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1 Úvod 

Práce poskytuje pohled na oblast uplatňování strategického plánování na úrovni obce. Řešená 

problematika je velice široká, z tohoto důvodu je práce úzce specializována na oblast 

strategického plánování s důrazem na nastavení metodiky pro sledování účinnosti dosahování 

strategických cílů v prostředí obcí. Teoretická i aplikační část je zpracována z pohledu 

systémově-manažerského přístupu. Širší regionální souvislosti nejsou s ohledem na stanovený 

cíl práce a oborové zaměření řešeny, rozhodně je to ovšem pohled pro další vědecká zkoumání. 

Účelem práce je analyzovat uplatňování jednotlivých fází strategického plánovacího procesu a 

nabídnout managementu obcí možnost definovat kritéria úspěchu a měřit vytvořenou hodnotu 

a tím zlepšit procesy strategického plánování.  

Představitelé obce jsou dle § 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích povinni pečovat o všestranný 

rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. Rozdrobenost území České republiky klade 

velké nároky na řízení a systematické uskutečňování žádoucích změn, které přispívají ke 

zvýšení kvality života občanů, ke zvyšování životní úrovně a konkurenceschopnosti regionů. 

Hlavním představitelem obce je místní samospráva, na kterou byla v  posledních desetiletích 

přenesena primární odpovědnost za dosahování cílů v otázkách rozvoje území. Místní 

samospráva funguje jako místní rozvojový aktér, jež svou systematickou činností (např. 

strategickým plánováním a řízením) ovlivňuje podobu území a podílí se na utváření podmínek 

pro kvalitu života jejich obyvatel. Místní samospráva (management) obce může svou činností 

také mobilizovat lokální rozvojový potenciál.  

V rámci rešerše uskutečněných výzkumů a vlastní výzkumné praxe je možné konstatovat, že 

existuje pouze malá snaha zjišťovat, jak je účinné strategické plánování na úrovni místní 

samosprávy a jaké účinky má na rozvoj území. Uskutečněné výzkumy upozorňují například na: 

nekonkrétnost stanovených strategických cílů; nejednotnost přístupů pro zpracování 

strategických dokumentů; výraznou kvantitativní a kvalitativní různorodost strategií; absenci 

hodnotících indikátorů, nesoulad mezi strategickým plánem a realizací strategie.  

Hodnocení výkonnosti však významně napomáhá k dosažení vytýčených cílů. Je obvyklé, že 

kvalitní řízení považuje hodnocení výkonnosti za hlavní kritérium pro zajištění účinnosti 

strategie. 

Osobní motivací pro zpracování dizertační práce je vlastní manažerská zkušenost a zájem o 

oblast strategického plánování a řízení, dále zkušenost s přípravou strategických plánů a znalost 

problematiky samosprávy obcí.  
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2 Cíl a struktura práce 

2.1 Cíl, dílčí cíle, hypotézy  

Cílem doktorské dizertační práce je zhodnotit míru uplatňování strategického plánování 

na úrovni obcí, dále navrhnout a ověřit aplikovatelnost systémové koncepce pro tvorbu 

indikátorů výkonnosti strategických rozvojových cílů.  

Hlavní cíl doktorské dizertační práce bude splněn prostřednictvím dílčích cílů, které logicky 

mapují proces naplnění hlavního cíle a vytvářejí základní strukturu práce. 

a) Prezentovat teoretická východiska problematiky, zjistit prostřednictvím realizovaných 

výzkumů současný stav strategického řízení na úrovni obcí a nastavit metodický přístup 

pro zpracování aplikačně - ověřovací části doktorské dizertační práce (kap. 2 DDP).    

b) Prostřednictvím vlastního výběrového šetření analyzovat uplatňování procesů 

strategického plánování na úrovni obcí ve vybraném území (kap. 3 DDP).   

c) Navrhnout a ověřit aplikovatelnost metodické koncepce určenou pro návrh a měření 

indikátorů výkonnosti dosahování strategických cílů (kap. 4 DDP). 

Pro účely doktorské dizertační práce (dále DDP) byly stanoveny dvě hypotézy.  Vstupní 

předpoklad (H1) je ověřen metodou statistické významnosti, vstupní předpoklad (H2) je ověřen 

v konkrétních podmínkách obce formou případové studie a rozhodnutím expertní skupiny.   

H1: Místní samosprávy obcí strategicky plánují, ale neevaluují dosažené výsledky podle 

předem stanovených kvantifikovaných indikátorů výkonnosti.    

H2: Navrhovaná metodická koncepce pro tvorbu a měření indikátorů výkonnosti 

dosahování strategických cílů je funkční a aplikovatelná pro úroveň větších a velkých 

měst (od 10 000 obyvatel). 

2.2 Struktura práce  

Koncepce doktorské dizertační práce je představena prostřednictvím dílčích výzkumných cílů, 

které tvoří základní strukturu práce.  

a) Prezentovat teoretická východiska problematiky, zjistit prostřednictvím realizovaných 

výzkumů současný stav strategického řízení na úrovni obcí a nastavit metodický přístup 

pro zpracování doktorské dizertační práce (kap. 2 DDP). 

Pro naplnění prvního dílčího cíle bude mapována teoretická - metodická rovina východisek 

pro řešení podstaty dizertační práce. V úvodní části kapitoly je vytvořen prostor pro 

vymezení podstaty strategického plánování a řízení. Kapitola se věnuje vymezení systému 

strategického plánování a řízení v obecné rovině a dále specifickým zacílením na obce a 

města. Explicitně jsou vymezeny pojmy strategie, strategické plánování, strategické řízení, 

strategický proces. Dále je zpracována analýza současného stavu strategického řízení na 

základě uskutečněných výzkumů světových a tuzemských autorů. 
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V další časti je definována podstata výkonnosti, základní klasifikace indikátorů výkonnosti 

a přístupy k jejímu měření.  S ohledem na podstatu výkonnosti jsou charakterizovány 

konkrétní uplatňované přístupy z pohledu jejich využitelnosti pro kvantifikované 

hodnocení strategických cílů ve veřejném sektoru a dále je provedena komparativní 

analýza sledovaných přístupů.  

Následně je obec úžeji specifikována v kontextu nositele rozvojových procesů. Jsou 

objasněny souvislosti mezi legislativním mandátem obce a kompetencemi místní 

samosprávy ke strategickému plánovaní rozvoje území.  Explicitně jsou vymezeny pojmy 

region, regionální rozvoj, regionální disparity, regionální politika, jako pojmy vztahující se 

k rozvojovým aktivitám. Dále jsou přiblížena hlavní specifika managementu obcí.  

V poslední části druhé kapitoly jsou podrobně popsány aplikované metody doktorské 

dizertační práce. Je připraven metodický postup pro analýzu statistických dat a také pro 

návrh, ověření a verifikaci metodické koncepce pro tvorbu indikátorů výkonnosti. 

Prostřednictvím vlastního výběrového šetření analyzovat uplatňování procesů 

strategického plánování na úrovni obcí ve vybraném území (kap. 3 DDP).   

Pro naplnění uvedeného dílčího cíle je uskutečněno vlastní výběrové šetření na úrovni 

Moravskoslezského kraje. Cílem je vlastní analýzou zhodnotit míru uplatňování 

jednotlivých fází strategického plánování.  Strategický plánovací proces je sledován 

v rámci čtyřech fází: (i) přípravná; (ii) analytická; (iii) strategická; (iv) implementační 

(obr. 2-1), které jsou představeny v teoretické části kapitoly 2.3 DDP. V rámci uvedeného 

cíle byla stanovena hypotéza, která bude ověřena metodou statistické indukce dle metodiky 

pro zpracování statistické analýzy zpracované v kap. 2.7.2. DDP. 

Hlavními výstupy třetí kapitoly jsou: sestavený dotazník; uskutečněný předvýzkum a 

vlastní výzkum. Na základě zpracování dat může dojít k interpretaci výsledků 

dotazníkového šetření včetně vypořádání předem stanovené hypotézy. Nejdůležitější 

poznatky jsou shrnuty v závěrečné zprávě.  

 

b)  Navrhnout a ověřit aplikovatelnost metodické koncepce určenou pro návrh a měření 

indikátorů výkonnosti dosahování strategických cílů (kap. 4).  

Hlavním požadavkem pro návrh systému indikátorů výkonnosti je připravit funkční, 

srozumitelný systém vhodný pro navrhování a následné měření výkonnostních parametrů 

strategického plánování rozvoje území. Implementace metodické koncepce do praxe 

umožní místní samosprávě kvantifikovaně sledovat výstupy, výsledky a dopady 

uskutečňované rozvojové politiky na obcích a ve městech. V prvé řadě je představen návrh 

metodické koncepce, který funguje jako systémový nástroj pro tvorbu měřítek výkonnosti 

a vlastního měření dosaženého posunu. 

V rámci případové studie dojde k pilotnímu ověření aplikovatelnosti vytvořeného nástroje 

v praxi. Pilotní ověřování proběhne v podmínkách města Kopřivnice. Výstupem bude 
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sestavený model indikátorů výkonnosti pro řešenou strategickou oblast, který zachycuje 

hierarchickou strukturu indikátorů výkonnosti na úrovni výstupů, výsledků a dopadů. 

Aplikovatelnost navrženého systému je také ověřena v prostředí strategického 

informačního systému ATTIS.  

V poslední části je prostřednictvím expertní skupiny rozhodnuto o aplikovatelnosti a 

účelnosti nastaveného systému pro vybrané velikostní kategorie měst a obcí. Na základě 

tohoto kroku dochází k vypořádání hypotézy H2. V závěrečné části jsou shrnuty 

nejdůležitější poznatky.   
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4 Obsah a metodický postup práce 

4.1 Metodika pro zpracování teoreticko-metodické části 

Pro zpracování teoretických východisek a definování současného stavu řešené oblasti je 

realizována obsahová analýza dostupných zdrojů (publikací a vědeckých článků, legislativních 

a jiných norem, strategických dokumentů, uskutečněných výzkumů apod.).  

Představené přístupy či metodiky (CAF, BMK, BSC) jsou vlastní komparativní analýzou 

srovnány z pohledu jejich účinnosti a zaměření se na hodnocení indikátorů výkonu (kap. 2.4.5 

DDP). Analyticko-syntetickými přístupy je definován současný institucionální, koncepční a 

legislativní rámec řízení rozvoje územních jednotek a následně je provedena systémová 

dekompozice struktury (subsystémů) jednotlivých územních celků odpovědných za řízení 

regionálního rozvoje (kap. 2.5.1 DDP).  V rámci situační analýzy je definován postoj současných 

světových a tuzemských autorů ke strategickému řízení na úrovni veřejného sektoru, který je 

východiskem pro vlastní empirický výzkum (kap. 2.5.3 DDP).   

4.2 Metodika pro zpracování statistické analýzy a interpretaci výsledků 

Systém uplatňování jednotlivých fází strategického plánovacího procesu  na úrovni obcí je 

představen metodou statistické analýzy. Pro zajištění dat je připraveno vlastní dotazníkové 

šetření, které probíhá na území Moravskoslezského kraje.  

Cílem je vlastní analýzou zhodnotit míru uplatňování procesů strategického plánování na 

úrovni obcí. Za tímto účelem je provedeno dotazníkové šetření u představitelů měst a obcí 

Moravskoslezského kraje. Respondenty jsou hlavní představitelé měst a obcí, tzn. starostové, 

místostarostové či odborně příslušní úředníci.  

Nejrozsáhlejší oblastí výzkumu je sběr dat a jejich analýza. Jako základní metoda pro sběr 

primárních dat byla zvolena metoda dotazování. Základním souborem pro realizaci primárního 

výzkumu jsou volení představitelé 303 obcí Moravskoslezského kraje. Analýza výsledků 

dotazníkového šetření sestává ze základní statistické deskripce sledovaných proměnných, 

analýzy závislosti mezi vybranými proměnnými a zobecnění pozorovaných výsledků na 

uvažovanou populaci, tj. na města a obce Moravskoslezského kraje.  

Pro interpretaci dat (kap. 3.2 DDP) jsou používány proměnné, které dělíme na kvalitativní 

(kategoriální) a kvantitativní (numerické). Odpovědi respondentů nabývají hodnot 

(proměnných) výhradně kvalitativních, a to buď nominálních, nebo ordinálních. Z jiného 

pohledu lze kvalitativní proměnné dělit na dichotomické a vícehodnotové, které se rovněž 

v dotazníku vyskytují. 

Odpovědi na otázky v dotazníku nabývají různých hodnot a pomáhají popsat chování 

zkoumaných oblastí. Sestavený dotazník (příloha č. 3) obsahuje zejména nominální proměnné 

(např. ot. 3), dichotomické (ot.  2), ordinální pořadové (např. ot. 6, 8). 
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Analyzované proměnné jsou v řešeném případě zejména kategoriální (nominální, resp. 

ordinální), proto je jejich statistická deskripce provedena pomocí tabulky rozdělení četností. 

Uvažujme kategoriální proměnnou 𝑋, která nabývá 𝐾 různých variant (kategorií), jež značíme 

𝑥𝑖 , 𝑘𝑑𝑒 𝑖 =  1,2, … , 𝐾. V tabulce 2-6 rozdělení četnosti jsou pak uváděny absolutní četnosti 𝑛𝑖 

a relativní četnosti 𝑝𝑖 jednotlivých kategorií proměnné 𝑋. Relativní četnost vyjadřuje podíl 

počtu pozorování dané kategorie na celkovém rozsahu souboru, tzn. 𝑝𝑖 =
𝑛𝑖

𝑛
, kde 𝑛 = ∑ 𝑛𝑖

𝐾
𝑖=1  

je celkovým rozsahem souboru. Někdy jsou hodnoty 𝑝𝑖  násobeny stem a vyjadřovány 

v procentech (Řezánková 2011).  

Klasifikační analýzou je systém sledovaných obcí rozdělen do jednotlivých velikostních 

kategorií měst a obcí. Obce byly pro účely sledování vlivu velikosti obce na zkoumané oblasti 

strategického řízení klasifikovány na „malé“ (méně než 2 000 obyv.); „střední“ (od 2 000 do 

9 999 obyv.) a „velké“ (10 000 a více obyv.). Pro grafickou prezentaci výstupů jsou použity 

sloupcové a výsečové grafy. Pro vizualizaci závislosti mezi vybranými proměnnými jsou 

využity kontingenční tabulky (tab. 4-1) či kontingenční grafy. 

Předpokládejme, že analyzujeme závislost mezi kategoriálními proměnnými 𝑋 a 𝑌. Počet 

kategorií proměnné X označme R a počet kategorií Y označme S. V kontingenční tabulce (tab 

3-1) jsou uváděny tzv. sdružené (absolutní) četnosti, které označujeme  𝑛𝑖𝑗, kde 𝑖 =

1,2, … , 𝑅;  𝑗 = 1,2 … , 𝑆. V předkládané práci jsou prezentovány tzv. rozšířené kontingenční 

tabulky, v nichž jsou kromě sdružených absolutních četností 𝑛𝑖𝑗   uváděny rovněž marginální 

četnosti 𝑛𝑖+  a 𝑛+𝑗, tj. četnosti jednotlivých kategorií proměnných 𝑋 a 𝑌. Platí, že 𝑛𝑖+ =

∑ 𝑛𝑖𝑗 
𝑠
𝑗=1 a 𝑛+𝑗  = ∑ 𝑛𝑖𝑗

𝑅
𝑖=1   . V některých případech jsou kontingenční tabulky doplněny i o 

řádkové relativní četnosti definované jako 𝑝𝑖𝑗 =
𝑛𝑖𝑗

𝑛𝑖+
∙ 100 (%). V práci je zkoumáno např. 

uplatňování řízení dle strategie v závislosti na velikostních kategorií obcí.  

Tabulka 4-1: Vzor kontingenční tabulka 

𝑿\𝒀 𝒚[𝟏]  𝒚[𝟐] ⋯ 𝒚[𝒔] Celkem 

𝒙[𝟏]  𝑛11  𝑛12 ⋯ 𝑛1𝑆 𝒏𝟏+ 

𝒙[𝟐] 𝑛21 𝑛22 ⋯ 𝑛2𝑆 𝒏𝟐+ 

⋮ ⋮ ⋮ ⋯ ⋮ ⋮ 

𝒙[𝑹] 𝑛𝑅1 𝑛𝑅2 ⋯ 𝑛𝑅𝑆 𝒏𝑹+ 

Celkem 𝒏+𝟏 𝒏+𝟐 ⋯ 𝒏+𝑺 𝒏 

Zdroj: Litschmannová (2011), upraveno 

V případě ordinálních proměnných je pro analýzu závislosti využita korelační analýza.  

Intenzitu závislosti dvou ordinálních znaků lze měřit například pomocí Spearmanova 

koeficientu korelace. Spearmanův korelační koeficient 𝑟𝑠  měří sílu vztahu mezi hodnotami 𝑋 a 

𝑌, když nemůžeme předpokládat linearitu očekávaného vztahu, resp. když nelze předpokládat 
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normalitu proměnných (Hendl 2004). Označme 𝑅𝑋1
, … , 𝑅𝑋𝑛

 pořadí veličin 𝑋1, … , 𝑋𝑛 a 

𝑅𝑌1
, … , 𝑅𝑌𝑛

 pořadí veličin 𝑌1, … , 𝑌𝑛. 

Spearmanův korelační koeficient 𝑟𝑆 se definuje pomocí diferencí pořadí (𝑅𝑋𝑖
− 𝑅𝑌𝑖

) jako 

𝑟𝑆 = 1 −
6

𝑛(𝑛2−1)
∑ (𝑅𝑋𝑖

− 𝑅𝑌𝑖
)

2𝑛
𝑖=1 , (4.1) 

kde n je počet párů pozorování (Hendl 2004). Při shodném pořadí nabývá koeficient 𝑟𝑆 

maximální hodnoty 1, při opačném pořadí minimální hodnoty -1. V ostatních případech je 

−1 < 𝑟𝑆 < 1. Je-li hodnota Spearmanova korelačního koeficientu 𝑟𝑆 = 0, pořadí veličin X a Y 

jsou náhodně zpřeházená, a mezi sledovanými veličinami tedy není závislost. 

Je-li hodnota Spearmanova korelačního koeficientu 𝑟𝑆 blízká nule, chceme zpravidla testovat, 

zda je odchylka koeficientu 𝑟𝑆 od nuly náhodná či statisticky významná. Jsou-li odchylky 

Spearmanova korelačního koeficientu od nuly jen náhodné, jsou veličiny X a Y nezávislé. 

Testujeme nulovou hypotézu o nezávislosti náhodných veličin 𝑋 a 𝑌 oproti alternativě, že 

náhodné veličiny 𝑋 a 𝑌 jsou závislé. Testovou statistikou je Spearmanův korelační koeficient 

𝑟𝑆. Nulovou hypotézu zamítáme pokud |𝑟𝑆| ≥ 𝑟𝑆
∗(𝛼, 𝑛), kde 𝑟𝑆

∗(𝛼, 𝑛) je kritická hodnota 

Spearmanova korelačního koeficientu. Pro rozsah výběru 𝑛 ≤ 30 a hladiny významnosti 0,05, 

resp. 0,01 jsou kritické hodnoty 𝑟𝑆
∗(𝛼; 𝑛) tabelovány. Je-li rozsah výběru 𝑛 > 30, pak 

𝑟𝑆
∗(𝛼; 𝑛) =

𝑧
1−

𝛼
2

√𝑛−1
, kde 𝑧1−

𝛼

2
 je (1 −

𝛼

2
) kvantil normovaného normálního rozdělení. Použitý 

statistický software (SPSS) poskytuje jako výstup tohoto testu, tzv. 𝑝 − ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑢, tj. 

pravděpodobnost s jakou testová statistika nabývá hodnot „horších“ (silněji svědčících proti 

nulové hypotéze) než pozorovaná hodnota testové statistiky. Nulovou hypotézu zamítáme na 

hladině významnosti 𝛼 v případě, že 𝑝 − ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 < 𝛼. 

V rámci statistické indukce bude zjišťováno, zda většina (více než polovina) obcí MSK, které 

plánují rozvoj dle strategie, neevaluuje dosažené výsledky podle předem stanovených 

kvantifikovaných indikátorů výkonnosti. Pro ověření této hypotézy je využit test o parametru 

binomického rozdělení (angl. binomial test). Chceme testovat nulovou hypotézu, že 𝜋 = 𝜋0, 

kde 𝜋0 je testovaná hodnota pravděpodobnosti (v našem případě 𝜋0 = 0,5) oproti alternativě, 

že 𝜋 > 𝜋0. Existuje poměrně velké množství testových statistik, které lze pro ověření dané 

hypotézy použít. Jejich podrobný popis, včetně srovnání kvality příslušných testů, uvádí např. 

(Litschmannová, 2011). Předpokladem použití všech těchto testů je dostatečný rozsah výběru. 

Obvykle je doporučováno, aby rozsah výběru n splňoval podmínku 

n >
5

𝑝(1 − 𝑝)
, 

(4.2) 

kde 𝑝 je pozorovaná relativní četnost sledovaného jevu. Je-li rozsah výběru 𝑛 větší než 25, je 

v programu SPSS pro test o parametru binomického rozdělení implementován asymptotický 

test, který využívá aproximace binomického rozdělení rozdělením normálním s využitím 

korekce na spojitost (Řezánková, 2011). V předkládané práci je využíván pravostranný test 

(alternativní hypotéza: 𝜋 > 𝜋0). Testová statistika, která má v případě pravostranného testu tvar 
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𝑇(𝑋) =
(𝑝−𝜋0)−

1

2𝑛

√𝜋0(1−𝜋0)

𝑛

, 
(4.3) 

má za předpokladu platnosti nulové hypotézy normované normální rozdělení. P-hodnota je pak 

určena jako 1 − Φ(𝑥𝑂𝐵𝑆), kde 𝑥𝑂𝐵𝑆 je pozorovaná hodnota testové statistiky (za předpokladu 

platnosti nulové hypotézy) a Φ(𝑥) je distribuční funkce normovaného normálního rozdělení. 

4.3 Metodika pro návrh, ověření systému hodnocení výkonnosti rozvoje obcí  

Třetím dílčím cílem je navrhnout, ověřit a validovat systémovou koncepci pro tvorbu indikátorů 

výkonnosti strategických rozvojových cílů. Pro návrh systémové koncepce tvorby indikátorů 

výkonnosti (kap. 4.2) je využit systém intervenční logiky definované metodou Logického 

rámcového přístupu, která se v Evropské unii využívá pro monitorování účinků regionální 

politiky (Evropská komise, 2005). Schéma intervenční logiky je zobrazeno na obr. 4-1.  

Při kontrole intervenční logiky začínáme od nejnižší úrovně směrem výš. 

Jestliže využijeme prostředků a zdrojů…, 

Je možné vykonat AKTIVITY. 

Jestliže provedeme Aktivity…, 

Je možné dosáhnout VÝSTUPŮ. 

Jestliže dosáhneme Výstupů…, 

lze očekávat pozitivní změnu a dosažení VÝSLEDKŮ  

Pokud byly dosaženy VÝSLEDKY…., 

přispěli jsme k zajištění pozitivních socioekonomických a environmentálních DOPADŮ. 
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Obrázek 4-1: Zachycení intervenční logiky 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Pro ověření aplikovatelnosti (kap. 4.2 DDP) navržené koncepce systému indikátorů 

výkonnosti je realizována případová studie v podmínkách města Kopřivnice. V  prvním kroku 

je zjišťován současný stav fungování strategického řízení v podmínkách města Kopřivnice. 

Metodou pro získávání dat jsou analýzy dat interních podkladů a uskutečněných 

polostrukturovaných rozhovorů s vybranými představiteli managementu města Kopřivnice. 

Cílem je definování výchozího stavu v oblasti uplatňování strategického řízení a měření 

výkonnosti dosahování strategických cílů.  

Následně je pilotně implementována metodická koncepce na základě které je sestaven soubor 

specifických  indikátorů výkonnosti (číselník) pro konkrétní strategii Kopřivnice. Z číselníku 

jsou pak následně vybrány indikátory vyhovující rozvojové akci Sídliště Kopřivnice JIH s 

využitím replikace historických dat. Výstupem je sestavený model indikátorů výkonnosti pro 

vybranou strategickou oblast, který je zachycen metodou intervenční logiky. Sestavený model 

zobrazuje intervenční strukturu indikátorů zachycující vazby mezi jednotlivými strategickými 

cíli a konkrétními intervencemi, aktivitami a projekty. V rámci ověřování aplikovatelnosti 

dojde k demonstrování navržené koncepce také v rámci strategického informačního systému 

ATTIS.  

Jednou z cest, jak potvrdit validitu přístupu, je modelovat případy z reálného světa (Dlouhý, a 

další, 2007) a následně nechat experty rozhodnout, zda jsou hodnoty relevantní a dávají smysl.  

Užitečný, poučný nebo přesvědčivý jsou mnohem vhodnější termíny pro vyjádření podstaty 

modelů než validní. Dlouhý  (2007) upozorňuje, že schopnost replikovat historická data nemusí 

nutně znamenat, že je model užitečný, a opačně neschopnost replikovat historická data musí 

nutně znamenat, že by model měl být zavržen.  

Proces ověřování aplikovatelnosti navržené koncepce je dokončen rozhodnutím expertní 

skupiny o uplatitelnosti strategického systému v praxi a předložením návrhu na jeho zobecnění 

Očekáváný pozitivní účinek  na cílovou  

skupinu 

 

Dopady 

Aktivity 

Výstupy 

Výsledky 

Socioekonomické a environmentální změny  

 

 

Konkrétní hmotné či nehmotné dílčí a celkové  

produkty 

Činnosti, které je nutné vykonat pro  

vyprodukování výstupů projektů 

 

      Prostředky 

a zdroje 
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pro jednotlivé velikostní kategorie měst.  Metoda skupinového rozhodování je užitečným 

nástrojem, kdy je nutné, aby se na rozhodovacím procesu podílelo více rozhodovatelů. 

Základním cílem rozhodování je v tomto případě ověření skutečnosti, zda navržený evaluační 

systém je v současnosti užitečný pro uplatnění v praxi, tedy na úrovni obcí.  

Validace navrženého systému (kap. 4.4 DDP) je dokončena rozhodnutím expertní skupiny 

metodou vícekriteriálního rozhodování o stanovení hodnoty variant, která se snaží o 

transformaci hodnot kritérií na bezrozměrnou hodnotu tzv. užitek. Jednoduché metody 

stanovení hodnot variant jsou určitým zjednodušením vícekriteriální funkce užitku za jistoty. 

Tato funkce přiřazuje každé variantě rozhodování užitek vyjádřený reálným číslem. Čím je toto 

číslo větší, tím více si rozhodovatel varianty cení (Jiří Fotr, a další, 2010).  Konstrukce 

vícekriteriální funkce užitku je v obecném případě poměrně složitou záležitostí, a proto se 

v praktických aplikacích pracuje s jednodušším aditivním tvarem této funkce, který lze vyjádřit 

takto: 

u(X) = ∑ 𝑣𝑖 × 𝑢𝑖(𝑋𝑖

𝑛

𝑖=0

) 
(4.4) 

 

kde 𝑋 je varianta rozhodování 

𝑢𝑖(𝑋𝑖) dílčí funkce užitku za jistoty 

𝑋𝑖 důsledek varianty vzhledem i-tému kritériu 

𝑣𝑖 váha i-tého kritéria 

𝑛 počet kritérií hodnocení 

Kritéria pro rozhodování o uplatnitelnosti a účinnosti stanovené koncepce byla rozdělena na 

dílčí subkritéria (1-5). O každém z těchto subkritérií je rozhodováno v rámci preferenční 

stupnice výnosového typu, tzn. rozhodovatel  preferuje vyšší hodnoty před hodnotami nižšími. 

V rámci metody přímého stanovení užitku experty je vyjádřena stupnice reálných čísel od 

1 do 10. Přičemž nejnižší bod (1 bod) odpovídá nejhoršímu hodnocení a nejvyšší bod (10 bodů) 

odpovídá nejvyššímu, nejlepšímu hodnocení. 

Dalším krokem vícekriteriálního rozhodování je tvorba variant. Varianty byly stanoveny 

systematicko-analytickou metodou rozdělení obcí na kategorie a) až d). Kategorie obcí jsou 

navrženy dle klasifikace uplatňované Ministerstvem pro místní rozvoj (Ministerstvo pro místní 

rozvoj, 2006 a.).  

Většina metod vícekriteriálního hodnocení vyžaduje stanovit váhy jednotlivých kritérií 

hodnocení. Váhy kritérií jsou číselným odrazem významnosti, tzn. čím je toto kritérium pro 

rozhodování významnější, tím je jeho váha vyšší. Pro stanovení vah může být využito metody 

přímého stanovení vah experty. Pro dosažení srovnatelnosti vah je možné využít normované 

proměnné tak, aby její součet byl roven jedné. Na základě dohody s experty bylo rozhodnuto o 
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rovnoměrném rozložení důležitosti jednotlivých kritérií, z výše uvedeného důvodu je upuštěno 

od stanovování vah metodou normované proměnné.  

Dojde tedy k přepočítávání užitnosti prostým hodnocením. Rozhodování o uplatnitelnosti a 

účinnosti navrhované metodické koncepce v praxi proběhne v rámci experty navržených kritérií 

a stanovených variant. Tabulka 4-2 je zobrazením rozhodovací matice (4 varianty, 5 kritérií), 

na základě které budou experti rozhodovat o přijetí či zamítnutí stanovené hypotézy. 

Tabulka 4-2: Tabulka vícekriteriálního rozhodování 

Kritéria Malé obce do 

1 999 obyvatel 

Střední obce 

od 2000 do 9 

999 obyvatel 

Větší města od 

10 0000 do 49 

999 obyvatel 

Velké města 

50 000 a více 

obyv. 

  (1-10 bodů)  (1-10 bodů)  (1-10 bodů)  (1-10 bodů)  

1. Kritérium funkčnosti 

Systém může fungovat v prostředí 

měst, obcí 

        

2. Kritérium účelnosti 

Je účelné tímto způsobem posuzovat 

výkonnost ve strategickém řízení? 

        

3. Kritérium aplikovatelnosti 

Je reálné aplikovat informační systém 

indikátorů do vybrané kategorie obce 

či města? 

        

4. Kritérium kvality 

Může indikace výkonnosti přispět ke 

zvýšení kvality a účinnosti řízení 

rozvoje obce? 

        

5. Kritérium efektivity 

Bude zachována či zvýšena 

efektivita? Úroveň vstupních nákladů 

(strategický informační systém, 

sledování dat) vyrovná úroveň 

výstupů (schopnost řídit, kontrolovat, 

sledovat, hodnotit, efektivně 

vynakládat veřejné prostředky) 

parametry regionálního rozvoje. 

        

Zdroj: vlastní zpracování 

Stanovení důsledků variant bude probíhat delfskou metodou - což je víceetapová procedura 

anketování expertů se zpracováním sdělení výsledků expertům, kteří pracují nezávisle na sobě 

(Jiří Fotr, a další, 2010). Do týmu rozhodovatelů byli vybráni experti pro danou problematiku, 

a to jak z akademické sféry sledované oblasti  (Doc. Alois Kutscherauer, Ing. Iveta Vrabková 

Ph.D.), a také z aplikačního prostředí (Ing. Aleš Dresler, Ph.D.; Ing. Daniel Lanák).  

Kvantitativní výsledky z první etapy jsou statisticky zpracovány, tj. stanoví se indikátor 

skupinového názoru - medián. Shoda názorů ve skupině se vyjadřuje kvartilovým rozpětím, 

které zahrnuje 50% ocenění (s vyloučením 25% nejnižších a 25% nejvyšších hodnot) (Lacko, 

2008). Pro přijetí hypotézy H2 je nutné zajistit podmínku nadpoloviční většiny 𝑀𝑒 > 5 a 
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rozpětí skupinového názoru (horní a dolní kvartil) nebude větší než +/- 20% od hodnoty 

mediánu. Experti mohou své výsledky ve druhém kole opětovně korigovat a doplňovat svými 

komentáři.  

Na základě hodnocení výsledků vícekriteriálního skupinového rozhodnutí expertů může dojít k 

zobecnění pohledu o uplatnitelnosti navrženého systému indikátorů výkonnosti v praxi pro 

jednotlivé velikostní skupiny měst a obcí. Zobecnění znamená nalezení společného 

zastřešujícího významu pro skupinu věcí a pojmenování každé z těchto věcí oním zastřešujícím 

významem. Jde v podstatě o postup o vrstvu výš (viz princip vrstev) v hierarchii nejobecnějšího 

až úzce specializovaného.  

Využitým softwarovým nástrojem pro tvorbu indikátorové soustavy výkonnosti a návrh 

intervenčního stromu výstupů, výsledků a dopadů, dále vyhodnocení expertního posouzení, je  

Microsoft Excel 2013,  IBM SPSS Statistics 22.  
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5 Aplikované metody práce 

Aplikované metody vědecké práce jsou představeny prostřednictvím metodického postupu 

práce. V tab. 5-1 je ilustrován souhrn hlavních aplikovaných metod vědecké práce.  

Tabulka 5-1: Aplikované metody doktorské dizertační práce 

              

Aplikované metody doktorské dizertační práce  
              

Metody pro získávání dat   Metody pro zpracování  a kategorizaci dat   

              

Obsahová 

analýza 

dat 

 Dotazování  
Statistická 

analýza 
  

Systémový 

přístup 
 

Kvalitativní 

metody 
  

Skupinové 

rozhodování 
 

Vědecké 

metody 
 

              

Rešerše 

dokumentů 
 

Dotazníkové 

šetření 
 

Popisná 

statistika 
  

Intervenční 

logika 
 

Případová 

studie 
  

Jednoduché 

stanovení 

hodnoty 

variant 

 Komparace  

              

  
Polostrukutrované 

rozhovory 
 

Analýza 

četností 
 Modelování  

Swot 

analýza 
 

Delfská 

metoda 
 

Analýza - 

Syntéza 
 

              

    

Analýza 

střední 

hodnoty 

     

 

 
Indukce- 

Dedukce 
 

              

    
Statistika 

závislostí 
         

              

    
Kontingenční  

tabulky  
         

              

    
Korelační 

analýza 
         

              

    
Statistická 

indukce 
         

              

Zdroj: vlastní zpracování 
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6 Shrnutí dosažených výsledků a závěry práce 

6.1 Shrnutí teoretické části a současného stavu strategického řízení rozvoje obcí 

Strategické řízení se stalo široce etablované ve všech sektorech moderní ekonomie a týká se 

především větších organizací soukromého či veřejného sektoru.  Strategie, strategické řízení, 

strategické plánování jsou pojmy, které se používají často v oblasti výzkumu, ale bez velké 

pozornosti explicitních definic těchto pojmů. 

Většina autorů spojuje pojem strategie s budoucností, a tedy s jakýmsi výhledem či plánem. 

Strategie je široký pojem, ve veřejném sektoru souvisí s prostředím a budoucím rozvojem, 

zejména ke vztahu ke službám a výkonu Boyne a Walker (2010). Wechsler a Backoff (1987) 

definují strategii ze dvou hledisek (i) jednotlivých procesů tvorby strategie a (ii) obsahového 

směřování strategie. 

Fotr a další (2012 stránky 24-25) definuje směry rozvoje strategického řízení do následujících 

základních přístupů (škol). 

„Procesní přístup: podle H. Fayola zdůrazňuje manažerské funkce v procesech plánování, 

organizování, výběr pracovníků, jejich rozmístění, vedení a kontroly. Nejznámější zastánci této 

teorie jsou v současnosti: H. Koontz, H. Weinhrich a A. Pearce.“  

„Psychologicko-sociální přístup: vychází behaviorální teorie E. Mayo. Nejdůležitejší funkce 

jsou výběr, rozmístění a vedení pracovníků. Rozhodující je použití principů  motivace a 

stimulace. Pozdější představitelé jsou: A. Maslow, D. McGregor, F. Skinner a další.“ 

„Systémový přístup: vychází opět z myšlenek H. Fayola. Dílčí procesy fungují v integrovaném 

celku. To je vhodné pro analýzu celku i jeho koncepci.“ Důležité pojmy v systémovém přístupu 

představují: otevřený nebo uzavřený systém; subsystémy; synergie; entropie. Pozdějšími 

představiteli systémového přístupu jsou CH. Barnard, H. Simon, R. Ackoff.“  

„Kvantitativní přístup: uplatnění matematických modelů a algoritmů zejména při řešení 

rozhodovacích úloh managementu. Počátky tohoto přístupu se datují po druhé světové válce 

(firma Du Pont), v současnosti reprezentují např. P. H. Moorse, W. Cooper a R. Ackoff.“ 

„Empirický přístup: postup řešení manažerských úloh vychází z rozboru a zobecnění 

manažerské praxe, které se obvykle konfrontují s teoretickými poznatky jednotlivých teorií a 

škol managementu i dalších disciplín (marketing, finance, aj.). K nejvýznamnější 

představitelům tohoto přístupu patří P. F. Drucker, H. Mintzberg, P. Kotler, H. E. Porter a T. J. 

Peters.“ 

Strategický plánovací proces (Václavková, 2014 stránky 31-50)  je nepřetržitý cyklus, který lze 

rozdělit do čtyř fází (i) přípravná; (ii) analytická; (iii) strategická; (iv) implementační. Tyto fáze 

plánovacího procesu v podniku se nijak výrazně neliší od plánovacího procesu v obci 

(obrázek 6-1).  
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Přípravná fáze znamená rozhodnutí o zpracování strategického plánu, výběr metody 

zpracování, výběr zhotovitele, jmenování strategické komise a pracovních skupin, uskutečnění 

prvního strategického semináře. Dále jsou zhodnoceny adekvátní strategické a programové 

dokumenty, které mají přímou či nepřímou vazbu ke strategii.  

Fáze analytická je klíčovou fázi procesu, kde je prvním krokem identifikace základních atributů 

strategického záměru definování výchozí pozice „kde jsme“. V rámci strategické analýzy si 

vytváříme poznatkovou základnu, která umožňuje pochopení problémů a příležitostí v území. 

Jedná se zde o sběr informací a podkladů a provedení analýzy ovlivňujících faktorů za účelem 

formulace klíčových vlivů na současný a budoucí vývoj obce a možností, které jsou z hlediska 

vnitřního a vnějšího prostředí a kvalifikací území dostupné.  

Fáze strategická (návrhová) představuje klíčový výstup strategického plánu z hlediska 

charakteru a zaměření budoucích intervencí města nebo obce. Příznačné pro návrhovou část je 

její hierarchické uspořádání s tím, že v průběhu jejího zpracování se postupuje od nejvyšší 

(nejobecnější úrovně strategické vize) ke konkrétnější úrovni jednotlivých opatření či aktivit. 

Návrhová část zahrnuje definování rozvojové vize území, čímž je myšleno formulování 

představy o budoucím stavu, jehož by mělo být realizací strategického plánu dosaženo. V 

návaznosti na definování vize jsou identifikovány hlavní priority, resp. prioritní oblasti, kterými 

je nutné se zabývat, aby stanovená vize mohla být naplněna. Formulované priority, opatření či 

aktivity by měly být opatřeny potřebnými indikátory požadovaného cílového stavu.   

Fáze implementační převádí strategii do praxe. V této fázi je nutné stanovit následující: způsob 

realizace postupů a metod, manažerskou odpovědnost a odpovědnost organizačních útvarů 

obce, informační zabezpečení procesu, zdrojové zajištění celé strategie, personální zajištění, 

způsob provádění monitoringu a evaluace průběhu realizace a dosažených výsledků strategie, 

zpětnou vazbu a využití strategie pro zlepšování či vytváření image obce. 

Obrázek 6-1: Strategický plánovací proces -  4 fáze, 12 postupových kroků 

 

Zdroj: (Václavková, 2014), upraveno 

D. Implementační fáze

10. Organizace a strategické 
řízení 

11. Tvorba akčního plánu
12.  Monitoring, evaluace, 

aktualizace strategie

C. Strategická (návrhová) fáze

7. Definování společné vize 
rozvoje obce, města

8. Stanovení prioritních oblastí 
(strategických cílů) rozvoje

9. Rozpracování strategických 
(specifických) cílů  do 

konkrétních opatření a aktivit

B. Analytická fáze

4.  Zpracování socioekonomické 
analýzy

5.  Analýza potřeb 
zainteresovaných skupin

6. Sestavení SWOT analýzy

A. Přípravná fáze

1. Rozhodnutí o potřebě strategie
2. Výběr metody tvorby 

strategického plánu
3. Zřízení strategické komise a 

pracovních skupin
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Porter definuje jasný vztah mezi strategií a finanční výkonností organizace, popř. jde-li o 

organizaci neziskovou či veřejnou, mezi efektivností a dosahováním společenského cíle 

(Porter, 1989). V tradičním modelu strategického plánování je nastavení indikátorů výkonnosti, 

měření a evaluace výkonnosti velice důležitá. Hodnocení výkonnosti významně napomáhá k 

dosažení vytčených cílů. Je obvyklé, že kvalitní řízení považuje hodnocení výkonnosti za hlavní 

kritérium pro zajištění účinnosti strategie. K hodnocení výkonnosti dochází v rámci strategické 

kontroly a evaluace, která může proběhnout pouze v případě nastavení měřitelných cílů. 

Následná implementace strategie umožňuje měření dopadů (důsledků) rozhodnutí v rámci 

výkonnosti, což umožní reportovat zjištění o účinnosti nastavených kroků ve strategii.  

V grafu 6-1 je zobrazena základní klasifikace indikátorů výkonnosti s rozdělením na finanční a 

nefinanční ukazatele.  

Graf 6-1: Základní klasifikace indikátorů výkonnosti  

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Tabulka 6-1 zobrazuje hlavní silné a slabé stránky vybraných přístupů vhodných, a v praxi často 

uplatňovaných, pro hodnocení výkonnosti. Výsledným zjištěním je, že současné přístupy 

nenabízí nástroj konkrétních nefinančních měřítek intervenčního posuzování výkonnosti 

vhodných pro hodnocení dosahování žádoucích změn v území.  

 

Finanční indikátory výkonnosti

Zisková marže 

Výnosnost, 
rentabilita 

Běžná likvidita 

Obrátkovost 

Kvantitativní kritéria

Kvalitativní kritéria

Odvětvové indikátory 
výkonnosti

Nefinanční indikátoryvýkonnosti

Dopady 

Výsledky

Výstupy

Kvalitativníkritéria

Kvalitativní kritéria

Kvantitativní kritéria

Kvantitativní kritéria
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Tabulka 6-1: Srovnání uplatňovaných přístupů vhodných pro měření výkonnosti dosahování 

strategických cílů 

  Silné stránky Slabé stránky 

CAF 
- Povinnost měřitelných cílů. 

- Využívá nefinančních indikátorů 

výkonnosti. 

- Doporučuje sledování metodou 

intervenční logiky. 

- Pravidelné hodnocení a monitorování 

výkonnosti. 

- Podpora fungování celého strategického 

procesu. 

- Nestanovuje přístupy pro měření. 

- Nedefinuje konkrétní obsahový rámec 

indikátorů. 

- Předpokládá strategický plán a nastavené 

procesy strategického řízení. 

 

BMK 
- Nastavení měřitelných indikátorů. 

- Umožňuje srovnání s jinými. 

- Upozorňuje na slabé místa ve srovnání 

s jinými. 

 

 

- Lze srovnávat pouze kvantifikované 

indikátory. 

- Nezabývá se strategickým plánem ani 

strategickým procesem. 

- Náročná metodika pro měření a nutnost 

proškolení, v případě srovnávání s jinými. 

- V prostředí obcí lze jen velmi obtížně 

srovnávat z důvodu jedinečnosti a 

rozmanitosti vnitřních a vnějších vlivů. 

- Zpravidla není systémově implementována 

intervenční logika. 

- Nákladnost a časová náročnost celého 

procesu. 

- Problematické nastavení srovnávací hladiny. 

BSC 
- Povinnost měřitelných cílů. 

- Využívá nefinančních indikátorů. 

- Podpora fungování celého strategického 

procesu. 

- Pravidelné hodnocení a monitorování 

výkonnosti. 

- Vyvážené indikátory nejsou zcela 

přizpůsobeny prostředí veřejné sféry. 

- Předpokládá strategický plán a nastavené 

procesy strategického řízení. 

- Nedefinuje konkrétní obsahový rámec 

indikátorů.  

- Neuplatňuje systémově intervenční logiku. 

Zdroj: vlastní zpracování  
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Z uskutečněné situační analýzy (kap. 2.5.1 DDP) vyplývá nedostatečnost zákona pro systémové 

řízení rozvoje administrativních jednotek České republiky, zejména pak z úrovně obcí. 

Otevřena zůstává závaznost jednotlivých koncepčních dokumentů, resp. strategií. 

Antagonismus zákona 248/2000 o podpoře regionálního rozvoje se projevuje také mezi 

strategickým (regionálním, místním) plánováním a územním plánováním. Soustavě 

strategických a programových dokumentů chybí kvalitní provázanost jednotlivých 

územních stupňů (stát, kraj, obec).  

Strategie v organizacích veřejného sektoru na úrovni státu, kraje či obce mohou být svým 

chováním v mnoha ohledech velmi podobné komerčním organizacím. Veřejný sektor ovšem 

nefunguje tak jednoduše jako soukromý sektor, je zde mnoho předních linií (Rainey, 2009), což 

znamená, že má zpravidla obrovskou základnu zainteresovaných stran.  

Rozdíly jsou především v charakteru vlastnických práv a kontroly nebo vlivu z vnějšku, kdy je 

výrazně ovlivňuje např. vláda, zastupitelstva krajů nebo obcí, dominantní politické strany, atd. 

Strategické rozhodování je ohraničeno spíše politickými podmínkami než stavem prostředí, 

dále jsou zde omezení investičního kapitálu a svobody manažerů při změně strategie. 

Rozhodování může být silně politicky ovlivněno a s tím se musí manažeři vyrovnat. U těchto 

strategických rozhodnutí jde především o snahu zvýšit efektivitu a udržení, případně zlepšení 

služeb při omezených nákladech (VŠB- Technická univerzita Ostrava, 2006). 

Jedním z hlavních cílů veřejných aktérů činných je zvyšovat životní a ekonomickou úroveň 

obyvatel a zajistit dlouhodobě udržitelný rozvoj regionu. Tyto termíny jsou spojovány 

s termínem ekonomické konkurenceschopnosti a na rozdíl od minulého období se více pojí 

s regionální či lokální úrovní.  Úspěšný rozvoj území není v současnosti chápán jen jako 

samovolný či přirozený proces, ale především jako proces řízený.  

Regionální management byl jako fenomén zaveden na základě potřeby řešit specifické úkoly 

společnosti, zejména ty, které je potřeba řešit co nejblíže občanovi, popř. ve spolupráci 

s občanem. Do současnosti chybí fundamentální teorie regionálního managementu. Názory na 

to, co je regionální management, se různí. Za regionální management je považováno řízení 

územně samosprávných celků, tj. krajů a obcí (Malinovský, a další, 2006). Užší pojetí 

regionálního managementu dle Adamčíka (2000) je cesta k akčnímu a projektově 

orientovanému regionálnímu rozvoji a politice, kde těžiště leží v prostorové orientaci.   

Systematický a koncepční municipální management není v podmínkách České republiky ještě 

příliš uplatňován. U představitelů obcí převládají spíše rozhodovací aktivity k řešení akutních 

problémů nebo rozhodování ad-hoc dle momentálních dotačních možností. Koncepční, 

racionální a efektivní řízení obce je přitom základem pro zajištění udržitelného rozvoje. 

Posláním obcí je pečovat o všestranný rozvoj. Obce a města mají svou právní subjektivitu, 

mohou vlastnit a spravovat majetek, vystupovat svým jménem a na vlastní odpovědnost. Jedná 

se tedy o společné rysy vycházející z teorie managementu, přesto se firmy chovají efektivněji 

než subjekty veřejného sektoru (Ponikelský, 2012). 

Jádrem veřejného sektoru je veřejná správa, kterou tvoří soustava úřadů s centrální nebo územní 

působností. Od soukromého sektoru se veřejný sektor liší především tím, že není založen na 

https://managementmania.com/cs/verejna-sprava
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ziskovém principu a finanční prostředky na své fungování získává z veřejných rozpočtů, které 

jsou naplňovány prostřednictvím daní a poplatků. Součástí veřejného sektoru je také 

poskytování služeb, které by bylo nevýhodné, nepraktické až nemožné poskytovat na komerční 

bázi. Ve veřejném sektoru díky systému daní většinou neexistuje přímý vztah mezi uživatelem 

služby (plátcem) a jejím poskytovatelem. 

Regionální (municipální či obecní) management se v současné době již příliš neliší od řízení 

podniků. Základní teoretická, systémová a metodická východiska strategického řízení a 

plánování platí i pro úroveň obce, stejně jako pro všechny ostatní úrovně řízení veřejné správy. 

Na management obcí jsou v tomto kontextu kladeny požadavky na kvalitu řízení, ale také na 

jeho komplementaritu (provázanost, doplňkovost, vzájemnou podmíněnost řídicích aktů) v 

rámci celé uvedené řídicí hierarchie.  

Obec jako subjekt funguje na samosprávném principu. Vydává rozhodnutí v samostatné 

působnosti. Z pohledu obce můžeme municipální management rozdělit do dvou kategorií, na 

profesionální a volený management. Profesionální management zahrnuje pracovníky úřadu – 

tedy vedoucí úředníky, úředníky a zaměstnance. Druhou kategorií jsou představitelé místní 

samosprávy neboli volený management – tedy zastupitelé, v jejichž čele stojí starosta, popř. 

místostarosta (Václavková, 2014). 

6.2 Shrnutí nejdůležitějších poznatků vyplývajících ze zjišťování 

uplatňování strategického řízení na úrovni obcí  

Cílem vlastního uskutečněného výběrového šetření bylo zhodnotit míru uplatňování 

strategického řízení rozvoje obcí. Vybraným územím pro sledování byly obce 

Moravskoslezského kraje. V celém šetření je také sledován vliv velikostních kategorií obcí na 

uplatňování jednotlivých fází strategického plánování.  Následující text je shrnutím podstatných 

výsledků uskutečněného primárního výzkumu.  

V rámci přípravné fáze strategického plánování bylo zjištěno, že strategický plán má 67 % 

sledovaných obcí.  Popularita či potřeba strategického plánování stoupá s velikostí obce 

(tab.6-2). Velké obce strategicky plánují ve 100 %, střední obce v 64 % a malé v 53 %. Čtvrtina 

obcí považuje strategii za nástroj pro získání dotace (29%). Celkem 75 % představitelů obcí 

není v dané oblasti vzděláno. Obce využívají pro zpracování strategického plánu rovnoměrně 

externí firmy (42 %) a vlastní zdroje (38 %), zbylá část obcí kombinuje přístupy (19 %). Do 

strategického plánování jsou nejčastěji zapojováni občané (88 %), pak následují neziskové 

organizace (73 %) a podnikatelské jednotky (58 %). Malé obce téměř nezapojují do 

strategického plánování neziskové organizace (25 %) a podnikatele (13 %). 

https://managementmania.com/cs/platce-dane
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Tabulka 6-2: Korelační analýza mezi velikostí obce a strategickým plánováním 

  

Kategorie měst a 
obcí dle počtu 

obyvatel 

Používáme 
strategii 

Korelační 
koeficient 

1,000 ,341* 

Sig. (2-tailed)   ,034 

N 39 39 

Zdroj: vlastní zpracování 

Mezi hlavní formy zapojování občanů do strategického procesu patří anketa či dotazník, tato 

forma je populární zhruba ve 36 % všech měst. Ve formě zapojování občanů jsou nejaktivnější 

malé obce (56 %) a nejméně aktivní jsou střední obce (25 %). Ve formě zapojování neziskového 

sektoru převládá přístup zapojení do pracovní skupiny (43 %). Malé obce nezapojují až v 71 % 

neziskový sektor a podnikatelské jednotky (88 %). Forma zapojení podnikatelů do pracovních 

skupin je oblíbená u velkých měst (75 %). Malé obce s podnikateli nepracují téměř žádnou 

formou (86 %) viz graf 6-2. 

Graf 6-2: Forma zpracování strategie a zapojení zainteresovaných stran do strategického 

plánovacího procesu dle velikosti obce (%) 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Respondenti se také vyjadřovali k přínosům a úskalím strategického řízení. Nejvíce 
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(34 %); strategie přináší systém a koncepci (9 %); umožňuje přístup k získání dotace (9 %) a 

umožňuje plánování na několik let dopředu. Mezi hlavní úskalí strategického řízení respondenti 

zařadili témata: priority se mění dle dotačních možností, dotace neodpovídají potřebám 

strategie (20 %); riziko podcenění přípravy strategie (13 %); nedostatek či omezenost 

finančních zdrojů a přípravu a realizaci strategie (13 %).  

Systémové naplňování jednotlivých fází strategického procesu sledovaného souboru je velmi 

omezené, procesy implementace strategie a hodnocení výsledků jsou realizovány pouze u 

malého počtu obcí. V těchto případech se nedá hovořit o uplatňování strategického řízení, ale 

pouze o formálním nastavení strategie. Existence strategie není samoúčelná, a pokud není 

strategie implementována, je možné hovořit o strategii „do šuplíku“. Nejvíce je podceňována 

fáze hodnocení dosahování výsledků strategie (37 %) a zjišťování potřeb neziskových 

organizací (37 %). V rámci zjišťování korelačního vztahu byl nalezen lineární vztah mezi 

velikostními kategoriemi měst a obcí a mírou uplatňování strategického procesu, výjimku zde 

tvoří pouze proces vstupní analýzy potřeb zájmu občanů. Což je zřejmé také z přechozích 

výsledků, jelikož i malé obce se větším měřítku podílejí na zjišťování potřeb občanů (44 %). 

Při sledování návrhové fáze strategického plánování (graf 6-3) je zřejmé, že malé obce, ač 

se hlásí k řízení dle strategie, výrazně zaostávají v definování strategických cílů, což je vlastní 

podstatou strategie, pouze ve (33 %), oproti středním obcím (100 %) nebo velkým městům 

(88 %).  Situace v nastavení výkonnostních ukazatelů dosahování strategických cílů na úrovni 

obcí není příznivá. Je zde patrná absence kvantifikovaných výkonnostních hodnot, které by 

umožnily sledovat úspěšnost při dosahování strategických cílů.  

Celkem 73% obcí nemá nastavené kvantifikované indikátory výkonnosti a vyvážené ukazatele 

BSC používá jen 4% obcí (což znamená jeden případ). Celkem 19 obcí (72 %) z 26 obcí, které 

mají strategii, nestanovují kvantifikované ukazatele výkonnosti. Představitelé obcí, kteří 

definují jinou metodu hodnocení (65 %), hodnotí nejčastěji úsudkem (cíle byly naplněny, 

nenaplněny).  
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Graf 6-3: Strategická (návrhová) fáze dle velikostních kategorií obcí 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Z pohledu implementační fáze strategického plánování je zjištěno (graf 6-4), že 23 % obcí 

neaktualizuje pravidelně strategii, z toho 44 % se týká malých obcí. Nejčastějším intervalem 

aktualizace strategie je 1x za rok, takto činí 42 % obcí. Strategický dokument je zpravidla 

veřejně dostupný (87 %), a to zejména ve velkých a středních městech (100 %), v malých 

městech pouze v 33 %. 

Graf 6-4: Implementační fáze strategického plánovacího procesu (%) 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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stanovené hypotézy je možné konstatovat potřebnost a účelnost zabývat se otázkou návrhu 

systému hodnocení výkonnosti v dosahování strategických cílů, kterému je věnován prostor 

v následující kapitole č. 4. 

Tabulka 6-3: statistický test (strategicky plánují) 

Kategorie počet (%) 
Test 

hodnota 
p-value 

ano 26 ,67 ,50 ,026 

ne 13 ,33     

  39 1,00     

Zdroj: vlastní zpracování 

𝒑𝒗𝒂𝒍𝒖𝒆 = 𝟎, 𝟎𝟐𝟔 < 𝟎, 𝟎𝟓 ⇒ 𝒛𝒂𝒎í𝒕á𝒎 𝑯𝟎 𝒏𝒂 𝒉𝒍𝒂𝒅𝒊𝒏ě 𝒗ý𝒛𝒏𝒂𝒎𝒏𝒐𝒔𝒕𝒊 𝟎, 𝟎𝟓. 𝑷𝒐𝒕𝒗𝒓𝒛𝒖𝒋𝒊 𝑯𝑨. 

 

Tabulka 6-4: statistický test (strategicky neevaluují) 

Kategorie počet (%) 
Test 

hodnota 
p-value 

ne 19 ,73 ,50 ,045 

ano 7 ,27     

  26 1,00     

Zdroj: vlastní zpracování 

𝑝𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 = 𝟎, 𝟎𝟒𝟓 < 𝟎, 𝟎𝟓 ⇒ 𝒛𝒂𝒎í𝒕á𝒎 𝑯𝟎 𝒏𝒂 𝒉𝒍𝒂𝒅𝒊𝒏ě 𝒗ý𝒛𝒏𝒂𝒎𝒏𝒐𝒔𝒕𝒊 𝟎, 𝟎𝟓. 𝑷𝒐𝒕𝒗𝒓𝒛𝒖𝒋𝒊 𝑯𝑨. 

 

6.3 Shrnutí nejdůležitějších poznatků o navrhovaném systému indikátorů 

výkonnosti  

Smyslem kapitoly je navrhnout funkční a aplikovatelný metodický nástroj pro tvorbu a měření 

výkonnosti dosahování strategických cílů v praxi. Pro tyto účely je zpracována případová 

studie, která potvrzuje schopnost aplikovat navrhovaný systém do reálné praxe (graf 6-5).
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Graf 6-5: Hierarchický model indikátorů výkonnosti pro aktivity v území Sídliště Kopřivnice JIH 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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K aplikovatelnosti navrhovaného systému se také vyjádřil management města Kopřivnice a 

skupina expertů, kteří hodnotili navrhovaný systém dle vybraných dílčích kritérií (graf 6-6). 

Expertním skupinovým názorem byla   konstatována shoda expertů, která potvrzuje hypotézu 

(H2).   

H2: Navrhovaná metodická koncepce pro tvorbu a měření indikátorů výkonnosti 

dosahování strategických cílů je funkční a aplikovatelná pro úroveň větších a velkých 

měst (od 10 000 obyvatel). V této souvislosti je nutné podotknout, že experti s poměrně 

vysokou hodnotou skupinového názoru hodnotili také malé a střední obce. Názorová jednota 

expertů byla ovšem v určitých kritériích více rozptýlená (<  20%), z tohoto důvodu není možné 

jednoznačně doporučovat ani vyloučit aplikaci systému do malých či středních obcí.  

K většímu názorovému rozptylu expertů došlo při hodnocení kritéria funkčnosti a 

aplikovatelnosti systému.  Z pohledu funkčnosti se jedná u malých a středních obcí o záležitosti 

omezených zdrojů, tj. nutnosti zřídit informační systém, který by umožňoval sledování 

indikátorů a povinnosti trvale zajišťovat a aktualizovat potřebná data ke sledování indikátorů.  

Je známým faktem, že velikost a kvalita profesionálního managementu obecně roste s velikostí 

obce. Důvodem nižší aplikovatelnosti v malých obcích je pravděpodobně nedostatečné 

personálním zajištění, odborná erudice zaměstnanců a absence potřebného softwarového 

vybavení.  

Graf 6-6: Skupinový názor k aplikovatelnosti navržené koncepce a podle velikostních kategorií  

obcí (Me) 

 

Zdroj: vlastní zpracování     
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Silné stránky 

- Důkladné nastavení indikátorové soustavy je jednou z klíčových pomůcek pro nastavení 

uskutečňování kontroly strategického řízení na úrovni obcí.  

- Nastavený systém umožňuje profesionalizaci strategického řízení.   

- Nastavený systém přináší koncepční přístup k řízení žádoucích změn na území.   

- Systém umožňuje profesionalizaci veřejné správy v oblasti výkonu samosprávných 

činností. 

- Systém podporuje vlastní odpovědnost volených představitelů za řízení rozvojových 

procesů v obci. 

- Metodický postup zjednodušuje organizační rozhodování o investičních a 

neinvestičních akcích.  

- Evaluační systém odpovídá koncepci monitoringu strukturální pomoci z úrovně 

Evropské unie. Dojde tedy k přibližování regionálních politik EU a ČR. 

- Vlastní systém monitoringu směřuje ke sledování pokroku v regionálním rozvoji. 

- Systém umožňuje zvýšení efektivity tím, že budou využívány efektivně veřejné 

prostředky. 

- Správně nastavený systém umožní měřit výsledky jednotlivých projektů a programů. 

- Hodnocení indikátorů je směr, který je podporován vládními institucemi. 

Slabé stránky  

- Nezájem některých volených představitelů obcí o konkrétní kvantifikaci výsledků 

z obavy před odpovědností. 

- Náročnost systému monitoringu ve srovnání se stavem, kdy se monitoring neprováděl. 

- Nový přístup vyžadující proškolení zainteresovaných skupin.  

- Indikátory výsledků a výstupů je možné stanovovat až na úrovni akčních plánů.  

- Indikátory výkonnosti řeší záležitosti rozvojové, neřeší záležitosti údržby. 

- Vyšší náklady pro zajištění měření indikátorů výsledků. 

- Potřeba zavedení informačního systému tam, kde ještě nebyl zaveden. 

- Náročnost na personální zajištění fungování systému. 

Příležitosti 

- Systém lze využít pro vyhodnocování výkonnosti s ostatními městy (benchmarking). 

- Zavedený systém lze následně využít pro monitoring pokroku v projektech 

financovaných ze zdrojů Evropské unie. 

- Systém je možné implementovat v rámci uplatňování BSC v části zákaznická 

perspektiva. 

- Systém je plně kompatibilní se systémem CAF, kde je uplatňována intervenční logika. 

Rizika 

- Legislativní změny např. změna rozdělení odpovědností pro výkon samosprávy. 

- Funkční období voleného managementu (čtyřleté), který neumožňuje kontinuální řízení. 

- Změna politické preference v otázkách zajišťování rozvoje obce. 
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7 Závěr 

Dizertační práce je zaměřena na oblast strategického plánování rozvoje měst a obcí a nastavuje 

systémový nástroj pro hodnocení výkonnosti v oblasti dosahování strategických cílů. Cílem 

doktorské dizertační práce je zhodnotit míru uplatňování strategického plánování na úrovni 

obcí, dále navrhnout a ověřit aplikovatelnost systémové koncepce pro tvorbu indikátorů 

výkonnosti strategických rozvojových cílů. Hlavní cíl práce je rozdělen do třech dílčích cílů, 

které následně tvoří osnovu práce.  

Prvním dílčím cílem je popsat teoreticko-metodická východiska v oblastech řešené 

problematiky. V úvodní části kapitoly je vymezena podstata strategického plánování a řízení a 

její provázanost na otázky hodnocení výkonnosti. V další části je provedena základní 

klasifikace indikátorů výkonnosti a přístupy k jejímu měření.   

Obec je úžeji specifikována v kontextu nositele rozvojových procesů, kde je vymezen základní 

institucionální a normativní rámec pro zajišťování řízení rozvoje. Součástí teoretické části práce 

je dále rešerše současných tuzemských a světových poznatků o strategickém plánování na 

úrovni veřejných institucí. Tato část se stala východiskem pro uskutečnění vlastního primárního 

výzkumu, který je součástí druhého dílčího cíle práce.  

Cílem uskutečněného výběrového šetření je vlastní analýzou zhodnotit míru uplatňování 

jednotlivých fází strategického plánování.  Výzkum proběhl na úrovni obcí Moravskoslezského 

kraje. Strategický plánovací proces je sledován v rámci čtyř fází: přípravná; analytická; 

strategická a implementační, které jsou představeny v teoretické části kapitoly. Hlavními 

výstupy v této části je sestavený dotazník, uskutečněný předvýzkum a vlastní výzkum. 

Následně je sestavena metodika výzkumu, na jejímž základě došlo ke zpracování dat a 

interpretaci výsledků dotazníkového šetření.  

Z metod pro statistickou analýzu je využita metoda základní statistické deskripce, kde je 

sledováno rozdělení zejména relativních četností. Pro zjišťování vzájemných závislostí jsou 

využity kontingenční grafy a tabulky, které umožňují sledovat souvislosti strategického 

plánovacího procesu v rámci velikostních kategorií měst a obcí. Pro popis statistických 

vlastností je uskutečněna korelační analýza a hypotéza je vyhodnocena metodou statistické 

indukce s testem o parametru binomického rozdělení.  

Mezi hlavní interpretované výsledky patří potvrzení stanovené hypotézy (H1), která umožňuje 

metodou indukce zobecnění na sledovanou populaci.  Je možné konstatovat, že místní 

samosprávy obcí Moravskoslezského kraje strategicky plánují, ale neevaluují dosažené 

výsledky podle předem stanovených kvantifikovaných indikátorů výkonnosti.  

Celkově se dá říct, že systémové naplňování jednotlivých fází strategického procesu je velmi 

omezené. Z pohledu přípravné fáze strategického plánovacího procesu je možné konstatovat, 

že strategický plán má 67 % sledovaných obcí.  Bylo zjištěno, že popularita či potřeba 

strategického plánování stoupá s velikostí obce. Nejvíce zmiňovaným přínosem strategického 

řízení byla možnost stanovení cílů, vize a cesty (38 %). Mezi hlavní definované úskalí 
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strategického řízení patří nesoulad mezi strategickými potřebami  a požadavky  dotačních 

programů.   

V analytické fázi je podceňována práce s neziskovým sektorem, pouze 37% obcí zjišťuje 

potřeby neziskového sektoru. V návrhové části strategického plánovacího procesu bylo 

zjištěno, že zejména malé obce nenastavují ve svých strategiích strategické cíle. Obce, které 

strategické cíle definují, nenastavují kvantifikované indikátory výkonnosti pro tyto cíle (73%). 

Implementační fáze strategického plánování je realizována pouze u malého počtu obcí. 

V těchto případech se tedy nedá hovořit o uplatňování strategického řízení, ale pouze o 

formálním nastavení strategie. Až 73% obcí nemá nastavené kvantifikované indikátory 

výkonnosti ani vyvážené ukazatele BSC.  

Ve třetím dílčím cíli byl předložen návrh a ověřena funkčnost systémového nástroje pro 

nastavení a měření indikátorů výkonnosti rozvoje obcí.  Implementace metodické koncepce pro 

hodnocení výkonnosti dosahování strategických cílů umožní systematické nastavování 

indikátorů výkonnosti pro jednotlivé úrovně výstupů, výsledků a dopadů.  Účelem navrženého 

systému indikátorů výkonnosti je umožnit místní samosprávě zlepšit procesy strategického 

řízení a strategické kontroly vytvořením systému, který umožňuje managementu měřit 

vytvořenou hodnotu a posoudit účinky vlastní rozvojové (regionální) politiky. 

V prvním kroku je připraven systém pro tvorbu nefinančních výkonnostních parametrů 

strategického řízení rozvoje zachycených metodou intervenční logiky. Pro verifikaci 

navrhovaného systému je model implementován do konkrétních podmínek obce formou 

případové studie. Výstupem je sestavený model indikátorů výkonnosti, který zachycuje 

hierarchickou strukturu výkonnostních ukazatelů řešeného případu Sídliště Kopřivnice JIH. 

Uskutečněním případové studie došlo k ověření aplikovatelnosti navrženého systému v praxi 

včetně ověření možnosti implementace do fungujícího strategického informačního systému ve 

městě Kopřivnice. 

V posledním kroku se experti delfskou metodou skupinového rozhodování vyjádřili 

k aplikovatelnosti a účinnosti navrhovaného systému. Experti potvrdili svým skupinovým 

názorem hypotézu (H2), že navrhovaná metodická koncepce pro tvorbu a měření 

indikátorů výkonnosti dosahování strategických cílů je funkční a aplikovatelná pro 

úroveň větších a velkých měst (od 10 000 obyvatel). 
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12 Summary  

Analysis of Strategic Planning of Municipality Development and Design of a Performance 

Evaluation System for Reaching Strategic Goals 

 

A view of the field of application of strategic planning of development activities at the 

municipality level is suggested in this Ph.D. thesis. As part of research it can be stated that there 

is only little effort to ascertain how effective strategic planning at the local government level. 

The main goal of the dissertation thesis is to evaluate the extent of utilization of strategic 

planning at the municipal level, continue to design and verify the applicability the system 

concept for the creation of performance indicators to the strategic development goals. The 

purpose of this paper is to offer municipal management tool to improve strategic planning and 

measurement of strategic goals. 

The extent of utilization of strategic management of development of municipalities of the 

Moravian-Silesian Region was measured using a sample survey. The results of it were evaluated 

via statistic tools (frequency analysis, binomial test, and correlation analysis). It is possible to 

generalize that the management team of Moravian-Silesian Region plan strategically but they 

do not evaluate the achieved outputs using quantified performance indicators that had been 

defined in advance.  

Consequently it is designed, verified and validated the draft methodological approach for 

setting and measuring performance indicators of strategic goals, using methods of intervention 

logic.The model may help the management of municipalities to measure the created values and 

to evaluate the effects of development policy aiming to improve effects  of strategic planning. 

The designed concept had been verified in actual municipality conditions and judged by a panel 

of experts using the Delphi method. The designed system is suitable for a category 

of municipalities larger than 10,000 citizens. 

Key words 

Strategic planning, performance evaluation, hypothesis testing, binomial test, municipalities, 

measurement, development.  

 

 


