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Teoretická část práce se zabývá vývojem neziskového sektoru v ČR, dále
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Konkurenční přednosti

Matice GE

Na základě provedených analýz interního

a externího prostředí byla vyhodnocena

aktuální pozice, ve které se Výluka nachází.

Černá tečka na obrázku níže zachycuje spojení

hodnot z matice IFE a EFE v kvadrantu VIII

s názvem „Sklízej a zbavuj se“. Fotr a kol.

(2012) pro tuto pozici doporučují defenzivní

strategii udržitelnosti a hledání strategického

partnera.

Nezisková organizace Výluka je

již od roku 2016 nejen

inkubátorem motivovaných

učitelů a učitelek, ale také

nabízí podporu pro ty, kteří již

mají zkušenosti před žáky –

stávajícím pedagogům.
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Obrázek 1: Matice hodnocení interních a externích 

faktorů (zdroj: Vlastní zpracování dle McKinsey 1970)

Závěr

Jednou z největších slabin organizace je

disciplína členů. Proto byly pro Výluku

navrženy akční kroky formou KPI´s.

Pokud se chtějí členové Výluky věnovat

činnosti nadále, měli by navržené kroky

plnit dle plánu a další kroky také nastavovat

pomocí KPI´s a SMART cílů.

Pokud by však členové ztratili k další činnosti motivaci z jakéhokoli důvodu,

výhodným krokem by byla fúze s jinou organizací. Příkladem je nezisková

organizace Učitel Naživo, z.ú., která má stabilní zázemí (morální i finanční)

v Nadaci České spořitelny, jakožto zakladatele Učitele Naživo, z.ú. Je možné, že

spojení těchto dvou neziskových organizací by vyvolalo větší společenský dopad,

než když působí samostatně.


