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Abstrakt 

Cílem diplomové práce „SWOT analýza v podmínkách municipalit“ je na základě 

vyhodnocení dotazníkového šetření a vytvoření SWOT analýzy navrhnutí opatření, které 

by mohly vést k rozvoji a zlepšení kvality ţivota ve městě. 

Práce je organizována do šesti základních celků, seznamu pouţité literatury 

a seznamu zkratek a příloh. První část je věnována úvodu. Druhá a třetí část se věnuje 

teoretickému základu, který poslouţil ke zpracování čtvrté části týkající se SWOT analýzy. 

Pátá kapitola obsahuje návrhy a doporučení na zlepšení ţivota ve městě a šestá poslední 

kapitola je věnována závěru, který celou práci uzavře. 

Klíčová slova 

 Veřejná správa 

 Regionální politika 

 Strategické plánování 

 SWOT analýza 

 

The aim of the thesis "SWOT analysis in the municipalities“ is based on checklists 

evaluation, SWOT analysis and propose measures that could lead to the development and 

improvement quality of life in the city. 

The work is divided into six basic units, list of references, a glossary of acronyms 

and enclosure list. The first part is concerned to the introduction. The second and third part 

is focused on the theoretical base, which is used to process the fourth part - SWOT 

analysis. The fifth chapter includes suggestions and recommendations for city live 

improvement and the sixth last chapter is concerned to the conclusions that close the whole 

thesis. 
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1. ÚVOD 

 

V posledních letech můţeme být svědky stále většího pronikání zásad moderního 

managementu do veřejné správy a to je velmi dobře.Diplomová práce se proto 

budezabývat SWOT analýzou města Vratimova (zjišťováním silných a slabých stránek 

města, příleţitostí ke zlepšování a hrozbám) a strategickým plánováním, protoţe si myslím, 

ţe téma strategického řízení, tvorba strategického plánu a zpracování analýzy vnějších 

a vnitřních faktorů je velmi aktuální.  

Cílem diplomové práce je analýza spokojenosti obyvatel s ţivotem ve městě 

i s činností městského úřadu a následně návrh na zlepšení ţivota v obci. 

„Strategické řízení představuje soubor aktivit zaměřených na další rozvoj, jehoţ 

cílem je rozvíjet a udrţovat vyváţenost mezi cíli a zdroji na straně jedné a měnícími se 

podmínkami trţních příleţitostí na straně druhé.“ Tato formulace neplatí jen pro podmínky 

podniku, ale můţeme jí převést i na pole územních celků. [1, 2, 3] 

Ekonomický a sociální rozvoj obcí je velmi důleţitý a měl by být hlavním 

předmětem zájmu našich volených zástupců v komunálních volbách. Řízení ať uţ podniku 

nebo obce nemůţe být bez jasné a dlouhodobé perspektivy účelné a efektivní. Management 

obce by tedy měl přijmout principy strategického řízení a strategický plán za základ svých 

strategických rozhodnutí nejen proto, ţe to vyţaduje Evropská unie při ţádání podpory ze 

strukturálních fondů (coţ v současné době dělá většina obcí), ale především proto, ţe můţe 

v mnohém přispět k úspěšnému řízení obce. Vize, cíle, priority a opatření musí být 

vyjádřeny nejen rozhodnutím zastupitelstva,ale musí také vycházet z poţadavků a potřeb 

obyvatelstva.  Rozhodování a realizace jednotlivých aktivit by neměla podléhat politickým 

nátlakům. [1, 2, 3] 

Jak jiţ bylo naznačeno, strategický plán není z legislativního hlediska pro obce 

povinným dokumentem. Povinným se stává aţ v té chvíli, kdy obce chtějí ţádat o finanční 

podporu z EU a veřejných rozpočtů. Důleţitým povinným strategickým dokumentem 

a zároveň základním strategickým dokumentem, nezbytným pro strategické plánování, je 

územní plán obce, který určuje urbanistické řešení rozvoje území obce na vymezené 
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období. Územní plán obce musí navazovat na nadřízené dokumenty, kterými jsou Územní 

plán velkého územního celku, jeţ musí být ve shodě s nejvyšším dokumentem Politika 

územního rozvoje, připravovaný vládou ČR. 

 

Jako konkrétní město, pro které se bude SWOT analýza zpracovávat,bylo vybráno 

město Vratimov. K myšlence zpracovat analýzu právě pro tuto obec mě vedly především 

osobní důvody, protoţe v této obci ţiji 24 let a dění ve městě mi není lhostejné, o čemţ 

svědčí i zpracování bakalářské práce zabývající se projektem odkanalizování města 

Vratimova. [1, 2, 3] 

Město Vratimov patří do svazku obcí, které jsou součástí NUTS-II 

Moravskoslezsko, v němţ představuje geograficky vstupní bránu do Euroregionu Beskydy. 

Vratimov svou rozlohou 14,2 km
2
 patří ke středně velkým obcím do okresu Ostrava-město. 

Má velice výhodnou strategickou pozici z hlediska umístění a dopravní dostupnosti do 

městských aglomerací čtyř velkých měst v okolí, a to Ostravy, Frýdku Místku, Karviné 

a Havířova. Město se skládá ze dvou částí - vlastního Vratimova, v němţ ţije 

5 732 obyvatel, a Horních Datyň s 1 065 obyvateli (podle informací uvedených na 

webových stránkách města). Za negativu můţeme povaţovat to, ţe jako většina měst 

v Moravskoslezském kraji, tak i Vratimov patří k oblastem, které jsou silně poznamenány 

negativními účinky průmyslu na krajinu.[16] 

Smyslem SWOT analýzy města a celé diplomové práce by měla být identifikace 

nejpodstatnějších faktorů, které mohou ovlivnit strukturu a orientaci města a nalezení 

problémů a nových moţností zlepšování.  
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2. VEŘEJNÁ SPRÁVA A REGIONÁLNÍ POLITIKA 

 

Veřejná správa nese odpovědnost za rozvoj svěřeného území, který má dále vlil na 

regionální rozvoj a následně i rozvoj celé ČR. V druhé kapitole se diplomová práce proto 

bude zabývat teoretickým základem fungování veřejné správy a regionální politikou. 

2.1. Veřejná správa 

Pochopení fungování veřejné správy a její návaznost na státní správu a samosprávu 

je mnohdy pro laika velmi obtíţné. Myslím si, ţe občané v dnešní době nerozumí 

základním pojmům a v případě problémů neví, na který orgán se mají obrátit a který orgán 

má jaké kompetence. 

V první kapitole bude stručně naznačeno fungování veřejné správy v ČR a její 

rozdělení, tak aby byly jasné základní souvislosti.  

Definice veřejné správy 

„Veřejnou správou rozumíme soubor procesů, které řídí, regulují a vykonávají 

specifické instituce za účelem správy veřejných věcí.“ [4] 

 Veřejná správa zahrnuje jednak činnosti související s vydáváním správních aktů, 

tak souhrn institucí, které tyto činnosti přímo či zprostředkovaně vykonávají. Jedná se tedy 

o správu veřejných záleţitostí realizovaných jako projev výkonné moci ve státě, a to na 

základě zákonů a jejich provedení. [1,4] 

Funkce veřejné správy: 

 normativní (vytváření právních předpisů), 

 ochranná (zajišťování pořádku a vnitřní a vnější bezpečnosti státu),  

 ekonomicko-regulační (dohled nad vývojem ekonomiky), 

 plánovací (ovlivňuje pomocí rozpočtů fiskální politiku státu), 

 hospodářsko-organizační (tvorba, pouţití a přerozdělování bohatství státu). 

[4] 
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Struktura veřejné správy, její financování a postavení územních samospráv je 

v kaţdé zemi odlišné, i kdyţ jsou vţdy určité společné rysy, které jsou pro veřejnou správu 

charakteristické. [1] 

Rozdělení veřejné správy naznačuje obrázek č. 1. 

 

Obrázek č. 1Rozdělení veřejné správy 

Z předchozího obrázku je zřejmé, ţe veřejná správa je tvořena soustavou orgánů 

státní správy a územní samosprávy a vazeb mezi nimi. 

2.1.1. Státní správa 

Státní správu řídí přímo nebo zprostředkovaně vláda, která představuje nejvyšší 

orgán moci výkonné a politické, dále ministerstva a jiné ústřední orgány státní správy. 

Charakteristickým rysem státní správy je výkon moci pro celé území státu daný zákonem. 

Do státní správy patří i územní orgány státní správy, které vykonávajíveřejnou 

správu na území menším neţ je stát. [1] 

Rozdělení státní správy naznačuje obrázek č. 2. 

 

Obrázek č. 2Rozdělení státní správy 

Veřejná 
správa

Státní 
správa

Územní 
samospráva

Státní správa

Ústřední orgány 
státní moci

Územní orgány 
státní správy

Ústřední orgány 
státní správy 
(např. státní 

fondy)
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Územní 
samospráva

Obce Kraje

2.1.2. Územní samospráva 

Podle Ústavy ČR jsou základními územími samosprávními celky obce a vyššími 

územními samosprávnými celky kraje (v současné době je na území ČR vymezeno 14 

krajů). Obec je vţdy součástí některého kraje. Schéma rozdělení územní samosprávy 

ukazuje obrázek č. 3.[1] 

 Kaţdý územní samosprávný celek má své samostatné kompetence, do kterých jiný 

územní celek nemůţe zasahovat. Vymezení rozsahu pravomocí je dáno Ústavou ČR 

a dalšími zvláštními zákony (např. Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích a Zákon č. 129/2000 

Sb., o krajích). [1] 

 

 

 

 

Obrázek č. 3Rozdělení územní samosprávy 

2.1.3. Přenesená a samostatná působnost 

Jak jiţ bylo řečeno, v ČR funguje jak státní správa, tak samospráva. Kaţdá obec 

i kraj mají samostatnou působnost (samostatné kompetence) i přenesenou působnost (státní 

záleţitosti).  

Přenesenou působnost můţeme také nazvat jako územní státní správu, která 

vykonává veřejnou správu na území menším neţ je stát, tedy územně administrativních 

jednotek, na které je stát rozdělen. [1] 

2.1.3.1. Přenesená působnost obcí 

Jedná se o okruh záleţitostí, které obce vykonávají jménem státu. Pravomoc 

k vykonávání této působnosti mají ty orgány obce, které nejsou voleny občany obce, ale 

výhradně orgány obecních úřadů. Při výkonu přenesené působnosti se musí orgány obce 

plně řídit vůlí státu a respektovat všechny související právní předpisy. Zastupitelstvo ani 

rada obce nemohou do této činnosti nijak zasahovat. [1,7] 
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O fungování obecního úřadu se starají starosta, místostarosta a zaměstnanci obce, 

kteří jsou pro výkon své funkce do obecního úřadu zařazeni. Orgány, které konkrétní 

výkon přenesené působnosti vykonávají, se nazývají odbory. Odbory jsou zřizovány 

a jejich vedení jmenuje rada obce, která jim také stanoví, kterou část přenesené působnosti 

bude který odbor vykonávat. Dalším orgánem obecního úřadu jsou tzv. zvláštní orgány, 

které zřizuje starosta a jejichţ činnost do detailů upravuje zvláštní zákon (např. 

přestupková komise). [1,7] 

Obce se od sebe liší rozsahem výkonu státní správy v přenesené působnosti na: 

 obce se základním rozsahem přenesené působnosti (6249 obcí) – do této 

kategorie spadají všechny obce v ČR, 

 obce s pověřeným obecním úřadem (393 obcí) - vedle přenesené působnosti 

základního rozsahu vykonávají další přenesenou působnost v určeném 

správním obvodu (např. odbor matriční nebo stavební úřad), 

 obce s rozšířenou působností (205 obcí) - vedle přenesené působnosti 

základního rozsahu a vedle přenesené působnosti pověřených obecních 

úřadů vykonává další přenesenou působnost v určeném správním obvodu 

(např. vydávání cestovních a osobních dokladů, řidičských průkazů, 

ţivnostenského oprávnění, vodoprávní řízení atd.) [6] 

 

2.1.3.2. Samostatná působnostobcí (Samospráva) 

Jedná se o okruh záleţitostí, které si obec spravuje sama a jedná svým vlastním 

jménem na svůj vlastí účet. Samospráva obcí nabírá dvě podoby. Jedna část samosprávy 

vystupuje jako soukromoprávní oblast, kdy se obec chová jako právnická osoba, která je 

nadána k vlastnictví věcí (ať uţ věcí movitých nebo nemovitých). Můţe tedy jako vlastník 

vstupovat na trh, kde je v rovnoprávném postavení s ostatními subjekty. Musí ovšem se 

svým majetkem nakládat opatrně a řídit se určitými zákonnými omezeními (např. Zákon 

o rozpočtových pravidlech, Zákon o veřejné zakázce, a jiné), protoţe majetek obce slouţí 

společnému uţívání občanů obce. Druhá část samosprávy vystupuje jako veřejnoprávní 

oblast, kdy uplatňuje svou přirozenou autoritu a řídí se veřejným právem. [1,7] 
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Orgánem obce je zastupitelstvo obce a rada obce. Zastupitelstvo je hlavním 

samosprávným orgánem, rozhoduje usnesením a můţe přijímat obecně závazné vyhlášky. 

Rada obce je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti obce.Obecní úřad v 

samostatné působnosti pak především plní ty úkoly, které mu uloţí zastupitelstvo obce 

nebo rada obce, nebo pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti. [4] 

2.1.3.3. Přenesená a samostatná působnost krajů 

V případě krajů je situace podobná jako u obcí. Kraj je územním společenstvím 

občanů, kterému náleţí právo na samosprávu. Orgány, které v oblasti samosprávy spravují 

kraj, jsou zastupitelstvo (ze svých řad si volí hejtmana) a rada kraje, která je výkonným 

orgánem v oblasti samostatné působnosti. Hejtman dále zřizuje pro výkon přenesené 

působnosti zvláštní orgány. Dalším orgánem kraje je krajský úřad (v čele s ředitelem 

krajského úřadu), který v samostatné působnosti kraje plní úkoly, které mu uloţí 

zastupitelstvo a rada a v přenesené působnosti vykonává státní správu (s výjimkou toho, co 

patří do kompetencí zastupitelstva, rady nebo zvláštních orgánů). [1] 

2.2. Regionální politika 

Česká Republika se řadí mezi chudší státy EU a v letech 2007-2013 můţe 

ke zlepšení ţivotní úrovně svých obyvatel čerpat z fondů EU zhruba 752,7 miliard Kč, coţ 

odpovídá přibliţně 72 % státního rozpočtu ČR roku 2007. [13] 

I kdyţ Evropská unie financuje maximálně 85 % výdajů z projektů uskutečněných 

v rámci regionální politiky, i tak je to dost peněz a byla by škoda je nevyuţít. Proto by 

hlavní představitelé obcí měli při vytváření strategických a akčních plánů myslet na tuto 

moţnost financování různých aktivita snaţit se co nejvíce přispět k rozvoji měst a regionů. 

2.2.1. Definice regionální politiky a regionálního rozvoje 

Definic, které uvádějí, co je to regionální politika, můţeme najít v literatuře mnoho. 

Obecně však neexistuje ţádná všeobecně uznávaná definice, kterou bychom se mohli řídit. 

Regionální politika by měla představovat snahu státu, regionu, obcí a měst rozvíjet 

ekonomické i mimoekonomické činnosti vedoucí k rozvoji regionů, sniţovat rozdíly mezi 

regiony a v neposlední řadě podporovat trvale udrţitelný regionální rozvoj. [12] 

 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Samostatn%C3%A1_p%C5%AFsobnost&action=edit&redlink=1
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Regionální politika je prováděna na třech základních úrovních: 

 nadnárodní úroveň – prováděna přímo EU (Evropská komise a další 

evropské instituce), 

 národní úroveň – jednotlivé členské země a jejich vlády, ministerstva 

a ostatní orgány státní správy, 

 regionální úroveň – prováděna orgány územní samosprávy, podniky, 

podnikateli a institucemi. [8] 

Pojmy regionální politika a regionální rozvoj jsou velmi podobné a mnohdy se 

zaměňují. Regionální rozvoj představuje uţší pojetí, tedy pouze ekonomický rozvoj 

určitého územně definovaného celku (např. zvyšování konkurenceschopnosti jednotlivých 

regionů). Jedná se o „cílenou, strategicky zaměřenou a koordinovanou snahu místních 

aktérů, orientovanou na zlepšení místní sociální, ekonomické a environmentální úrovně 

a celkové kvality ţivota místních obyvatel“. [8,9] 

2.2.2. Regionální politika České republiky 

Regionální politika České Republiky se začala utvářet v průběhu 90. let minulého 

století. V roce 1996 byla koordinace regionální politiky svěřena Ministerstvu pro místní 

rozvoj, které také formulovalo její zásady vtělené do Zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře 

regionálního rozvoje. Podle tohoto zákona má regionální politika přispívat 

k harmonickému a vyváţenému rozvoji jednotlivých regionů, omezovat rozdíly mezi 

úrovněmi regionů a podporovat hospodářský a sociální rozvoj jednotlivých regionů. Dále 

jsou v zákoně přesně vymezeny regiony, kterým je třeba z dlouhodobého hlediska 

poskytovat pomoc. [10] 

Regiony, kde je nutné poskytovat pomoc: 

 regiony postiţené útlumem výroby a růstem počtu nezaměstnaných, 

 hospodářsky slabé regiony (úroveň rozvoje je niţší neţ průměr ČR), 

 venkovské regiony s nízkou hustotou zalidnění (odliv obyvatel do měst, 

zaměstnanost v zemědělství) 

 ostatní regiony vyţadující podporu státu (pohraniční oblasti, bývalé 

vojenské prostory, regiony postiţené ţivelnými pohromami nebo se silně 

narušeným ţivotním prostředím. [10] 
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 Kromě Zákona o podpoře regionálního rozvoje je základním prvkem v oblasti 

regionální politiky dokument s názvem „Strategie regionálního rozvoje České republiky“, 

na jehoţ základě jsou vpracovávány programové dokumenty na celostátní a regionální 

úrovni.[10] 

 Na úrovni krajů zákon definuje tzv. „Programy rozvoje“, které jsou základním 

programovým dokumentem na krajské úrovni. Kaţdý krajský úřad v ČR má zpracovaný 

„Program rozvoje územního obvodu kraje“ a vedle těchto programů vznikají i dílčí 

strategie, které se zaměřují pouze na určité oblasti (např. doprava, zemědělství,…), ale jsou 

pro kraj důleţité. Na Strategii ČR a Programy krajů navazují strategie menších regionů 

(např. „Strategie rozvoje mikroregionu“ nebo „Strategie rozvoje obce“).[10] 

 Protoţe Česká republika je od roku 2004 součástí EU, přizpůsobila se i jejímu 

typickému způsobu plánování regionálního rozvoje a vytvořila nové územní jednotky 

označované „NUTS“ (z francouzského označení Nomenclature des unitésteritoriales 

statistice). Tyto jednotky jsou důleţité pro statistické potřeby EU a pro zařazování regionů 

pod jednotlivé cíle regionální strukturální politiky Evropské unie. Dne 1. ledna 2000 

vstoupila v České republice v platnost „Klasifikace územních statistických jednotek CZ-

NUTS“, která nahradila do té doby platný číselník krajů a okresů a zavedla systém 

klasifikace územních statistických jednotek pouţívaný v zemích Evropské unie (viz 

tabulka č. 1 Vymezení jednotek NUTS pro Českou republiku).[10] 

Tabulka č. 1 Vymezení jednotek NUTS pro Českou republiku 

 

 

 

[9] 

 Kromě tří úrovní NUTS ještě existují dvě niţší úrovně územněsprávního 

statistického členění, které však jiţ nejsou určující pro rozdělení prostředků z fondů EU - 

místní administrativní jednotky (LAU).[10] 

Z hlediska poskytování podpor z rozpočtu Evropské unie mají klíčový význam 

statistické jednotky NUTS II, tzv. „Regiony soudrţnosti“. Regiony soudrţnosti se skládají 

Jednotka Počet jednotek Územní jednotka 

NUTS I 1 stát 

NUTS II 8 regiony soudrţnosti 

NUTS III 14 kraje 

LAU I 76+15 okresy + praţské obvody 

LAU II 6 249 obce 
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z jednoho nebo více českých krajů a slouţí pro efektivní získávání prostředků 

z evropských fondů. Evropská kohezní politika je totiţ směřována především do územních 

celků s počtem obyvatel pohybujícím se mezi 800 tisíci a třemi miliony. Kraje v ČR těchto 

počtů většinou nedosahují, a proto vznikly regiony soudrţnosti - Severozápad, 

Severovýchod, Jihovýchod, Jihozápad, Střední Čechy, Moravskoslezsko a Střední Morava 

vedené regionálními radami regionů soudrţnosti (viz. obrázek č. 4). [10] 

[10] 

Obrázekč. 4Mapa regionů NUTS II a NUTS III 

 Aby mohl určitý region poţádat o podporu z některého fondu, musí povinně 

vypracovat tzv. programové dokumenty rozdělené na dvě skupiny  

 strategické a programové dokumenty členského státu EU (Strategie 

regionálního rozvoje České republiky, Strategie rozvoje kraje a Program 

územního obvodu kraje), 

 programové dokumenty Evropské unie (Národní rozvojový plán, Rámec 

podpory společenství, Regionální operační programy a Sektorové operační 

programy).[10] 

2.2.3. Cíle regionální politiky pro období 2007-2013 

Pro období 2007-2013 sleduje regionální politika EU tři hlavní cíle, pro které má 

prostřednictvím Fondu soudrţnosti vyčleněno 347 miliard eur. Česká republika má 

moţnost z evropských fondů čerpat 26,69 miliardy eur. Pro nynější období máme 
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vyjednáno 26 operačních programů – 8 tematicky zaměřených (např. na dopravu, vědu 

a vzdělávání, zaměstnanost, ţivotní prostředí), 7 zeměpisně zaměřených a 11 ostatních 

umoţňujících např. přeshraniční, meziregionální a neregionální spolupráci či zajišťují 

technické, administrativní a výzkumné zázemí realizace politiky soudrţnosti.[9] 

2.2.4. Moţnosti získání podpory pro region Moravskoslezsko 

V programovacím období 2007-2013 je ze strukturálních fondů EU vyčleněno 

výhradně na rozvoj regionu Moravskoslezsko přes 716 milionů eur. Prostřednictvím 

Regionálního operačního programu Moravskoslezsko (ROP MS) se mohou o tyto peníze 

ucházet subjekty, jak veřejného, neziskového tak i podnikatelského charakteru. Řídícím 

orgánem ROP MS je Regionální rada regionu soudrţnosti Moravskoslezsko, která spravuje 

a rozděluje peníze z programu.[14] 

ROP MS obsahuje 5 prioritních os rozdělujících operační program na logické celky, 

a ty jsou dále konkretizovány prostřednictvím tzv. oblastí podpory, které vymezují, jaké 

typy projektů mohou být v rámci příslušné prioritní osy podpořeny. Jedná se o tyto hlavní 

osy: Regionální infrastruktura a dostupnost, Podpora prosperity regionu, Rozvoj měst, 

Rozvoj venkova a Technická pomoc.[14] 

Konkrétními projekty,na které přispěla EU a které pomohly jednotlivým obcím 

v regionu, jsou napříkladvýstavba nových sportovních a jiných center, rekonstrukce 

a modernizace silnic II. a III. v regionu, zlepšení zázemí pro vzdělávání (například 

vybavení laboratoří a odborných učeben základních i středních škol), výstavba kanalizací, 

a mnoho dalších.[14] 

Příklady realizovaných projektů v okolí města Vratimova: 

 nová víceúčelová tělocvična v Řepištích (viz. obr. č. 5), 

 

 

 

[14] 

Obrázek č. 5Víceúčelová tělocvična v Řepištích 
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 mateřská škola v Rychvaldu (viz. obr. č. 6), 

 

 

 

 

[14] 

Obrázek č. 6 Mateřská škola v Rychvaldu 

 Integrované bezpečnostní centrum v Ostravě (viz. obr. č. 7). 

 

 

 

 

 

[14] 

Obrázek č. 7 Integrované bezpečnostní centrum v Ostravě 
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3. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ V PODMÍNKÁCH 

MUNICIPALIT 

 

Pojmy týkající se strategického řízení a strategického plánování se dostávají 

v posledních letech do popředí nejen v podmínkách podniků, ale i územních celků.  

Obyvatelé měst a obcí mají v dnešní době stále větší poţadavky na kvalitu ţivota 

a ţivotního prostředí, ve kterém ţijí. Tyto potřeby patří do oblasti veřejné správy, a proto 

jsou také kladeny stále větší nároky na námi volené představitele obcí, aby se starali 

o zvyšování kvality bydlení v jednotlivých oblastech. Proto můţeme strategický 

plánpovaţovat za základní manaţerský nástroj, který podtrhuje charakter činností, kterými 

se veřejná správa zabývá. Mezi tyto činnosti patří aktivity s dlouhodobými dopady na stav 

společnosti, ţivotního prostředí a ekonomického zajištění obce.  

3.1. Základní teoretická východiska strategického plánu a strategické 

analýzy 

3.1.1. Strategický plán 

„Strategický plán rozvoje obce patří mezi základní strategicko-taktické dokumenty, 

kterýformuluje a konkretizuje strategické cíle arozvojové priority na zvolené období ve 

formě konkrétních opatření a projektů, určuje jejich nositele astanoví způsob financování a 

implementace.“ [11] 

3.1.2. Další důleţité strategické a programové dokumenty na municipální 

úrovni 

 Územní plán obce – „základní strategický dokument, který určuje 

urbanistické řešení rozvoje území obce na vymezené období.“[11] 

 Program rozvoje oblasti obce – „nepovinný taktický dokument, který 

formuluje cíle a rozvojové aktivity dané oblasti obce“. Jedná se např. 

o podporu podnikání, podporu inovací, vědy a výzkumu, rozvoj bydlení, 

sociálních sluţeb, ochrany ŢP, péče o bezpečnost, program kulturních, 

sportovních a společenských akcí, ve formě konkrétních opatření a projektů, 
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určuje jejich nositele a termíny a stanoví způsob financování 

a implementace. [11] 

Strategický plán obce by měl respektovat z hlediska rozvoje území územníplán 

obce a zpracovává se zpravidla na období přesahující příslušné volební období nebo na 

programové období EU 2007-2013.  

3.1.3. Obsah strategického plánování 

Strategické plánování řeší především6 klíčových oblastí, na které by se mělo vedení 

města zaměřit. Mezi tyto oblasti patří: řízení a správa, ekonomický potenciál, lidský 

potenciál, infrastruktura, ţivotní prostředí a ekonomika. Těmto problémovým okruhům by 

kaţdé město mělo přiřadit konkrétní adekvátní problémové okruhy podle zaměření 

rozvoje. [11] 

3.1.4. Fáze strategického plánování 

Díky měnícímu se prostředí není a nemůţe být strategické plánování jednorázovým 

aktem, který bude po celé naplánované období stejné. Celý proces je třeba během 

naplánovaného období přizpůsobovat reálným podmínkám, upravovat a zkoumat finanční 

krytí. Jednotlivé fáze strategického plánování můţeme rozdělit na 3 základní procesy, které 

se realizují v dílčích krocích (viz.obrázek č. 8). Podle výsledků hodnocení se můţeme 

vrátit na příslušnou fázi procesu a opakovat část nebo celý proces. [11] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 8 Proces strategického řízení 



Kateřina Hrdá: SWOT analýza v podmínkách municipalit 
 

2011 Stránka 15 
  

3.2. Analýza sociálně ekonomické situace 

Analýza sociálně ekonomické situace je hlavním faktografickým materiálem pro 

zpracování strategického plánu obce a její fakta a poznatky sloţí jako podklad pro 

SWOTanalýzu – analýzu silných a slabých stránek obce a jejích budoucích příleţitostí a 

moţných ohroţení. Z této analýzy vzniká profil obce.[12] 

Metodická příručka Strategický plán obce a mikroregionu charakterizuje tuto 

analýzu jako: „tendence současného hospodářského a sociálního vývoje obce a jejího 

okolí, tj. konkrétní popis současného stavu a hlavních tendencí a příčin jejich směru 

a zkoumá hlavní oblasti ekonomických a sociálních činností s největším potenciálem 

rozvoje.“[12] 

Zahrnuje hlavní sféry a podmínky ţivota v obci, např. stav infrastruktury, ţivotního 

prostředí, rozvoj malého a středního podnikání, cestovní ruch, vzdělávací, zdravotní 

a sociální sluţby, kulturu, volnočasové aktivity aj.  

V rámci této kapitoly jsem také z dostupných informací vytvořila profil města 

Vratimova, který mi dále poslouţil jako podklad pro zpracování SWOT analýzy. 

3.3. Profil města Vratimova 

3.3.1. Poloha a klima 

 [15] 

Obrázek č. 9 Satelitní snímek Vratimova 
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Město Vratimov, zaloţené v 2. polovině 13. století, je obec nacházející se 

v Moravskoslezském kraji, konkrétně v severozápadním výběţku okresu Frýdek - 

Místek.Satelitní snímek města je zobrazen na obrázku č. 9.[16] 

Skládá se ze dvou městských částí: Vratimov a Horní Datyně. Jeho vznik je 

datován do 2. poloviny 13. století a souvisí s kolonizací Těšínska. Oficiálně patří pod okres 

Ostrava-Město a svým katastrem sousedí s městy Ostrava, Šenov a obcí Paskov. Spolu 

s dalšími 7 městy patří do regionu Slezská Brána a tvoří tak vstupní bránu do Euroregionu 

Beskydy.[16] 

Plní úkoly samostatné působnosti v rozsahu stanoveném zákonem i přenesené 

působnosti ve správním obvodu - Vratimov, Horní Datyně a Řepiště.[16] 

Území města lze charakterizovat jako plochou pahorkatinu, která v západní části 

kolem řeky Ostravice, dosahuje nejníţe poloţených míst 236 m n. m a svou rozlohou 

14,2 km
2
 patří ke středně velkým obcím.[17] 

Podnební podmínky jsou dány klimatem severního mírného pásu s převládajícími 

jihozápadními větry. Podhůří Beskyd patří k sráţkově nejbohatším oblastem státu, 

s průměrnými ročními sráţkami kolem 1500 mm. [17] 

Klimatické hodnoty konkrétně pro město Vratimov lze odvodit z měření na blízké 

stanici v Mošnově. Průměrné roční teploty vzduchu se pohybují okolo 9 °C, úhrn sráţek 

okolo 636 mm/rok a průměrné trvání ročního svitu okolo 1762 h.[17] 

Vratimov patří do oblastí, které jsou poznamenány negativními účinky průmyslu na 

krajinu v kvalitě ovzduší a tekoucích vod. Město velmi často trpí inverzemi a nízkou 

prašnou clonou. Především v zimních měsících hodnoty průměrných 24hodinových 

koncentrací prašného aerosolu překračují hodnoty zvláštního limitu 150 mikrogr./m
3
 

několikanásobně. Také řeka Ostravice přitéká do Vratimova uţ v nevyhovujícím stavu, 

spadající do II.-III. tř. znečištění.[17] 

3.3.2. Obyvatelstvo 

Podle Českého statistického úřadu ţije ve Vratimově k 1. 1. 2010 6850 obyvatel. 

Z tohoto počtu je 3343 muţů a 3507 ţen.Věkové rozloţení obyvatelstva k 31.12.2009 

ukazuje následující tabulka č. 2 a graf č. 1. [18] 
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14%

69%

17%

Věkové rozložení obyvatelstva

0-14 let 15-64 let 65 + 

Tabulkač.2 Věkové rozložení obyvatelstva 

Věk  Muţi Ţeny Celkem 

0-14 let 492 469 961 

15-64 let 2393 2 315 4708 

65 +  458 723 1181 

[18] 

 

 

 

 

 

Graf č. 1 Věkové rozložení obyvatelstva 

V roce 2009 se do Vratimova přistěhovalo 194 nových občanů. [18] 

Vývoj stavu obyvatel od roku 2000 do roku 2009 ukazuje graf č. 2. 

  [18] 

Grafč. 2Vývoj počtu obyvatel města Vratimovaod roku 2000 

3.3.3. Domovní a bytový fond 

Domovní fond ve městě Vratimov vznikal v dlouhodobém vývoji. Součástí 

bytového fondu jsou jak domy postavené v minulém století, v řadě případů nově 

rekonstruované, tak domy postavené v nedávné době. Největší část bytového fondu 

představují byty panelových a cihlových domů, které byly stavěny od šedesátých do 
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Vývoj počtu obyvatel města Vratimova od roku 2000
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počátku devadesátých let minulého století.Občané města bydlí převáţně v centru 

a zastavěných okrajových částech.Celkem je ve Vratimově k 13.3. 2011 1683 budov 

a 3017 bytů.[19] 

V nově připravovaném územním plánu se počítá s další výstavbou především 

rodinných domů v okrajových částech města. 

3.3.4. Hospodářská situace 

Moravskoslezský kraj je jedním z hospodářsky nejvýznamnějších regionů České 

republiky. Dominantní zůstává průmysl, který má ve své struktuře zastoupena všechna 

základní odvětví. Obyvatelé města Vratimovaza prací většinou dojíţdí do městských 

aglomerací čtyř velkých měst v okolí - Ostravy, Frýdku Místku, Karviné a Havířova. 

Nepříznivý trend vývoje ekonomiky v ČR se bohuţel projevil i na vývoji 

zaměstnanosti v celém regionu. V mnoha firmách proběhly rozsáhlé organizační změny 

související s propouštěním zaměstnanců. Moravskoslezský kraj vţdy patřil a patří 

k regionům s dlouhodobě vyšší nezaměstnaností. Následující tabulka č. 3ukazuje vývoj 

nezaměstnanosti v Ostravě za posledních pět let. [21] 

Tabulkač. 3Vývojmírynezaměstnanosti 

Období Uchazeči Volná místa Míra nezaměstnanosti 

1.1.2011 22 003 1 237 12,20% 

1.1.2010 21 463 1 058 11,80% 

1.1.2009 16 975 2 029 9,40% 

1.1.2008 17 805 4 671 9,30% 

1.1.2007 24 213 3 492 13,00% 

[21] 

 Konkrétně ve Vratimově je k 31.12.2009 míra registrované nezaměstnanosti 8,9 %. 

[20] 

Celkový počet podnikatelských subjektů k 31.12.2010 byl ve Vratimově 1199. 

Rozdělení hospodářské činnosti podnikatelských subjektů podnikajících na území města 

k 31.12.2009 podle převaţující činnosti ukazuje tabulka č. 4. [21] 
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Tabulka č. 4Hospodářskáčinnostpodlepřevažujícíčinnostipodnikání 

 

 

 

 

 

 

           [18] 

Největší podnikatelské subjekty působící na území města se nacházejí ve 

3 průmyslových zónách: 

- severozápadní (MirelTrading, a.s.), 

- centrální (Datafish Ostrava, s.r.o.) a 

- severní (Mobal, s.r.o., KES – kabelové a elektrické systémy, spol s r.o., MG Odra 

Gas, s.r.o.). 

3.3.5. Školství, kultura, zdravotnictví 

V současné době působí ve Vratimově 2 základní školy a 1 mateřská škola. Na 

vzdělávání ve městě se také podílí Dům dětí a mládeţe Vratimov, Základní umělecká škola 

Vratimov a Městská knihovna Vratimov. V Horních Datyních dále působíMateřská škola 

Horní Datyně a Místní knihovna Horní Datyně.[16] 

O kulturní akce ve městě se stará Kulturní středisko Vratimov, kde se pořádají 

koncerty, divadelní představení, plesy a další akce. Součástí Kulturního střediska je i kino 

Hvězda, které jako jedno z mála kin v regionu promítá 4x týdně nové filmy.[16] 

Ve Vratimově existuje také poměrně rozsáhlá síť zařízení slouţících občanům 

ke zdokonalování  fyzických a duševních schopností. Kromě kulturního střediska působí 

ve městě řada zájmových a společenských sdruţení či spolků. V oblasti tělovýchovy slouţí 

občanům areál, skládající se z otevřeného stadionu, koupaliště, tenisových kurtů, herny 

Hospodářská činnost 
Počet 

podnikatelských 

subjektů celkem 
Zemědělství, lesnictví, rybolov 18 
Průmysl 150 
Stavebnictví 106 
Doprava a spoje 32 
Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a 

spotřebního zboţí a pohostinství 
363 

Ostatní obchodní sluţby 267 
Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění 3 
Školství a zdravotnictví 29 
Ostatní veřejné, sociální a osobní sluţby 189 
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stolního tenisu, dále sokolovna s volejbalovým hřištěm, tenisová hala a v zimním období 

kluziště. 

Občané mohou relaxovat i v prostředí příměstského lesa Důlňák a  na cyklostezce 

u řeky Ostravice. 

O zdravotní péči občanů se starají 3 ordinace všeobecných lékařů, praktická lékařka 

pro děti a dorost, 3 ordinace zubních lékařů, oční, koţní, gynekologická a neurologická 

ordinace, léčebná rehabilitace a Lékárna Vratimov.[16] 
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4. SWOT ANALÝZA 

 

„SWOT analýza je metoda, jejíţ pomocí je moţno identifikovat silné a slabé 

stránky zkoumaného objektu a jeho moţných příleţitostí aohroţení.“[4] 

Vzájemnou interakcí faktorů silných a slabých stránek na jedné straně vůči 

příleţitostem a nebezpečím na straně druhé lze získat nové kvalitativní informace, které 

charakterizují a hodnotí úroveň jejich vzájemného střetu. Grafické znázornění SWOT 

matice naznačuje obrázek č. 10. [4] 

Název SWOT analýzy vychází ze 4 anglických slov: 

- Strongpoints – silné stránky,  

- Weakpoints – slabé stránky,  

- Opportunities – příleţitosti, 

- Threats – hrozby. 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 10SWOT matice 

Metoda SWOT analýzy se pouţívá především v marketingu, ale stále častěji je také 

vyuţívána při analýze a tvorbě politik. Díky ní můţeme komplexně vyhodnocovat 

fungování objektu, nalézt problémy a nové moţnosti růstu. Právě proto by měla být vţdy 

součástí strategického plánování v podmínkách municipalit. 

Pro potřeby této SWOT analýzy byl proveden mezi obyvateli města Vratimova 

výzkum zaměřený na spokojenost a kvalitu ţivota ve městě. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Marketing
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4.1. Výzkum spokojenosti obyvatel 

Kaţdý prováděný výzkum se dělí na přípravnou a realizační fázi. V přípravné fázi 

jsou definovány cíle, určeny hypotézy a vytvořeny dotazníky. V realizační fázi se 

uskutečňuje sběr dat, vyhodnocení a následná doporučení. 

Prioritním cílem výzkumu bylo oslovit obyvatele města Vratimova různých 

věkových kategorií a zjistit silné a slabé stránky města, které by poslouţili jako podklad 

pro další rozvoj města. 

4.1.1. Určení hypotéz 

H1: Více jak 45 % oslovených občanů je celkově spokojeno s ţivotem ve městě. 

H2: Minimálně 20 % oslovených občanů si myslí, ţe není město dostatečně 

propagováno. 

H3: Více jak 30 % oslovených občanů si myslí, ţe se situace po volbách do 

zastupitelstva v roce 2010 nezmění. 

H4: Více jak 50 % dotázaných si myslí, ţe je kvalita ŢP ve Vratimově spíše špatná. 

H5: Více jak 30 % dotázaných si myslí, ţe není ve Vratimově dostatek parkovacích 

míst (známky 4-5). 

H6: Více jak 50 % dotázaných hodnotí zdravotní péči ve městě známkami 1-3. 

H7: Více jak 40 % dotázaných si myslí, ţe je zásobování a úroveň obchodů 

s potravinami dobrá (známky 1-3). 

H8: Alespoň 15 % dotázaných si myslí, ţe ve městě není dostatečný prostor pro 

sport a relaxaci (známky 4-5). 

H9: Více jak 50 % dotázaných je spokojena s úrovní školství ve městě (známky 1-

3). 

H10: Více jak 50 % dotázaných hodnotí dopravní dostupnost známkou 3.  
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4.1.2. Popis přípravné fáze 

 Pro metodu výzkumu bylo pouţito písemné dotazování formou dotazníků 

a elektronické dotazování pomocí internetových stránek www.vyplnto.cz.  

 Nástrojem výzkumu byl dotazník s 15 otázkami. Vzor dotazníku je uveden 

v příloze č. 1.V dotazníku se objevují otázky uzavřené i otevřené, výběrové a škálové. 

Za základní soubor jsou povaţování všichni obyvatelé Vratimova, tedy 6850 

obyvatel. Toto číslo ale zahrnuje i děti do 14 let. Výzkum se ovšem zaměřoval jen na 

obyvatele ve věku od 14 let a výše, tedy přibliţně 5890 obyvatel. Není moţné oslovit 

všechny představitele základního souboru, proto bylo určeno, ţe bude osloveno alespoň 

5 % ze základního souboru, coţ je přibliţně 290 osob, kteří budou zastupovat takto 

rozsáhlý základní soubor. 

Rozpočet výzkumu nebyl vysoký.Cena zahrnovala pouze papír určený k tisku 

a barvu v tiskárně. Odhaduji, ţe se cena pohybovala maximálně do 200 Kč. 

Aby bylo ověřeno, ţe dotazník neobsahuje ţádné chyby a je srozumitelný, byl 

vytištěnpilotáţní vzorek a rozdán malému počtu respondentů. Tento vzorek čítal 6 osob. 

Díky pilotáţnímuvzorku bylo zjištěno, ţe ne kaţdý chápe slovo starousedlík, a proto bylo 

k otázce č. 1 napsáno vysvětlení tohoto slova. 

4.1.3. Realizační fáze 

Sběr dat na internetu probíhal od 16. ledna 2011 do 6. února 2011. Dotazníky 

v tištěné podobě byly rozdányna předem určená místa a sesbírány v době od 15. ledna do 

16. února 2011.  

Písemné dotazníky byly rozmístěny na veřejně přístupných místech ve Vratimově, 

konkrétně na MěÚ Vratimov, v restauraci Meteor, MŠ Vratimov, potravinách Hruška, 

DDM Vratimov, Kulturním domě Vratimov, Klubu důchodců Vratimov a také ţákům 9  

tříd obou základních škol a jejich rodičům.   

Výběrový soubor byl stanoven na minimálně 290 osob. Z celkového počtu 400 

vytištěných dotazníků bylo odevzdáno 188 (návratnost 47 %) a na internetu dotazník 

vyplnilo 74 osob (uvedená návratnost na internetových stránkách 62 %). Celkem tedy 

dotazník vyplnilo 262 osob. 
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17,18%

27,86%

29,39%

25,57%

1. Jak dlouho žijete ve Vratimově?
méně jak 10 let

v rozmezí 10-20 
let

více jak 21 let

jsem 
starousedlík

Údaje byly zpracovány prostřednictvím softwarového systému Microsoft Office, 

především Excelu. Do tabulky s nadefinovanými kódy byly postupně vkládány odpovědi 

z jednotlivých dotazníků a poté pomocí statistických funkcí byly vyhodnoceny. Pro lepší 

ilustraci problému v jednotlivých otázkách byly vytvořeny grafy. 

4.2. Vyhodnoceníjednotlivých otázek výzkumu 

První tři otázky byly zaměřeny na osobu respondenta - jak dlouho ţije ve 

Vratimově,věk a pohlaví. Grafické vyhodnocení odpovědí na první tři otázky ukazují 

následující grafy – graf č. 3, graf č. 4 a graf č. 5. 

Z celkového počtu 262 respondentů se 67 osob povaţuje za starousedlíky, 45 osob 

ţije ve Vratimově méně jak 10 let a zbylí respondenti (150 osob) jsou obyvatelé ţijící ve 

Vratimově v rozmezí od 10 do 40 let. 

 Podle odpovědí na druhou otázku se do výzkumu zapojilo nejvíce osob ve věku od 

14 do 25 let – 110 osob, coţ je 42 %. Takto vysoké procento je dáno moţností vyplnit 

dotazník na internetu. Nejméně respondentů patří do věkové kategorie nad 61 let, pouze 

7%. Větší zájem o vyplnění dotazníku projevily ţeny 166 respondentů, coţ je 64 %. 

 

 

 

 

 

 

Grafč. 3 Otázka č. 1 
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41,98%

33,97%

16,79%

7,25%

2. Do jaké věkové kategorie spadáte?

14-25 let

26-45 let

46-60 let

61 a více let

 

 

 

 

 

 

Grafč. 4 Otázka č. 2 

   

 

 

 

 

 

Graf č. 5 Otázka č. 3 

 

Následující otázky byly zaměřeny na konkrétní zjištění názorů obyvatel na ţivot ve 

městě. 

Protoţe se v loňském roce konaly volby do městského zastupitelstva a ve 

Vratimově se změnilo vedení, zajímalo mě, jestli si občané myslí, ţe se situace po volbách 

do zastupitelstva nějakým způsobem změní.  

Z vyhodnocení dotazníků vyplývá, ţe si většina respondentů (199 osob, to je 78 %) 

myslí, ţe se nic podstatného nezmění, 42 osob (to je 16 %) si myslí, ţe se situace zlepší 

a pouze 15 osob (6 %) si myslí, ţe se situace zhorší. 

Součástí 4. otázky byla i moţnost navrhnout oblasti, které by mělo nové vedení 

města prioritně řešit. Na tuto otázku odpovědělo 29 respondentů, přičemţ 11 z nich si 

myslí, ţe by se vedení města mělo prioritně zabývat kvalitou ţivotního prostředí 

a ovzduším a 6 osob si myslí, ţe by se město mělo zabývat dopravní vytíţeností 

a zhoršeným stavem místních komunikací. Další odpovědi byly zastoupeny v menší míře 

jako např. dětské hřiště, senioři, spalovna a průmyslová zóna. 

63,36%

36,64%

3. Pohlaví

žena

muž
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Otázka č. 5 byla zaměřena na spokojenost obyvatel s ţivotem ve Vratimově.  

 

 

 

 

 

Graf č. 6 Otázka č. 5 

Z grafu č. 6 vyplývá, ţe většina respondentů je spíše spokojena s ţivotem ve 

Vratimově (72 %, coţ je 187 osob), a jen 4 % dotázaných je velmi nespokojeno. 

Vratimov patří do oblastí, které jsou silně poznamenány negativními účinky 

průmyslu na krajinu. V otázce č.6 hodnotili obyvatelé stav ţivotního prostředí.  

 

 

 

 

       

 

Grafč. 7  Otázka č. 6 

Z grafu č. 7 je patrné, ţe většina obyvatel (44 %) povaţuje stav ţivotního prostředí 

za spíše špatný nebo špatný. Jen 4,6 % respondentů si myslí, je situace dobrá. 

Otázka č. 7 se zaměřovala na pracovníky MěÚ a jejich ochotu a vstřícnost při 

vyřizování ţádostí občanů. Z grafu č. 8 můţeme vyčíst, ţe 65 % (to je 168 respondentů)je 

spíše spokojeno s ochotou a vstřícností pracovníků MěÚ a jen 4 % (11 respondentů) je 

velmi nespokojeno. 

 

9,23%

71,92%

14,62%
4,23%

5. Jak jste celkově spokojeni s životem ve 
Vratimově?

velmi spokojen/a

spíše spokojen/

spíše nespokojen/a

velmi nespokojen/a

4,60%

20,31%

44,06%

31,03%

6. Jak hodnotíte kvalitu (stav) životního 
prostředí ve Vratimově a okolí?

dobré

spíše dobré

spíše špatné

špatné
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6,98%

65,12%

23,64%

4,26%

7. Jste spokkojeni s ochotou a vstřícností 
pracovníků MěÚ?

velmi spokojen/a

spíše spokojen/

spíše nespokojen/a

velmi nespokojen/a

 

 

 

 

 

Graf č. 8Otázka č. 7 

V otázce č. 8 jsem se respondentů ptala, jestli si myslí, ţe se město dostatečně stará 

o seniory a jiné sociální skupiny obyvatelstva. Na tuto otázku odpovědělo 249 osob, ze 

kterých si 142 osob(to je 54 %) myslí, ţe spíše ano a 61 osob(coţ je 23 %) si myslí, ţe 

spíše ne. Podle věkového sloţení respondentů si 32 osob(12 %)ve věku od 46 let a více 

myslí, ţe se město dostatečně stará o seniory a 28 osob (11 %) myslí, ţe se dostatečně 

nestará.  

Poslední 3 uzavřené otázky se respondentů ptaly na spokojenost s informovaností 

o dění ve městě, na místa kde respondenti nejčastěji hledají informace a propagaci 

města.Podrobné vyhodnocení těchto otázek ukazují tabulky č. 5,6 a 7. 

Z vyhodnocení dotazníků vyplynulo, ţe 58 % (151 respondentů) je spokojeno nebo 

spíše spokojeno s informovaností o práci MěÚ a jeho akcích a 42 % (108 respondentů)je 

spíše nespokojeno nebo nespokojeno. Informace o dění ve městě respondenti nejčastěji 

vyhledávají ve Vratimovských novinách (75 % respondentů). Tyto noviny vycházejí 1x za 

měsíc a dostává je kaţdá domácnost do poštovní schránky. Ţádný respondent nevyhledává 

informace o dění ve městě prostřednictvím městského zastupitelstva. 

Co se týče propagace města, nejvíce respondentů (121, coţ je 41 %) si myslí, ţe 

město spíše není dostatečně propagováno. A jen 6 % si myslí, ţe ano. 
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Tabulka č. 5 Vyhodnocení otázky č. 9 

Otázka č. 9 dotazníky internet celkem procenta 

ano 32 8 40 15,44% 

spíše ano 79 32 111 42,86% 

spíše ne 62 26 88 33,98% 

ne 12 8 20 7,72% 

 

 

Tabulka č. 6 Vyhodnocení otázky č. 10 

Otázka č. 10 dotazníky internet celkem procenta 

Vratimovské noviny 142 55 197 75,19% 

webové stránky města 27 14 41 15,65% 

úřední deska 9 0 9 3,44% 

zastupitelstvo 0 0 0 0,00% 

jinde 10 5 15 5,73% 

 

 

Tabulka č. 7 Vyhodnocení otázky č. 11 

Otázka č. 11 dotazníky internet celkem procenta 

ano 13 3 16 6,13% 

spíše ano 57 14 71 27,20% 

spíše ne 84 37 121 46,36% 

ne 33 20 53 20,31% 

 

Otázka č. 12 se řadí mezi otázky škálové. Respondenti zde měli oznámkovat (tak 

jako ve škole od 1 do 5) spokojenost s nabízenými sluţbami ve Vratimově. Průměrné 

známky jednotlivých sluţeb ukazuje tabulka č. 8. 

Po vyhodnocení výsledků bylo zjištěno, ţe obyvatelé města jsou spíše spokojeni 

s nabízenými sluţbami ve městě (ţádná sluţba není hodnocena známkami 4 nebo 5). 

Nejvíce jsou obyvatelé spokojeni se zásobováním plynem a elektrickou energií, 

dostupností zdravotní péče a ostatními sluţbami. Nejhoršími známkami byla ohodnocena 

ochrana ţivotního prostředí, oprava a údrţba komunikací a moţnost zaměstnání. 
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Tabulka č. 8Vyhodnocení spokojenosti obyvatel s nabízenými službami 

Oprava a údrţba komunikací 3,4 Úroveň restaurací 2,1 

Mnoţství parkovacích míst 2,7 
Osobní sluţby (holičství, kadeřnictví, 

apod.) 
2 

Výstavba nových bytů a domů  3,1 Moţnosti a podmínky pro podnikání 3 

Dostupnost bydlení pro obyvatele 

města 
2,8 Moţnosti zaměstnání 3,4 

Ochrana ţivotního prostředí  3,6 Školství (školky a základní školy) 2 

Odvoz a likvidace odpadů 2,5 Dostupnost zdravotní péče 1,9 

Zásobování plynem, el. energií 1,9 Lékárna 2,2 

Dostupnost Městské hromadné 

dopravy 
2,1 Pečovatelská a ošetřovatelská sluţba 2,2 

Práce policie ČR ve městě 2,8 Sport a relaxace 2,5 

Zásobování a úroveň obchodů 

s potravinami 
2 Nabídka kulturních akcí 2,6 

Pestrost obchodů s ostatním zboţím 2,8 Tradiční oslavy a svátky ve městě 2,6 

         

Poslední 3 otázky byly otevřené. Respondenti mohli vyjádřit svůj názor na to, jaké 

sluţby nebo zařízení ve městě postrádají a jaké si myslí, ţe má město silné a slabé stránky. 

Na otázku č. 13 odpovědělo celkem 165 osob. 52 osob, coţ je 32 % respondentů, 

ve Vratimově nejvíce postrádá víceúčelovou halu, 36 osob hřiště pro děti, 10 osob domov 

pro seniory, 8 osob rychlé občerstvení, 8 osob obuvnictví, 7 osob lékárnu, 5 osob větší 

obchodní centrum a dalších 5 osob městský park. Ostatní odpovědi byly zastoupeny 1 max. 

2 respondenty.  

Na otázku č. 14 odpovědělo celkem 128 osob. Nejvíce respondentů (28 osob, coţ je 

22 %) si ve Vratimově nejvíce váţí práce Domu dětí a mládeţe Vratimov, coţ je 

příspěvková organizace starající se o volnočasové aktivity dětí ve Vratimově. Dále 

vyzdvihují výhodnou polohu města (27 osob, coţ je 21 %). Mezi odpověďmi, které se dále 

vyskytovaly ve větší míře, bylo také městské koupaliště (10 osob), dostatek zeleně 

(8 osob), kulturní středisko a kino (8 osob), moţnost sportovního vyţití (7 osob) a školství 

(7 osob).Ostatní odpovědi byly zastoupeny 1 max. 3 respondenty. 

 Na otázku č. 15 odpovědělo 182 osob. Nejvíce respondentů (45 osob, coţ je 25 %) 

se stydí za špatnou kvalitu ovzduší a ţivotního prostředí. Dále občané upozorňují na špatný 

stav komunikací (31 osob, coţ je 17 %), nepřizpůsobivé občany, jako jsou bezdomovci, 
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vandalové a drogově závislí občasné (20 osob), průmyslovou zónu (16 osob), vzhled města 

a jeho náměstí (10 osob), nové vedení města (8 osob) a velký provoz na místních 

komunikacích (7 osob).Ostatní odpovědi byly zastoupeny méně často.  

4.3. Testování hypotéz 

Testování hypotéz ověřuje správnost nebo nesprávnost hypotéz definovaných na 

začátku šetření. U tohoto šetření jsem pouţila test relativní četnosti.Výsledky ukazuje 

tabulka č. 9. [20] 

Nulová hypotéza je: H0: π = π0 

Alternativní hypotéza je:H1: π > π0 

Jestliţe provádíme náhodný výběr dostatečného rozsahu, pouţijeme jako testové 

kritérium statistiku 𝑈 =
𝑝− π0

 
π0 (1− π0)

𝑛

,která má při platnosti H0 asymptoticky normálové 

normální rozloţení, kde p je výběrová relativní četnost. Hladinu významnosti 

volímeα = 0,05 a kritický obor u ≥ 1,645. 

Tabulka č. 9 Testování hypotéz 

 

Testovaná 

hypotéza 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Celkový 

počet 

respondentů 
260 261 256 261 261 262 261 259 261 260 

Počet 

odpovědí 
211 174 199 115 60 254 248 48 242 45 

Výběrová 

relativní 

četnost p 
0,812 0,667 0,777 0,441 0,230 0,969 0,950 0,185 0,927 0,173 

H0: π = 0,45 0,2 0,3 0,5 0,3 0,5 0,4 0,15 0,5 0,5 

H1: π ≥ 0,45 0,2 0,3 0,5 0,3 0,5 0,4 0,15 0,5 0,5 

Hodnota 

testového 

kritéria 
11,718 18,848 16,666 -1,919 -2,472 15,198 18,144 1,592 13,803 -10,543 

Kritický 

obor 
1,645 1,645 1,645 1,645 1,645 1,645 1,645 1,645 1,645 1,645 

Výsledek 
Přijetí 

H1 
Přijetí 

H1 
Přijetí 

H1 
Zamítnutí 

H1 
Zamítnutí 

H1 
Přijetí 

H1 
Přijetí 

H1 
Zamítnutí 

H1 
Přijetí 

H1 
Zamítnutí 

H1 
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 Po vyhodnocení hypotéz mohu říct, ţe z 10 na začátku definovaných hypotéz bylo 

6 hypotéz potvrzeno a 4 hypotézy byly zamítnuty.  

4.4. SWOT analýza Vratimova 

Na základě prostudování dostupných informací, výsledkům výzkumu a vlastním 

zkušenostem, byly určeny silné a slabé stránky města, příleţitosti ke zlepšení a hrozby. 

Silné stránky: 

 S1- výhodná poloha města, dostupnost MHD, 

 S2 - dostatek prostoru pro relaxaci, odpočinek a sport, 

 S3- velmi dobré podmínky pro kulturní a společenské vyţití občanů, 

 S4- dostatečná síť škol a školských zařízení, 

 S5- čistota a dostatek zeleně, 

 S6- kvalitní prostředí pro bydlení, 

 S7- vhodné plochy pro výstavbu nových rodinných domů, 

 S8 - zásobování a úroveň obchodů s potravinami. 

Slabé stránky: 

 W1- nedobudování kanalizace, v některých částech města plynofikace, 

 W2 - velmi špatný stav jak místních, tak státních komunikací a chodníků,  

 W3 - problémy s nepřizpůsobivými občany města  

 W4 - nedostatek parkovacích míst, 

 W5- nadměrná doprava 

 W6- průmyslová zátěţ, vytápění domů tuhými palivy - špatná kvalita ovzduší 

 W7- chybí zařízení pro seniory, dětská hřiště a místa pro mládeţ. 

Příleţitosti: 

 O1- nová bytová výstavba, 

 O2 - přivést obyvatele k aktivnějšímu zájmu o rozvoj obce, 

 O3 - vybudování dětských hřišť, 

 O4 - posílení chybějících sluţeb (konkurenční lékárna, obchod s potravinami v 

okrajových částech města, cukrárna, rychlé občerstvení, local TV,…), 
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 O5 - zlepšení péče o seniory (domov důchodců), 

 O6 - postavení nové víceúčelové haly, 

 O7 - zlepšení čerpání dotací z EU, 

 O8 -rozvoj středního a malého podnikání. 

Hrozby: 

 T1 - dopravní zátěţ, 

 T2 - nedostatek financí, 

 T3 - znečištění ovzduší - lokální topení a velké podniky, 

 T4 - rostoucí kriminalita, 

 T5 - nezískání financí z EU, 

 T6 - průmyslová zóna v centru města, skládka odpadů, spalovna odpadů. 

4.4.1. Vyhodnocení SWOT analýzy 

Zjištění faktorů ovlivňujících město by nemělo být posledním krokem ve SWOT 

analýze. Bohuţel se setkáváme s tím, ţe města, ale i některé firmy, vyjmenují jednotlivé 

faktory a dále se analýzou nezabývají.  

Dalším důleţitým krokem by proto mělo být určení vhodné strategie, kterou se 

budeme dále řídit.  

Pro vyhodnocení této SWOT analýzy a zjištění vhodné strategie byly pouţity 2 

metody. 

V rámci první metody tzv. Plus – mínus matice byly porovnávány vazby mezi výše 

uvedenými silnými a slabými stránkami a příleţitostmi a hrozbami. Vzájemný vztah byl 

znázorněn takto: 

- pozitivní vztah + 

- silně pozitivní vztah ++ 

- negativní vztah - 

- silně negativní vztah -- 

- ţádný vzájemný vztah 0 
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Expertním odhadem a na základě vlastní zkušenosti a poznání byla vytvořena 

tabulka a potřebná matice. Z tabulky Plus - minus matice, která je uvedena v příloze č. 2, 

vyplývají nejsilnější pozitivní vazby a zároveň určení vhodné strategie. Díky spojení2 

nejsilnějších faktorů nám vznikne průnik nacházející se v oblasti S-O strategie. 

V rámci druhé metody byly opět expertním odhadem  a na základě vlastních 

zkušeností přiřazeny jednotlivým výše uvedeným faktorům hodnoty od 10 do -10, podle 

toho jak silně ovlivňují město (hodnota 10 představuje nejlepší hodnocení, hodnota -10 

nejhorší hodnocení), viz. tabulka č. 10.  

Tabulka č. 10  SWOT analýza 

SWOT analýza města VRATIMOV 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

Výhodná poloha města, dostupnost MHD (10) Nedobudování kanalizace, v některých částech 

města plynofikace (-7) 

Dostatek prostoru pro relaxaci, odpočinek a sport (7) Velmi špatný stav jak místních, tak státních 

komunikací a chodníků (-10) 

Velmi dobré podmínky pro kulturní a společenské 

vyţití občanů (7) 

Problémy s nepřizpůsobivými občany města (-5) 

Dostatečná síť škol a školských zařízení (7) Nedostatek parkovacích míst (-6) 

Čistota a dostatek zeleně (8) Nadměrná doprava (-9) 

Kvalitní prostředí pro bydlení (8) Průmyslová zátěţ, vytápění domů tuhými palivy - 

špatná kvalita ovzduší a ţiv. Prostředí (-10) 

 

Vhodné plochy pro výstavbu nových rodinných 

domů (5) 

Chybí zařízení pro seniory, dětská hřiště a místa pro 

mládeţ (-8) 

Zásobování a úroveň obchodů s potravinami (8)  

průměr: 6; suma: 60 průměr: -7,86; suma:-55 

PŘÍLEŢITOSTI OHROŢENÍ 

Nová bytová výstavba (6) Dopravní zátěţ (-10) 

Přivést obyvatele k aktivnějšímu zájmu o rozvoj  

obce (9) 

Nedostatek financí (-8) 

Vybudování dětských hřišť (10) Znečištění ovzduší - lokální topení a velké podniky 

(-10) 

Posílení chybějících sluţeb (konkurenční lékárna, 

obchod s potravinami v okrajových částech města, 

cukrárna, rychlé občerstvení, local TV,…) (7) 

Rostoucí kriminalita (-8) 

Zlepšení péče o seniory (domov důchodců,…) (7) Nezískání financí z EU (-8) 

Postavení nové víceúčelové haly (10) Průmyslová zóna v centru města, skládka odpadů, 

spalovna odpadů (-9) 

Zlepšení čerpání dotací z EU (9)  

Rozvoj středního a malého podnikání (5)  

průměr: 7,86;suma: 63 průměr: -8,83; suma: -53 
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Zjištěné součty byly naneseny do grafu, byly porovnány vzájemné vztahy mezi 

silnými stránkami a slabými stránkami, příleţitostmi a hrozbami a byla určena poloha 

v příslušném kvadrantu. Z grafu č. 9 vyplývá, ţe převaţují silné stránky nad slabými 

stránkami a příleţitosti nad hrozbami a opět se nacházíme, tak jako u první metody, 

v kvadrantu určujícím pouţití S-O strategie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 9 Grafické vyhodnocení SWOT analýzy 
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5. Návrhy a doporučení 

 

V předcházející kapitole byly podrobně analyzovány výsledky výzkumu 

a vytvořena a vyhodnocena SWOT analýza. V této kapitole budou doporučeny 

představitelům obce konkrétní návrhy, které by mohly přispět ke zvýšení spokojenosti 

obyvatel a rozvoji města. 

Z obou předchozích metod vyhodnocení SWOT analýzy vyplývá, ţe se město 

nachází v kvadrantu určující pouţití S-O strategie. S-O strategie znamená vyuţití silných 

stránek města pro rozvoj nabízejících se příleţitostí. 

Mezi nejsilnější stránky města Vratimova patří jeho poloha z hlediska dostupnosti 

a blízkosti větších okolních měst, čisté a klidné prostředí s dostatkem zeleně a kvalitní 

bydlení. Obyvatelé města mají dostatek prostoru pro relaxaci, kulturní i sportovní vyţití 

a o děti a mladé obyvatele se stará rozsáhlá síť školských zařízení. Všechny tyto silné 

stránky lákají do Vratimova stále nové občany a město se rok od roku rozrůstá. 

S rostoucím počtem občanů přibývají i nároky na novou výstavbu bytůa posílení 

chybějících sluţeb. Zde vidím jako velkou příleţitost přilákat investory a najít vhodnou 

plochu pro výstavbu nových bytů a prostor pro chybějící sluţby. Jako vhodná plocha se mi 

například jeví travnatá plocha mezi ulicemi Datyňská, Na Příčnici a Obvodová vedle 

Základní školy Datyňská. Satelitní snímek ukazuje obrázek č. 10. 

 

 

 

 

 

 

 

[15] 

Obrázek č. 11 Vhodná plocha pro výstavbu nových bytů a chybějících služeb 
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Občané mají sice dostatek prostoru pro sportovní vyţití, ale pouze pod širým 

nebem. Město postrádá víceúčelovou halu, která by nabízela například sluţby fitness 

centra, sauny, tělocvičny a dalších. Díky výhodné poloze města se dá předpokládat, ţe by 

tuto halu nenavštěvovali jen občané Vratimova, ale byla by vyuţívána i obyvateli ostatních 

obcí a měst a mohly by se zde konat například různá přespolní utkání. Zde vidím moţnost 

vyuţití dotací z EU. 

Stejně jako prostor pro sportovní vyţití, tak město postrádá i dětská hřištěa zařízení 

pro seniory. I zde je třeba najít způsob jak vyuţít této příleţitosti a najít vhodná nevyuţitá 

místa a pozemky ve vlastnictví města a zajistit dotace z nejrůznějších zdrojů. 

Z výsledků výzkumu také vyplývá, ţe většina obyvatel je spokojena s ţivotem ve 

městě. Aby se město mohlo i nadále rozvíjet a upevňovat své postavení je třeba přivést 

občany k aktivnějšímu zájmu o rozvoj obce. Je nezbytné občany informovat o změnách 

a připravovaných akcích, tak aby mohli vyjádřit svůj souhlas, případně navrhnout lepší 

řešení. Toto je moţné například pravidelnými besedami s vedením města, diskuzním fórem 

nebo dotazníkovým šetřením na webových stránkách města. 

 V rámci zlepšení čerpání dotací z EU je třeba předem vytipovat vhodné projekty, 

do kterých by se město mohlo zapojit a připravit potřebné podkladypro přípravu 

investičních akcí. Bez řádné přípravy a prostudování potřebných materiálů nelze na dotace 

dosáhnout. 

 Výše uvedené návrhy se zaměřují na zlepšení silných stránek a vyuţití příleţitostí. 

Město by ale nemělo zapomínat na svá slabá místa. Za nejslabší stránku občané povaţují 

zhoršený stav ovzduší a ţivotního prostředí a špatný stav místních i státních komunikací.  

Zhoršený stav ovzduší je jednak způsoben vlivem průmyslu okolních firem, 

zvýšenou dopravní vytíţeností a nepovoleným naváţení látek z Ostravských lagun a jejich 

zpracováváním v  areálu bývalých Vratimovských papíren. Bohuţel si za zhoršenou situaci 

mohou i samotní občané, kteří spalují nevhodná tuhá paliva a nebezpečné odpady při 

vytápění domů a ve volném prostranství. V tomto případě bych doporučila, aby se vedení 

města zaměřilo především na větší kontrolování a sankcionování občanů například 

zpřísněnou obecní vyhláškou. 
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Špatný stav komunikací je dát velkou dopravní vytíţeností a průjezdem kamionů do 

okolních firem. V tomto případě by se vedení města mělo spojit s představiteli Regionu 

Slezská brána a okolních větších měst a společně se snaţit tuto otázku řešit, protoţe se 

netýká pouze Vratimova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kateřina Hrdá: SWOT analýza v podmínkách municipalit 
 

2011 Stránka 38 
  

6. Závěr 

 

Z diplomové práce je evidentní, ţe strategické plánování by mělo být pro obce 

nutností. Díky dlouhodobémuplánování obce zabezpečují svůj rozvoj tím, ţe nekladou 

důraz pouze na současný stav, ale také na stav budoucí. Aktivity, které jsou dlouhodobého 

charakteru, musí obec předem dobře naplánovat, aby neohrozila svoji finanční situaci, 

rozvoj podnikání na svém území, ţivotní úroveň občanů a další rozvoj svého území. Díky 

strategickému plánování a především SWOT analýzy můţou obce odhalit své silné a slabé 

stránky a tato zjištění vyuţít pro další rozvoj. Důleţitým faktorem je také zapojení občanů 

a všech zájmových skupin do strategického plánování a zjišťování jejich potřeb 

a spokojenosti.  

Cílem diplomové práce proto byla analýza spokojenosti obyvatel jednak s ţivotem 

ve městě, tak i s činností městského úřadu a následně návrh na zlepšení kvality ţivota 

v městě. Z výsledků výzkumu vyplývá, co by si občané ve Vratimově přáli zlepšit, čeho si 

váţí, nebo naopak co jim vadí.  

Díky spolupráci s vedením města a konzultací jednotlivých otázek, týkajících se 

zlepšení ţivota v obci, jsem si udělala přehled o tom, jak určité věci fungují v praxi. 

Z pohledu občanů to mnohdy vypadá, ţe se představitelé obcí nesnaţí řešit problémy 

a nevnímají hlasy obyvatel. Praxe je ale taková, ţe by vedení města velmi rádo zkvalitnilo 

ţivot ve městě, ale na větší investice není dostatek finančních prostředků. Co se týče 

významnějších investičně nákladných projektů financovaných z EU, ale i národními 

programy, tak je stěţejním problémem participace programů, coţ znamená 

spolufinancování z městského  rozpočtu, a také sloţitost procesu vedoucí k samotnému 

přiznání dotací. Participace znamená u velkých projektů i několikasetmilionové částky, coţ 

je suma, na kterou malé obce velmi těţko dosahují. 

I přesto ale věřím, ţe se nové vedení města bude snaţit zlepšovat kvalitu ţivotave 

městě a ţe výsledky mého výzkumu, SWOT analýzy a konkrétní návrhy a doporučení jim 

k tomu pomohou. 
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Příloha č. I 

Dobrý den, jsem studentka Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a pro 

zpracování své diplomové práce bych potřebovala znát Váš názor na ţivot ve městě Vratimov.  

Cílem dotazníků a diplomové práce je zjištění slabých a silných stránek města, které 

poslouţí městu jako podklad pro další rozvoj.  

Dotazník 

1. Jak dlouho ţijete ve Vratimově? 

a) méně jak 10 let, b) v rozmezí 10-20 let, c) více jak 21 let d) jsem starousedlík
* 

*
starousedlík= obyvatel Vratimova ţijící ve Vratimově více jak 21 let, narodil se zde a má zde rodinné 

kořeny 

2. Do jaké věkové kategorie spadáte? 

a) 14-25 let, b) 26-45 let, c) 46-60let, d) 61 a více let 

3. Pohlaví 

a) ţena, b) muţ 

4. Myslíte si, ţe se situace po volbách do zastupitelstva v roce 2010 nějakým způsobem změní? 

A případně jakou oblast prioritně by měl podle Vás městský úřad a nově zvoleni 

představitelé města řešit? 

a) ano k lepšímu, b) ne nic podstatného se nezmění, c) ano k horšímu 

……………………………………………………………………………………… 

5. Jak jste celkově spokojeni s ţivotem ve Vratimově? 

a) velmi spokojen/a, b) spíše spokojen/a, c) spíše nespokojen/a, d) velmi nespokojen/a 

6. Jak hodnotíte kvalitu (stav) ţivotního prostředí ve Vratimově a v okolí? 

a) dobré, b) spíše dobré, c)spíše špatné, d) špatné 

7. Jste spokojeni s ochotou a vstřícností pracovníků MěÚ? 

a) velmi spokojen/a, b) spíše spokojen/a, c) spíše nespokojen/a, d) velmi nespokojen/a 

8. Myslíte si, ţe se město dostatečně stará o seniory a jiné sociální skupiny obyvatelstva? 

a) ano, b) spíše ano, c) spíše ne, d) ne 

9. Jste spokojeni s informovaností o práci Městského úřadu a jeho akcích? 

a) ano, b) spíše ano, c) spíše ne, d) ne 
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10. Kde vyhledáváte nejčastěji informace o dění ve městě? 

a) Vratimovské noviny, b) webové stránky města, c) úřední deska, d)zastupitelstvo, e) jinde 

11. Myslíte si, ţe je město dostatečně propagováno?  

a) ano, b) spíše ano, c) spíše ne, d) ne 

12. Oznámkujte prosím (tak jako ve škole od 1 do 5) spokojenost s úrovní sluţeb ve 

Vratimově. 

Oprava a údrţba komunikací   Úroveň restaurací   

Mnoţství parkovacích míst   Osobní sluţby (holičství, kadeřnictví, 

apod.)   

Výstavba nových bytů a domů    Moţnosti a podmínky pro podnikání   

Dostupnost bydlení pro obyvatele 

města 

  Moţnosti zaměstnání 

  

Ochrana ţivotního prostředí    Školství (školky a základní školy)   

Odvoz a likvidace odpadů   Dostupnost zdravotní péče   

Zásobování plynem, el. energií   Lékárna   

Dostupnost Městské hromadné 

dopravy 

  Pečovatelská a ošetřovatelská sluţba 

  

Práce policie ČR ve městě   Sport a relaxace   

Zásobování a úroveň obchodů 

s potravinami 

  Nabídka kulturních akcí 

  

Pestrost obchodů s ostatním zboţím   Tradiční oslavy a svátky ve městě   

 

13. Které sluţby nebo zařízení ve městě postrádáte? 

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

14. Čeho si ve Vratimově nejvíce váţíte/ceníte? (silné stránky města) 

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

15. Za co se ve Vratimově stydíte? (slabé stránky města) 

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

Děkuji za ochotu a čas strávený nad vyplněním tohoto dotazníku a věřím, ţe pomůţe 

k rozvoji našeho města. S přáním krásného dne Bc. Kateřina Hrdá
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Příloha č. II 

  

Příleţitosti Hrozby 

 

  

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 T1 T2 T3 T4 T5 T6 Součet 
S

il
n
é 

st
rá

n
k
y
 

S1 ++ 0 0 + 0 0 + ++ - 0 0 0 0 - 4 

S2 0 + ++ 0 0 ++ ++ 0 - - -- 0 - - 1 

S3 0 + 0 0 0 0 + 0 0 -- 0 0 - 0 -1 

S4 0 0 0 0 0 0 + 0 0 - 0 0 - 0 -1 

S5 ++ + 0 0 0 0 + 0 -- 0 -- 0 0 -- -2 

S6 ++ + 0 0 0 0 + 0 -- 0 -- - 0 -- -3 

S7 ++ + 0 + 0 0 + 0 - 0 -- 0 0 - 1 

S8 + 0 0 ++ 0 0 0 ++ 0 0 0 0 0 0 5 

S
la

b
é 

st
rá

n
k
y
 

W1 -- 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0 0 -- 0 -6 

W2 0 0 0 0 0 0 0 0 -- - 0 0 0 0 -3 

W3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 -2 

W4 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 -2 

W5 - 0 0 0 0 0 0 0 -- 0 -- 0 0 - -6 

W6 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 -- 0 0 -- -6 

W7 - - + 0 + + + 0 0 - 0 0 0 0 3 

 

Součet 3 4 3 4 1 3 7 4 -13 -6 -12 -3 -5 -10 

  

 


