ohrožena produktivita členů, 

která bez motivace je také nižší a definuje další slabou stránku. Nemožnost vzdělání 

členů ve funkcích, které zastupují lze považovat za poslední slabou stránku. 

Z pohledu financí je slabá stránka v příjmech klubu. Klub sice dostává dotaci, 

ale bez dotace jeho příjmy pokryjí jeho náklady přesně, s nulovým ziskem. Tato 

závislost je slabá stránka klubu, která ohrožuje jeho růst. 

3.2.1.2.2. Marketingový mix 

ESC VŠB-TUO nabízí svým zákazníkům služby. Jak již bylo řečeno, zákazníci 

jsou primárně zahraniční studenti VŠB-TU Ostrava, ale poskytované služby nejsou 

určeny pouze pro ně. Sdružení nabízí pořádání výletů, exkurzí, večírků a jazykové 

kurzy. Je snaha udržovat kvalitu a to v počtu studentů pravidelně docházejících, 

služby obzvláštňovat cenami za účast, či výhrou v soutěži doprovázející službu. Dbá 

se na propracovaný program a informační hodnotu.  

Existuje snaha udržet cenu co nejnižší. Je to takto nastaveno z obavy, 

že studenti by v případě vysoké ceny dali přednost jinému programu. Také je brán 

zřetel na jejich příjmy a výdaje potřebné pro studium v ČR. 

O propagaci činnosti klubu se stará jeho PR tým. Všechny články, tiskové 

zprávy a pozvánky na akce, by měly projít kontrolou tohoto týmu, který schválí jejich 

vypuštění do širokého okolí. Neoddiskutovatelná je síla sociálních sítí, proto má klub 

profil na Facebooku a  Google +. Je to hlavní komunikační prostředek se studenty, 

kteří zde mohou najít veškeré informace o všem, co se děje. Na některé akce jsou 

také vyráběny letáčky, ale již není přesně vymyšlena jejich distribuce. Speciálně 
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v prostorách školy může klub využívat reklamy Rádia Kolej, avšak tato možnost není 

využívaná. Při větších akcích se klub snaží také získat propagaci v televizích 

nainstalovaných ve škole. Tato možnost je ale použita spíše výjimečně.  

Aby služba byla lehce dosažitelná, vždy je v okolí Ostravy, nebo je zajištěn 

doprovod z řad členů klubu, kteří zahraničním studentům pomohou. Organizátoři 

si sami zajistí potřebné věci, které jsou k dispozici, a starají se o jejich dopravu 

na místo. 

Při zaměření se na členy klubu a dílčí týmy, vedení klubu se snaží 

na jednotlivé úkony vybrat členy nejvíce seznámené s tématem. Klub nemá dostatek 

lidských zdrojů, a proto nejsou vždy členové zainteresováni do tématu a druhu akce, 

kterou chystají. Klub se také potýká s nedostatkem motivování členů a pro jejich 

výběr nejsou stanovena žádná kritéria.  

Sdružení nemá žádné jednotné logo, či image. Do této doby nebyly na tento 

krok vyčleněny finance. 

Shrnutí marketingového mixu 

Z marketingového mixu můžeme vidět, že klub se snaží o udržování nízké 

ceny jím nabízených služeb. To, že se mu tato skutečnost daří uskutečňovat, 

je považováno za silnou stránku.  

Přestože je v klubu snaha využívat PR tým, jeho možnosti využití nejsou zcela 

naplněny. Proto je tato skutečnost brána jako slabá stránka organizace. 

Všechny služby jsou organizovány tak, aby k nim zákazníci měli snadný 

přístup. Pokud je událost mimo Ostravu a je komplikovanější dostup, vždy 

je studentům poskytnut doprovod. Tuto skutečnost klub považuje za silnou stránku, 

vzhledem k jazykové bariéře zahraničních studentů.  

Jako slabá stránka jsou považováni členové organizace. Při malém počtu 

aktivních členů je nemožné, aby se podíleli opravdu na tom, v čem jsou dobří. 
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Další slabou stránkou klubu je neexistující image. Klub nemá logo a žádné 

další prvky, které by ho nějak zviditelňovaly. 

3.2.1.2.3. ESC VŠB-TUO a stakeholders 

Jako stakeholdery ESC VŠB-TUO je považováno sdružení ESN, členové, 

zahraniční studenti, konkurence a Vysoká škola Báňská – Technická univerzita 

Ostrava.  

Vztah školy a sdružení je založen na samotném faktu, že zahraniční studenti 

přijíždějí právě na tuto univerzitu. Tímto škola dodává zákazníky klubu a je tedy 

zainteresovaná na jeho činnosti. Jako důkaz zájmu o klub škola poskytuje finanční 

zázemí, které ovšem není stabilní. Spolu s touto pomocí škola klubu nabízí pomoc 

v otázkách právních, finančních a účetních ve formě konzultací, bez požadavku 

placení jakéhokoliv poplatku. Škola také sdružení poskytuje propagační materiály 

univerzity, které klub může použít jako způsob odměňování, propagace, či výhru 

v soutěžích, a ušetří tím své náklady. Díky velikosti a jménu univerzity a jejího 

dovolení klubu používat logo, dodává tento fakt klubu na důležitosti a serióznosti. 

Klub také pro svou činnost využívá školní prostory bez potřeby placení nájmu.  

Protože klub je tak úzce spjat s finanční podporou školy, je téměř 

nemyslitelné, že o tuto podporu přijde, aspoň tedy v jeho začátcích. Budoucí možnost 

odebrání příjmu je veliká. Škola nemůže na činnost klubu žádat grant na rozvojový 

projekt do nekonečna a s vládními omezeními na dotace vysokých škol je reálná 

šance, že škola nebude moci peníze na činnost klubu vyčlenit. Dále se univerzita 

snaží o založení a vytvoření tzv. International Office – samostatný útvar ve školní 

struktuře, který by svou činností zastřešoval celý Moravskoslezský kraj. Činností 

rozumíme podobný soubor aktivit a funkcí, jaký v této chvíli zastává ESC. S jeho 

založením hrozí ESC VŠB-TUO zánik, popřípadě přemístění klubu, jeho financí 

a členů, pod již výše zmiňovaný International Office. Nejvíce pravděpodobná hrozba 

ze strany školy hrozí klubu ve chvíli spojování dvou největších ostravských univerzit. 

V tomto případě buďto zaniknou oba tyto kluby a vznikne klub zcela nový, anebo klub 
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silnější, více prosperující a v pokročilejším stádiu vývoje pohltí klub slabší 

a neformovaný. 

Univerzita podle matice moci a zájmu patří mezi stakeholdery s velkou mocí 

ale s malým zájmem. Tyto tzv. ovlivňovatele by klub měl udržovat informované, 

aby mohl stále získávat podporu a nepřišel o zázemí, které mu škola poskytuje. 

V případě klubu se jedná o statistiky členů docházející na jejich akce, poskytování 

zpětné vazby z řad zahraničních studentů, o výuce a lektorech. Je také nutné 

informovat školu o činnostech, které organizace zařizuje a které má v plánu 

organizovat.  

Výhody vyplývající ze vztahu ESC VŠB-TUO a ESN CZ jsou znalosti, které 

jsou poskytnuty pomocí platformy na sdílení informací, a to nejen ESN CZ 

samotného, ale i jednotlivých sekcí, které zde poskytují informace o jejich chodu, 

činnostech a výsledcích. Další výhodu představuje finanční podpora, kterou ESN CZ 

získalo od sponzorů pro jednotlivé sekce, a možnost vystupovat jako jeden velký 

celorepublikový, potažmo celoevropský celek. Dále je členům poskytnuta možnost 

výjezdů do zahraničí na celoevropské jednání a akce pořádané dalšími sekcemi 

po celé Evropě, čímž se učí a rozvíjejí. Členové lokálních sekcí mohou šplhat 

po kariérním žebříčku a stát se členy celoevropského boardu, kde je již tato činnost 

finančně ohodnocena a brána za daleko kvalifikovanější a přínosnější. 

Kdyby ESC VŠB-TUO vystoupilo z ESN CZ anebo ESN CZ zaniklo, ESC by 

v této době bylo finančně ohroženo, kvůli ztrátě příjmů ze sim karet od Vodafone 

poskytnutých ESN CZ. Také cesta ke komunikaci s ostatními sekcemi by byla 

komplikovanější, což by mělo za následek i potenciální zhoršení přístupu 

k informacím. 

Vezmeme- li v úvahu matici moci a zájmu patří ESN CZ mezi kategorii tzv. 

ovlivňovaných, kteří jsou specifičtí svým velkým zájmem, ale malou mocí. Proto 

je nejlepší strategie tento subjekt udržovat spokojený. ESN CZ záleží na vývoji 

jednotlivých sekcí, avšak jeho vliv samotný není již tak velký. Pokud bude klub 

vyhovovat přáním ESN CZ, bude klub spokojen. Mezi tyto přání a povinnosti patří 
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pravidelná docházka na celorepublikové sjezdy, včasná a detailní korespondence, 

zapojení se do dílčích aktivit a sdílení nabytých vědomostí a informací. 

Členové organizace jsou prvkem s velice velkou mocí. Běh organizace a její 

aktivita a výkon jsou úzce spjaty s výkony členů. Protože ESC VŠB-TUO volí 

demokratický způsob vedení organizace, každý člen, který je součástí rady, 

má velkou moc díky svému hlasu, který má stejnou hodnotu jako hlasy ostatních 

členů. Pokud budeme předpokládat, že členové mají velký zájem o to být 

v organizaci a také o vývoj organizace, protože se jedná o organizaci neziskovou a je 

dobrovolný vstup do této organizace, můžeme členy zařadit podle matice moci 

a zájmu mezi tzv. klíčové hráče. Klíčové hráče by měla organizace pečlivě řídit. 

Je potřeba využít jejich zájmu, který může časem opadnout, pokud neuvidí 

v organizaci potenciál. Aktivní člen má také obrovskou moc a může ovlivňovat členy, 

organizaci a její činnosti.  

Zákazníci, respektive zahraniční studenti v případě ESC VŠB-TUO, jsou 

taktéž stakeholdery organizace. Studenti mají zájem na tom, aby akce pořádané 

klubem byly kvalitní a přinášely užitek. Tyto akce jsou pro ně zdrojem vzdělání, 

kultury a sdružování se a seznamování s ostatními zahraničními studenty. Vliv 

na organizaci jako takovou mají ovšem nízký, do té doby než se nezačnou podílet 

na pořádání a organizování akcí pod záštitou klubu. Protože se tato možnost v blízké 

době nepovažuje jako reálná, patří zahraniční studenti podle matice vlivu a zájmu 

mezi tzv. ovlivňované. Cílem klubu je udržovat tyto stakeholdery spokojené, což 

mohou jistě zaručit kvalitními službami, dobrou informovaností o službách a jejich 

vlastním zprostředkováním. 

  Konkurence, kterou klub ESC VŠB – TUO vnímá druhý studentský klub _ISC 

OU, má také vliv na organizaci. Moc konkurence je nepopiratelná, protože ohrožuje 

organizaci a množství potenciálních zákazníků snahou získat tržní podíl, a klub musí 

kontrolovat její jednotlivé kroky, aby nebyl ohrožen a mohl konat protiopatření. 

Konkurence má také zájem o ESC VŠB-TUO, ze stejného důvodu jako se klub 

zajímá o konkurenci. Je potřeba znát protivníka. V matici zájmu a moci konkurence 

zcela jistě patří mezi tzv. klíčové hráče.  
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Shrnutí analýzy stakeholderů 

3.8 Stakeholdeři ESC VŠB-TUO, matice moci a zájmu 

 

Pramen: autorka 

Ve výše uvedeném obrázku (3.8) jsou jednotliví stakeholdeři rozmístěni 

v matici moci a zájmu. Mezi nejsilnější klíčové hráče patří samotní členové, jelikož 

v jejich zájmu je vést prospěšnou organizace a se zájmem k tomu mají také patřičnou 

potřebu moci. Dalším klíčovým hráčem je konkurence. V jejím zájmu je ovlivňovat 

chod klubu, a pokud je dostatečně silná má na to také dostatek moci.  

Mezi ovlivňované patří ESN CZ, které sice má opravdový zájem o chod klubu, 

ale jeho moc je v tomto ohledu malá. Zákazníci patřící do stejné kategorie nemají 

příliš moci ovlivňovat chod klubu, ale jejich zájem na tom, aby akce pořádané klubem 

byly kvalitní, je velký.  

Jediným stakeholderem, který je ve skupině ovlivňovatelé je samotná 

univerzita. Její moc je velká, díky poskytování zdrojů organizace. Již ovšem zájem 
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o chod organizace a zasahování do tohoto chodu není tak velký jako u jiných 

stakeholderů. 

Strategie, které by se na tyto stakeholdery měly použít a jejich využití je již 

zmíněno výše. 

3.2.2. Srovnání ESC VŠB-TUO  

Ke srovnání s organizací ESC VŠB-TUO byl vybrán studentský klub _ISC 

spadající pod Ostravskou univerzitu. Vzhledem k tomu, že klub má stejné pole 

působnosti jako ESC VŠB-TUO a také je součástí ESN CZ, je shledán jako ideální 

kandidát. Formou řízeného rozhovoru byla získána většina informací, které byly 

zpracovány v přehledné srovnání. 

3.2.2.1. Řízený rozhovor 

Pro získání informací, které budou následně použity pro komparaci klubu, byl 

uskutečněn řízený rozhovor se členem sdružení ISC Ostravská Univerzita, které 

je také členem ESN CZ. Tento klub byl vybrán proto, aby údaje jím poskytnuty byly 

relevantní a přesné. Toto je dáno tím, že klub také poskytuje služby zahraničním 

studentům a jeho pole působnosti je taktéž v Ostravě. 

Osoba, s kterou byl veden rozhovor, se jmenuje Kateřina Kaňoková a zastává 

funkci Section Delegate a Fundraiser. 

 

 

Respondent:  Kateřina Kaňoková Tazatel: Bc.Kateřina Klásková 

Místo: Ostrava 

Cíl: získat informace o chodu a 

spravování klubu ISC Ostravská 

univerzita 
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a) Tazatel: Jaká je Vaše právní forma klubu? A kdy jste byli založeni? 

Respondent: V nedávné době jsme sepsali osnovy, abychom se mohli stát 

občanským sdružením, ale bylo nám rektorem zakázáno tyto stanovy zaslat. 

Již od založení roku 2007 jsme studentský klub a všechny formální záležitosti 

může řešit pouze prezident klubu. 

b) T: Kolik máte v klubu členů a kolik z nich je aktivních? 

R: V klubu máme 12 členů a z toho 6 aktivních, kteří se opravdu snaží klub 

popostrčit dále. 

c) T: Jaké u Vás členové zastupují funkce? 

R: Máme v klubu Prezidenta, Vice-prezidenta, Section delegates, které dělíme 

na hlavní a vedlejší, PR, HR, Buddy koordinátora, FR, Event koordinátora, IT, 

Knowledge manažera a Social Erasmus koordinátora. 

d) T: Jak máte rozdělené pravomoce a rozhodovací orgány? 

R: Pravomoce jsou dány k jednotlivým funkcím a všechny informace k nim 

jsou uloženy na dokuwiki. Máme dva typy rozhodování. Důležité body 

k rozhodnutí musí projít hlasováním všech, což je 12 členů klubu. Rozhodnutí, 

která spěchají a nejsou tak klíčová a podstatná pro chod klubu samotného, 

jsou řešeny v užším kruhu skládajícím se z prezidenta, vice-prezidenta 

a section delagate. 

e) T: Jaká je funkce Vašeho prezidenta? 

R: Hlavní činnost prezidenta je zastupovat klub na veřejnosti a ve škole, kde 

jedná s rektorem.  

f) T: Výše si zmínila, že máte v klubu PR, proč tedy toto nečinní PR? 

R: Náš PR je zaměřen na tvoření letáků k jednotlivým událostem. 

g) T: Kde se o Vás může dozvědět veřejnost nebo studenti? 

R: Máme internetové stránky, profil na facebooku, g+, vydáváme vlastní 

newsletter a máme vlastní nástěnky po škole. 

h) T:Jak motivujete své členy, aby svou činnost vykonávali zodpovědně? 

Ohodnocujete je nějakým způsobem? 

R: Aktivní členové mohou jezdit na akce, ať už pořádané námi, či jinými kluby. 

Na našich akcích se musí podílet na organizování. Dále je v našem rozpočtu 

stanovena částka, kterou jedinec může využít ke vzdělání sama sebe, ale je 
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potřeba, aby tyto znalosti využil v klubu, či aspoň poskytl klubu nějaký materiál 

a report znalostí, jež získal. Pokud na konci roku zůstanou v rozpočtu finance, 

může je prezident přerozdělit členům podle svého uvážení. 

i) T: Jak máte vyřešeno nástupnictví do funkcí? 

R: Po zvolení nového člena do funkce starý člen má povinnost předat 

informace novému členovi. Je již na něm, zda se setkají osobně, nebo vše 

zašle pouze emailem, ale musí předat hesla a přístupy k jednotlivým účtům. 

j) T: Zmínila ses výše o funkci fundraisera. Jak tedy probíhá FR a jaké jsou jeho 

výstupy u Vás v sekci? 

R: Jelikož nejsme občanské sdružení, náš FR funguje víceméně tzv. 

na dobrém slovu. Výměnou za reklamu, kterou náš klub poskytne firmě, nám 

společnost dá buď slevu, většinou 5 - 15%, na jeho produkty, popřípadě nám 

dá samotné produkty či výrobky a někdy za nás také zaplatí fakturu. Nikdy 

nepřijmeme peníze jako takové. 

k) T: Kolik tedy nákladů Vám pokrývá FR samotný? 

R: Přesné číslo nevím, ale řekla bych tak 10%. 

l) T: Moje poslední otázka se týká Vašich cílů? Co bys definovala jako cíl, 

kterého chcete jako sdružení dosáhnout? 

R: Určitě, aby nás znala celá univerzita a ne pouze rektor, či pár osob, které 

jsou k práci s námi vymezeni. Spolu s podvědomím také větší podporu 

univerzity jako celku. Ve vzdálenější budoucnosti bychom určitě chtěli být 

veřejně vnímáni. 
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3.2.2.2. Srovnání 

3.9: Srovnávací tabulka 

Srovnávací pojmy ESC VŠB-TUO _ISC OU 

Právní forma Občanské sdružení Studentský klub 

Počet členů 11 12 

Počet zahraničních 

studentů za rok 

350 150 

Fundraising Založena funkce, nulové 

výsledky 

Je, pokryje cca 10% 

nákladů klubu 

Motivace/odměňování Řeší se Proplacení výletu, exkurze 

či jiné podobné akce, 

placení vzdělávacích kurzů 

Marketing Facebook, webové stránky, 

g+ 

Facebook, webové stránky, 

g+, newsletter, nástěnky ve 

škole 

Materiálové zajištění VŠB-TUO – autobus, 

propagační materiály, 

kancelářské potřeby 

Ostravská univerzita – 

kancelářské potřeby 

Zkušenosti Méně než 1 rok Téměř 5 let 

Finance Peníze ze sim karet, dosud 

neznámá částka od 

univerzity 

500 eur na rok univezity 

Pramen:autorka 

Shrnutí srovnání 

Jak je možno vidět v tabulce 3.9 ESC VŠB-TUO má výhodu v právní formě, 

která mu umožňuje sepisovat sponzorské smlouvy a jednat jako právní subjekt. 

Počet členů obou organizací je podobný, avšak ESC VŠB-TUO se zaměřuje na 2x 

více zahraničních studentů. _ISC OU má již výsledky z pole fundraisingu, které 
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můžeme přikládat k 5x delším zkušenostem ve vedení klubu. Tyto zkušenosti lze 

také vidět v již vypracovaném systému odměňování, který se v ESC VŠB-TUO teprve 

vyvíjí. Marketing v obou sekcích funguje přibližně na stejné úrovni, avšak ESC VŠB-

TUO nevyužívá všech svých možností, které mu poskytuje jeho univerzita. _ISC OU 

má jistou podporu školy v podobě financí a to 500 eur na rok. ESC VŠB-TUO nemá 

svou finanční podporu jistou do budoucna a v momentální době ani přesně nezná 

částku.  
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4. Návrhy strategického záměru neziskové organizace 

V této kapitole se budeme zabývat návrhem strategického záměru, spolu 

se strategickými cíly. Nejprve budou prozkoumány dosavadní cíle a poslání 

organizace s podtnutím návrhu nového strategického cílu. Poté bude použita SWOT 

analýza a TOWS matice, pro určení faktorů, které organizaci v tomto cílu brání 

a které ji naopak podporují. 

4.1. Strategické cíle 

V této kapitole se budeme zabývat fází 3 a jejími počátečními podfázemi, 

týkající se přezkoumání vize a poslání organizace a přehodnocení těchto vizí 

a poslání, spolu s hodnocením, zda jsou tyto cíle stále aktuální a prospějí organizaci 

do budoucna. 

4.2. Vize a poslání organizace 

ESC VŠB-TUO si jako svou vizi do budoucna přeje, aby zahraniční studenti 

přijíždějící na jejich univerzitu a obecně do Ostravy, měli možnost zde svobodně 

pobývat, bez omezení jazykovou bariérou, která vzniká z nedostatku anglicky mluvící 

populace v Ostravě. 

 

ESC VŠB-TUO vidí své poslání v pomoci zahraničním studentům. Jako 

důležitou pomocí je brán první kontakt se studentem a jeho aklimatizací v Ostravě. 

Jako další úkol si ESC VŠB-TUO zadalo snahu integrovat studenty do české 

společnosti a seznámit je s českou kulturou a Českou republikou. 

 

Tato vize a poslání se v budoucnu klubu nemění a stále jsou platné. 

4.3. Identifikace aktuálních cílů 

V minulosti měl klub za cíl samotný vznik a udržení chodu a fungování, a proto 

nebyl prostor ani snaha pro analýzu organizace a plánování strategických cílů. 
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Během času, kdy organizace fungovala, bylo samozřejmě zjištěno plno nedostatků a 

vyvinuta snaha na jejich odstranění, ovšem nikdy ne pomocí analýzy a pohledu do 

budoucnosti organizace. 

Z důvodu blízkého slučování dvou ostravských univerzit, při kterém budou 

kluby na univerzitách sloučeny, se klub soustředí především na středně 

až krátkodobé cíle.  

Přesto je potřeba si dlouhodobé cíle definovat, aby středně a krátkodobé byly 

v souladu s těmi dlouhodobými. 

Mezi dlouhodobé cíle patří síla klubu. Klub by se chtěl stát nejsilnější sekcí 

ve sdružení ESN CZ. K tomu cíli jsou použity metriky jako peněžní obrat organizace, 

počet sponzorů a síla členské základny. Klub na těchto cílech průběžně pracuje. 

Další cíl je nabídnutí vysokého standartu organizace ESC VŠB-TUO 

zahraničním, potažmo i českým studentům, spolu s veřejností. Standardem 

je myšlena image, spolu s kvalitou nabízených služeb.   

 Mezi další cíle patří posílení klubu z finanční stránky a získání dostatků 

prostředků pro jeho činnosti. V současné době má sice klub určitý druh finanční 

podpory, ale není pevně stanovený a je problém z něho čerpat.  

Dalším cíle je poskytnou dotace na jednotlivé činnosti klubu tak, aby 

se zahraničním studentům snížili náklady, popřípadě by akce mohla být pořádána  ve 

větším měřítku a s větší okázalostí. 

Organizace si žádný z těchto cílů nestanoví procentuálně, protože každé 

zlepšení je důležité a pro organizaci klíčové.  

4.4. Návrh strategie 

Abychom mohli určit strategii organizace, musíme si definovat, za jakých 

podmínek bude tato strategie navrhována. Organizace se potýká s jedním hlavním 
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důležitým zdrojem, který získává od univerzity, a to je finanční podpora. Přestože tato 

finanční podpora během vzniku této práce nebyla ještě zcela definována a jasná, 

můžeme předpokládat, že jakákoli finanční pomoct klubu pomůže.  

Přesto je v budoucnosti možnost odebrání této finanční podpoře klubu, díky 

každoročním škrtům dotací do sféry vzdělání. Proto by se také měla navrhnout 

strategie stabilizace organizace a určit, jaké faktory a zdroje jsou podstatné 

pro zajištění stabilního chodu klubu.  

Proto budou v této práci navrhnuty dvě varianty řešení a následně porovnány 

s výsledky ze SWOT matice. 

Varianta č.1 

K návrhu tohoto strategického záměru byla použita tzv. Ansoffova matice. 

Protože si klub dal za cíl růst, je tato matice jedním z postupů, jak o strategii růstu 

rozhodovat. Ansoffova matice porovnává trh a produkt nebo službu nabízenou 

organizací. Služba, kterou klub nabízí je již existující a také trh pro tuto službu 

již existuje. Proto se klub nachází v oblasti matici, která doporučuje dodatečnou tržní 

penetraci. Není totiž v možnostech klubu, aby expandoval na nový trh, popřípadě 

přišel s poskytováním nové služby. Podstatou této strategie je, aby klub měl dostatek 

strategických schopnosti, které mu dají jasnou konkurenční výhodu. 

 

Varianta č.2 

Tento návrh se opírá o skutečnost, že univerzita pozastaví své finanční 

dotování ESC VŠB-TUO organizaci. V tomto případě se klub musí zaměřit 

na stabilizaci svých zdrojů a kontinuální pokračování know-how a informací 

potřebných k chodu klubu.  
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Na základě výsledků, které vyplynuly ze SWOT analýzy a TOWS matice 

budou výše zmíněné strategie přehodnoceny z pohledu realizovatelnosti 

a schopností organizace tento cíl naplnit. 

 

4.4.1. SWOT analýza 

4.1. SWOT analýza  

Silné stránky   Slabé stránky   

podpora univerzity   HR 
 

  
předávání zkušeností motivace 

 
  

cena služby   vzdělání 
 

  
komunikační kanál mezi členy produktivita členů   
studenti z fakult různého zaměření marketing a PR 

 
  

lokace kanceláře   finance 
 

  

lokalizace služeb 
 

  image 
 

  

Příležitosti   Hrozby     

větší počet zahraničních studentů konkurence   

  
 

  dodavatelé   

  
 

  
vertikální integrace 
  

  
 

  nezájem zahraničních studentů 
  

 
  administrativní problémy (víza) 

  
 

  stipendia 
 

  

      substituty   
Pramen:autorka 

Do SWOT analýzy byly vybrány faktory, které vyplynuly z výše provedených 

analýz, a které nejvíce ovlivňují daný klub. Jak je z prvního pohledu vidět, organizace 

má hodně silných stránek k využití, na druhou stranu ji také může ovlivnit plno 

potencionálních hrozeb. Ze shrnutí by se dalo říci, že klub se snažil využít většinu 

svých příležitostí a proměnil je ve své silné stránky. Stále mu, ale zbývá plno slabých 

stránek, na které by se měl zaměřit a pokusit se je vylepšit.  

4.4.2. TOWS matice 

Pomocí TOWS matice byly vybrány a porovnány nejvýznamnější silné a slabé 

stránky, spolu s příležitostmi a hrozbami, viz obrázek 4.2.
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4.2: TOWS matice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pramen: autorka

  
S W 

 
  

podpora 
univerzity 

cena služby HR 
produktivita 

členů 
marketing 

a PR 

O více zahraničních studentů 

distribuování 
propagačních 

matriálů 
univerzity 

udržování nízké 

ceny 

Více 
potenciálních 

členů 
X X 

T 

konkurence využití podpory 

převzetí 

zákazníků 

konkurence 

zlepšení 
náborové 
kampaně 

nabídnutí 
vysoké 

motivace 

posílení 
marketingu 

a PR 

nezájem zahraničních 
studentů 

X snižování cen X 

zapojení 
zahraničních 
studentů do 
organizace 

posílení 
marketingu 

a PR 

substituty využití podpory snižování ceny X X 
posílení 

marketingu 
a PR 
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Jak je vidět na obrázku 4.2, jako nejsilnější stránky klubu byla vybrána 

podpora univerzity a cena služby. Mezi nejslabší stránky klubu patří HR, produktivita 

členů a marketing. Jako příležitost klub vidí zvyšování počtu přijíždějících 

zahraničních studentů. Za hrozbu se považuje konkurence, nezájem zahraničních 

studentů a substituty služeb, které jsou poskytovány ESC VŠB-TUO organizací. 

Dále se budeme zabývat vztahy mezi jednotlivými faktory. Křížek mezi 

faktory naznačuje neexistenci souvislostí a konektivity mezi faktory. 

Podpora univerzity/více zahraničních studentů 

Aby klub využil potencionální příležitost ve větším počtu zahraničních 

studentů, měl by obstarávat distribuci propagačních materiálů univerzity mezi 

zahraniční studenty a potenciální budoucí studenty. Škola samotná má zájem 

o její propagaci a získání většího počtu zahraničních studentů, hlavně těch 

platících.  

Podpora univerzity/konkurence 

Aby klub mohl dostatečně konkurovat v oblasti jim nabízených služeb, 

je nutno využívat podpory školy ve všech směrech. Nejdůležitější jsou 

samozřejmě finanční zdroje. Ale nemůžeme opomíjet zdroje materiálové 

a možnosti využívání mediálních prostředků, které univerzita nabízí. 

Podpora univerzity/substituty 

Opět je klubu doporučeno využívat podpory školy ve všech směrech. 

Pokud služby poskytované ESC VŠB-TUO budou lepší než poskytované 

substituty, bude využívaná více zahraničními studenty. 

Cena služby/více zahraničních studentů 

Pokud klub bude stále udržovat nízkou cenu svých služeb, je zde 

možnost, že potenciální studenti, kteří přijíždějí se zemí s nižším stipendiem, 

budou ovlivněni právě touto skutečností a jejich počet se navýší. 
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Cena služby/konkurence 

Pokud se klubu podaří udržet stále nízké ceny poskytovaných služeb 

i přes okolnosti zasahující jeho a jeho konkurenci, je zde velká možnost převzetí 

zákazníků, čili studentů z konkurenčního klubu. 

Cena služby/nezájem zahraničních studentů 

Aby klub ovlivnil zájem zahraničních studentů docházet na jeho akce, je 

potřebné ovlivnění ceny akcí a to neustálým snižováním. Nízká cena také 

ovlivňuje potenciální studenty, kteří si budou moct tuto akci, díky snížené ceně, 

dovolit. 

Cena služby/substituty 

Opět je doporučováno snižování ceny, jako obrana vůči substitutům. 

Každý student je ovlivněn svými finančními zdroji a velice často je to právě cena, 

co ovlivňuje jeho rozhodnutí. 

HR/více zahraničních studentů 

V případě většího počtu přijíždějících zahraničních studentů se také zvýší 

veřejné mínění o ESC VŠB-TUO, což může být důvod pro české studenty, 

aby vstoupili do klubu a přispívali jejich činností v jeho prospěch.  

HR/zlepšení náborové kampaně 

Aby se klub vyhnul tomu, aby konkurence využívala jeho potencionální 

členy, je nutné, aby zapracoval na náborové kampani. Pokud studenti univerzity 

netuší o existenci klubu, nemohou se také stát jeho členy. 

Produktivita členů/konkurence 

Pokud klub bude dostatečně motivovat své členy k větší a soustavné 

činnosti, může lépe a silněji čelit konkurenci a tím bránit svou činnost. 
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Produktivita členů/ nezájem zahraničních členů 

Aby organizace zvýšila zájem zahraničních členů o její služby, může 

nabídnout zapojování samotných zahraničních členů do organizace služeb. 

Studenti, kteří se zapojí, mají jistě plno známých a ti v zájmu podpory a solidarity 

na pořádanou akci také přijdou, čímž se zvýší počet zúčastněných. 

Marketing/konkurence 

Jak již vyplynulo z předešlých analýz, je zcela určitě potřebné, aby klub 

zapracoval na marketingu. S lepším a rozsáhlejším marketingem může ohrožovat 

konkurenci a přebrat její zákazníky. 

Marketing/nezájem zahraničních studentů 

Nezájem zahraničních studentů se může vyskytovat také z malé 

informovanosti poskytované ESC VŠB-TUO. Student se sice může dovědět 

o nadcházející se události, ale dosavadní marketing ho nepřesvědčí se akce 

zúčastnit. Proto by se klub opět měl zaměřit na posílení marketingu. 

Marketing/substituty 

V tomto případě se jedná o stejný problém jako výše. Ve chvíli kdy 

zahraniční student o nadcházející akci neví, nahradí ji substituty, přestože 

by raději navštívil akci pořádanou ESC VŠB-TUO, pokud by se dozvěděl o jejím 

konání. 

 

Jak můžeme vidět z předchozích analýz a matice, klub se potýká se třemi 

zásadními problémy.  

 

 První problém se týká financí. Klub je sice schopen života i bez finanční 

podpory školy, ale pokud tuto podporu nezíská, nebo se nepostará o vlastní 

zajištění finančních prostředků a nebude se moci vyvíjet.  
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 Druhý problém se týká marketingu a PR. Pokud si klub přeje zvýšenou 

návštěvnost jím pořádaných akcí, je potřeba zlepšit marketingovou strategii 

a sjednotit PR materiály, vycházející do rukou veřejnosti. 

 

 Tyto dva problémy úzce souvisejí s lidskými zdroji. Klub disponuje 

nedostatečnými lidskými zdroji a musí se zaměřit na posílení těchto zdrojů. 

Stávající zdroje je nutno vzdělávat a motivovat, jelikož jsou zdroji 

drahocenných informací. 

 

 Z údajů výše vyplynuvších můžeme říci, že při určitých vylepšeních v oblasti 

marketingu, financí a lidských zdrojů jsou obě strategie organizace možné. 

4.4.3. Formulování strategických záměrů 

Varianta č.1 

Ve variantě číslo jedna se hovoří o strategii penetrace, kdy se klub snaží 

o navýšení počtu svých zákazníků. Aby získal více zákazníků je nutno dosahovat 

konkurenční výhody. V této variantě se počítá s finanční podporou školy, proto není 

potřeba tak důsledně získávat finanční zdroje, avšak klub nemůže spoléhat pouze 

na tyto finanční zdroje, a pokud má v tuto chvíli možnost posilovat činnosti, které mu 

v budoucnu dají možnost finančně se osamostatnit, měl by této možnosti využít. 

Tyto činnosti jsou především fundraising a marketing s PR. Protože klub není 

zcela finančně závislý na podpoře ze strany fundraisingu má možnost určit zcela 

důkladný projekt na získání sponzorů, a nalézt všechny potřebné zdroje, které budou 

potřeba pro posílení této oblasti.  

Z důvodu finančního zajištění není klub nucen šetřit na záležitostech PR 

a marketingu. Může tedy zcela plně využít zdrojů od univerzity a vynaložit čas a úsilí 

na hledání vlastních zdrojů potřebných pro marketing. Cílem je, aby tyto zdroje 

nebyli závislé na univerzitě a klub je mohl využívat také v budoucnu.  
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Ohrožení této varianty je nedostatečný počet členů, tedy lidských zdrojů, které 

je potřeba využít pro ty činnosti, které budou inovativní a nebudou spojeny pouze se 

stabilizací klubu. Proto je nutné se zaměřit na lidské zdroje. 

Dalším ohrožením ze strany klubu je jeho ztráta obezřetnosti. Je možnost, 

že klub si bude tak moc jistý svými budoucími zdroji od univerzity, že nevynaloží 

dostatečné úsilí v oblastech, které je potřeba posílit, protože je zhodnotí jako 

nadbytečné a nepotřebné. 

4.4.3.1. Návrhy vylepšení 

Aby klub mohl dostát svého cíle a to růstu, byla pro jeho budoucí chod 

zvolena organizace penetrace. Jak bylo možné vidět z předchozích analýz, je tato 

strategie uskutečnitelná, přestože klub se potýká s nedostatky, které ho ohrožují. 

Byla proto navrhnuta vylepšení, která by klubu v budoucnu přispěla k naplnění jeho 

strategických cílů. 

Klub dělí své činnosti na tři základní skupiny – vzdělávací, kulturní 

a administrativní jak již bylo řečeno dříve. Přestože jsou činnosti různě zaměřeny, 

jsou na ně využívány přibližně stejné zdroje jak finanční, materiálové, tak lidské. 

Právě z toho důvodu budou navrhnuta opatření pro všechny činnosti jako pro 

jednotný celek. 

Z analýz a matice byly stanoveny tři základní okruhy, které by měl klub 

formulovat a snažit se o jejich vylepšení, aby mohl dosáhnout svých strategických 

cílů. Jako nejaktuálnější a nejpotřebnější okruh autorka shledává lidské zdroje. 

Pokud klub nerozšíří počet aktivních členů ve svých kruzích, nebude mít dostatek 

členů na rozvoj. V současném počtu členů klub udrží svou existenci a nebude mu 

hrozit zánik, avšak pokud je strategickým cílem jeho růst, musí se organizace 

soustředit na získání lidských zdrojů. S vyšším počtem členů může klub pořádat více 

akcí a dělat svou činnost propracovaněji a profesionálněji, a začít se soustředit také 

na fundraising a marketing. Díky marketingu klub přitáhne nejen své zákazníky, 

ale dostane se do podvědomí také svým potencionálním členům.  
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4.4.3.1.1. Návrhy vylepšení v lidských zdrojích 

Organizace bojuje s množstvím, vzdělaností a aktivitou svých členů. Pro vývoj 

je nutné rozvíjet také členskou základnu. Dosavadní HR v klubu je neinovativní 

a je potřeba tuto oblast posílit. Potenciální členové by se měli oslovovat přímo. 

Protože je klub ještě mladý, není stále ještě příliš známý mezi studenty. Určitě 

je potřeba vytvořit náborové letáčky, kde bude potenciálním členům upřesněno, 

co mohou získat a co jim může členství v organizaci poskytnout. Tyto letáčky 

by se měly rozdávat po škole a na masových akcích, které jsou pořádány.  

Není člen jako člen a přestože klub najde dobrovolníky, vždy je nezbytné 

získávat také členy iniciativní a aktivní. Proto by se klub měl zaměřit také na zdroje, 

které mu poskytuje škola a zaměřit se na studenty píšící své závěrečné práce anebo 

potřebující praxi. Tito lidé mohou klubu přinést mnoho užitečných informací a sami 

se něco přiučit. Hlavní výhodou tohoto návrhu řešení je nulová nákladnost pro klub 

a ušetření finančních zdrojů. 

Je nezbytné, aby se HR zaměřilo na možnosti motivace, které může klub 

poskytnout. V dnešní době pro studenty není finanční ohodnocení hlavní zdroj 

motivace. Stále více si uvědomuje potřebu vzdělání. Klub jim může poskytnout praxi 

v oblastech, které jsou částmi podniků a ukázat mu, jaké souvislosti je třeba vnímat 

a ovládat. Je samozřejmé, že velké množství studentů nemělo to štěstí a nebylo 

jim poskytnuto vzdělání na toto téma. Klub by se tedy měl zaměřit také na možnosti 

vzdělání, které by bylo dostupné jeho finančním zdrojům a informace, které člen 

nabude během jeho školení. Zaškolený člen bude zdrojem informací, které 

organizace může opět využít ve svůj prospěch. Jistě by měla být nastavena kritéria, 

jaké kurzy je možnost navštívit, a pro jaké členy bude tato možnost otevřena. 

Je důležité, aby tito lidé byli schopni získané informace předat dál a klub z nich mohl 

čerpat.  

Autorka se také domnívá, že je třeba nastavit kritéria pro výběr členů. Ne 

všichni lidé mají vždy čiré úmysly. Je také nutnost myslet na vztahy mezi členy, 

jelikož spolupráce je velmi úzká. Proto autorka navrhuje zavedení krátkodobé lhůty, 
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kdy potencionální člen bude mít možnost přispívat svými schopnostmi do týmu  

a pochopit, jak organizace funguje, avšak stále nebude členem. Po této zkušební 

době se potencionální člen buď schválí, nebo neschválí hlasováním boardu. 

Organizace by také měla využít úzké spolupráce s univerzitou a pokusit 

se získat podporu ve formě referencí. Opravdu aktivní studenti by mohli být 

ohodnoceni formou certifikátu, popřípadě doporučením od univerzity.  

4.4.3.1.2. Návrhy vylepšení ve finančním okruhu 

Jak již bylo dříve zmíněno, klub má dostatečné finanční zdroje ke svému 

ročnímu hospodaření. Pokud by se univerzita rozhodla přestat ho financovat, měl 

by dostatek finančních zdrojů ke své činnosti. Nic v nejbližší době nenasvědčuje 

tomu, že by se univerzita rozhodla nepodporovat klub, ale je velice možné, 

že do budoucna již na to nebude moci vyhradit finanční prostředky. I přes to, že je 

klub tento rok finančně zabezpečen, měl by se snažit získat co nejvíce 

dlouhodobých finančních zdrojů do budoucna. Nejreálnější a nejstrategičtější cestou, 

jak získat prostředky je prodej propagačních materiálů a posílení fundraisignu.  

Ve chvíli, kdy má klub poskytnuty peníze nazbyt, je doporučeno, aby podal 

zakázku na vyrobení propagačních materiálů, které budou prodávány mezi 

zahraniční studenty. Studenti jsou vždy rádi, pokud si mohou odvézt památku 

připomínající jim studium v Ostravě.  

Jako větší a stabilnější prostředek pro získání financí autorka práce považuje 

fundraising. Klub by se měl místo typických fundraisingových metod, kterými jsou 

veřejná sbírka, benefiční akce, inzerce, členské poplatky apod. zaměřit spíše 

na přímý sponzoring. Podle akcí, které pořádá, je klubu doporučeno, aby oslovoval 

subjekty přímo zaměřené na tyto činnosti. Jelikož se akce každým semestrem 

opakují, až na malé výjimky, byl by toto pravidelný příjem finančních prostředků nebo 

snížení nákladů.  

PR oddělení by mělo kontrolovat všechny materiály, které jsou poskytnuty 

právě dotazovaným subjektům, aby tvořily celek a měly jednotnou strukturu. Určitě 
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by autorka také doporučoval využít členství ESN CZ a použít celorepublikové čísla 

ve svých statistikách. Organizace by se zcela určitě měla zaměřit na tuto funkci 

a vynaložit možné zdroje k realizaci nových fundraisingových smluv. 

 

4.4.3.1.3. Návrhy zlepšení v marketingu a PR 

Organizace si z výše uvedené analýzy uvědomuje sílu marketingové 

strategie, ale zatím nepodstoupila kroky k jejímu vytvoření. Pokud chce být 

organizace známa i na veřejnosti je potřeba posílit tuto oblast. Stejně jako 

u fundraisingu, autorka doporučuje kontrolu všech materiálů, určených pro 

komunikaci mimo organizaci, PR oddělením.  

Klub by měl zapracovat na image, pod kterou jej bude okolí vnímat. 

Je potřeba se zaměřit na jeden faktor, kterým bude organizace, a akce jí pořádány, 

vnímána. Tímto faktorem může být nízká cena, masovost akcí, ale taktéž jejich 

propracovanost. K tomuto vymezení faktoru je doporučeno vytvoření 

marketingového plánu a tím určení pozice na trhu, tento proces je nazýván 

tzv. positioning. 

K dosáhnutí image je zcela nepochybně nutné logo. Logo, které zaujme 

mladé lidi a studenty a bude drobnými prvky spojeno s univerzitou. Toto logo by se 

poté mělo využít na všechny propagační materiály, PR zprávy, webové stránky 

a tímto doplnit chybějící prvek image.  

V neposlední řadě je důležitá distribuce marketingových zpráv. Klub zcela 

nevyužívá podpory od školy a měl by se více snažit využívat školních přístupů 

k televizi, rozhlasu a jiným médiím. Univerzita má také k dispozici obrazovky 

po celém kampusu, na kterých by mohlo ESC VŠB-TUO propagovat své akce. 

Již bylo zjištěno, že organizaci byla nabídnuta spolupráce s Rádiem Kolej, 

vedeným studenty VŠB-TU Ostrava. Tento druh propagace je nezaměnitelný svým 

zacílením na studenty bydlící na kolejích a je proto důležité ho využívat.  
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Autorka by určitě klubu doporučil větší propagaci na sociálních sítích. Jedná 

se o beznákladovou reklamu se širokým zaměřením, jak na mladé lidi, tak na širokou 

veřejnost. Je nutné využívat všech variací, které sociální sítě nabízejí  

a nepodceňovat jejich sílu. 

V neposlední řadě by se klub měl zabývat propagací na svých webových 

stránkách. Během vytváření této práce, byly taktéž vytvořeny webové stránky, avšak 

je potřeba zajistit frekventovanější aktualizace novinek, fotografií a událostí. Určitě 

by se také dali zajistit reference zahraničních studentů a ty zveřejnit na webových 

stránkách. Hned po sociálních sítích je to nejjednodušší způsob, jak zkontaktovat 

klub a jednotlivé členy. Důležitý je také odkaz, který webové stránky poskytují 

veřejnosti a potencionálním sponzorům. Klub by měl nabízet zveřejnění loga, 

či reklamy sponzora za předem dané výhody poskytnuté klubu. 

Varianta č.2 

Tato varianta se soustředí na omezení finančních prostředků z univerzity 

a následky tohoto omezení. Aby klub udržel svou stabilitu, je nutné, aby získal 

dostatek financí z jiného zdroje a měl dostatek lidských zdrojů na správu činností, 

které klub dělá.  

Klub získává zdarma sim karty od společnosti Vodafone a je na jeho 

rozhodnutí, zda tyto karty bude prodávat, či darovat. Pokud by škola přestala 

finančně vypomáhat klubu, byl by klub nucen tyto sim karty prodávat. Z těchto příjmů 

by byl schopen pokrýt své náklady, jak bylo naznačeno výše v rozpočtu. V budoucnu 

se nepočítá s tím, že by univerzita na klub zanevřela zcela a odebrala mu také 

výhody z hmotných a nehmotných zdrojů, které získává.  

Stabilita klubu ovšem nezávisí pouze na zdrojích finančních, hmotných 

a nehmotných, ale především na zdrojích lidských. Aby klub přežíval a zajistil svou 

kontinualitu, je nutné zaměřit se na získávání členů a zajistit dostatek kvalitních 

informací, které se budou předávat mezi členy. Ve chvíli, kdy bude zajištěna 
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dostatečná členská základna, může se klub začít soustředit na další klíčové činnosti 

nutné k jeho růstu.  
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5. Zhodnocení řešení 

Jak již vyplynulo z předchozího, organizace ESC VŠB-TUO patří mezi nově 

založené organizace. Po zdárném založení se rozhodla pro následující krok, 

a to vývoj sebe samé. Jejím cílem je stát se silnou organizací srovnávající 

se s ostatními celorepublikovými stejně zaměřenými kluby. 

Klubu byly navrhnuty dvě potenciální varianty strategie vycházející z cílů 

organizace. Tyto variant jsou pouze návrhy, jak by měla organizace dosáhnout 

a naplnit svých cílů. Rozhodnutí již závisí pouze za ESC VŠB-TUO. Důležitým 

rozcestníkem tohoto rozhodnutí je především finanční dotaci získané od univerzity 

a její velikost. První varianta je odvozena od strategie růstu a druhá varianta 

je zaměřena na stabilizaci organizace. 

Varianta č. 1 

První varianta byla navržena podle tzv. Ansoffovi matice a navrhnutou 

strategií je tzv. strategie penetrace, která se zaměřuje na posílení získávání většího 

podílu trhu. Z následných analýz bylo zjištěno, že přesto, že klub má určité 

nedostatky v lidských zdrojích, marketingu a financích, při zaměření se na tyto 

nedostatky, je tato strategie uskutečnitelná a klub má potenciál na její uskutečnění. 

SWOT analýza vypovídá o množství silných stránek a příležitostí, které klub využije 

v této variantě a splnění jeho definovaného cíle. Přesto tuto strategii ohrožují slabé 

stránky a ohrožení. Mezi tyto faktory patří především lidské zdroje. Klub by se měl 

nejdříve zaměřit na získávání lidských zdrojů, které pak využije na zajišťování 

stability v dalších oblastech. Tato varianta počítá s finančními dotacemi 

od univerzity. 

Co se týká samotné strategie penetrace, je zde možnost vzniku velké rivality, 

která povede k cenové válce. Klub by si měl uvědomit, do jak velké míry chce 

a může akce dotovat, a kde mu již náklady na získání podílu na trhu převyšují zisk 

z takto získaného trhu.  
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Protože východiskem z této situace je akvizice konkurence a ostravské 

univerzity se budou spojovat, klub by měl také zvážit, zda neuskuteční první kroky 

ke společnému sloučení a nezačne pořádat některé akce ve spolupráci s druhým 

konkurenčním _ISC OU klubem. Získal by takto nejen větší množství 

potencionálních zákazníků, ale také lidské zdroje se zkušenostmi a nadšením.  

Klíčovým faktem je v tuto chvíli pro klub udržení dobrých vztahů s univerzitou. 

Jako důležitého stakeholdera musí organizace univerzitu udržovat informovanou 

a dokazovat ji, že prostředky vynaložené do klubu nejsou zbytečná investice. 

Se současnou podporou školy se klub může soustředit na svůj vývoj a také shánění 

dodatečných finančních prostředků. 

Pro plánování strategií použitelných na všech úrovních je klubu doporučeno 

využít plán, vytvořený pro tuto diplomovou práci, a vypracovat jednotlivé funkční 

strategie a programy.  

Varianta č. 2 

V této variantě je počítáno s odebráním finančních prostředků od univerzity. 

Aby klub udržel svou existenci, musí získávat členy. Tento faktor patří mezi slabé 

stránky organizace a v případě odebrání zdrojů je nutnost se na získávání nových 

členů primárně zaměřit. Aby klub na sebe mohl vydělávat, je nutné prodávat sim 

karty získané díky ESN CZ. Proto se musí snažit udržovat tento vztah pevný. 

Pokud se klub dostane do této situace, měl by pečlivě propracovat 

a přehodnotit své cíle a aktuálně pro situace navrhnout projekty na vylepšení jeho 

stavu. 
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6. Závěr 

V dnešní době stále se zvyšujícího počtu studentů, kteří se rozhodnou během 

svého studia vycestovat na nějakou dobu do zahraničí, přibývá stále více 

studentských klubů, jež se o tyto studenty starají. Toto byl také důvod vzniku této 

diplomové práce, která byla zhotovena právě proto, aby pomohla neziskové 

organizaci se stanovením jejich strategických cílů, spolu s návrhy, které 

by organizaci pomohly těchto cílů dosáhnout. 

Teoretická část diplomové práce byla vyhotovena k přiblížení terminologie 

neziskových organizací, jejich typologií, fungování a činností, organizačních struktur 

a stylu, který má být použit k jejich řízení. Dále se soustřeďuje na pojmy zahrnující 

strategické řízení, cíle a plánování těchto cílů. Poslední část teoretické části 

je zaměřena na analytické nástroje, které slouží k analýze společností. 

V další kapitole byl zpracován popis organizace. Zaměření na činnosti 

organizace, její funkce, členy, stakeholdery a právní ustanovení sdružení. Tyto 

informace byly získány pomocí rozhovorů, pozorováním a znalostmi autorky práce. 

Tato kapitola následně pokračuje analýzou organizace, která byla zhotovena pomocí 

PEST analýzy, analýzy zdrojů, finanční analýzy a Porterovy analýzy pěti sil. 

Výsledky těchto analýz byly využity v kapitole návrhu řešení, kde se s jejich 

pomocí stanovil strategický cíl organizace a návrhy jeho dosažení. První strategický 

záměr byla tzv. strategie penetrace a druhý strategie stabilizace. Realizovatelnost 

a výhodnost těchto strategií byly nadále přezkoumány pomocí SWOT a TOWS 

analýzy. Díky analýzám se přišlo na to, že klub má tři oblasti, které by měl zlepšovat. 

Těmito oblastmi jsou marketing a PR, finance a lidské zdroje. Byla také navrhnuta 

opatření, které by klub měl zavést pro posílení těchto oblastní. 

V kapitole zhodnocení řešení bylo upozorněno, aby se klub zaměřil na jeho tři 

slabé oblasti. Pokud se bude věnovat vylepšení a stabilizování těchto oblastí, 

především posílení členské základny, budou obě strategie realizovatelné. 
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Rozhodnutí výběru strategie závisí na výši finančních dotací, které klub získá od 

univerzity.  
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TR - Treasurer 

FR - Fundraiser 

SD – Section delegate 

IT – Information Technology 
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V Ostravě dne ……………………….. 

     

 ……………………………………………….. 

         jméno a příjmení studenta 

Adresa trvalého pobytu studenta: 

U Lesa 61/225 

Ostrava – Hrabůvka 

70030 


