
1. Analýza problému

Jaký společenský problém se naší činností snažíme řešit a proč?

Např.: 

50% bioodpadu v Praze neprojde recyklací a skončí ve směsném odpadu.

Úmrtnost kojenců v Ghaně za poslední 2 roky vzrostla o polovinu. 

Lidé s potřebami flexibilních pracovních úvazků v ČR častěji vykonávají méně 
kvalifikované nebo hůře placené práce.



Proč je analýza problému klíčová?

• Otevření nových perspektiv

• Ušetří čas a zdroje

• Pomůže najít účinnější strategie

• Pomůže postavit naši práci na datech



Co je důležité?

• Co nejkonkrétněji určit KOHO se problém týká

• KDE se problém vyskytuje?

• Jaký je jeho ROZSAH?

• Jak se problém VYVÍJEL v čase? (už deset let se zvyšuje, každý rok o 10 % klesne, 
stále stagnuje)



Strom problému



Strom problému 
- kmen
Jaký problém nebo 
nespravedlnost vás motivuje k 
tomu, co děláte?

Na jaký společenský problém se 
chceme zaměřit? 

Co je největší problém pro naši 
cílovou skupinu?

Např. Třetina pacientů v 
terminálním stádiu nemoci 
dlouhodobě umírá ve 
zdravotnických zařízeních, 
přestože si přeji zemřít doma. 



Strom problému 
- koruna

Jaké jsou důsledky problému – v současnosti a jaké 
mohou být v budoucna?

Proč se o problém zajímáte vy a proč by měli 
ostatní?



Strom problému 
- kořeny
• Jaké jsou jeho příčiny?

• Kdo se podílí na tom, že přetrvává? 

• Jaké chování a uvažování umožňuje 
přetrvání problému?



• Jaký problém nebo nespravedlnost vás 
motivuje k tomu, co děláte?

• Na jaký společenský problém se 
chceme zaměřit? 

Strom problému 
- kmen



Strom problému 
- kmen

• KOHO se problém týká?

• KDE se problém vyskytuje?

• Jaký je jeho ROZSAH?

• Jak se problém VYVÍJEL v čase? (už deset let se 
zvyšuje, každý rok o 10 % klesne, stále stagnuje)



Máte hotovo?

• Je váš problém formulován negativně?

• Vyhnuli jste se slovům „potřebuje“ / „měl by“ apod., a vyhnuli se tak 
tomu, že byste do popisu problému už zahrnuli řešení?

• Zachytili jste geografický záběr problému?

• Obsahuje vaše vyjádření problému také statistické údaje, které toto 
vyjádření podporují?

• Když zvážíte všechny možné formulace problému, máte pocit, že ta, 
kterou jste vybrali pro kmen, je ta, která vás opravdu motivuje nejvíce?

• Může se vaše vyjádření problému jednoduše změnit ve vaši vizi, když 
použijete kladnou formulaci? A líbí se vám, jak tato vize zní?



Strom problému 
- koruna

• Jaké jsou důsledky 
problému – v současnosti a 
jaké mohou být v 
budoucna?

• Proč se o problém zajímáte 
vy a proč by měli ostatní?



Máte hotovo?

• Zvážili jste různé typy důsledků – společenské, politické, ekonomické a 
další?

• Byly by tyto důsledky přesvědčivé pro klíčové aktéry, kteří mohou ovlivnit 
váš problém?



Strom problému 
- kořeny

• Jaké jsou jeho příčiny?

• Kdo se podílí na tom, že přetrvává? 

• Jaké chování a uvažování umožňuje 
přetrvání problému?


