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STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ
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STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ

 Nejdůležitější nástroj pro dosahování firemních cílů

 Zaměřeno na budoucnost (nad 3 roky)

 Taktické plánování (1 – 3 roky)

 Operativní plánování (do 1 roku)

 Stanovení budoucích cílů a vhodných prostředků pro jejich dosažení

 Výsledek: STRATEGICKÝ PLÁN
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STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ

 Technologie plánování

 Shora

 Zdola

 Kombinace 

 Jaké jsou výhody a nevýhody jednotlivých technologií?
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STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ

 Technologie plánování

 Shora

+ dílčí cíle jednoznačně identifikovány

+ plány tvořeny na úrovni, která má celkový přehled

- vyšší úroveň neví, jaké konkrétní problémy jsou na úrovních, kde se plán bude realizovat

- omezuje tvořivost

- mírně demotivující

 Zdola

 Kombinace 
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STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ

 Technologie plánování

 Shora

 Zdola

+ vznik na úrovni, která má dostatek informací, znalostí o podmínkách prostředí výroby a materiálu

+ lepší motivace

- obtížná koordinace takto vzniklých plánů s ostatními, dílčími jednotkami

 Kombinace 
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STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ

 Technologie plánování

 Shora

 Zdola

 Kombinace 

+ reálné plány

+ vysoká pravděpodobnost dosažení takto vytvořeného cíle

- časová náročnost vytváření plánů

- náklady na komunikaci

- efektivita
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CO UMOŽŇUJE STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ TVS ORGANIZACÍM?

 Promyslet jakým způsobem sportovní organizaci založit

 Definovat nejdůležitější cílové skupiny 

 Určit krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé cíle

 Určit způsob, jakým se budou tyto cíle plnit
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ILUSTRACE SOUSTAVY CÍLŮ V ORGANIZACI

Charakter cílů Řídící úroveň Časový horizont

Vize, popř. poslání firmy Vlastníci, představenstvo

Vrcholové vedení

Vedoucí pracovníci „středních“ 

úrovní řízení

Vedoucí pracovníci nejnižších 

úrovní řízení

Několik let

1 – 2 roky, měsíce

Měsíce, dekády, dny

Cíle podnikatelské strategie

Cíle dílčích funkčních oblastí 

(výroba, prodej, finance…)

Cíle dílčích organizačních 

jednotek (závodů, divizí, SBU…)

Cíle dílčích útvarů organizačních 

jednotek (ústavů, úseků, 

odborů…)

Cíle pracovišť, dílčích kolektivů

Cíle jednotlivců
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STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ

 Kde chceme být za 3, 5 nebo 10 let?

 Co musíme udělat, abychom se tam dostali?

 Jaké na to musíme mít zdroje?

 Jaké změny musíme provést uvnitř firmy, abychom se vyrovnali s vlivy okolního prostředí?

 Jak získat/udržet konkurenční výhodu nad našimi konkurenty?
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STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ

 Vychází z rozboru současného stavu

 Vedeno myšlenkou dosáhnout v budoucím prostředí cílů, které umožňují bezproblémový a efektivní vývoj

1. Vytyčení cílů – vyplývají z vnitřního zdrojového prostředí, z dosažitelných prostředků a podmínek vnější situace

 Analýza budoucího prostředí – předvídatelná rizika, hodnocení možností, předností a nedostatků
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STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ
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Současná 
situace

• Příprava

Budoucí 
prostředí

Současné 
možnosti

• Představa, inovace → 
stanovení variant

Možné 
směry

• Výběr → 
rozhodnutí 

Strategické 
cíle



STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ – ETAPY 

1. Vytvoření vize a stanovení poslání resp. mise firmy

2. Rozbor vnitřní podnikatelské situace organizační jednotky

3. Vyhodnocení specifických předností a konkurenční pozice organizační jednotky 

4. Rozbor vnějšího podnikatelského okolí organizační jednotky

5. Rozbor zdrojových možností rozvoje a vytvoření specifických podnikatelských předností organizační jednotky, 

popř. jejích částí

6. Stanovení soustavy cílů

7. Formulace scénářů a výběr vhodné podnikatelské strategie

8. Rozpracování možných dílčích strategií

9. Postupná realizace strategie organizace

13



SWOT ANALÝZA

 Využívá se často pro analýzu postavení podnikatelské strategie 

 Kombinuje a vzájemně váží silné stránky (strengths) a slabé stránky (weaknesses) vůči konkurenci

 Příležitosti (opportunities) a hrozby (threats)
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SWOT ANALÝZA

Silné stránky (S)

• Podnikatelské řízení

• Zdrojové zajištění

• Technická úroveň atd.

Slabé stránky (W)

• Kvalita kádrů

• Kvalita výrobků

• Špatná pověst atd.

Příležitosti (O)

• Podmínky trhu

• Chyby konkurence

• Politické situace

• Mezistátní smlouvy

Přístup SO

• Ofenzivní podnikatelský

• Přístup z pozice síly

• Využít všech příležitostí silného 

postavení

Přístup WO

• Opatrný podnikatelský

• Posilování pozice

• Sdílet příležitosti se spolehlivým 

spojencem atd.

Hrozby (T)

• Silná konkurence

• Diskriminační opatření

• Riziko nestabilní situace 

uvažovaného trhu atd.

Přístup ST

Využití pozice síly k:

• Blokování nebezpeční

• Zastrašení konkurence

• Uniknutí nebezpečí rezervy vůči 

riziku atd.

Přístup WT

• Ustoupit

• Uvažovat o kompromisech

• Spokojit se s málem

• Likvidovat podnikatelský záměr
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MOŽNÉ STRATEGIE PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE UPLATNITELNÉ V 

OBLASTI SPORTU

 Strategie rozvoje produktu

 Strategie diverzifikace

 Strategie pronikání na trh

 Strategie rozvoje trhu

(Šedivý a Medlíková, 2017)
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SWOT ANALÝZA

Interní prostředí Silné stránky Slabé stránky

Externí prostředí Příležitosti Hrozby 

Pomocné prvky Škodlivé prvky
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 Kombinuje analýzu interních a 

externích faktorů

 Silné a slabé stránky – aktuální 

stav

 Příležitosti a hrozby – zaměřené 

do budoucna



SWOT ANALÝZA

 Externí prostředí:

 Hospodářský vývoj dané země

 Demografický vývoj obyvatelstva

 Legislativní procesy a změny

 Politická situace

 Postavení sportu (hodnota) v dané zemi

 Místní, regionální, národní a mezinárodní vývoj sportu

 Vývoj v hromadných sdělovacích prostředcích

 Vývoj konkurentů SK

 Obchodní možnosti SK
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SWOT ANALÝZA

 Interní prostředí 

 Funkce a činnosti SK

 Personální zabezpečení

 Členové SK

 Oddíly (ev. jiné organizační složky)

 Sportovní zařízení

 Určování cen

 Propagace 

 Komunikace

 Finance
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ZÁVĚRY INTERNÍ ANALÝZY

 Nejdůležitější přednosti, které chce SK udržet

 Nejproblémovější slabiny, které musí SK odstranit

 Možnosti, které má SK ke zvýšení svých příjmů

 Možnosti, které má SK pro smysluplné snížení nákladů

 Prioritní opatření – dlouhodobá / krátkodobá
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ZÁVĚRY EXTERNÍ ANALÝZY

 Nejdůležitější možnosti, které v nejbližších 3 letech ovlivní vývoj SK

 Největší ohrožení, která mohou zbrzdit či více negativizovat vývoj SK

 Nejdůležitější opatření, která je třeba činit – krátkodobá / dlouhodobá
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SWOT ANALÝZA  

22https://www.youtube.com/watch?v=9-NWhwskTO4



SWOT ANALÝZA – PŘÍKLAD 

23
https://www.youtube.com/watch?v=mR9eICQJLXA&list=PLml_

ReDWroUSHsGJ2mlQ7srMoQZ8BT0-F



FC BARCELONA SWOT ANALYSIS
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Strenghts Weaknesses

1. Strong global brand name and best club in Spain 

and Europe

2. Excellent marketing, global brand presence and 

high-quality merchandising

3. Camp Nou, Barcelona has a seating capacity over 

around 100,000

4. Has the world’s best players playing for their team

5. Unicef, Nike, Qatar Foundation are associated 

brands with Barcelona FC

1. Controversy in football matches and off-field player 

behavior

2. Lesser popular club as compared to English clubs

Opportunities Threats

1.Tapping global fan bases like India, China, USA

2.More advertising and brand visibility would help build 

on brand equity

1.Other top clubs buying out good players

2.Internal problems between players and management

3.Financial debts incurred due to expensive player 

transfers



STANOVENÍ CÍLŮ SK
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HIERARCHIZACE A SYSTEMATIZACE CÍLŮ

 Nadřazené cíle SK z hlediska svazu nebo mezinárodních sportovních organizací:

 Vzdělávací

 Školení instruktorů, trenérů a rozhodčích

 Novinky v metodice

 Inovace pravidel

 Interpretace legislativně právních norem

 Organizační

 Organizace ekonomické činnosti svazu v návaznosti na SK

 Organizace mistrovských a nemistrovských soutěží

 Organizace významných akcí (MS, ME apod.)

 Ostatní cíle (např. v mezinárodní oblasti)
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CÍLE (TARGETS, OBJECTIVES)
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Strategic (long-
term)

• 3 and more years

Tactical
(medium-term)

• 1 – 3 years

Operational
(short-term)

•Up to 1 year

Sport

Ekonomic

Social



CÍLE (TARGETS, OBJECTIVES)
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Operational
(Short-
term)

Tactical
(Medium-

term)

Strategic
(Long-term)

Sport goal

Sport goal
1

Sport goal
1.1 

Sport goal
1.2

Sport goal
2

Sport goal
2.1

Sport goal
2.2



Strategic (long-term) Tactical (medium-term) Operational (short-term)

Podpora zdraví

Seberealizace

Radost z pohybu a hry

Podpora výkonnostního sportu • Zadávání úkolů v návaznosti na 

cíle výkonnostních tříd

• Motivace k výkonu

• Úkoly v podpůrných opatřeních

• Uznávání výkonnostního sportu

Podpora volného času a sportu pro 

všechny

• Motivace k provádění sportovní 

činnosti

• Objasňování cílů

Mnohostranně vytvořená sportovní 

nabídka

• Rozšíření funkčních skupin

• Přejímání nových sportovních 

odvětví

• Přijetí rehabilitace

• Opatření k prevenci a 

rekonvalescenci

Podpora talentů • Cílevědomé vyhledávání trenérů 

a cvičitelů

• Opatření k individuální podpoře 

talentů
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Strategic (long-term) Tactical (medium-term) Operational (short-term)

Podpora zdraví

Seberealizace

Radost z pohybu a hry

Zlepšení kvality tréninku a cvičení • Pokračování vzdělávání trenérů 

a cvičitelů

• Motivace sportovců

• Zlepšení tréninkových a 

cvičebních podmínek

Vzdělávání ve sportu podle 

pedagogických zásad

• Seznámení s pedagogickými 

základy

• Využití pedagogických zásad

• Další vzory pedagogických 

zásad

Odstranění nedostatků na 

sportovištích
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CÍLE (TARGETS, OBJECTIVES)
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Operational
(Short-
term)

Tactical
(Medium-

term)

Strategic
(Long-term)

Economic
goal

Economic
goal 1

Economic
goal 1.1 

Economic
goal 1.2

Economic
goal 2

Economic
goal 2.1

Economic
goal 2.2



Strategic (long-term) Tactical (medium-term) Operational (short-term)

Úspěšné ekonomické vedení SK

Zlepšení řízení klubu • Nový systém řízení – plánováním 

organizování, účetní evidence, 

profesionální vedoucí komerčních 

aktivit

• Přizpůsobení nabídky činností SK 

poptávce

• Získávání kvalifikovaných řídících 

pracovníků

Zlepšení finanční situace • Předělování rozpočtovaných prostředků 

podle cílů

• Přizpůsobení výše příspěvku 

poskytovaným činnostem ze strany SK

• Zvýšení doplňkových finančních zdrojů 

(sponzoři, komerční činnost)

• Úsporná opatření

Nová image SK pro veřejnost • Koncepce aktivního využívání médií

• Koncepce PR

• Posílení reklamy
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CÍLE (TARGETS, OBJECTIVES)
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Operational
(Short-
term)

Tactical
(Medium-

term)

Strategic
(Long-term)

Social
goal

Social
goal 1

Social
goal 1.1 

Social
goal 1.2

Social
goal 2

Social
goal 2.1

Social
goal 2.2



Strategic (long-term) Tactical (medium-term) Operational (short-term)

Podpora příslušnosti k SK, 

společnosti a spokojenost 

jeho členů

Podpora poskytovaných 

společenských forem

• Podpora koordinátorské práce

• Zohlednění mezilidských vztahů

• Odstranění egoismu

Hledání nových společenských 

forem

• Hledání v jiných klubech a 

programech

• Hledání v cizině

• Vlastní experimenty

• Dotazování členů

Povzbuzování atmosféry 

porozumění

• Spolupůsobení při vytváření cílů

• Identifikace s SK

• Pronikání této činnosti mimo SK
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METODA SMART

• S – Specific

• Při stanovování cílů buďte konkrétní. Měli byste dobře definovat, co je přesně problém a jak bude (vy)řešen.

• M – Measurable

• Vaše cíle musí být měřitelné a musí být možné ověřit, zda došlo k jejich naplnění. 

• A – Achievable

• Cíl si stanovte tak, aby byl dosažitelný. Pokud bude příliš ambiciózní, může být jeho splnění nad vaše síly. 

• R – Realistic

• Cíl musí být reálný, aby ho bylo možné naplnit ve stanoveném čase. Ověřte si, zda máte pro jeho naplnění dostatek dat, 
informací i znalostí.

• T –Timed

• Cíl musí být časově ohraničený. Hlavní cíl si rozdělte na etapy (dílčí cíle či úkoly) a stanovte si termíny, do kdy je splníte.
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PODSTATA A SMYSL STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ
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PRACOVNÍ LIST Č. 2
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PROSTOR PRO DOTAZY
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