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SWOT ANALÝZASWOT ANALÝZASWOT ANALÝZASWOT ANALÝZA        

 SWOT analýza je metoda, jejíž pomocí je možno identifikovat v organizaci 
silné a slabé stránky (ang: Strengths and Weaknesses), příležitosti a hrozby 
(ang: Opportunities and Threats). Jedná se o metodu, díky které je možné 
komplexně vyhodnotit fungování organizace, nalézt problémy nebo nové 
možnosti růstu. Je součástí strategického plánování organizace. 

 Formou workshopů zapojujeme do SWOT analýzy co největší počet 
zaměstnanců organizace Garantujeme minimálně 1 workshop s vedením 
organizace.   

 Při SWOT analýze využíváme individuální i skupinovou práci, projektivní Při SWOT analýze využíváme individuální i skupinovou práci, projektivní Při SWOT analýze využíváme individuální i skupinovou práci, projektivní Při SWOT analýze využíváme individuální i skupinovou práci, projektivní 
techniky, prvky supervize i koučování, abychom vytvořili podnětné a krtechniky, prvky supervize i koučování, abychom vytvořili podnětné a krtechniky, prvky supervize i koučování, abychom vytvořili podnětné a krtechniky, prvky supervize i koučování, abychom vytvořili podnětné a kreativní eativní eativní eativní 
prostředí.prostředí.prostředí.prostředí.    

Obsah workshopů ke SWOT analýze:Obsah workshopů ke SWOT analýze:Obsah workshopů ke SWOT analýze:Obsah workshopů ke SWOT analýze:    

 skupinová projektivní práce (40 minut), 
 prezentace skupinové práce (15 minut na skupinu), 
 individuální práce – SWOT analýza (20 minut), 
 skupinová práce – SWOT analýza (20 minut). 

    

    

    

Otázky ke SWOT analýze:Otázky ke SWOT analýze:Otázky ke SWOT analýze:Otázky ke SWOT analýze:     

 Vědí všichni zaměstnanci, kam vlastně směřují, jaký je jejich cíl?   
 Jak moc jsou do řízení zapojováni všichni kolegové, klienti?  
 Jak funguje řízení, plánování? 
 A co komunikace, spolupráce, zastupitelnost? 
 Jak jsme na tom s rozvojem, vzděláváním, vybavením? 
 A co zpětná vazba, hodnocení práce? 
 Jak moc jsou všichni zaměstnanci pyšní na svou organizaci a v čem 

by ji chtěli zlepšit? 

ZZZZ    čeho vycházíme:čeho vycházíme:čeho vycházíme:čeho vycházíme:    

 PPPPříležitost pro zlepšování je vždyříležitost pro zlepšování je vždyříležitost pro zlepšování je vždyříležitost pro zlepšování je vždy, někdy menší, jindy větší, ale je vždy. 
 Společná práce týkající se možností a příležitostí rozvoje organizace může kromě jednotné Vize zlepšit oblasti jako je komunikace, důvěra, 

otevřenost, týmová spolupráce, porozumění, propagace a marketing, respekt, účinnější prosazování změn. 
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UKÁZKY VÝSTUPUKÁZKY VÝSTUPUKÁZKY VÝSTUPUKÁZKY VÝSTUPŮŮŮŮ  

 

  

    

Příklad vnímaných slabých stránekPříklad vnímaných slabých stránekPříklad vnímaných slabých stránekPříklad vnímaných slabých stránek    

 komunikace (vedení vs. zaměstnanci, týmová), 
 nedostatek zaměstnanců - vazba na péči o uživatele, 
 vzájemná spolupráce (mezi skupinami zaměstnanců), 
 podpora vedení, 
 nedostatek financí (odměňování, nízké platy), 
 vybavení, pomůcky, ošacení, 
 webové stránky, 
 příležitosti ke vzdělávání, 
 práva klienta vs. jeho povinnosti, 
 vnitřní byrokracie, 

    
    
    

Hodnocení jednotlivých otázekHodnocení jednotlivých otázekHodnocení jednotlivých otázekHodnocení jednotlivých otázek    
OrganizaOrganizaOrganizaOrganiza

ce XYce XYce XYce XY    

OrganizaOrganizaOrganizaOrganiza
ce služby ce služby ce služby ce služby 

TOP 5TOP 5TOP 5TOP 5    

OrganizaOrganizaOrganizaOrganiza
ce služby ce služby ce služby ce služby 
celkemcelkemcelkemcelkem    

Rozdíl XY Rozdíl XY Rozdíl XY Rozdíl XY 
vs. TOP 5vs. TOP 5vs. TOP 5vs. TOP 5    

Rozdíl XY Rozdíl XY Rozdíl XY Rozdíl XY 
vs.vs.vs.vs.    

celkemcelkemcelkemcelkem    
16.1 Jak organizace komunikuje své 
hodnoty, vizi a poslání? 

62,50% 88,87% 50,45% -26,37% 12,05% 

16.2 Jak organizace prosazuje etiku? 25,00% 59,29% 24,39% -34,29% 0,61% 
16.3 Jak jsou v organizaci podporovány a 
rozvíjeny vůdčí osobnosti (lídři)? 

50,00% 70,46% 37,62% -20,46% 12,38% 

16.4 Jak organizace rozvíjí strategii? 50,00% 55,23% 14,98% -5,23% 35,02% 
16.5 Jak je v organizaci podporována a 
rozvíjena organizační kultura? 

50,00% 92,73% 46,36% -42,73% 3,64% 

16.6 Jak je v organizaci rozvíjena týmová 
práce? 

50,00% 88,87% 53,52% -38,87% -3,52% 

16.7 Jak jsou v organizaci rozvíjeny 
znalosti? 

37,50% 87,05% 39,62% -49,55% -2,12% 

16.9 Jak je v organizaci rozvíjena a 
oceňována výkonnost? 

50,00% 76,59% 41,40% -26,59% 8,60% 

Celkové hodnocení oblasti "Organizační Celkové hodnocení oblasti "Organizační Celkové hodnocení oblasti "Organizační Celkové hodnocení oblasti "Organizační 
rozvoj"rozvoj"rozvoj"rozvoj"    

46,88%46,88%46,88%46,88%    77,38%77,38%77,38%77,38%    38,54%38,54%38,54%38,54%    ----30,51%30,51%30,51%30,51%    8,33%8,33%8,33%8,33%    
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Cena nabízených služeb Cena nabízených služeb Cena nabízených služeb Cena nabízených služeb     

Cena za jednotkuCena za jednotkuCena za jednotkuCena za jednotku    Cena bez DPHCena bez DPHCena bez DPHCena bez DPH    DPHDPHDPHDPH    Cena s DPHCena s DPHCena s DPHCena s DPH    

2222    SWOT analýza na místě (včetně zpracování zprávy)SWOT analýza na místě (včetně zpracování zprávy)SWOT analýza na místě (včetně zpracování zprávy)SWOT analýza na místě (včetně zpracování zprávy)      Za 1 workshopZa 1 workshopZa 1 workshopZa 1 workshop                    

A Workshop s vedením organizace (3 hodiny) + cestovné 3 000 Kč 3 000 Kč 630 Kč 3 630 Kč 

B Workshopy se zaměstnanci (skupina cca 15 lidí, 3 hodiny) 3 000 Kč 3 000 Kč 630 Kč 3 630 Kč 

C Prezentace výsledků (3 hodiny) + cestovné 3 000 Kč 3 000 Kč 630 Kč 3 630 Kč 

      

      
Vybrané reference: Vybrané reference: Vybrané reference: Vybrané reference: Arcidiecézní Charita Olomouc, Zámeček Střelice, RATOLEST Brno, Oblastní Charita Přerov, Oblastní Charita 
Nový Hrozenkov, Oblastní Charita Konice, SPOLEČNĚ Brno. 

Více o nás: Více o nás: Více o nás: Více o nás: www.mvsprojekt.cz    a    www.mvsprojekt.cz/reference. 

 

 


