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1. DEFINICE TERMÍNU STAKEHOLDERS

1.1 Obecně lze definovat Stakeholdery jako lidi, skupiny nebo instituce, kteří budou 
pravděpodobně ovlivněni navrhovaným rozhodnutím (buď negativně nebo pozitivně), 
nebo kteří mohou ovlivnit výsledek rozhodnutí.

1.2 Stakeholdeři mohou být: 1) města a obce v daném území; 2) další územní jednotky 
(kraje, Euroregiony, místní akční skupiny); 3) skupiny subjektů prostřednictvím 
zastřešujících organizací (např. hospodářská komora, asociace neziskových 
organizací, profesní svazy apod.); 4) významné podniky; 5) školská a vzdělávací 
zařízení - školy, školící poradny, akademická obec (mateřské školy, základní školy, 
střední školy, vysoké školy, vědeckotechnologické parky); 6) výzkumné instituce; 7) 
nadace a nadační fondy; 8) finanční instituce; 9) nevládní neziskové organizace; 10) 
univerzity; 11) církve; 12) destinační managementy.

2. CÍLE ANALÝZY STEKEHOLDERS

2.1 Analýza stakeholderů (stakeholder analysis) je postup používaný při řízení projektů, 
řešení konfliktů a podobně.

2.2 Hlavním cílem analýzy stakeholderů je nalézt klíčové zájmové skupiny, které budou 
mít největší vliv na určitý projekt (v našem případě na tvorbu a realizaci strategie 
Cyrilometodějské stezky v moravsko-slovenském příhraničí, resp. dílčích akčních 
plánů Cyrilometodějské stezky zpracovaných jednotlivými partnery).

2.3 Analýza stakeholderů má za cíl rozvíjet spolupráci mezi účastníkem a projektovým 
týmem a v konečném důsledku zajistit úspěšné výsledky projektu.

2.4 Vybraní zástupci těchto subjektů mohou být zároveň přizváni k činnosti v rámci 
regionálních pracovních skupin.

3. POTŘEBNOST ZAPOJENÍ STAKEHOLDERŮ DO REALIZACE PROJEKTU A 

ROZVOJE CYRILOMETODĚJSKÉ STEZKY.

3.1 Jedná se o vyzkoušený systém, jak je možné stezku „rozpohybovat“ a vytvářet 
hmatatelné výstupy.

3.2 Stezka bude rozvíjena tzv. „ze spodu“.
3.3 Vznikne úzká spolupráce různých subjektů na všech úrovních.
3.4 Vznikne silná partnerská síť Cyrilometodějské stezky v jednotlivých částech 

příhraničního území
3.5 Bude docházet k časté komunikaci se stakeholdery (organizace seminářů) ve vazbě 

na realizaci aktivit a výstupů projektu. 
3.6 Stakeholdeři budou aktivními subjekty při rozvoji Cyrilometodějské stezky v území.
3.7 Stakeholdeři pomohou definovat, resp. zavádět dobré praxe v území.
3.8 Stakeholdeři budou identifikovat rizika a předpoklady místního rozvoje stezky.
3.9 Budou pomáhat společně s externími odborníky při navrhování akčního plánu CM 

stezky v území.
3.10 Budou spolupracovat na dlouhodobém udržitelném rozvoji Cyrilometodějské stezky.
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4. METODIKA

4.1. Metodika popisuje hlavní aspekty zvoleného postupu identifikace relevantních 
subjektů pro potřeby zpracování strategie Cyrilometodějské stezky v moravsko-
slovenském příhraničí, resp. dílčích akčních plánů Cyrilometodějské stezky 
zpracovaných jednotlivými partnery projektu.

4.2. Identifikace relevantních subjektů zahrnuje tři vzájemně propojené dimenze: dimenzi 
tematickou, dimenzi geografickou a dimenzi sektorovou. 

4.3. Dimenze tematická je určená samotným zaměřením projektu, tj. orientace na 4 
pilíře: 1) Tematické vymezení a analýza území z hlediska identifikace strategických 
lokalit Cyrilometodějské stezky; 2) Posílení partnerské sítě; 3) Vypracování Strategie 
rozvoje Cyrilometodějské stezky v moravsko-slovenském příhraničí; 4) Vypracování 
Akčních plánů a cílené propagace.

4.4. Dimenze geografická zahrnuje celé moravsko-slovenské příhraničí, které obsahuje 
Jihomoravský kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj, Bratislavský samosprávný 
kraj, Nitranský samosprávný kraj, Trnavský samosprávný kraj, Trenčínský 
samosprávný kraj, Žilinský samosprávný kraj. Pro účely zpracování akčních plánů 
Cyrilometodějské stezky je na každém partnerovi, jakou velikost území si zvolí, a se 
kterým bude pracovat.

4.5. Dimenze sektorová je stanovená dle všeobecně přijímaného dělení národního
hospodářství na několik hlavních sektorů: sektor veřejné správy (veřejný sektor); 
nestátní neziskový sektor; podnikatelský sektor;
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1. Zpracování seznamu všech potencionálních stakeholderů

2. Identifikace zájmu každého stakeholdera

1. Zapiš název všech stakeholderů, 

2. Vyber z předdefinovaných možností skupinu, do které 

stakeholdeři spadají.

3. Vyber úroveň, do které stakeholdeři spadají.

Vyber, v jaké tematické dimenzi, tj. orientaci na 4 pilíře je stakeholder relevantní: 

1) Tematické vymezení a analýza území z hlediska identifikace strategických lokalit Cyrilometodějské stezky; 

2) Posílení partnerské sítě; 

3) Vypracování Strategie rozvoje Cyrilometodějské stezky v moravsko-slovenském příhraničí; 

4) Vypracování Akčních plánů a cílené propagace.

Prosím o výběr z uvedených pilířích. Stakeholder může mít zájem i ve více pilířích. Proto uveďte všechny, ve 

kterých může mít zájem. Je možné tyto pilíře dále dělit na konkrétní aktivity.

Pro více řádků v jedné buňce použijte klávesovou zkratku ALT+ENTER
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3. Identifikace postoje každého stakeholdera k dané problematice

4. Odhad úrovně schopností každého stakeholdera

Schopnost stakeholderů využívat dostupné zdroje: lidské, finančních a politické. 

Určete sílu každého stakeholdera, pokud jde o lidské, finanční nebo politické zdroje, kde:

L = Lidské zdroje F = Finanční zdroje P = Politické zdroje

velmi silný průměrný slabý velmi

silný slabý

5 4 3 2 1

Postoj se týká možné reakce různých stakeholderů k různým rozhodnutím týkající se dané problematiky.

Odhadněte postoj stakeholderů v rozmezí od vysoce podpůrného po silně nesouhlasný postoj, kde:

vysoce mírně neutrální mírně vysoce

podpůrný podpůrný nesouhlasný nesouhlasný

5 4 3 2 1
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5. Vypočítejte míru vlivu jednotlivých stakeholders

6. Vyčísli potřebu, a stupeň, zapojení jednotlivých stakeholders (1/3)

Vliv vychází ze součtu úrovní „Schopností“ stakeholderů z hlediska lidských, finančních a politických 

zdrojů.

Sečtěte celkově tyto zdroje (L + F + P)

Vynásobte „Postoj“ a „Vliv“ ke každému stakeholderovi
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7. Vyčísli potřebu, a stupeň, zapojení jednotlivých stakeholders (2/3)

8. Vyčísli potřebu, a stupeň, zapojení jednotlivých stakeholders (3/3)

Rozhodněte o nutnosti zapojení jednotlivých stakeholderů

Kde v případě:

Celkem 0 - 20 ……… Stakeholdery nezapojovat

Celkem 20 - 40 ………… Stakeholdery je možné nezapojovat

Celkem > 40 ………… Stakeholdery je nutné zapojit

Určete rozsah zapojení stakeholderů

Pro tuto analýzu by měly stakeholdeři být rozděleni do těchto tří skupin:

 Skupina 1: ti, kteří mají vysoce pozitivní nebo negativní postoj a silnou schopnost (by měli být zapojeni do procesu rozhodování)

 Skupina 2: s těmi, kteří mají průměrný pozitivní nebo negativní postoj a průměrnou schopnost (by mělo docházek ke konzultacím)

 Skupina 3: ti, kteří mají průměrný pozitivní nebo negativní postoj a nízkou schopnost (by měli být informování).

Kde v případě:

Celkem 0 -20 …………….... Tato skupina stakeholderů by měla být pouze informována

Celkem 20 – 40 …………….. S touto skupinou stakeholderů by mělo docházet ke konzultacím

Celkem > 40 ………………... Tato skupina stakeholderů by měla být zapojena do procesu rozhodování




