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Anotace 

Analýza strategického plánování rozvoje obcí a návrh systému pro hodnocení výkonnosti 

dosahování strategických cílů 

Práce poskytuje pohled na oblast uplatňování strategického plánování rozvojových aktivit na 

úrovni obce. V rámci rešerše uskutečněných výzkumů je možné konstatovat, že existuje pouze 

malá snaha zjišťovat, jak je účinné strategické plánování na úrovni místní samosprávy.  

Hlavním cílem práce je zhodnotit míru uplatňování strategického plánování na úrovni obcí, dále 

navrhnout a ověřit aplikovatelnost systémové koncepce pro tvorbu indikátorů výkonnosti 

strategických rozvojových cílů. Účelem práce je nabídnout managementu obcí nástroj pro 

zlepšení strategického plánování a měření dosahování strategických cílů. 

Prostřednictvím výběrového šetření byla zhodnocena míra uplatňování strategického řízení 

rozvoje obcí Moravskoslezského kraje za využití statistických nástrojů (analýza četností, 

binomický test, korelační analýza závislostí). Je možné zobecnit, že management obcí 

Moravskoslezského kraje strategicky plánuje, ale neevaluuje dosažené výsledky dle předem 

stanovených kvantifikovaných indikátorů výkonnosti.  

Následně je navržen, ověřen a validován návrh metodické koncepce pro tvorbu a měření 

indikátorů výkonnosti strategických cílů s využitím metody intervenční logiky. Nástroj umožní 

managementu obcí měřit vytvořenou hodnotu a posoudit účinky vlastní rozvojové politiky 

s cílem zlepšit účinky strategického plánování. Aplikovatelnost navržené koncepce je ověřena 

v konkrétních podmínkách obce a delfskou metodou posouzena skupinovým názorem expertů. 

Navržený systém je vhodný pro kategorie obcí  od 10 tis. obyvatel a více. 
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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. 

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

rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. 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.  

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. 



6 

 

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. V následujících subkapitolách je představen cíl, dílčí cíle, 

hypotézy a struktura práce, jež jsou součástí úvodní části práce. 

1.1 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).    

b) Prostřednictvím vlastního výběrového šetření analyzovat uplatňování procesů 

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

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

indikátorů výkonnosti dosahování strategických cílů (kap. 4). 

Pro účely doktorské dizertační práce byly stanoveny dvě hypotézy.  Vstupní předpoklad (H1) 

bude ověřen metodou statistické významnosti, vstupní předpoklad (H2) bude 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). 

1.2 Struktura práce  

Koncepce doktorské dizertační práce je představena prostřednictvím dílčích výzkumných cílů, 

které tvoří základní strukturu práce.  
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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). 

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. 

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.  
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b) Prostřednictvím vlastního výběrového šetření analyzovat uplatňování procesů 

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

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. 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.  

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.  

c)  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 

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.  
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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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2 TEORETICKO-METODICKÁ VÝCHODISKA A SOUČASNÝ STAV 

STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ ROZVOJE OBCÍ 

V následující teoreticko-metodologické části jsou charakterizovány základní východiska pro 

oblast strategického plánování a řízení, které jsou dány do souvislostí s problematikou řízení 

rozvoje obcí. Výběr teoretických poznatků byl stanoven s ohledem na téma práce, stanovený 

cíl a obor studia.  

Strategické řízení a plánování je představeno základními definicemi, pojmy a principy a jsou 

objasněny základní kroky strategického plánovacího procesu. Od širšího konceptu 

strategického řízení a plánování se prostřednictvím strategické kontroly dostaneme k 

problematice výkonnosti. Jsou zde uvedeny základní pojmy, definice a klasifikace indikátorů 

výkonnosti.  Dále jsou představeny přístupy pro nastavení, měření a hodnocení výkonnosti 

uplatňované v prostředí veřejných institucí.  

Výkonnost na úrovni obcí je možné nastavit, měřit a hodnotit prostřednictvím strategie rozvoje, 

proto je nutné objasnit souvislosti mezi legislativním mandátem obce a kompetencemi místní 

samosprávy ke strategickému plánování.  Postavení obce je také charakterizováno z pohledu 

ostatních územních jednotek odpovědných za řízení rozvoje území. V posledním kroku 

teoretické části jsou definována specifika místní samosprávy jako orgánu odpovědného za 

účinné  rozvoje obcí.  

2.1 Definice a základní principy pro strategické řízení a plánování 

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. Halachmi (1986) poukázal na to, že strategie, 

strategické řízení a strategické plánování nejsou identické myšlenky. Tyto pojmy jsou úzce 

spojeny, z nichž každý termín má své explicitní vymezení. Praxe však má tendenci využívat 

pojmy rozmazaně, a to zejména pojmy strategického plánování a strategického řízení. Nejasné 

definice pojmů znamenají, že někteří výzkumníci používají strategické plánování, kdy jiní 

výzkumníci hovoří o strategickém řízení. Dále jsou specifikovány pojmy strategie, strategické 

řízení, strategické plánování a je nastíněna provázanost těchto konceptů. 
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Mnoho lidí chápe strategii jako jakýkoliv plán či program, avšak dobrá strategie je taková, jíž 

výsledkem bude vynikající ekonomická či společenská výkonnost (Porter, 1989). Metodický rámec 

oboru strategie položil Porter (1989) ve svém článku What is Strategy, který je také jedním 

z nejvlivnějších článků pro odvětví strategie. Dle Portera (1989), Joyce a další (2001) se strategie 

zaměřuje na obsah, nikoli na proces. Zaměřuje se na to „kde jsme nyní a kde chcete být“ nikoliv na 

formální plánování nebo na proces rozhodování. Strategie znamená záměrně volit různorodý soubor 

činností k poskytování jedinečného mixu hodnoty.  

Nosná strategie je dle Portera (1989) určována svou způsobilostí splnit pět základních kritérií. První 

kritériem je vytvořit jedinečnou hodnotovou nabídku a předložit ji svým zákazníkům. Ve druhém 

Porterově kritériu se jedná o vytvoření na míru přizpůsobeného, jedinečného hodnotového řetězce 

převedeného do podoby smysluplné strategie, která nese soubor činností lišících se od činností 

vykonávaných soupeři. Konkurenční výhoda pak spočívá v tom, že činnosti jsou vykonávány jinak 

nebo jsou vykonávány jiné činnosti. Třetí kritérium může být nejnáročnější, jedná se schopnost 

přijímat vylučovací rozhodnutí odlišná od rozhodnutí soupeřů, například odmítnout některé 

zákazníky, abychom mohli poskytovat lepší služby.  Vylučování je ekonomickým zdrojem pro 

odlišení a soupeřům znesnadňuje napodobování. Čtvrtým kritériem strategie je vytvoření 

strategického souladu mezi vztahy jednotlivých činností konaných  v rámci hodnotového řetězce, 

která zesiluje konkurenční výhodu.  Vytvořit si konkurenční výhodu, poznat hodnotu, dosáhnout 

jedinečného přizpůsobení hodnotového řetězce, dosáhnout přijetí a realizace vylučovacích 

rozhodnutí i strategického souladu vyžaduje určitý čas a v tom je role časové kontinuity, jako pátého 

kritéria strategie. 

V začátcích své kariéry Porter určil soubor tří obecných strategií: strategie (i) úzkého zaměření; (ii) 

diferenciace a (iii) nákladového prvenství. Úzké zaměření strategie odkazuje k šíři zákazníků a 

potřeb, které firma uspokojuje. Strategie odlišení (diferenciace) dovoluje firmě účtovat s přirážkou 

a strategie nákladového prvenství dovoluje konkurovat prostřednictvím nabídky nejnižší relativní 

ceny. Současně Porter popsal strategickou chybu, která vešla ve známost jako „uváznutí někde 

uprostřed“ (Margretta, 2012). Porter také říká, že ten, kdo nevyužívá jeden ze tří výše uvedených 

principů strategie, nemá strategii. 

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. Procesní hledisko odkazuje na široké množství nástrojů nebo analýz 
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využívaných manažery k určování směřování veřejné instituce.  Procesní nástroje zahrnují 

širokou škálu konceptů, které pomáhají manažerům plánovat budoucnost a formulovat strategii. 

Mezi základní procesy patří: strategické plánování; řízení lidí zapojených do strategie; řízení 

výkonnosti a finanční řízení strategie.  

Obsahové hledisko strategie se vztahuje k dlouhodobé orientaci organizace se zaměřením na 

ovlivňování vnitřních a vnějších vlivů. Existuje různá typologie obsahu strategie. Poslední 

přináší například Boyne, Walker (2010),  který rozděluje strategický postoj u veřejných institucí 

na typy (i) průkopník; (ii) obhájce a (iii) reaktor. Průkopníci jsou ve svých strategiích zaměřeni 

na hledání nových řešení a přístupů.  Obhájci se snaží o zachování současných základních 

operací. Reaktoři reagují až na základě tlaku svého okolí.    

Strategie obvykle obsahuje formulaci strategických cílů a jednotlivých strategií jako 

alternativních cest pro dosažení daných cílů. Určení strategických cílů je velmi složitou a 

náročnou činností, za niž zodpovídá vrcholový management podniku. Strategické cíle orientují 

a sjednocují veškerou činnost, přispívají k vytváření kultury organizace, ovlivňují její budoucí 

výkonnost a efektivnost. Základní problém při vymezení strategických cílů spočívá v tom, že 

tyto cíle bývají vymezeny jen obecně a verbálně a v důsledku toho často i vágně. Měřitelnost 

strategických cílů je tedy jedním ze základních předpokladů implementace strategického plánu 

do praktické realizace. 

V prostředí obcí je strategie veřejným dokumentem obce. Proto je nanejvýš vhodné, aby po 

jejím dokončení a schválení byla zajištěna její dostupnost pro veřejnost a další zájmové skupiny 

a také pro další instituce – okolní obce, mikroregion, kraj a podobně. To je důležité také proto, 

aby tyto subjekty reflektovaly vzniklou strategii při plánování svého rozvoje (zejména z důvodu 

možného střetu záměrů, např. rozvoj cestovního turismu x rozvoj podnikání apod.) Kvalitně 

zpracovaná strategie může být také dobrým marketingovým nástrojem, prostřednictvím kterého 

může město či obec komunikovat své záměry při rozvoji svého území (Václavková, 2014). 

Další pojmem je strategické plánování. První strategické plány byly zpracovány v soukromém 

sektoru od 60. let minulého století. Svou aplikaci strategické plánování také nachází v prostředí 

veřejné sféry, zejména od 80. let 20. století.  První strategické plány využívají analytické vzory 

strategického uvažování a jsou zaměřeny na příležitosti či ohrožení uvnitř organizačního 

prostředí.   
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Dle Brysona (2011) strategické plánování pomáhá lídrům a manažerům veřejného sektoru 

přemýšlet, učit se a jednat strategicky. Strategické plánování má své výhody, ale i limity. 

Strategické plánování je uváženým a disciplinovaným přístupem pro tvorbu základních 

rozhodnutí a činností, které formují a provázejí podstatu organizace, čím a kým je a proč.  

Strategické plánování je proces, během kterého se přijímají rozhodnutí, jejichž smyslem je 

získat lepší pozici, než je pozice současná. Tato komplexnost a rozsáhlost vedla k vypracování 

teorií a technik, které popisují proces formulování strategie systematickým způsobem. Košťan 

(2002) nastavuje základní otázky, na které by strategické plánování mělo dát odpověď.  

- Kde chceme být za 3, 5 nebo10 let?  

- Co musíme udělat, abychom toho dosáhli? 

- Jaké na to musíme mít zdroje? 

- Jaké změny musíme provést, abychom se vyrovnali s vlivy okolního prostředí? 

- Jak získat či udržet konkurenční výhody?  

Tyto otázky jsou základní výzvou pro vrcholový management. Zaměříme-li se na pozitivní 

aspekty strategického plánování, jedná se o plánování za účelem dosažení rozvoje a růstu. 

Většina manažerů klade důraz na řešení každodenních operativních problémů a působí tak spíše 

na úrovni taktické či operativní než v procesu strategického řízení. Dle odborníků např. 

Keřkovský (2006) a Košťan (2002) až 80 % úspěchu v podnikání je zajištěno strategickými 

rozhodnutími. 

Z hlediska pojetí strategického plánování převažuje racionalistický přístup, resp. lineární model 

tvorby rozvojových strategií. Strategie jsou chápány jako dlouhodobé plány. Východiskem jsou 

podrobné analýzy (Ježek, 2013).  

Třetím pojmem, o kterém pojednává vstupní část, je strategické řízení, které je široce 

etablováno ve firemním či veřejném sektoru.  Strategické řízení ve veřejné správě definoval 

Bryson (2011) jako způsob, jak naplňovat poslání a veřejné mandáty. Je to proces neustálého 

učení a trvalého vytváření veřejné hodnoty. Strategické řízení je cesta pro organizace, jak posílit 

své postavení a to jak interně, tak externě (Poister, a další, 1989). Současný výzkum má 

tendenci vidět strategické plánování jako základní kámen v celkovém procesu strategického 

řízení. 
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Machač (2003) uvádí, že předmětem strategického řízení jsou především rozvojové a inovační 

procesy v organizacích. Předpokladem pro úspěšné strategické řízení je kreativní strategické 

myšlení manažerů, které se vyznačuje zejména tvůrčím přístupem k řešení všech problémů, 

schopností analytické práce i následné syntézy, uměním předvídat změny a objevovat 

příležitosti, ochotou přijímat přiměřená rizika a schopností týmové práce. Strategické řízení je 

permanentní proces, při němž se neustále opakují a prolínají fáze strategické analýzy, 

strategického plánování, implementace strategických záměrů a strategické kontroly.  

Košťan a Šuleř (2002)  vnímají strategické plánování jako první fázi strategického řízení. Zajímavý 

pohled nabízí Bovaird a Löffler (2009), kteří se domnívají, že strategické plánování má užší 

roli než řízení. Strategické řízení rozvádí strategické plánování do dalších oblastí, jako 

například řízení marketingu, financí, informačních a komunikačních technologií, lidských 

zdrojů, kvality, procesů i inspekce a auditu jako funkce strategického řízení. 

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 
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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.“ 

V grafu 2-1 je zobrazen vztah mezi strategickým plánováním, strategickým řízením a strategií. 

Strategie zahrnuje procesy a obsahové směřování organizace. Strategické řízení integruje 

nástroje, které organizace používá ke sledování a naplňování procesů strategie včetně 

strategického plánování.   

Graf 2-1: Vztah mezi strategií, strategickým plánováním a řízením 

 

Zdroj: vlastní zpracování  

 

2.2 Strategický plánovací proces podle Brysona 

Ježek (2013) chápe strategický plánovací proces jako sled jednotlivých plánovacích kroků. Po 

analýze, která většinou vyúsťuje ve SWOT analýzu, se stanovují vize a strategické cíle. Z nich 

jsou následně odvozena opatření. Poté nastává realizační a následně evaluační fáze. Evaluace 
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strategických plánů měst a regionů je jednou z nejslabších stránek plánovacího procesu. Mnohé 

strategické plány ani nepředpokládají, že by měly být vyhodnocovány. Návrhem strategického 

plánovacího procesu ve veřejné sféře se zabývalo mnoho současných světových a tuzemských 

autorů např.: Bryson (2011) Poister a Steib (1989), Stýblo (2010), Košťan (2002), Václavková 

(2014) a další.  

Pro plné pochopení fází strategického plánování a řízení budou uvedeny dva modely procesu 

strategického plánování. Brysonův model (2011 stránky 41-66) „A ten-step Strategy Change 

Cycle“ je velmi detailní a navazuje na jednotlivé nástroje strategického plánování, též ukazuje 

pomyslnou hranici mezi strategickým řízením a plánováním a model Václavkové (2014 stránky 31-

42), která definuje strategický proces specificky pro úroveň měst a obcí. 

Bryson navrhuje deset kroků strategického cyklu „Strategy Change Cycle (graf 2-2)“, kterými 

je zajišťováno strategické řízení. Jednotlivého kroky jsou zaměřeny na efektivní spolupráci, 

tvorbu metrik, tvorbu hodnotových myšlenek pro stanovení mise, cílů, strategie, aktivit a 

dalších strategických intervencí.  

Krok 1: Iniciace a odsouhlasení strategického plánování má vést ke společné dohodě mezi 

klíčovými interními (pravděpodobně také externími) rozhodovateli nebo tvůrci názorů. Prvním 

z úkolů je identifikovat, kdo je vlastně klíčovým rozhodovatelem a kdo by se měl podílet na 

spolurozhodování. Bryson doporučuje jako hlavní metodu pro tuto fázi analýzu 

zainteresovaných skupin, což znamená, že plánovací skupina má za úkol definovat 

zainteresované strany, u kterých hledá kritéria k posuzování výkonnosti. Zainteresované strany 

zajímají organizaci také z pohledu zdrojů (peníze, zaměstnanci, politická podpora apod.). 

Analýza zainteresovaných stran pomáhá ujasnit organizační potřeby, tzn. vytvořit rozdílné 

strategie pro rozdílné skupiny zainteresovaných stran.  

Krok 2: Identifikace organizačního mandátu znamená posouzení organizace z pohledu „toto se 

musí“ a „tak to je“. Je nutné zjistit všechny požadavky, omezení, očekávání, tlaky. Je až 

s podivem, kolik organizací nedokáže přesně říct, k čemu má mandát a k čemu mandát nemá. 

Definování mandátu organizace znamená vymezit relevantní legislativní rámec, politiku, 

vyhlášky a směrnice, rámcové smlouvy, apod.  

Krok 3: Definování mise a hodnoty jde v souladu s mandátem organizace a souvisí 

s definováním potřeby existence organizace. Mise ukazuje cestu směrem ke konečné kreativní 
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veřejné hodnotě zajištěné za rozumné náklady. Pro vládu, vládní organizace a neziskové 

organizace to znamená, že musí být identifikovány sociální či politické požadavky nebo 

potřeby, které se organizace snaží splnit. Identifikace mise vychází z identifikace potřeb 

zainteresovaných skupin, která je v souladu s mandátem organizace.     

Krok 4: Zhodnocení vnitřního a vnějšího prostředí je úkolem plánovacího týmu, který má za 

úkol zjistit příležitosti a hrozby vnějšího prostředí. Zkoumá také vnitřní prostředí organizace, 

její silné  a slabé stránky. V podstatě to znamená, že vnější faktory nemohou být ovlivňovány 

a vnitřní faktory ano. Příležitosti a hrozby jsou zpravidla více o budoucnosti a silné a slabé 

stránky o přítomnosti. Monitorování vnějšího prostředí, které zahrnuje zkoumání podmínek 

politických, ekonomických, sociálních, pomáhá odhalit trendy vývoje a budoucí příležitosti. 

Kromě monitorování trendů je důležité také monitorovat zainteresované skupiny a jejich vlivy 

na zdroje.  

Výstupem je SWOT analýza, která by měla být vyvážená. V praxi se často klade důraz na slabé 

stránky a ohrožení, ale důležité jsou také silné stránky a příležitosti, jelikož tvoří potenciál 

rozvoje. Identifikace silných a slabých stránek umožňuje monitorovat zdroje, prezentovat 

možný proces (strategii) a výsledky. Úvaha o zdrojích, procesu a výsledcích dává informaci o 

výpovědní hodnotě zpracované strategie. Transformace vstupů na výsledky pomáhá naplnit 

mandát organizace, misi, uspokojit zainteresované skupiny a vytvořit celospolečenskou 

hodnotu.  

Krok 5: Identifikace strategických problémových oblastí znamená propojení prvních čtyř kroků 

a na základě těchto výstupů definovat hlavní problémové oblasti.  Jedná se o základní politické 

otázky, rozhodující výzvy, které mají vliv na mandát organizace, misi a hodnotu, produkt nebo 

službu. Najít nejlepší strategický rámec problémových okruhů vyžaduje značnou moudrost, 

dialog a hluboké pochopení organizačních procesů, zájmů zainteresovaných stran a externích 

požadavků a možností.  

Vyjádření strategických problémových okruhů dle Brysona zahrnuje tři základní prvky. Za prvé 

je nutné popsat strategický problémový okruh stručně a jednoznačně. Měl by být popsán ve 

smyslu, aby bylo patrné, co s tím může organizace udělat. V případě, že organizace s daným 

problémem nemůže udělat nic, nemá smysl se tím zabývat. Naplnění cíle by mělo být otevřené 

pro více možných cest, jedině tak může být vytvořena životaschopná strategie. Za druhé by měl 

být problémový okruh vyjádřen jako základní výzva související s mandátem organizace, misí, 
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hodnotou a požadavky zainteresovaných stran. A za třetí by plánovací tým měl připravit 

vyjádření týkající se možných důsledků při neřešení daných otázek. To pomůže organizaci 

k uvědomění si důležitosti specifikovaného problémového okruhu.       

Krok 6: Formulace strategie a plán pro řízení problémových okruhů. Strategie je definována 

jako schéma záměrů, politiky, programů, projektů, akcí, rozhodnutí a alokace zdrojů. Strategie 

kolísá mezi požadavky a očekáváními. Každá strategie může mít rozdílnou úroveň, funkci, 

časový rámec. Strategie rozvíjí řešení pro definované strategické problémy, otázky zjištěné 

v předchozím kroku. Definice strategie byla pojatá široce z důvodu zachování kreativního 

přístupu při tvorbě strategie. V tomto kroku je definován strategický návrh a formální návrh 

strategického plánu. Bryson zmiňuje dva přístupy jak navrhnout strategii (i) pěti fázový 

strategický rozvojový proces založený na definování všech alternativ a přání a jejich rizik či 

omezení. Druhým přístupem je (ii) akčně orientované strategické plánování, které mapuje 

příčinné vztahy na strategické mapě a jejich dopady pro stanovené problémové okruhy.   

Krok 7: Přezkoumání a přijetí strategie a plánu.  Strategie je na základě předchozího kroku 

definována, nyní musí být přijata a musí být nastaveny procesy k její implementaci. Rozhodnutí 

přijmout strategii je velmi důležitý krok, zejména v organizacích, kde procesy strategického 

plánování fungují velice formálně.  Jedná se o potvrzení organizace o záměru ke změně 

adaptace strategie a cílů do praxe. Je nutné nastavit procesy pro efektivní implementaci 

strategického plánu a neustále sledovat vývoj zájmu zainteresovaných stran a interního 

prostředí organizace. V této fázi probíhá pravidelný monitoring a aktualizace strategie.  

Krok 8: Stanovení efektivní vize. V tomto kroku je již organizace schopna vyvinout a popsat, 

jak to bude vypadat, tedy definovat svou vizi úspěchu, v případě, že se podaří implementovat 

strategii a naplnit její veškerý potenciál. Vize by měla zahrnovat misi organizace, základní 

strategii, kritéria výkonnosti, důležitá pravidla pro rozhodování, etické standardy, které jsou 

očekávány od zaměstnanců. Bryson zajímavě nabízí, ale netrvá na definování vize až v tomto 

kroku, což v našich místních podmínkách není běžné. V českém prostředí organizace zahajují 

strategické plánování definováním vize tak, aby na základě vize mohly být identifikovány 

problémové oblasti. Dále je vize používána jako klíč k přijetí strategického plánu nebo návod 

pro implementaci. Jsou ovšem také organizace, které nejsou schopny v rané fázi strategického 

plánování definovat vizi a potřebují strategii a strategický plán implementace, aby mohly 
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vytvořit jednotné strategické vyjádření – vizi úspěchu. Hlavními nástroji této fáze je syntéza a 

motivace.   

Krok 9: Vytvoření efektivního implementačního procesu. Vytvoření strategického plánu není 

vše, jednotlivé identifikované změny musí být implementovány do fungujícího systému. 

Strategie musí být uvedena do života, převedena na reálnou hodnotu a přizpůsobena 

zaměstnancům a zainteresovaným skupinám. V této fázi je vytvořen efektivní implementační 

plán jednorázový nebo vytvářený postupně. Proces zahrnuje také vytvoření kapacity pro tvorbu 

a implementaci strategického plánu. Nástrojem implementačního plánu je akční plán, který by 

měl vždy zahrnovat: 

- role a odpovědnosti všech zdrojů,  

- očekáváné výsledky, specifické cíle, požadavky a milníky,  

- specifické akce, kroky, postupy, 

- harmonogram, 

- zdroje a požadavky na zdroje, 

- komunikační proces, 

- zhodnocení, monitoring, korekce, 

- parametry odpovědnosti. 

Do akčního plánu musí být zabudováno dostatečné personální obsazení pro implementaci 

strategie, dostatek času, peněz, pozornosti, administrativní a jiné podpory a další potřebné 

zdroje nutné k dosažení úspěšné implementace.  

Krok 10: Zhodnocení strategie a strategického plánovacího procesu. Přestože implementační 

proces je již nastaven, je nutné provádět zpětnou vazbu směrem ke strategii či strategickému 

plánu. Pozornost je zaměřena na úspěšnou strategii, je tedy nutné stále vyhodnocovat, zda je 

nutné zachovat současnou strategii nebo ji změnit či zcela zastavit uskutečňování strategických 

kroků.  

Strategický proces může být ukončen a nahrazen novým strategickým plánem. Efektivita 

takového kroku závisí na efektivním učení organizace, účinné zpětné vazbě uskutečněných 

kroků, otevřeném přístupu k novým informacím, vyhodnocování situace a dalších vědomých 

aktivitách.  Na strategické plánování je třeba pohlížet jako na akční aplikovaný výzkum se 

zaměřením na nutnost vyhodnocení výsledků, který pomáhá vložit učení do celého procesu. 
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Graf 2-2:  Strategický cyklus změn 

 

Zdroj: Bryson (2011 stránky 44-45), vlastní zpracování a překlad
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2.3 Strategický plánovací proces pro úroveň města, obce 

V další části práce je přiblížen zkrácený návrh koncepce strategického plánovacího procesu, 

který je modifikovaný pro úroveň měst a obcí a vychází z předchozího díla autorky (Václavková, 

2014 stránky 31-50). Strategický plánovací proces 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.  

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. Strategická analýza by měla být 

účelová, dynamická a problémově orientovaná. Metody, které v této fázi využíváme, jsou 

analýza socioekonomického prostředí, PEST analýza, analýza zainteresovaných skupin s 

vyústěním do SWOT analýzy. 

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.   

Ve strategické části jsou pak dále stanoveny dlouhodobé cíle (podrobný popis budoucího 

předpokládaného stavu, kterého chceme dosáhnout, aby byla naplněna definovaná vize; musí 
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být velmi konkrétní), dílčí cíle, resp. strategie (soubor postupných cílů k dosažení 

dlouhodobého cíle, vztaženy ke konkrétnímu území a aktérům) a opatření (konkrétní praktické 

kroky, které povedou k naplnění dílčích cílů, resp. strategií). Návrhová část by také měla 

zahrnovat finanční rámec navrhované rozvojové strategie včetně předpokládaných (ale 

realistických) zdrojů financování. Součástí je též soubor indikátorů výkonnosti, který bude 

sloužit k objektivní kontrole plnění strategických cílů. 

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. 

V prostředí České republiky prozatím neexistuje závazná metodika tvorby zpracování 

strategického plánu rozvoje obce. Užívané postupy vychází z legislativního rámce České 

republiky a opírají se o různé metodické postupy a prvky či zásady při zpracování 

programových dokumentů EU. Na obrázku 2-1 je uveden soubor jednotlivých kroků 

strategického plánovacího procesu specificky připravený pro strategické plánování na úrovni 

obce. Strategický plánovací proces je rozdělen na jednotlivé strategické fáze (A-D) a tyto jsou 

dále členěny do dvanácti postupových kroků.  

Obrázek 2-1: Strategický plánovací proces -  4 fáze, 12 postupových kroků 

 

Zdroj: (Václavková, 2014), upraveno 
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1. krok: Rozhodnutí o potřebě strategie je cílem prvního kroku. Rozhodnutí o zpracování 

nového strategického plánu obce musí vyjít z vnitřní potřeby představitelů obce a v současnosti 

nemůže být obci žádným orgánem nařízeno. Strategický plán obce může být zpracován jako 

samostatný dokument nebo jako součást strategického plánu mikroregionu. Důležitou otázkou 

je také rozhodnutí o době trvání strategického plánu. 

2. krok: Výběr metody tvorby strategického plánu znamená rozhodnutí o přístupu, dle kterých 

lze strategické plány posuzovat. Na základě tohoto kritéria Lacina (2007) upozorňuje na dva 

možné přístupy ke zpracování strategického plánu. Jedná se o expertní nebo komunitní metodu 

zpracování strategického plánu. Expertní metoda tvorby strategického dokumentu je založena 

na postupném zpracování strategického dokumentu skupinou expertů nezávislých na místním 

prostředí. Cílem je maximální objektivní postižení skutečnosti a navržení nejlepšího řešení. 

Metoda zdůrazňuje přesnost, objektivnost, pravdivost a efektivnost. Předpokladem úspěchu je 

zařazení místních expertů do týmu zpracovatelů. 

U komunitní metody tvorby strategického dokumentu jde především o dohodu mezi subjekty 

strategického plánování a zaměření se na kolektivní řízení celého procesu. Diskuze s místními 

představiteli generují jednotlivá řešení, priority rozvoje, cíle, opatření a návrhy. Do diskuzí 

zasahují z části konzultanti, avšak pouze aby diskuzi korigovali. Pro přijetí jednotlivých návrhů 

musí dojít ke konsensu se všemi účastníky. Výhodou je jednoduchost, orientace na řešení 

konkrétních problémů, srozumitelnost, provázanost jednotlivých bodů strategie, jež se formuje 

v rámci diskuse za účasti místních odborníků. Česká republika se zapojila do mezinárodního 

programu Zdravé město a Místní agenda 21, jehož smyslem je zapojování veřejnosti do 

plánování rozvoje obcí a měst. 

V rámci místní agendy je strategické plánování realizováno za přímé účasti veřejnosti a s cílem 

zajištění dlouhodobé kvality života a životního prostředí v daném místě (Hřebík, a další, 2008 

str. 5). Místní agenda sleduje a popisuje nastavení klíčových procesů veřejné správy, které jsou 

nezbytné pro realizaci Agendy 21 na úrovni místní či regionální, přičemž její integrální součástí 

je sledování a hodnocení různých aspektů rozvoje lokality pomocí indikátorů udržitelného 

rozvoje. Předností tohoto programu je zvyšování kvality ve veřejné správě (Good governance). 

Dále klade důraz na spolupráci, partnerství a participaci při strategickém řízení a jsou nastaveny 

indikátory kvality. Mezi nedostatky patří nedostatečné zpracování jednotné metodiky pro 
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hodnocení dosahování cílů strategie. Indikátory výkonnosti jsou zacíleny pouze na procesy 

strategického řízení. 

3. krok: Zřízení strategické komise a pracovních skupin. V této fázi jsou vybráni externí a 

interní odborníci ke koordinaci strategického plánu a naplnění principu partnerství a vytvoření 

pracovní skupiny. Počet případných pracovních skupin se odvíjí od problémových okruhů, 

velikosti organizace, resp. obce či města. Úkolem těchto pracovních skupin nebo strategické 

komise je analýza klíčových otázek a předkládání návrhů opatření pro strategický plán. V 

podmínkách menších měst a obcí je však efektivnější zřízení pouze jedné řídicí/strategické 

komise vhodně složené ze zástupců obce, místních organizací, podnikatelů, školy, případně 

také reprezentanta venkovského mikroregionu. Návrh zástupců pro strategickou komisi ukazuje 

obr. 2-2.  

Obrázek 2-2: Návrh členů strategické komise 

 

Zdroj: (Václavková, 2014) 
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pro nastavení indikátorů výkonnosti. Je velmi důležitým vstupem a součástí zpracování 
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řešení. Posuzování obce je založeno na sociálně-ekonomickém přístupu a zaměřuje se na 

předcházející vývoj a současnou situaci. Aby měla zjištění socioekonomické analýzy 

vypovídající hodnotu, jsou statistická data uváděna vždy v trendech za přiměřeně dlouhé 

sledované období a jsou komparována vůči obdobným městům či průměru okresu, kraje, státu. 

Na základě studia současných strategií je možné konstatovat, že mezi běžně sledované oblasti 

patří:  

Ekonomické činnosti 

- průmyslové a stavební činnosti, 

- zemědělské činnosti, lesnictví a vodní hospodářství, 

- obchodní a jiné činnosti výrobní povahy, 

- výrobní služby, 

- služby cestovního ruchu. 

Sociální struktura a sociální služby 

- demografická analýza a sociální diferenciace obyvatel obce, 

- struktura zaměstnanosti a vývoj situace na trhu práce, 

- životní styl (umění, sport, volný čas, zvyky a tradice), 

- sociální služby a vzdělávací infrastruktura, kulturní a zdravotnické činnosti, činnosti 

související s volným časem, rekreací a sportem. 

Infrastruktura 

- dopravní infrastruktura, telekomunikace, 

- surovinové a energetické zdroje, 

- bydlení, veřejné služby, urbanistická organizace, 

- disponibilní plochy, budovy a stavby vhodné pro nové podnikatelské aktivity. 

Životní prostředí 

- ovzduší, voda, půda (včetně těžby nerostných surovin, poddolovaných území, radiace), 

- odpady, 

- péče o krajinu (chráněná, devastovaná a nepřístupná území, ÚSES), 

- největší znečišťovatelé. 

Pro účely zpracování socioekonomické analýzy je nezbytné idenfitikovat všechny subjekty, 

které zasahují nebo by mohly zasahovat do vývoje obce a analyzovat jejich stav. Jde například 
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o orgány státní správy; sdružení; korporace; charitativní, humanitní a kulturní instituce; 

mikroregion; euroregion; místní akční skupinu apod. Informace o obci pro vypracování 

socioekonomické analýzy je možno získat z různých zdrojů. Nejčastěji využívané zdroje jsou 

tyto: 

- Český statistický úřad, 

- Regionální informační servis,  

- Úřady práce, 

- Okresní správa sociálního zabezpečení, 

- Obecní, městské a statutární úřady, 

- Místní podniky, správci technické infrastruktury, 

- další zdroje dat, například základní škola, krajský úřad, policie ČR. 

Informace získané při zpracování analýzy tzv. profilu obce či města jsou určující pro 

vypracování SWOT analýzy, jež je shrnujícím podkladem zjištěných dat.  

5. krok: Analýza potřeb zainteresovaných skupin je společně se socioekonomickou analýzou 

zdrojem informací o současném stavu prostředí, zaměřuje se ale také na definování požadavků 

„kde chceme být“. V této části je pozornost obrácena na územní aktéry, kterými jsou zejména 

občané, ale také podnikatelé, neziskový sektor a jiné instituce. Cílem je stejně jako 

u socioekonomické analýzy znát a maximalizovat přínosy a eliminovat negativní dopady našich 

rozhodnutí. Praxe ukazuje tuto oblast jako velmi podceňovanou. 

Zainteresované skupiny je možné členit na tři hlavní kategorie (i) cílová skupina; (ii) partneři; 

(iii) zájmové skupiny. Cílovou skupinou v obci jsou občané, podnikatelé, neziskové organizace 

a veřejné subjekty. Strategické cíle by měly ovlivnit tuto skupinu. Je tedy nutné znát jejich 

potřeby a přání.  Partneři se podílí na realizaci strategie finančně nebo nefinančně na jakékoliv 

fázi strategického procesu. Jedná se o konkrétní představitele významných institucí, významné 

podniky, dále místní akční skupiny, destinační management, euroregiony. S těmito skupinami 

je nutné také počítat, neboť mohou být účinnými pomocníky v procesu strategického řízení a 

plánování. Zájmové skupiny – jednotlivci nebo instituce, u kterých jsou přímo nebo nepřímo 

dotčeny jejich zájmy, a to buď pozitivně, nebo negativně. Konkrétní instituce, občané, jiné obce 

apod. Metody, které můžeme využít pro zjišťování potřebných informací o zainteresovaných 

skupinách, jsou dotazování, což je také nejčastější forma. Jsou využívány dotazníková šetření, 

osobní pohovory, ankety a jiné.  
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6. krok: Sestavení SWOT analýzy má vést k prezentaci analytických poznatků o nejrůznějších 

objektech zkoumání. SWOT hodnotí situaci z pohledu čtyř faktorů, silné stránky (strenghts), 

slabé stránky (weaknesses), příležitosti (opportunities) a hrozby (threats). Nutností je výstižná 

formulace a objektivita pojmenování podstatných záležitostí. Vnitřní analýzu představují silné 

a slabé stránky obce či regionu. Silné stránky zahrnují komparativní a konkurenční výhody obce 

pro všechny typy rozvojových aktivit.  

Mezi slabé stránky jsou řazeny všechny faktory, které buď omezují, nebo ohrožují tyto aktivity. 

Vnější analýzu tvoří příležitosti a ohrožení. Porozumět příležitostem a ohrožením vnějšího 

prostředí je pro obec velmi důležité, jelikož většinu těchto vlivů nebude moci ovlivnit, avšak 

jejich účinky na místní ekonomiku mohou být významné při tvorbě strategického plánu. Je 

třeba brát v úvahu např. změny zákonů, sociální a politické změny, demografické změny apod. 

(Diváková, 2008). Tabulka 2-1 ukazuje SWOT analýzu mikroprostředí obce Vřesina. 
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Tabulka 2-1: Ukázka SWOT analýzy 

Silné stránky Slabé stránky 

 V obci již několik let pokračuje trend postupného 

přírůstku obyvatel, který je způsoben počtem 

přistěhovalých osob (30 obyv. ročně, r. 2013) 

 Dle statistik technického vybavení domů a bytů v obci 

je nejsilnější stránkou vybavenost vodovodem a 

ústředním topením 

 Dlouhodobý trend výstavby rodinných domů s 

příznivým dopadem na populační vývoj obce (průměr 

za posledních 5 let je 7 nově vystavěných domů) 

 Existence řady spolků, zabývajících se organizováním 

volnočasových aktivit občanů, včetně kulturních, 

sportovních a společenských akcí (4 spolky sport, 5 

sociální služby, 1 turismus, 6 ostatní – 2013) 

 Dlouhodobě rostoucí objem tříděného odpadu v obci a 

průměrné výtěžnosti odpadu na jednoho obyvatele má 

pozitivní vliv na snižování nákladů na likvidaci 

odpadu 

 Existence spolupráce s okolními obcemi v rámci 

Svazku obcí Mikroregionu Hlučínska a MAS 

Hlučínsko 

 Zkušenost s přípravou projektů (krajské dotační 

programy, INTERREG IIIA – základní škola) 

 Zvýšení daňových výnosů v posledních letech (5 %, 

rok 2013) 

 Dle statistik technického vybavení domů a bytů v obci 

je nejslabší stránkou připojení na kanalizační síť a 

vybavení plynem 

 V obci se nenacházejí zdravotnická ani sociální 

zařízení 

 Velmi vysoké procento vyjíždějících za prací (85 % 

produktivních obyvatel, r. 2013) 

 Neexistence ubytovacích a stravovacích zařízení pro 

využití v cestovním ruchu 

 Neexistence významného zaměstnavatele v obci 

 Nedostatek obchodů a možností nákupu v obci, chybí 

konkurence 

 Nevyhovující technický stav komunikací, chybí 

chodníky, nevyřešené parkování v obci a nedostatek 

parkovacích míst. 

 Špatný nebo nevyhovující stav některých sportovišť v 

obci – koupaliště, tělocvična, chybí dětská hřiště 

 Kapacitně nevyhovující společenský sál (80 osob) 

 Nedostatečná kapacita hřbitova (150 hrobových míst) 

 Chátrající a neudržované plochy v obci 

 Mezi největší problémy, které znehodnocují životní 

prostředí v obci, patří lokální topeniště a černé 

skládky, což souvisí s neukázněností občanů 

a nedostatečnou ekologickou osvětou 

 Nedostatek kontejnerů na tříděný odpad – chybí více 

typů 

 Bezpečnost v obci negativně ovlivňuje nedodržování 

povolené rychlosti automobilů v obci ve spojení s 

chybějícími chodníky 

 Velmi malý vliv obce na výši daňových příjmů 

Příležitosti Hrozby 

 Poloha obce v rámci ostravské aglomerace 

 Výhodná poloha v zázemí řady turistických destinací, 

s nimiž Vřesina může rozvíjet spolupráci 

 Poloha obce na regionálních cyklotrasách a blízkosti 

dálkové cyklotrasy 

 Sportoviště v obci mohou být za předpokladu 

zkvalitňování a rozšiřování využita jako doplňková 

služba cestovního ruchu 

 Existence rozvojové plochy pro podnikání v blízkosti 

obce – Výrobní zóna Závada 

 Možnost podpory podnikatelských subjektů v obci 

díky členství v MAS Hlučínsko 

 Větší možnosti čerpání zdrojů ze strukturálních fondů 

v rámci nového programovacího období 2014–2020 

 Stárnutí obyvatelstva obce – průměrný věk obyvatel 

obce je 39,4 let 

 Nadměrná produkce bioodpadu v obci 

 Možný tlak na růst zadluženosti obce v souvislosti s 

možností čerpání dotací z fondů EU (z důvodu 

nutnosti spolufinancování, předfinancování) 

 

Zdroj: Obec Vřesina (2008), upraveno a doplněno 
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7. krok: Definování společné vize rozvoje obce, města by měla charakterizovat cílový stav, do 

kterého by se město či obec mělo dostat na základě realizace strategie. Vize je spojujícím 

článkem celé strategie a vymezuje základní cesty rozvoje. Strategická vize by měla být 

formulována relativně obecně tak, aby její platnost nepodléhala častým změnám, zároveň by 

však měla obsahovat konkrétní cíl, kterého chce město nebo obec dosáhnout. Případná 

“kvantifikace” cíle stanoveného ve vizi, může být řešena stanovením konkrétního 

kvantifikovaného globálního strategického cíle. Jeho zařazení je však třeba zvážit vzhledem k 

tomu, že v podmínkách menších měst a obcí je žádoucí standardní strukturu návrhové části 

přiměřeně zjednodušit. Dobře formulovaná vize slouží také k marketingovému využití v 

podmínkách města či obce.  

8. krok: Stanovení prioritních oblastí (strategických cílů) definuje jednotlivé úrovně návrhové 

části strategie. V prvé řadě jsou formulovány obecnější strategické cíle nebo prioritní oblasti 

(pro účely tohoto materiálu jde o totéž), tedy obecnější hlavní témata, která jsou formulována 

na základě seskupování zjištění SWOT analýzy do tematických skupin. V podmínkách měst a 

obcí jde dle rešerše strategických dokumentů nejčastěji o tyto prioritní témata: 

- Podpora podnikání a rozvoj lidských zdrojů, 

- Rozvoj dopravní a technické infrastruktury, 

- Rozvoj občanské vybavenosti a služeb, 

- Zkvalitňování životního prostředí. 

 

Stanovení prioritních oblastí (strategických cílů) probíhá na základě diskuze mezi členy 

strategické komise a na základě vypracovaných analytických dokumentů, především pak  

z výstupů SWOT analýzy. Prioritní oblasti by měly být stanoveny konkrétně, přiřazením 

měřitelných indikátorů, které pomohou sledovat žádoucí změnu na úrovni celospolečenských 

efektů. Strategické cíle jsou stanoveny tak, aby jich byla obec schopna dosáhnout 

prostřednictvím dostupných lidských a finančních zdrojů zlepšení. Identifikované prioritní 

oblasti jsou pak následně tvořeny konkrétními hierarchicky nižšími specifickými cíli, jejichž 

realizace přispěje k dosažení stanovených priorit rozvoje města či obce.  

9. krok: Rozpracování strategických (specifických) cílů do opatření a aktivit (tab. 2-2) znamená, 

že u každého specifického cíle by měl být stanoven soubor opatření vedoucích k dosažení 

specifického cíle. Rámec opatření, aktivit by měl obsahovat všechny podstatné informace, které 

umožní jejich realizaci a následně také monitoring. Mezi doporučené informace patří: 
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kvantifikované realizační výstupy; cílová skupina; očekávaný přínos; termín realizace; 

rozpočet; zdroje financování; aj. dle potřeby). Upřesněné aktivity jsou již využitelné pro další 

práce na realizaci strategie ve fázi implementační. Jedná se o již poměrně detailní práci, která 

se nemůže obejít bez zapojení členů řídicí skupiny a ostatních odborníků zainteresovaných v 

konkrétní problematice.  

Tabulka 2-2: Ukázka definování specifických cílů a opatření 

Specifický 

cíl 1.1 

Zvýšení 

bezpečnos

ti na 

komunika

cích v obci 

Opatření 1.1.1 Cílové skupiny Očekávaný přínos Nositel 

a spolupráce 

Vybudování nových 

přechodů pro chodce 

včetně 

bezbariérového 

řešení jejich 

přístupnosti, instalace 

silničních retardérů 

(ZŠ a MŠ, obchod), 
instalace radaru 

Obyvatelé a 

návštěvníci obce 

Zvýšení bezpečnosti 

provozu na 

komunikacích v obci, 

zlepšení pohybu 

tělesně postižených 
v obci 

Obec, další 

vlastníci 

komunikací 

Možnosti financování z dotačních 

zdrojů 

Odhad finanční 

náročnosti (Kč) 
Termín 

ROP 4.1 – Rozvoj venkova (omezeně), 

obec 

Dle rozpočtu 

projektu, 0,5 mil. Kč 

(obec) 

2011–2013 

Zdroj: Ukázka obec Vřesina (2008), upraveno 

10. krok: Organizace a strategické řízení souvisí s potřebou personální provázanosti přípravy 

strategie s její implementací. Výsledný dokument je schválen zastupitelstvem. Jedná se už o 

pouze formální záležitost, jelikož obsahové problémy byly vyřešeny již v rámci předchozích 

postupových kroků. Pro úspěšnou realizaci strategie je nezbytné, aby strategická fáze byla 

tvořena v rámci partnerství se všemi, kteří jsou v ní uvedeni jako nositelé nebo garanti 

jednotlivých aktivit. Strategické řízení prochází celým strategickým plánovacím procesem a   

zdůrazňuje manažerské funkce plánování; organizování; vedení a kontroly, které je nutno 

zajišťovat pro dosažení úspěchu. Z pohledu systémového přístupu je potřebné si uvědomit, že 

strategické řízení obsahuje dílčí procesy, které  fungují v integrovaném celku.    

11. krok: Tvorba naplňování akčního plánu znamená připravit návrh postupu pro zajištění 

efektivní realizace a hodnocení strategického plánu včetně časového harmonogramu realizace, 

přiřazení zdrojů a odpovědností za realizaci, a to již na konkrétní časové období, které by 

nemělo přesahovat dobu dvou let. Tento krok již realizuje obvykle výkonný aparát města či 
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obce. Výsledkem je návrh plánu realizace strategického plánu – tzv. akční plán. Akční plán je 

připraven na konkrétní časové období (obvykle jeden až dva roky). 

Příprava akčního plánu v jednoletém nebo dvouletém intervalu by měla být koordinována 

strategickou komisí, jejíž návrh je pak předkládán orgánům obce. Akční plán je zpravidla 

souborem jednotlivých veřejných projektů. Regionální projekt, resp. veřejný projekt, lze 

definovat jako systémový návrh alokace veřejných zdrojů, který má zpravidla charakter 

investiční či neinvestiční akce (Kutscherauer, a další, 2013). 

 12. krok: Monitoring, evaluace a aktualizace strategického dokumentu znamená realizaci 

strategické kontroly a pravidelnou aktualizaci strategie. Jednotlivé dílčí procesy pravidelného 

monitoringu a evaluace strategického dokumentu jsou popsány v tabulce 2-3. Aby bylo možné 

provádět kontrolou dosahovaných cílů, je nutné pracovat s nastavenými metrikami ve 

strategické (návrhové) fázi, které pomohou změřit, zda bylo dosaženo plánovaného. 

Dosahování cílů je hlavním rysem výkonnosti organizace veřejného sektoru (Macurová, 2008). 

Přístupům k hodnocení monitorování výkonnosti je věnován prostor v kapitole 2.4.  
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Tabulka 2-3: Dílčí procesy monitoringu, evaluace a aktualizace strategického dokumentu 

Kroky Činnost Kdo Četnost  Výstupy 

Kontrola plnění 

indikátorů 

výkonnosti  

Průběžná kontrola Městský/obecní 

úřad 

1–2x ročně Pravidelná evaluační 

zpráva o průběhu 

realizace strategického 

plánu a plnění 

indikátorů výkonnosti 

Jednorázová kontrola Strategická 

skupina  

1x ročně Mimořádná evaluační 

zpráva o průběhu 

realizace strategického 

plánu a plnění 

indikátorů výkonnosti 

Evidence nových 

návrhů a připomínek 

Shromažďování podkladů 

od občanů a institucí 

nových aktivitách či 

projektech  

Městský/obecní 

úřad 

2 x ročně Aktualizovaný 

zásobník projektů 

Aktualizovaný akční 

plán  

Příprava aktualizace 

aktivit 

Příprava nových aktivit na 

základě kontroly a 

evidence navrhovaných 

změn  

Městský/obecní 

úřad 

1x ročně  Aktualizované 

operativní plány 

Zpracování 

aktualizované verze 

strategického plánu – 

aktualizace aktivit 

Příprava a projednání 

návrhu aktualizovaného 

strategického plánu 

ve strategické skupině 

Městský/obecní 

úřad na základě 

rozhodnutí 

strategické 

skupiny 

1x za dva 

roky 

Aktualizovaný 

strategický plán  

Zdroj: (Václavková, 2014), upraveno a doplněno 

2.4 Strategie a výkonnost 

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.  

Strategická kontrola definuje strategické ukazatele výkonnosti úřadu, zajišťuje monitoring 

externích a interních vlivů a strategických ukazatelů výkonnosti s ohledem na jejich dopad na 
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plnění a aktualizaci strategie. Strategická kontrola tak funguje jako komplexní zpětná vazba ke 

strategickému plánování - poskytuje vstupy pro strategické plánování, může iniciovat 

mimořádnou aktualizaci strategického rámce (ATTN Consulting s. r. o. a Process Song s.r.o, 

2013). Manažeři tak mohou zvážit, zda nastavené strategické cíle a uskutečněné kroky jsou 

účinné či potřebují revizi. Tento postup umožňuje zdokonalovat informační řídicí systém.   

K posouzení výkonnosti se stanovují ukazatele vztažené ke klíčovým indikátorům (ukazatelům) 

výkonnosti (Key Performance Indicators - KPI). Tento postup lze aplikovat na hodnocení 

výkonnosti dílčích celků, až samotných pracovníků (Fotr, a další, 2012). 

Pojem výkonnosti je z pohledu firmy vymezen jako schopnost firmy (podnikatelského 

subjektu) co nejlépe zhodnotit investice vložené do jeho podnikatelských aktivit (Jiří Fotr, a 

další, 2010). Obvykle je pojem výkonnosti chápán široce a pokrývá ukazatele účinnosti i 

efektivnosti (včetně efektivity řízení) strategického procesu. Na obrázku 2-3 jsou vidět 

vzájemné vztahy účinnosti, efektivity a udržitelnosti rozvoje území, o které se opírá příručka 

Ministerstva pro místní rozvoj pro výběr vhodných ukazatelů pro hodnocení dosažených 

výsledků programů financovaných ze strukturálních fondů (2010).  

Obrázek 2-3: Vztahy účinnosti, efektivity a udržitelnosti rozvoje území 

 

Zdroj: (Ministerstvo pro místní rozvoj, 2010 str. 10) 
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2.4.1 Řízení dle cílů 

V roce 1954 přichází P. F. Drucker s teorií „řízení podle cílů“ (Management by objectives), jež 

bývá považována za základní koncept vývoje strategických aktivit. Podstatou tohoto stádia je 

stanovování dlouhodobých cílů. Řízení podle cílů znamená orientaci každé pracovní funkce na 

cíle celého podniku (Drucker, 2002). Metoda je založena na stanovování a vzájemném 

odsouhlasení cílů a vyhodnocování jejich úspěšnosti. Realizátoři stanovují cíle a následně 

zároveň nesou odpovědnost za dosažení těchto cílů. Tato metoda je vhodná pro všechny oblasti 

řízení, tedy i strategické řízení.   

Předností této metody je povinnost stanovovat cíle strategické, taktické, operativní. Dále 

nutnost jejího vyhodnocování a vždy určena odpovědnost pracovníka za dosažení cílů. Někdy 

bývá problematické určit cíl, ne vždy se dá cíl definovat v podobě SMART. Zejména při 

závislosti na dotačních možnostech či jiných omezených zdrojích. Je nutné ovšem také 

upozornit, že přílišná byrokracie a administrativa může tuto metodu udělat nepřehlednou. 

Plánování měřitelných cílů s sebou nese časovou náročnost. Jedná se o plánování, které není 

vždy u managementu příliš populární.  

Cíle by měly být SMART: 

Specific – specifický, stanovený cíl v množství, kvalitě, čase 

Measurable – měřitelný, má kvantifikovanou jednotku hodnocení dosažení cíle 

Accepted – akceptovaný zainteresovanými stranami 

Realistic – reálný, dosažitelný z pohledu dostupnosti zdrojů 

Time – sledovatelný v čase 

 

2.4.2 Klasifikace indikátorů výkonnosti 

Výkonnost je definována jako míra dosahovaných výsledků jednotlivci, procesy, systémy i 

produkty, tedy stupeň plnění cílů organizace (Daft, a další, 2010). Je to kategorie, která zahrnuje 

i takové oblasti jako jsou produktivita, výtěžnost, efektivnost apod. Dle Wagnera (2009) je 

výkonnost schopnost organizace zhodnotit (co nejlépe) investice vložené do podnikatelských 

aktivit.  
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V této části je zpracována základní klasifikace indikátorů výkonnosti. Funkce jednotlivých 

indikátorů je níže rámcově popsána. Základní členění indikátorů výkonnosti spočívá 

v rozdělení na finanční indikátory a indikátory nefinanční. Finanční data informují o zisku či 

ztrátě organizace, vyjadřují výši nákladů, prodejů, informují o struktuře aktiv a pasiv apod. 

K tomu slouží standardní ukazatele finanční analýzy, např. ukazatel ziskové marže; výnosnost 

a rentabilita podniku, likvidita, obrátkovost aj. (Joyce, a další, 2001). S ohledem na zaměření 

práce směrem k organizacím veřejného sektoru tyto ukazatele nejsou běžně využívány. O 

vhodných finančních ukazatelích výkonnosti pro oblast veřejné sféry se autoři příliš nezmiňují.  

Dle osobního názoru je možné za vhodné finanční ukazatele výkonnosti pro úroveň měst obcí 

považovat vyrovnanost rozpočtu, výši dluhové služby, míry získaných dotačních prostředků aj.   

Kromě finančního vyjádření výkonnosti organizace má také smysl podívat se na misi, vizi a 

strategické cíle organizace a nastavit nástroje pro měření, které budou úzce provázány s těmito 

vyjádřeními. Hlavním předpokladem pro nastavení výkonnosti ke všem cílům (strategickým, 

taktickým, operativním) ve strategii je nutnost přiřadit kritéria pro hodnocení úspěšnosti, resp. 

indikátory výkonnosti. Například v USA, Evropě, ale i v České republice existuje žebříček 

výkonnosti vysokých škol. Dvěma klíčovými ukazateli jsou kvalita výuky a kvalita výzkumu. 

Univerzity jsou vzájemně poměřovány v těchto dvou integrovaných indikátorech. Univerzity 

jsou tedy schopné díky tomuto měření určit, zda uskutečněné kroky vedly k požadovaným 

účinkům či nikoliv a zda jsou v souladu s vlastní definovanou misí a vizí organizace.    

U nefinančních indikátorů výkonnosti se v současné době setkáváme s využitím jak 

kvantitativních, tak kvalitativních kritérií. Kvantitativní či kvalitativní kritéria se v současnosti 

považují za rovnocenné složky vhodné k hodnocení výkonnosti (Joyce, a další, 2001). 

V souvislosti s kvalitativními kritérii pak hovoříme častěji o hodnocení výkonnosti, u 

kvantitativních kritérií se jedná o měření výkonnosti.   

Dalším možným členěním nefinančních indikátorů výkonnosti je využití intervenční logiky, 

která je vodítkem pro sekvenční posuzování výkonnosti od přínosu jednotlivých kroků a 

opatření k dosažení jeho cílů. Posloupnost intervenční logiky byla představena v rámci metody 

logického rámcového přístupu a je základním přístupem k programování strategií či projektů 

(Evropská komise, 2005). Intervenční logika vytváří příčinný řetězec od rozpočtového vstupu 

prostřednictvím výstupů a výsledků k jejich dopadu. Což konkrétně znamená, že pro každé 

opatření ve strategii se vytvoří indikátory výkonnosti týkající se výstupů, výsledků a dopadů.  
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V důsledku příčinného řetězce intervenční logiky začíná „hierarchie ukazatelů“ od vstupů, tj. 

finančních nebo správních zdrojů, které vygenerují výstupy programových činností za účelem 

splnění operativních cílů nebo cílů opatření. Následnými výsledky jsou okamžité účinky 

intervencí, které by měly přispět k dosažení konkrétních cílů. Dopady by měly přispět k 

dosažení celkových cílů programu, které musí ve správně navrženém programu odpovídat 

předem určeným potřebám.  

Ukazatele výstup, výsledek, dopad, je tedy rovněž možné použít jako nástroj pro posouzení 

výkonnosti v dosahování očekávaných cílů strategií či programů. Ukazatele musí být konkrétní, 

měřitelné, hospodárné, dostupné resp. dosažitelné, důležité pro program a musí být k dispozici 

včas. Ukazatele nelze vždy vyplnit kvantitativními statistickými údaji, ukazatele mohou  

v některých případech zahrnovat také kvalitativní posouzení nebo logické předpoklady. 

Je na místě uvést příklad fungování intervenční logiky. Z pohledu výše zmíněného příkladu 

z prostředí univerzit se jedná např. o indikátor  výstupu - např. množství nabízených oborů; 

výsledek - počet studentů fakulty, popř. univerzity; dopad – počet vysokoškolsky vzdělaných 

studentů v daném regionu. V grafu 2-3 je zobrazena základní klasifikace indikátorů výkonnosti 

s rozdělením na finanční a nefinanční ukazatele. Aplikační část práce (kap. 4) je následně 

směřována do oblasti nefinančních indikátorů výkonnosti s využití metody intervenční logiky. 
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Graf 2-3: Základní klasifikace indikátorů výkonnosti  

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

2.4.3 Měření a hodnocení výkonnosti  

Pojem výkonnosti je zpravidla spojen s možností hodnocení či měření. V roce 2010 byla 

v České republice přijata mezinárodní norma ČSN EN ISO 9004 Řízení udržitelného úspěchu 

organizace – přístup managementu kvality. Tato mezinárodní norma poskytuje mimo jiné 

návod pro zlepšování celkové výkonnosti organizace. V bodě 8.1 ČSN EN ISO 9004 (2010) se 

říká, že pro dosažení trvale udržitelného úspěchu v neustále se měnícím prostředí je nezbytné, 

aby organizace pravidelně monitorovala, měřila, analyzovala a přezkoumávala svou výkonnost. 
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V bodě 8.3.1 je definován pojem klíčové ukazatele výkonnosti (KPI – Key Performance 

Indicators). KPI by měly být kvantifikované a měly by organizaci umožňovat stanovování 

měřitelných cílů. Dle ČSN EN ISO 9004 by měly KPI zohledňovat:  

- potřeby a očekávání zákazníků a dalších zainteresovaných stran 

- význam jednotlivých produktů pro organizaci, a to jak v současné době, tak do 

budoucnosti 

- efektivnost a účinnost procesů 

- efektivní a účinné využití zdrojů 

- ziskovost a finanční výkonnost 

Hodnocení výkonnosti znamená srovnávání plánovaných výsledků s výsledky aktuálními. 

V  procesu hodnocení výkonnosti se jedná o zvolení správných metod měření a hodnocení 

vzniklých odchylek oproti plánovanému stavu. Dle Fotra a dalších (2012) je doporučeno 

hodnotit indikátory výkonnosti pro úroveň dlouhodobých a především krátkodobých cílů. Je 

důležité, aby se indikátory pro hodnocení výkonnosti shodovaly s indikátory použitými při 

tvorbě strategie. Smysl nemá pouze konstatovat odchylku hodnocení, ale vzít ji jako podnět ke 

strategické akci.  

Příčinou nízké výkonnosti dle Fotra a dalších (2010) může být jeden nebo více uvedených 

faktorů: 

- soubor vnějších vlivů, které mohou ovlivňovat výkonnost v plnění strategických cílů, 

- nízká efektivita práce, která má vést k dosažení strategických cílů, 

- neúčelné jednání, jsou vykonávány nesprávné akce, které nevedou k dosažení 

požadovaných cílů. 

Absence informací o výkonnosti přinášejí organizacím značné problémy. Bez těchto kritérií 

není možné objektivní hodnocení relativní účinnosti vybrané strategie, definovaných zdrojů, 

rozdělení odpovědností apod. Problémy s měřením výkonnosti jsou velmi známé a zabývá se 

jimi mnoho autorů (Osborne, a další, 2000), (Berman, 2006), (Moynihan, 2008). Organizace 

jsou neustále vyzývány zainteresovanými stranami k dokladování výkonnosti (Bryson, 2011). 

Například v USA se několik států i lokálních vlád přihlásilo k iniciativě budovat výkonnostně-
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orientovaný systém vládnutí GPRA (Government Performance and Results Act)1, které 

povinují vládní organizace sestavit strategický plán primárně založený na indikátorech 

výkonnosti, tzn. předem stanovených výsledcích.  

Pro měření indikátoru výkonnosti stanovujeme tři základní hodnoty (i) výchozí, (ii) dosaženou 

(průběžnou, konečnou), (iii) plánovanou – cílovou (průběžnou, konečnou).    

- Výchozí hodnota je definována jako hodnota původní, aktuální k datu nastavování cílů. 

Znamená tedy skutečnost v bodě zahájení sledování.   

- Dosažená hodnota monitoruje průběžné či finální naplnění indikátoru, který je aktuální 

k datu monitorování. Dosažená hodnota je kumulativní údaj nebo přírůstkový údaj 

podle povahy indikátoru.  

- Plánovaná (cílová) hodnota je hodnota požadovaná, plánovaná, na kterou je zaměřena 

vlastní intervence. Cílová hodnota by měla mít nastaveno datum dosažení. Zpravidla se 

jedná o termín nastavený ve strategickém plánu.  Cílové hodnoty mohou mít také 

průběžné sledování, tj. průběžné požadované stavy hodnot.   

Sledování (kontrolu) dosažených hodnot lze z hlediska času rozdělit na dopřednou kontrolu, 

kontrolu průběhu a kontrolu výsledků. „Dopředná kontrola umožňuje průběžné korekce plánu, 

zejména alokovaných zdrojů, při analýze plánovaných kroků. Kontrola průběhu je 

nejdůležitější částí hodnocení přijaté strategie, kde působí vyhodnocené impulzy ze zpětné 

vazby. Kontrola výsledků tvoří z hlediska průběhu transformace méně důležitou část kontroly. 

Výsledky lze využít pro budoucí plánovací procesy.“ (Fotr, a další, 2012 str. 280) 

Fotr a další (2012) definují základní parametry pro efektivní hodnocení strategie. Efektivní 

hodnocení strategie musí být ekonomické. Je tedy nutné najít soulad mezi množstvím a kvalitou 

informací, které budou sloužit k hodnocení. Hodnotící procesy musí být smysluplné a musí být 

vztaženy ke strategickým cílům. Manažerům by měly být poskytovány užitečné informace o 

jevech, které mohou být řízeny a ovlivňovány. Informace musí být aktuální a pravidelně 

zajišťované a musí být specifické, obecné informace snižují akceschopnost manažerů. 

                                                 

 

1 Více informací o GPRA na stránce:  Performance & Personnel Management. The White House 

President Barack Obama [online]. 2010 [cit. 2015-02-10]. Dostupné z: 
http://www.whitehouse.gov/omb/performance/gprm-act 

http://www.whitehouse.gov/omb/performance/gprm-act
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Ukazatele výkonnosti by měly poskytovat věrný obraz o realitě. Komplexnost nesmí být 

v rozporu s účelností.  

Základní složky hodnocení strategie dle Fotra a další (2012) tvoří: 

- Posouzení efektivnosti strategie – posouzení zdrojové náročnosti směrem k plánu. 

- Stanovení standardů výkonnosti a hodnocení této výkonnosti. 

- Monitorování vývoje implementace zvolené strategie. 

- Iniciace korekčních opatření. 

- Hodnocení omezujících podmínek. 

2.4.4 Konkrétní využívané přístupy pro hodnocení výkonnosti  

Pro hodnocení, zda je dosaženo nastavených indikátorů výkonnosti, by měla organizace 

analyzovat informace shromážděné monitorováním. Fotr a další (2012 str. 231), (Joyce, a další, 

2001) se zaměřují na tři základní přístupy:  

- Hodnocení dosažených vlastních měřítek výkonnosti za určitý časový úsek  

- Benchmarking výkonnosti 

- Balanced scorecard výkonnosti 

Hodnocení dosažených vlastních měřítek výkonnosti za určitý časový úsek. Jedná se o srovnání 

cílové hodnoty s průběžnou, resp. konečnou hodnotou.  Vlastní hodnocení probíhá nejčastěji 

ročně, ale intervaly mohou být i kratší (kvartálně, měsíčně, týdně) či delší (1x za dva roky, za 

volební období apod.).  Organizace tedy provádějí sebevaluaci (sebehodnocení) výkonnosti. 

Běžně používaným evaluačním nástrojem je metodika Common Assessment Framework (dále 

jen CAF).  

a. Common Assessment Framework (CAF) 

CAF je holistický přístup k řízení kvality, využívá se jako nástroj pro zlepšení výkonnosti 

organizace prostřednictvím předem daného sebehodnotícího rámce, který je vhodný pro 

organizace veřejného sektoru. Jde o aktivní komparaci zvolených oblastí s vyvozením 

ponaučení a podnětů pro zlepšení. CAF byl zpracován Evropským institutem pro veřejnou 

správu (EIPA) jako nástroj pro zvyšování kvality organizací veřejné správy v Evropě. Model 

CAF je volně šiřitelný nástroj, za jehož použití se nemusí platit žádný licenční poplatek. CAF 

http://www.eipa.nl/en/home/
http://www.eipa.nl/en/home/
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je nástrojem Total quality managementu a vychází z předpokladu, že vynikající výsledky ve 

výkonnosti organizace, v oblasti vztahů k občanům, zaměstnancům a společnosti, jsou 

dosahovány na základě řízené strategie a plánování s pomocí zaměstnanců, využíváním 

partnerství, zdrojů a procesů.  

Model CAF „je založen na provedení sebehodnocení dle devíti kritérií (graf 2-4), z nichž pět se 

týká předpokladů pro dosažení stanovených cílů (jak je nutné řídit, jak uplatňovat strategii, jak 

motivovat a řídit zaměstnance, jak pracovat se zdroji a budovat partnerství a jak řídit procesy) 

a čtyři se týkají samotných výsledků (vůči zákazníkům/občanům, zaměstnancům úřadu, vliv 

organizace na ŽP, klíčové výsledky výkonnosti úřadu). Jednotlivá kritéria se dělí do 28 

subkritérií a dále pak cca 220 jednotlivých otázek.“ (Neshybová, 2011 str. str.71). V roce 2014 

byla příručka modifikována pro potřeby úřadů územních samosprávných celků s cílem 

napomoci úřadům ke zlepšení a zvýšení kvality poskytovaných služeb.2  

Graf 2-4: Model sebehodnocení CAF 

 

Zdroj: (Národní informační středisko pro podporu kvality, 2014) 

 

                                                 

 

2 Více o příručce www.npj.cz: Aplikační příručka společného hodnotícího rámce: (Modelu CAF-verze 2013) pro 

úřady územních samosprávných celků [online]. 2014. vyd. Praha: Národní informační středisko podpory kvality, 

2014 [cit. 2015-02-18]. ISBN 978-80-02-02511-5. Dostupné z: http://www.npj.cz/tmce/INT-

publikace %20/94.pdf 

http://www.npj.cz/tmce/INT-publikace%20/94.pdf
http://www.npj.cz/tmce/INT-publikace%20/94.pdf
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b. Benchmarking 

Benchmarking (dále jen BMK) je neustále opakující se proces řízení změn a nalézání cest k 

trvalému zlepšování. Smyslem BMK je zjištění, jak si organizace stojí ve srovnání s ostatními, 

jak organizace pracuje z hlediska vstupů a následně pomáhá zjistit rezervy a poznat, jak jsou 

stejné činnosti vykonávány srovnatelným subjektem. Metodika BMK je celkem logická. 

Organizace vybere aktivity, které mají být zahrnuty do srovnávání, identifikuje měřítka 

výkonnosti, organizace se kterými bude srovnáváno, sbírá data a analyzuje.  BMK může sloužit 

také k výzkumným účelům, hodnotí např. výkonnost firem v rámci státu apod. (Joyce, a další, 

2001).  

BMK slouží k hodnocení a komparaci výkonu (výkonový = metrický BMK), nejedná se však 

pouze o zjišťování údajů o výkonech a nákladech. „Získaná data jsou převáděna na indikátory 

a na základě nich jsou pak tvořeny závěry. Podstatou hodnocení je analýza procesů a výkonů 

organizace a prostřednictvím systematického porovnávání s výkonem ostatních hledání 

nejlepších řešení.“ (Neshybová, 2011 str. 65) 

Při vzájemném srovnávání výkonnosti je nutno prověřit shodnost použitých metod, neboť 

rozdílné metody a případně i různý stupeň agregace dat dávají rozdílné výsledky. Srovnání 

firemní výkonnosti může probíhat také mezi obory, územními jednotkami, jednotlivci apod.   

Důležité pro správné měření je nastavení laťky výkonnosti a stanovení mezer výkonnosti na 

oblast parity, oblast výhod, oblast zranitelnosti.  

- Oblast parity – zóna, kde se relativní výkonnost pohybuje maximálně o 10 % v obou směrech. 

- Oblast výhod – relativní výkonnost organizace je vyšší s porovnáním s výkonností partnera. 

- Oblast zranitelnosti – významné zaostávání výkonnosti vlastní organizace s určitým 

partnerem dle Nenadál (2011 str. str. 150). 

V České republice funguje Benchmarkingová iniciativa (dále jen BI 2005), což je neformální 

sdružení obcí, jejíž cílem je zvyšovat kvalitu prostřednictvím benchmarkingového měření a 
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výměny dobrých praxí.3 Seskupení bylo založeno na bázi dobrovolné aktivní spolupráce měst 

a obcí, které společně tvoří metodiku dat a ukazatelů pro vzájemné porovnávání v mnoha 

oblastech výkonu přenesené a samostatné působnosti, jakož i provozních agend.  

BI 2005 umožňuje všem partnerům přístup do databázové aplikace a k datům, výsledkům 

porovnávání a nejlepším praktickým zkušenostem zapojených měst a obcí. Veškeré 

rozhodování a výběr témat pro benchmarking je plně v režii členů. Technické a organizační 

zázemí včetně odborného vedení zajišťuje Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. 

BI 2005 v současné době sdružuje téměř 90 obcí České republiky.  

Obce zapojené v BI 2005 jsou rozděleny do několika pracovních skupin, dle velikosti měřené 

počtem obyvatel správního obvodu. Na jednáních těchto pracovních skupin jsou systematicky 

projednávány výsledky porovnávání a dobré praxe. Popisy dobrých praxí jsou umísťovány v 

databázi neveřejné části těchto www stránek, kde jsou k dispozici všem klíčovým 

zaměstnancům zapojených obcí. Dále jsou organizována setkání odborníků se zaměřením na 

konkrétní oblasti výkonu v přenesené a samostatné působnosti.  

Aktuálně probíhá porovnávání a vyhodnocování výsledků v 53 oblastech výkonu samostatné a 

přenesené působnosti provozních agend. Sleduje se více než 700 vstupních údajů a 

vyhodnocuje se téměř 400 poměrových ukazatelů v počítačové databázi, která je on-line 

přístupná zapojeným obcím. (Benchmarkingová iniciativa 2005) 

c. Balanced scorecard  

Kaplan a Norton již v roce 1996 poukazují na to, že finanční indikátory výkonnosti byly více 

naladěny průmyslovému věku a v současné éře je potřeba více také hodnotit nefinančními 

ukazateli (Joyce, a další, 2001). Myšlenka balanced scorecard (vyvážených ukazatelů - dále jen 

BSC) doporučuje využívat pro hodnocení výkonnosti finančních i nefinančních indikátorů.  

BSC je strategický systém řízení organizace, který rozpracovává, převádí poslání a vizi 

                                                 

 

3 Více informací na Benchmarkingová iniciativa 2005. VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PRO VEŘEJNOU 

SPRÁVU. Http://benchmarking.vcvscr.cz/ [online]. [cit. 2015-02-18]. Dostupné z: 

http://benchmarking.vcvscr.cz/index.php?p_menu=projekty&hl_sloupec=projekty&detail=strategickybenchmark

ing    

http://benchmarking.vcvscr.cz/index.php?p_menu=obench&hl_sloupec=benchmarking&detail=dobrepraxe
http://www.vcvscr.cz/
http://benchmarking.vcvscr.cz/index.php?p_menu=pripojeni&hl_sloupec=pripojeni&detail=seznamclenu
http://benchmarking.vcvscr.cz/index.php?p_menu=projekty&hl_sloupec=projekty&detail=strategickybenchmarking
http://benchmarking.vcvscr.cz/index.php?p_menu=projekty&hl_sloupec=projekty&detail=strategickybenchmarking
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organizace do specifických cílů, do uceleného a srozumitelného souboru měřítek a ukazatelů 

finanční a nefinanční výkonnosti, které poskytují rámec pro posuzování úspěšnosti strategie a 

systému řízení. Na výkonnost organizace je nahlíženo ze čtyř perspektiv: finanční, zákaznické, 

interních procesů a učení se a růstu. Tyto čtyři perspektivy tvoří rámec BSC (obr. 2-4). 

Obrázek 2-4:  Rámec BSC 

 

Zdroj: (Kaplan, a další, 2007 str. 20) 

Management podniku může takto měřit vytvářenou hodnotu pro zákazníky.  Důraz je kladen na 

příčinnou souvislost mezi organizační kulturou, spokojeností zaměstnance, výkonností 

interních procesů a spokojeností a loajalitou zákazníka (Kaplan, a další, 2007).  Před uplatněním 

metody je třeba vyjasnit vizi a strategické priority, neboť úkolem BSC není stanovit vizi a 

strategie, ale zajistit jejich naplnění (Hušek, a další, 2006). 

2.4.5 Komparativní analýza uplatňovaných přístupů k měření výkonnosti 

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

srovnány z pohledu jejich účinnosti a zaměření se na hodnocení výkonnosti v oblasti 

dosahování strategických cílů. 

Přístup CAF - stanovuje povinnost definování měřitelných cílů pro zajištění výstupů a 

výsledků organizace, a to na všech jejích úrovních a v oblastech vyvažujících potřeby a 

očekávání různých zainteresovaných stran v souladu s různými potřebami zákazníků. V systému 

CAF probíhá vyhodnocování stávajících úkolů metodou intervenční logiky z hlediska výstupů 
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(poskytované výrobky a služby) a výsledků (dosažené efekty ve společnosti) a kvality 

strategických a operativních plánů (Národní politika kvality, 2013 str. 22). Metoda CAF 

nestanovuje ani nedoporučuje obsahový rámec vhodných indikátorů výkonnosti pro oblast 

rozvoje obcí a konkrétní přístupy pro vlastní měření.  

CAF z pohledu strategického řízení přináší uplatňování metod pro monitorování nebo 

pravidelné hodnocení výkonnosti organizace na všech úrovních (odděleních, funkcích), které 

zajišťují implementaci strategie. Dále učí organizace používat metody pro hodnocení 

výkonnosti organizace na všech úrovních, pokud jde o vztah mezi vstupy a výstupy 

(efektivnost) a mezi výstupy a výsledky (účelnost). V neposlední řadě podporuje fungování 

celého strategického procesu stanovení strategie, hodnocení potřeby měnit a zlepšovat strategie 

a metody plánování se zapojením zainteresovaných stran (Národní politika kvality, 2013). 

Benchmarking - je vhodný pro měření výkonnosti a umožňuje srovnání s jinými. Pozitivním 

efektem je pak nastartování efektu neustálého zlepšování. Metoda upozorňuje na problémové 

oblasti. Nedostatky při uplatnění přístupu BMK ve veřejné sféře, resp. na úrovni obcí je 

zejména v oblasti samotného měření, kdy nastává problém s nastavením srovnávací hladiny, 

každý region či veřejná instituce je jedinečná. Nelze tedy kvantifikovaně srovnávat výsledky a 

dopady jednotlivých projektů s jinými projekty realizovanými na jiném území. Srovnávání 

s ostatními obcemi je velice náročné, je nutno přijímat informace z okolí a nastavit jednotnou 

metodiku pro všechny srovnávané subjekty. 

Nastavit jednotnou metodiku pro měření jednoho indikátoru je velmi (časově, odborně i 

finančně) náročné a klade velké nároky na zaškolení pracovníků ve všech zapojených obcích. 

Kromě zaškolení je také potřeba zmínit požadavky na pravidelnou kontrolu dodržování 

pravidel. V rámci aktuálně fungující iniciativy BI 2005 není využíván systémový přístup 

k vyváženému hodnocení vývoje v oblasti udržitelného regionálního rozvoje (ekonomická, 

sociální, environmentální hlediska). Do systému indikátorů v iniciativě BI 2005 není 

implementována intervenční logika.   

Balanced scorecard vytváří komplexní model strategie, který všem zaměstnancům poskytuje 

zpětnou vazbu. Jedná se o propracovaný systém měřitelných finančních i nefinančních 

indikátorů se zaměřením zajistit naplnění vize, potažmo strategických cílů.  BSC podněcuje 

vedení organizace k vytvoření přehledu všech perspektiv, měřítek a plánovaných hodnot do 

strategické mapy. Pro každou perspektivu je vytvořena sada cílů, opatření, iniciativ a měřítek, 
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které zachycují pozitivní či negativní vývoj v dané oblasti. Obecně se předpokládá, že 

organizace disponuje strategickým plánem a zavedeným procesním řízením (Vrabková, 2012). 

Není stanoven postup práce s měřitelnými indikátory. Není vytvořena jasná koncepce 

indikátorů výkonnosti pro oblast veřejné sféry. Finanční a zákaznická perspektiva není 

optimálně přizpůsobena prostředí veřejného sektoru.   

Tabulka 2-4 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.  
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Tabulka 2-4: 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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2.5 Situační analýza současného stavu strategického plánování v podmínkách ČR 

Na začátku podkapitoly je věnován prostor vymezení základní terminologie, která souvisí 

s rozvojovými aktivitami územních jednotek. Termín regionální rozvoj, který je následně blíže 

charakterizován, je přisuzován úrovni krajů. Pro úroveň obcí hovoříme terminologicky o 

místním (lokálním, municipálním) rozvoji.  Věcně jde v regionálním rozvoji o totéž jako v 

místním rozvoji s tím rozdílem, že se u místního rozvoje pohybujeme na úrovni nižšího 

samosprávného celku, tj. obce (municipality).  Pojem regionální rozvoj je předmětem mnoha 

definic, které se mění také v důsledku současných ekonomických, sociálních, kulturních a 

institucionálních procesů (globalizace, proměna hodnot, proměna rolí států a institucí). 

V následujícím textu je uvedeno několik definic pojmu: 

Ve strategii regionální rozvoje ČR znamená regionální rozvoj růst socioekonomického a 

environmentálního potenciálu a konkurenceschopnosti regionů vedoucí ke zvyšování životní 

úrovně a kvality života jejich obyvatel. V tomto ohledu jde o dynamický a vyvážený rozvoj 

regionální struktury příslušného územního celku a jeho částí (regionů, mikroregionů) a 

odstraňování, popřípadě zmírňování regionálních disparit (Ministerstvo pro místní rozvoj, 

2006 b) str. 6). 

V kontextu regionálních věd je regionální či místní rozvoj chápán jako proces změn pozitivně 

vnímaných obyvateli, soukromým sektorem a dalšími subjekty. „Z hlediska času je regionální 

rozvoj proces změn, k nimž dochází postupně a které přinášejí narůstání efektivnosti, účelnosti, 

pokud jde o využívání zdrojů, o uskutečňování (využívání) možností podmiňujících pohyb 

z původního stavu do stavu žádoucího.“ (Wokoun, a další, 2011 str. 155) 

 V oblasti regionálního či místního rozvoje byla v posledních desetiletích posílena odpovědnost 

představitelů obcí, měst, krajů a dalších organizací na municipální, regionální či národní úrovni. 

Rozvojem území tedy rozumíme, dochází-li v něm v delším časovém horizontu ke 

kontinuálnímu růstu daňové výtěžnosti, hrubého produktu, zvyšování příjmů obyvatelstva, 

navyšování příjmů územních samospráv a růstu zájmu soukromého sektoru o lokalizaci 

v daném území. Rozvojem je rovněž chápáno zvyšování rozsahu i kvality veřejných služeb, 

zvyšování technické i občanské infastruktury, včetně bytového fondu, prodlužování střední 

délky života, kladné saldo migrace, růst míry zaměstnanosti, stabilizace malé míry 

nezaměstnanosti a eliminace sociálních problémů.  
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Někteří ekonomové kladou důraz na důsledné odlišování pojmů růst a rozvoj, když podstatu 

druhého z nich spatřují v dosahování kvalitativních změn. V tomto smyslu není rozvoj 

protějškem ani alternativou růstu.  Růst jednotlivých výše zmíněných ukazatelů není považován 

za cíl rozvojových aktivit, ale za nástroj rozvoje území (Wokoun, 2006). 

Cílem regionální politiky Evropské unie je rozvoj regionů zaměřený na zvyšování soudržnosti 

a konkurenceschopnosti regionů. Vychází z předpokladu, že každý region by měl mít 

příležitosti ke svému vyváženému rozvoji, odpovídající jeho potenciálu a specifickým 

stránkám. Evropská unie, ale i Česká republika, se snaží oblast regionálního rozvoje 

monitorovat a zároveň také pozitivně ovlivňovat rozvoj regionů vlastní regionální politikou.  

Regionální rozvoj je výslednicí aktivit regionální politiky, která je pojímána jako koncepční a 

výkonná činnost státu a regionálních orgánů s cílem přispívat k soudržnosti aktérů v rozvoji 

jednotlivých regionů. Hlavním úkolem regionálního rozvoje je dle Kustcherauera (2010) 

snižovat společensky nežádoucí rozdíly v úrovni rozvoje jednotlivých regionů a podporovat 

integrovaný hospodářský a sociální rozvoj subjektů v udržitelném environmentálním prostředí 

jednotlivých regionů aktivací jejich rozvojového potenciálu.  

S regionální politikou a regionálním rozvojem úzce souvisí také pojem disparita, který je  

v posledním desetiletí velmi frekventovaným pojmem. Pochází z latinského dis-parita, což 

znamená roz-dělený. Definic pojmu regionální disparita můžeme nalézt v literatuře velmi 

mnoho. Pojem disparita ve slovnících cizích slov znamená nerovnost, nesoulad, rozdílnost, 

nepoměr různých jevů.  Je tedy zřejmé, že regionální disparity jsou chápany jako územní 

nerovnosti. Regionální disparity nás zajímají zejména z pohledu snižování nežádoucích 

regionálních či lokálních rozdílů či zvyšování žádoucích odchylek od průměrného stavu.  

Ve strategii regionálního rozvoje České republiky regionálními disparitami rozumíme rozdíly 

v úrovni hospodářského, environmentálního a sociálního rozvoje regionů v míře, která je 

celospolečensky uznána jako nežádoucí. Za regionální disparity nelze např. považovat rozdíly 

vyplývající z rozmanitosti podmínek jednotlivých regionů a z nich vyplývající rozdíly v kvalitě 

života např. v městských nebo venkovských oblastech, kde se výhody a nevýhody navzájem 

vyvažují (Ministerstvo pro místní rozvoj, 2006 b)).  

V publikaci Hančlové a Tvrdého (2004) je použita definice regionální disparity jako vzdálenosti 

mezi regiony v abstraktním metrickém prostoru. Tento prostor může popisovat buď jeden 
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vybraný deskriptor regionu, nebo množinu těchto deskriptorů, a to jak statisticky, tak 

dynamicky. Výchozími měřítky pro identifikaci disparit bývá využíváno administrativního 

členění regionů. Pro srovnávání úrovně disparit z pohledu EU jsou to úrovně NUTS1(stát) a 

NUTS2 (regiony soudržnosti), z pohledu ČR NUTS3 (kraje), NUTS4 (okresy), NUTS5 (obce).  

Pojetí regionálních disparit můžeme také chápat ze systémového hlediska jako celkový pohled 

na předmět zkoumání jednotlivých diferenciací. Otázka disparit vyžaduje multidimenzionální 

přístup k jeho zkoumání.  Kde na místo tradičních přístupů založených na jedné převažující 

dimenzi zejména ekonomické, rozšíříme zkoumání na další dimenze: sociální, územní, 

politickosprávní, institucionální, krajinněekologickou, civilizačně infrastrukturní, sociálně 

prostorovou apod. (Gajdoš, a další, 2006) „Multidimenzionálnost a celostní charakter zkoumání 

problematiky regionálních diferenciací se týká především identifikace jejich faktorů a 

determinantů a diagnostikování jejího obsahu a rozsahu“ (Kutscheauer, a další, 2010 str. 7). 

Regionální politika se zaměřuje na řešení regionálních rozdílů (disparit) v životní úrovni 

regionů a podporu rozvoje regionů. Všechny členské země postupně začaly uplatňovat vlastní 

regionální politiku. Podporují zpravidla socioekonomické struktury v zaostávajících regionech 

či v územích s nevyhovující strukturou průmyslu.  

Jak uvádí Wokoun, a další (2011) regionální politika je prováděna v Evropské unii v několika 

úrovních:  

- na nadnárodní úrovni - regionální politika prováděná relativně nezávisle přímo EU,  

- na národní úrovni - regionální politika uskutečňována jednotlivými členskými zeměmi, 

postupně však přejímající společná pravidla, 

- na regionální úrovni - ve většině zemí je dlouhodobě podporována. 

Regionální politika představuje soubor intervencí zaměřených podle konkrétní situace státu a 

jeho regionů a podle očekávaných vývojových tendencí, na podporu opatření vedoucích k růstu 

ekonomických aktivit a lepšímu územnímu rozložení v území a k rozvoji infrastruktury. 

Základní podmínkou je jasné definování priorit a koncentrace prostředků na tyto priority 

(Ministerstvo pro místní rozvoj, 2006 b)). 

Motivem regionální politiky je zmírnit výrazné rozdíly mezi regiony, pokud jde o příjem a 

příležitosti. Prostřednictvím regionální politiky dochází k přerozdělování prostředků z bohatých 

regionů do regionů chudších. Cílem je modernizovat zaostávající regiony a umožnit jim, aby 
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se dostaly na úroveň Evropské unie. Regionální politika využívá pro realizaci svých cílů 

různých postupů vůči jednotlivým regionům.  

Ekonomický rozvoj je výrazně ovlivňován veřejným sektorem, resp. politickou samosprávou a 

to jak přímo výkonem a nastavením správných programů regionální politiky, tak také 

vytvářením příznivého prostředí pro rozvoj. V této souvislosti se již příliš nehovoří o 

konkurenční výhodě (competitive advantage), ale spíše vytvořené výhodě (constructed 

advantage). Pohled na regionální rozvoj se mění, před několika desítkami let se předpokládalo, 

že je rozvoj založen především na externích zdrojích (např. na investicích v daném regionu), 

dnes je rozvoj chápán spíše jako endogenní vývoj, zaměřený na vnitřní zdroje regionu, 

atmosféru, sebedůvěru, spolupráci a efektivní vztahy (Spilková, 2004).  

Za hlavní složky ekonomického a rozvojového potenciálu se dle metodiky Ministerstva pro 

místní rozvoj (2009 a.) zejména považují: 

- Lidské zdroje 

- Rozsah, intenzita a struktura ekonomických aktivit 

- Ekonomická a inovační výkonnost 

- Instituce a podpora podnikání 

- Geografická poloha, dopravní dostupnost a struktura osídlení 

Lidské zdroje jsou kvantifikovány pomocí demografických ukazatelů a ukazatelů vzdělanostní 

struktury obyvatelstva.  Demografické ukazatele poskytují základní charakteristiku populační 

základny a množství dostupných pracovních sil a dlouhodobé měřítko vývoje počtu obyvatel, 

věkové a vzdělanostní struktury a migrace populace v regionu.  

Rozsah, intenzita a struktura ekonomických aktivit hodnotí velikost hospodářské základny resp. 

intenzitu ekonomických aktivit (v přepočtu na obyvatele), její velikostní strukturu (malé, 

střední a velké firmy) a odvětvovou specializaci (OKEČ) jakožto doplňující charakteristiku. 

V neposlední řadě je sledován vývoj zaměstnanosti, resp. nezaměstnanosti. 

 

Ekonomická a inovační výkonnost je základem úspěchu ve stále se zostřující se konkurenci 

a to jak mezi firmami, tak mezi regiony či městy.  Konkurenceschopnost firem je založená na 

kvalitě a technologickém pokroku. Toho je dosaženo zejména schopností místních 

ekonomických aktérů vytvářet, a také využívat inovace (Porter, 1989), jinými slovy schopnost 
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produkovat, využívat a uplatňovat nové znalosti a poznatky při výrobě a práci.  

 

Instituce a podpora podnikání. Role veřejné správy (národní, regionální i lokální) spočívá 

zejména v iniciaci a koordinaci realizace nových aktivit, které přináší rozvoj znalostní 

ekonomiky. Přístup místních veřejných institucí k rozvoji regionu tak může být zásadním 

stimulem nebo naopak brzdou rozvoje inovačních systémů. Důležitou součástí podpory 

představují tzv. intermediární instituce, které sehrávají významnou úlohu při přenosu znalostí 

mezi jednotlivými aktéry regionálního (či národního) systému. Cílem je propojit výzkum s 

podnikovou sférou. Kromě těchto „transferových“ institucí jsou významné také instituce 

zaměřující se na podporu samotných (často začínajících) inovativních firem, resp. podnikového 

sektoru obecně (Ministerstvo pro místní rozvoj, 2009 a.). 

 

Geografická poloha, dopravní dostupnost a struktura osídlení byly dlouho považovány za 

klíčové faktory rozvoje území. S technologickým pokrokem a v současnosti především  

s rychlým rozvojem informačních a komunikačních technologiích ztrácí tento faktor na 

významnosti. Tento fakt v sobě skrývá potenciál pro rozvoj ekonomických činností  

v periferních oblastech, neboť pomocí ICT je možné překonat určitou „izolaci“ některých těžko 

dostupných oblastí.  

 

Samotná populační velikost obce může představovat limit nebo naopak stimul pro rozvoj 

ekonomického a inovačního potenciálu – velké města mají vyšší pravděpodobnost získání 

ústředí firem, investic, vybudování kapacitní a technické infrastruktury, rozvoj vzdělávacích 

institucí včetně vysokých škol. Roli hraje koncentrace zákazníků, dodavatelů, kvalifikované 

pracovní síly a působení aglomeračních efektů. Na mikroregionální úrovni je exponovanost 

dopravní polohy významným rozvojovým faktorem a neměla by být opomíjena (Ministerstvo 

pro místní rozvoj, 2009 a.).  

2.5.1 Institucionální, legislativní a koncepční rámec řízení rozvojových aktivit v ČR 

Dle Bernarda (2011) teorie endogenního rozvoje vycházejí z předpokladu, že udržitelného 

rozvoje určitého území nelze dosáhnout bez využití jeho vnitřních potenciálů a zapojením 

lokálních aktérů do jejich využívání.  Pro řízení rozvoje území je důležité rozdělení kompetencí 

mezi jednotlivé úrovně a subjekty, vyjasnění práva a povinností jednotlivých aktérů, nastavení 

procesů tvorby aplikace zvolených nástrojů. Uplatnění těchto prvků vychází v první řadě  
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z existující legislativy, kdy jsou sice rozděleny kompetence a související zásady, ale 

jednoznačné procesní vymezení je ve vztahu k rozvojové oblasti obcí a regionů nedostatečné 

(Binek, a další, 2012).  

Mezi orgány činné v otázkách podpory rozvoje území patří instituce, kterým byla přidělena 

pravomoc samostatného rozhodování.   „Moderní institucionalismus definuje instituce velmi 

obecně: jako jakékoliv omezení, které utváří ekonomické chování lidí. Jinak řečeno, jsou 

instituce množinami pravidel ovládajících jednání,…“ „Formální instituce mají zákonnou 

podobu, je to celý právní rámec ekonomiky, který formuje ekonomické chování lidí.“ (Mlčoch 

2005).  

Stávající institucionální prostředí v České republice vychází z řady reforem veřejné správy, 

které byly uskutečněny v rámci tří hlavních stádií: i) v roce 1990 obnovení (znovuvytvoření) 

jednotek místní samosprávy a obcí; ii) v roce 1997 a 2001 vytvoření vyšších samosprávných 

jednotek (kraje - NUTS3); iii) v roce 2002 zrušení okresních úřadů a převedení jejich funkce 

na nové kraje a takzvané městské úřady (municipalities) s rozšířenými pravomocemi (celkem 

205 městských úřadů). Tyto reformy postupně snižovaly úkoly ústřední správy formálním 

převáděním kompetencí na nižší úrovně správy (Ministerstvo pro místní rozvoj, 2009). 

Rozhodování o otázkách podpory rozvoje území přísluší dle legislativy České republiky 

krajským úřadům, obecním (městským, magistrátním) úřadům, úřadu regionální rady. 

Specifickou úlohu má zde Ministerstvo pro místní rozvoj, které koordinuje činnosti regionální 

politiky státu a zabezpečuje informační a metodickou pomoc vyšším územním samosprávným 

celkům, městům, obcím a jejich sdružením.  

V grafu 2-5 je zobrazena institucionální struktura územních jednotek aktivně činných 

v otázkách zaměřených na cílený rozvoj vymezeného území v prostředí České republiky. 

Z grafu je patrná hierarchická souvislost jednotlivých úrovní územních celků. Jednoznačná 

situace se ovšem stává méně přehlednou v případě vzniku dobrovolných celků, které jsou 

rovněž legislativně oprávněny vstupovat do procesu řízení rozvoje území. Jedná se o svazky 

obcí, mikroregiony, místní akční skupiny.  Nad rámec území České republiky se jedná také o 

dobrovolné svazky spojující naše území s územím, které je součástí jiných států, tj. euroregiony.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Bsto
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obec
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Graf 2-5: Struktura územních jednotek odpovědných za řízení rozvoje 

 

Zdroj: vlastní zpracování  

V souladu se zákonem č. 248/2000 Sb. O podpoře regionálního rozvoje jsou národní i regionální 

orgány odpovědné za regionální rozvoj. Podle názoru Binka a Gavlasové (2012) jsou pro řízení 

rozvoje území a zajištění funkčnosti jednotlivých rozvojových nástrojů nosnými prvky: 

- rozdělení kompetencí mezi jednotlivými úrovněmi a subjekty veřejné správy, 

- vyjasnění práv a povinností jednotlivých aktérů, 

- nastavení procesů tvorby a aplikace zvolených nástrojů, 

- indetifikace dopadů na veřejný sektor.  

Uplatnění těchto prvků vychází v první řadě z existující legislativy. V české legislativě jsou 

sice rozděleny základní kompetence a související zásady, ale chybí jednoznačné procesní 

vymezení, které je ve vztahu k rozvojové oblasti obcí a regionů. Řešení významných a 

komplexních  problémů a skutečně účinná alokace finačních a ostatních zdrojů jsou tak z valné 
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části závislé na krátkodobých vlivech nejsilnějších aktérů4 (Binek, a další, 2012). V oblasti 

veřejné samosprávy existuje vedle zákonných omezení také relativně velká oblast pro tvůrčí a 

více či méně profesionální přístup k řešení otázek rozvoje území. To vše dává prostor pro různé 

pojetí řízení rozvoje území. 

Dle výzkumu realizovaného Wokounem a kol. (2004-2006) pojem strategický management 

rozvoje regionů do českého práva dosud nebyl zaveden. Legislativní opora chybí pro otázky 

úspěšné implementace strategie. Poněkud jiná situace je v evropském právu, kde je slovo 

strategie nebo strategický používáno velmi často, a to především v návaznosti na strukturální 

fondy a Fond soudržnosti.5  

Zásadní normou v této oblasti je Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve 

znění pozdějších předpisů. Zákon definuje pojem (§ 2 písm. a) „region“ jako územní celek 

vymezený pomocí administrativních hranic krajů, okresů, správních obvodů obcí s pověřeným 

obecním úřadem, správních obvodů obcí s rozšířenou působností obcí nebo sdružení obcí, jehož 

rozvoj je podporován podle tohoto zákona. Zde autorka podotýká, že obce prvního typu nejsou 

tímto zákonem podporovány. Obce prvního typu nejsou z pohledu zákona nazývány regiony. 

Přestože členění dle typu obcí je určeno pro výkon státní správy, používá se zde v souladu 

s výkonem samosprávy.  

Strategií regionálního rozvoje je podle zákona č. 248/2000 střednědobý dokument na období 

3 - 7 let, který formuluje přístup státu k podpoře regionálního rozvoje, poskytuje potřebná 

východiska a stanovuje rozvojové cíle a zásady pro vypracování regionálních programů rozvoje 

                                                 

 

4
Podrobněji Binek, Jan a Gavlasová, Iva.  2012 Strategické plánování regionálního rozvoje v kontextu 

regionální politiky – legislativní úprava a její dopady na koncepční řešení rozvojových problémů. [cit. 30. 10. 

2012] Dostupné na www: < http://www.garep.cz/publikace/referat-12.pdf > 

5 Podrobněji Wokoun, René. 2006. Management regionálního rozvoje na úrovni krajů a obcí s rozšířenou 

působností,Závěrečná zpráva Projekt WB-31-04. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, 2006, internetový 

zdroj [online] ]. [cit. 30. 10. 2012] Dostupné z www: < http://www.smocr.cz/data/fileBank/4a131a90-8873-

4538-a218-48308b784014.pdf > 

 

http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/.cmd/ad/.c/313/.ce/10821/.p/8411/_s.155/701?PC_8411_l=248/2000&PC_8411_ps=10&PC_8411_text=248/2000#10821
http://www.garep.cz/publikace/referat-12.pdf
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(§ 2 písm. a). Dále je v zákoně uveden demonstrativní výčet oblastí, ve kterých je regionální 

rozvoj podporován (§ 3), např. rozvoj podnikání; rozvoj lidských zdrojů; výzkum a 

technologický vývoj; rozvoj cestovního ruchu; zlepšování vybavení regionu infrastrukturou a 

zajištění dopravní obslužnosti; rozvoj tělovýchovných, sportovních a mládežnických aktivit a 

kultury včetně památkové péče; rozvoj občanské vybavenosti, zajištění dostupnosti a 

zlepšování úrovně poskytování zdravotnických služeb; rozvoj sociálních služeb; vznik 

právnických osob a tvorbu programů v regionu sloužících k jeho celkovému rozvoji; provádění 

pozemkových úprav aj.  

Zákon stanoví zaměření státní podpory regionálního rozvoje (§ 4) pro regiony se soustředěnou 

podporou státu (strukturálně postižené regiony, hospodářsky slabé regiony, venkovské regiony) 

a ostatní regiony, jejichž podporování je žádoucí.  Definuje programové dokumenty 

vypracovávané na celostátní (§ 2) a krajské úrovni (§ 9). Vymezuje působnost kraje v rámci 

podpory regionů vymezených v programu rozvoje územního obvodu kraje a definuje 

náležitosti, které má obsahovat program rozvoje kraje (§9). V rozpočtu kraje se vyčleňují 

finanční prostředky na uskutečňování programu rozvoje kraje (§10), finanční podpora krajem 

se poskytuje ve formě dotací, úvěrů, návratných finančních výpomocí.   

Dále vymezuje působnost MMR, krajů a obcí při podpoře regionálního rozvoje (§ 11–14). Obec 

(§14) ve své samostatné působnosti spolupracuje s krajem, na jehož území se nachází, při 

přípravě a realizaci programu územního rozvoje kraje. Obec může podporovat rozvoj 

podnikatelských aktivit potřebných pro rozvoj regionu, například formou technické a investiční 

přípravy pro investory - podnikatele a sdružovat své prostředky se sousedními obcemi a dalšími 

právnickými osobami při zajišťování rozvojových programů společných více obcím. 

Regionální a místní rozvojové strategie a programy jsou nyní charakteristické pro všechny 

členské země OECD. Význam řízení regionálních změn prostřednictvím strategického 

plánování, zejména pak tvorby strategických a programových dokumentů, stoupá s mírou, 

s jakou se prosazuje význam vzájemných závislostí zemí a jejich regionů. V této souvislosti 

jsou na pořadu dne otázky jak řešit, podpořit a dynamizovat rozvoj územních jednotek. 

Zvyšováním míry integračních procesů a intenzivnější proces globalizace klade velké nároky 

na efektivní plánování a řízení žádoucích změn v území  (Ministerstvo pro místní rozvoj, 2009). 

Česká právní úprava se nevěnuje nijak významně vymezení struktury, obsahu ani procesu 

vytváření koncepčních dokumentů regionálního či místního rozvoje. V zákoně o obcích č. 



57 

 

128/2000 Sb. a v zákoně o krajích č. 129/2000 Sb. nalezneme až ve výčtu pravomocí 

zastupitelstva zmínku o tom, že zastupitelstvo schvaluje program rozvoje.   

V uvedeném znázornění tab. 2-5 je představen legislativní a strategický rámec pro řízení 

regionálního rozvoje uplatňovaný v podmínkách České republiky z pohledu běžné praxe.  Je 

vhodné zde upozornit na neexistenci normy, která by závazně definovala požadavky pro 

zachování systémového přístupu k programování regionálního či místního rozvoje.   

Tabulka 2-5: Legislativní a strategický rámec pro řízení rozvoje územních jednotek (regionů) 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

2.5.2 Strategické plánování na úrovni obce 

Specifikem České republiky je územní rozdrobenost do malých územních jednotek.  V české 

republice je k roku 2014 celkem 6 253 obcí (podrobněji příloha č. 1 – vývoj počtu obcí od roku 

1990).  Malé obce venkovského rázu do 2 tis. obyvatel a obce do 3 tis. obyvatel a obce s 

hustotou osídlení menší než 150 obyvatel na km2 zahrnují 92 % z celkového počtu obcí a 

obsahují 79 % procent výměry České republiky a žije v ní zhruba 30 % obyvatel (Jáč, a další, 

2010). Od roku 2000 ubývá obyvatel v městském prostoru ve prospěch venkova, a to po mnoha 

desetiletích růstu. Největší úbytky obyvatelstva zaznamenávají velké města nad 50 tis. 

obyvatel. Podíl venkovského obyvatelstva naopak téměř ve všech krajích mírně vzrůstá. 

Migračně nejatraktivnějšími se stávají menší a střední obce ( 500 až 5 000 obyvatel), a to 

především v zázemí velkých měst (Ministerstvo pro místní rozvoj, 2013). Více podrobností o 

velikostní struktuře obcí z roku 2014 je uvedeno v příloze č. 2.  
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IPRM -Integrovaný 

plán rozvoje města

Program rozvoje 

města

Národní úroveň Místní úroveň
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Jak tedy vypadá řízení místního rozvoje na úrovni obce? Každá obec má svá specifika, která 

jsou dána historickým vývojem, aktuálním ekonomickým či sociálním postavením a 

geografickými či demografickými podmínkami.  Obec je součástí regionu a představuje 

samostatný ekonomický subjekt, který vlastní majetek, hospodaří s ním, má vlastní finanční 

prostředky a sestavuje rozpočet.  Obec musí hledat své jedinečné cesty k rozvoji, umět vyhledat 

příležitosti či bariéry rozvoje, na které se zaměří ve své strategii. Svým chováním obec 

ovlivňuje strukturu regionu, jeho rozvoj, ale i vznik regionálních rozdílů. Základním nástrojem 

řízení rozvoje obce je strategický plán rozvoje obce. 

Řehoř (2010) uvádí, že strategický plán rozvoje obce představuje nejdůležitější vize a aktivity 

rozvoje v delším časovém horizontu. Hrabánková (2011) tvrdí, že strategický plán rozvoje obce 

představuje základní orientaci rozvoje obce do určitého roku a je strategickým dokumentem, 

jehož pomocí lze ve stanoveném časovém horizontu zabezpečovat samosprávu obce koordinací 

strategických aktivit, které významným způsobem ovlivňují život obyvatel obce. 

Viturka (2010) charakterizuje strategický plán obce jako koncepční dokument, který na základě 

stanovených priorit definuje hlavní cíle rozvoje obce a jednotlivá opatření vedoucí k jejich 

naplňování.  

 

Strategický plán přispívá k vytvoření lepší konkurenceschopnosti obce při řešení konkrétních 

rozvojových projektů, které umožní ekonomický a územní rozvoj a přispějí ke zvýšení kvality 

života jeho občanů. Je také prostředkem k maximálnímu využití potenciálu municipality  

k posílení jeho schopnosti absorbovat finanční prostředky Evropské unie a díky tomu získat co 

nejvíce těchto prostředků na realizaci projektů, které přispívají k naplnění stanovených cílů. 

Každý strategický plán rozvoje obce musí korespondovat s danými cíli mikroregionu, regionu 

či kraje a být v souladu s národní strategií.  

2.5.3 Výzkumy k problematice strategického plánování rozvoje obcí 

Současná světová věda se poměrně často věnuje oblasti strategického plánování a řízení ve 

veřejném sektoru. Strategické řízení klade velký důraz na poznávání, stanovování a dosahování 

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

že existuje pouze malá snaha zjišťovat, jak je účinné strategické řízení na úrovni místních vlád 

a jaké účinky má pro rozvoj regionů. Poister  (2010) ve svém odborném článku upozorňuje na 

mezeru při zhodnocování vazeb mezi strategickými procesy a výsledky či dopady na rozvojové 
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procesy v území. Doporučuje zaměřit svůj pohled na kvantitativní měření této oblasti.  Bernard 

(2011) říká, že současná situace neukazuje, jak místní samosprávy fungují, řídí místní rozvoj, 

jaké si kladou cíle a jak hodnotí naplňování cílů apod. 

Vedle ekonomických, sociálních a environmentálních faktorů, které ovlivňují 

konkurenceschopnost území, je jedním ze základních konkurenčních výhod rovněž kvalita 

veřejné správy, tj. schopnost efektivně koncipovat a řídit rozvoj území. Jedná se o schopnost 

vystihnout potřeby obyvatel a podnikatelské komunity na území, transformovat je do podoby 

cílů a priorit strategického dokumentu a následně jej efektivně naplňovat, včetně hospodárného 

poskytování veřejných služeb (Kadeřábková, a další, 2010). 

V současné době vláda České republiky klade silný důraz na modernizaci veřejné správy a na 

efektivitu využívání veřejných prostředků. Neexistují žádná jasná národní pravidla nebo 

předpisy usilující o vytvoření, rozvíjení a kultivaci kultury hodnocení a politiky, které by 

definovaly principy využívání hodnocení a podporovaly by snahu o vytvoření nezbytných 

struktur. Současné výzkumy Wokoun (2006), Kadeřábková, a další (2010), Binek, a další 

(2012), Gavlasová, a další (2007),  Ministerstvo pro místní rozvoj (2009) ukazují, že metodická 

podpora strategického řízení je stále nedostatečná. Bryson (2011) píše, že budoucí výzkum by 

měl být zaměřený na určení, zda strategické plánování vede k požadovaným výsledkům, jakož 

i k tomu, jak navrhnout úspěšné strategické plánovací procesy, které produkují pozitivní 

výsledky.  

Na základě vlastní provedené analýzy strategických a programových dokumentů a analýzy 

výzkumů výše uvedených autorů je možné konstatovat šest hlavních zjištění, která 

charakterizují současný stav strategického plánování v České republice. Strategické dokumenty 

regionálního rozvoje se vyznačují těmito charakteristikami: 

 Nekonkrétnost stanovených cílů. 

 Nejednotnost přístupů pro zpracování dokumentů, výrazná kvantitativní a kvalitativní 

různorodost strategií. 

 Absence hodnotících indikátorů. 

 Nejasné rozdělení rolí a chybějící alokace zdrojů. 

 Chybějící alokace zdrojů pro naplňování cílů strategie. 

 Nesoulad mezi plánem a skutečnou realizací. 
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Rovněž většina projektů obsažená v plánovacích dokumentech byla příliš obecná, nebyla 

přizpůsobena místním potřebám a neobsahovala žádné ocenění možných dopadů (Ministerstvo 

pro místní rozvoj, 2009). 

V období let 2004 – 2005 Národní síť zdravých měst ve spolupráci s partnery provedla rozsáhlý 

průzkum vybraných aspektů týkajících se kvality strategického plánování a řízení na místní 

úrovni v České republice. Účelem tohoto průzkumu bylo shromáždit empirické informace o 

strategickém plánování a vyhodnotit soulad jednotlivých místních plánovacích dokumentů  

s principy udržitelného rozvoje. K účasti bylo osloveno 804 partnerů (mikroregiony a obce 

s počtem obyvatel převyšujícím 5 tis.).  

Hlavní závěry průzkumu: 

- Všechny lokality a regiony považují strategické plánování za důležité.  

- Většina strategických a koncepčních dokumentů byla připravena externími poradci bez 

přímé účasti veřejné správy nebo relevantních místních zájmových skupin. Tyto 

dokumenty byly vypracovány především proto, aby se vyhovělo požadavkům EU na 

financování.  

- Formulace dokumentů byla často velmi všeobecná, bez postačujících odkazů na místní 

podmínky a bez jasné vize. Výsledkem bylo to, že se mohly jen zřídka použít pro reálné 

strategické řízení. 

2.6 Shrnutí specifik řízení rozvoje měst a obcí 

Z uskutečněné situační analýzy (kap. 2.5.1) 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.  
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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 

ziskovém principu a finanční prostředky na své fungování získává z veřejných rozpočtů, které 

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

https://managementmania.com/cs/verejna-sprava
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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. Management – tedy řízení – je subjektivní cílevědomá 

činnost lidí, objektivně nutná a vyplývající z podstaty probíhajících jevů a procesů směřující ke 

stanovení: 

- správných cílů,  

- nejvhodnějších prostředků a cest k jejich dosažení, 

- způsobu zabezpečení průběhu a kontroly takto stanovených činností (Kutscherauer, 

2006). 

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). 

Municipální management a podnikový management se odlišují a přesto mají mnoho společných 

znaků. Specifika municipálního managementu můžeme nalézt jak ve sféře zdrojů, tak ve sféře 

procesů. Avšak podobně jako u podniků, kde je základem konkurenceschopnosti péče o jakost, 

proniká i do veřejné správy potřeba zkvalitňování práce úřednických aparátů, jejich 

profesionalizace, pružnost a schopnost reakce na změny.  

Obecně jsou na veřejnou správu a samosprávu a její management kladeny nároky vystupovat  

v souladu s platnou legislativou, nestranně, transparentně, profesionálně a kompetentně, eticky, 

účelně, hospodárně a efektivně. Ve výše uvedeném smyslu se ustálil pojem tzv. dobrého 

vládnutí (správy) - Good Governance (Vrabková, 2012). 

https://managementmania.com/cs/platce-dane
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Základní specifika regionálního (dále jen municipálního) managementu dle Václavkové (2014) 

jsou: 

Specifikum charakteru vlastnictví – vlastnická práva veřejných institucí podléhají kontrole  

z vnějšku a omezenému nakládání s veřejným majetkem. U podnikového managementu se 

jedná o soukromé vlastnictví, kdy vlastník má právo rozhodnout o tom, jak s majetkem naloží.  

Priority municipálního managementu – nejsou stejné jako u podnikového managementu, kde 

je důležitým kritériem zisk, podíl na trhu, rentabilita vložených prostředků, ovládnutí 

konkurence apod. Priority municipálního managementu hodnotí pozitivní dopady tzv. přínosy 

na všechny zainteresované skupiny, kde největší váhu mají uspokojené potřeby občanů. 

Aktéři municipálního managementu – u podnikového managementu je to samotný podnik a jeho 

útvary, sdružení podniků, představitelé apod. U municipálního managementu je to úřad a jeho 

orgány, zastupitelé apod. 

Metody řízení municipálního managementu – uplatňují se vybrané přístupy podnikového 

managementu, které jsou upravené pro potřeby veřejné sféry. 

Specifikum financování – cílem veřejného managementu je zabezpečit příznivý průběh 

hospodaření se svěřenými prostředky na základě vyrovnaného rozpočtu. Optimální struktura 

rozpočtových výdajů, která v maximální míře zabezpečí trvalý a udržitelný růst. Naproti tomu 

se soukromý management stará o trvalé zajišťování zisku, popř. jeho zvyšování.  

Specifikum partnerství a spolupráce – důležitým aspektem dobré spolupráce je budování vztahů 

s občany, partnery, institucemi, zákazníky, podniky a dalšími zainteresovanými skupinami. 

Partnerství je jednou z variant politického rozhodování, které bude pravděpodobně  

v budoucnosti i nadále rozvíjeno. Na úrovni obce dominuje zejména partnerství občanské.  

V prostředí ČR je tento princip uplatňován zejména při realizaci a tvorbě strategických 

dokumentů. Partnerství s občany (občanská participace) je založeno na předpokladu, že 

rozhodovací proces je nejefektivnější, odehrává-li se nejblíže těm, kterých se rozhodnutí 

nejvíce dotýká.  

Specifikum konkurence – zdravá konkurence mezi obcemi je rovněž velmi prospěšná a pomáhá 

nastartovat ekonomický rozvoj. Stejně jako v soukromém sektoru, je konkurence ve veřejném 

sektoru základní hybnou silou rozvoje, růstu a inovací. 
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Specifikum šíření informací – obce mají informační povinnost směrem k občanům. Právo na 

informace a informační servis občanům je jedním ze základů demokratického přístupu k řízení 

veřejné správy. Cíle obce a města by měly být komunikovány s občany v co nejširším měřítku. 

Firmy si naopak informace o strategických směrech rozvoje chrání před konkurencí.  

Regionální management je tvořen volenými představiteli a profesionálním managementem. 

Volený management je tvořen zastupiteli a rozhoduje v samostatné působnosti. Zastupitelé jsou 

voleni na čtyřleté funkční období. Volený představitel není na výkon své funkce odborně 

vzděláván. Rozhoduje např. o otázkách rozpočtu, schvaluje strategie a rozvojové aktivity, 

spravuje majetek obce, aj. Naproti tomu profesionální management (tajemník úřadu, vedoucí 

jednotlivých útvarů) by měli být stabilizující a podpůrnou složkou voleného managementu. U 

profesionálního manažera je vyšší předpoklad odborného vzdělání před nástupem do 

zaměstnání a také v průběhu jeho výkonu.  

Aktéři veřejné politiky (volený management) stojí každodenně před problémy výběru 

vhodného rozhodnutí. Jedná se o tzv. veřejnou volbu, neboť předmětem rozhodování jsou věci 

veřejné. V případech veřejné volby, se stává hlavním kritériem rozhodování veřejný zájem 

(Ochrana a kol, 2010). Na rozhodování ve veřejném zájmu založeném na demokratických 

principech se podílejí dle Potůčka (2006) především tři hlavní subjekty: občané v zastoupení 

zastupitelů, úředníci a odborníci. Občané delegují svou odpovědnost za veřejné záležitosti a za 

zastupování svých zájmů na komunální politiky, a to prostřednictvím voleb.  

Příručka pro zastupitele (Svaz měst a obcí České republiky, 2010) se pokouší vysvětlit veřejný 

zájem takto: „Veřejný zájem často, ve spojení s příslušnou právní úpravou, vystupuje jako tzv. 

neurčitý pojem a je třeba při jeho vnímání vycházet z pohledu teorie. Ta veřejný zájem vnímá 

především jako opak zájmu soukromého. Veřejné zájmy jsou takové zájmy, jež by bylo jinak 

možno také označit za obecné či veřejné, respektive obecně prospěšné zájmy, a jejichž nositeli 

jsou blíže neurčené nicméně alespoň rámcově determinovatelné okruhy či společenství osob 

jako tzv. veřejnost, popřípadě zájmy, u nichž jde o tzv. zájmy společnosti. Tyto zájmy nesmějí 

být v rozporu s platnými právními předpisy. Veřejné zájmy souvisí s režimem veřejného práva, 

jakož i s postavením, posláním a úkoly orgánů veřejné moci, které se tak stávají jejich 

posuzovateli a kvalifikovanými prosazovateli.“ 

Pro zastupitelstvo je charakteristické, že je vybaveno určitou rozhodovací pravomocí jednak 

přímo stanovenou zákonem nebo takovou, kterou si v mezích zákona udělí navzájem. 



65 

 

Zastupitelstvo i rada územního samosprávného celku si zřizují ke své činnosti pomocné orgány 

(výbory a komise). Výborům zastupitelstva obce ani komisím rady ze zákona svěřena 

rozhodovací pravomoc není, v praxi však bývá jejich vliv na rozhodnutí zastupitelstva či rady 

poměrně zásadní. 

Rozhodování zastupitelstva probíhá na jednání (zasedání) zastupitelstva. Podrobnosti o jednání 

zastupitelstva vymezuje jednací řád. Zastupitelstvo územního samosprávného celku se schází 

podle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce. Zasedání zastupitelstva svolává a zpravidla 

řídí v případě obce starosta. Zasedání zastupitelstva je veřejné, může se jej zúčastnit každý, kdo 

projeví zájem. Zastupitelstvo je usnášení schopné, pokud je přítomna nadpoloviční většina 

všech členů zastupitelstva. 

Do pravomoci zastupitelstva územního samosprávného celku náleží rozhodování ve věcech 

patřících do samostatné působnosti, tj. záležitosti, které jsou v zájmu obce a občanů, zejména  

v souladu s místními předpoklady a místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj 

sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů, jako jsou potřeby bydlení, ochrany a 

rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového 

kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku. Kompetence k rozhodování jsou vymezeny 

zákonem č. 128/200, o obcích. Zastupitelstvo územního samosprávného celku rozhoduje 

zejména o následujících oblastech: 

Strategické, rozvojové oblasti rozhodování samosprávy 

- schvalování programu rozvoje územního samosprávného celku,  

- rozhodování o spolupráci územního samosprávného celku s jinými územními 

samosprávnými celky a formě této spolupráce, 

Finanční oblasti rozhodování samosprávy 

- schvalování rozpočtu a závěrečného účtu územního samosprávného celku, 

- zřizování dočasných a trvalých fondů územního samosprávného celku, 

- rozhodování o peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou 

členy zastupitelstva územního samosprávného celku, za výkon funkce členů výborů 

zastupitelstva, 
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- stanovení zásad pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva územního 

samosprávného celku,  

- poskytování dotací nad 50 000 Kč v jednotlivých případech občanským sdružením, 

humanitárním organizacím a jiným fyzickým nebo právnickým osobám působícím  

v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, podpory rodin, požární 

ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence 

kriminality a ochrany životního prostředí, 

- dohody o splátkách se lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců, 

Majetkové oblasti rozhodování samosprávy 

- nabytí a převod nemovitých věcí, 

- převod bytů a nebytových prostorů z majetku územního samosprávného celku, 

- poskytování věcných darů v hodnotě nad 20 000 Kč a peněžitých darů v hodnotě nad 

20 000 Kč fyzické osobě nebo právnické osobě v jednom kalendářním roce, 

- uzavření smlouvy o sdružení a poskytování majetkových hodnot podle smlouvy 

o sdružení, jehož je územní samosprávný celek účastníkem, 

- peněžité i nepeněžité vklady od právnických osob, 

- vzdání se práva a prominutí pohledávky vyšší než 20 000 Kč, 

- zastavení movitých věcí nebo práv v hodnotě vyšší než 20 000 Kč, 

- postoupení pohledávky vyšší než 20 000 Kč, 

- uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru nebo půjčky, o poskytnutí dotace, 

o převzetí dluhu, ručitelského závazku, o přistoupení k závazku a smlouvy o sdružení, 

- zastavení nemovitých věcí, 

Kapitálové oblasti rozhodování samosprávy 

- zřizování a rušení příspěvkových organizací a organizačních složek územního 

samosprávného celku, schvalování jejich zřizovacích listin, 

- rozhodování o založení nebo rušení právnických osob, schvalování jejich 

zakladatelských listin, společenských smluv, zakládacích smluv, stanov a rozhodování 

o účasti v již založených právnických osobách, 

- delegování zástupce územního samosprávného celku na valnou hromadu obchodních 

společností, v nichž má obec majetkovou účast, 
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- navrhování a odvolávání zástupců územního samosprávného celku do ostatních orgánů 

obchodních společností, v nichž má územní samosprávný celek majetkovou účast, 

- rozhodování o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení a zrušení veřejného neziskového 

zdravotnického ústavního zařízení, navrhování zástupců do jeho dozorčí rady a 

rozhodování o převodu vlastnického práva k majetku, s nímž takové zdravotnické 

zařízení hospodaří, nebo o jeho pronájmu, stanoví-li to zvláštní právní předpis, 

- vydání komunálních dluhopisů, 

Normativní oblasti rozhodování samosprávy 

- vydávání obecně závazných vyhlášek územního samosprávného celku, 

- rozhodování o vyhlášení místního referenda, 

- navrhování změn katastrálních území uvnitř obce, schvalování dohod o změně hranic 

obce a o slučování obcí, 

- rozhodování o zřízení a názvech částí obce, o názvech ulic a dalších veřejných 

prostranství v případě obce, 

- udělování a odnímání čestného občanství samosprávného územního celku a jeho 

ocenění, 

- plnění úkolů stanovených zvláštním právním předpisem, 

- vydávání nařízení, není-li zřízena rada územního samosprávného celku, 

- zřizování a rušení obecní policie v případě obce, 

- rozhodování o zrušení usnesení rady územního samosprávného celku, 

Personální oblasti rozhodování samosprávy 

- určování funkcí, pro které budou členové zastupitelstva územního samosprávného celku 

uvolněni, 

- zřizování a rušení výborů zastupitelstva, volení jejich předsedů a dalších členů a jejich 

odvolání z funkce, 

- volení starosty, místostarosty/statutárního zástupce a členů rady (radních) z řad 

zastupitelů a jejich odvolávání z funkce, stanovení počtu členů rady územního 

samosprávného celku, jakož i počtu dlouhodobě uvolněných členů jeho zastupitelstva, 

- stanovení výše odměny neuvolněným členům zastupitelstva územního samosprávného 

celku, 
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- Zastupitelstvo územního samosprávného celku si může vyhradit i další rozhodovací 

pravomoci v samostatné působnosti, například uzavírat různé smlouvy (smlouvy o dílo 

na vznik uměleckého díla v obci apod.) (Václavková, 2014). 
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2.7 Aplikované metody doktorské dizertační práce  

V rámci této subkapitoly  jsou představeny obecné a specifické metody s ohledem na téma 

doktorské dizertační práce.  Vybrané metody vědecké práce jsou představeny prostřednictvím 

jednotlivých dílčích cílů. V tab. 2-6 je ilustrován souhrn hlavních aplikovaných metod vědecké 

práce.  

Tabulka 2-6: 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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2.7.1 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). 

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).  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).   

2.7.2 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. Seznam těchto obcí je 

použit jako opora výběru, z níž je prostřednictvím generátoru náhodných čísel vybrán seznam 

100 obcí, jejichž představitelé jsou osloveni v rámci realizovaného dotazníkového šetření.  

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.  
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Pro interpretaci dat (kap. 3.2) 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. 

Nominální proměnná je taková, o jejichž libovolných dvou hodnotách můžeme pouze říci, zda 

jsou stejné či různé (např. v dotazníku: výčet přínosů strategie, povolání). Hodnotami mohou 

být texty i číselné kódy. Lze u nich zjišťovat jen rozdělení četností, nemůžeme provádět 

aritmetické operace (Řezánková, 2011).  

Ordinální (pořadová) proměnná je taková hodnota, u jejíž dvou hodnot můžeme navíc určit 

pořadí (např. v dotazníku: realizujete analýzu prostředí – ano, částečně, ne). U ordinální 

(intervalové) proměnné můžeme navíc pro její dvě hodnoty vypočítat, o kolik je jedna hodnota 

větší (resp. menší) než druhá (jak často monitorujete strategii – 1x ročně; 2 x ročně; 4 x ročně 

atd.).  

Kvalitativní proměnné, které nabývají pouze dvou různých hodnot (tříd), nazýváme 

dichotomické (např. v dotazníku: strategii používáme první volební období – ano, ne). 

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). 

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 
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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. 2-7) 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 

2-7) 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 2-7: 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 

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 
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𝑟𝑆 = 1 −
6

𝑛(𝑛2−1)
∑ (𝑅𝑋𝑖

− 𝑅𝑌𝑖
)

2𝑛
𝑖=1 , (2.1) 

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)
, 

(2.2) 
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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 

𝑇(𝑋) =
(𝑝−𝜋0)−

1

2𝑛

√𝜋0(1−𝜋0)

𝑛

, 
(2.3) 

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. 

2.7.3 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). Tato metoda slouží k zachycení kauzálních souvislostí mezi 

intervencemi a následky pro rozvoj území (podrobněji teoretická část kap. 2.4.2). Schéma 

intervenční logiky je zobrazeno na obr. 2-5.  

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 2-5: Zachycení intervenční logiky 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Pro ověření aplikovatelnosti (kap. 4.2) 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. 

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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Dlouhý (2007) upozorňuje, že otázka validace a verifikace modelu je dosti sporná. Validace či 

verifikace je někdy provedena tak, aby „dokázala“, že model má „pravdu“, což je přístup, který 

je pro kvalitní vědecká zkoumání neakceptovatelný a nakonec může nahlodat prospěšnost 

modelu a poškodit důvěryhodnost tvůrce modelu.  Tvůrci modelů mohou trpět předsudky a 

snažit se prezentovat data, která jsou vyhovující již předem učiněným závěrům a poté se drží 

své představy navzdory důkazům.   

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 

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) 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

) 
(2.4) 

 

kde 𝑋 je varianta rozhodování 

𝑢𝑖(𝑋𝑖) dílčí funkce užitku za jistoty 

𝑋𝑖 důsledek varianty vzhledem i-tému kritériu 
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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 

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 2-8 je zobrazením rozhodovací matice (4 varianty, 5 kritérií), 

na základě které budou experti rozhodovat o přijetí či zamítnutí stanovené hypotézy. 
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Tabulka 2-8: 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 

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.  
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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.  

 



80 

 

3 STATISTICKÁ ANALÝZA UPLATŇOVÁNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ 

NA ÚROVNI OBCÍ  

Východiskem pro vlastní empirický výzkum je v první řadě rešerše současného stavu poznání 

v oblasti strategického řízení a plánování (kap. 2), analýza současných výzkumů (kap. 2.5.3), kde 

je definován postoj současných světových a tuzemských autorů ke strategickému plánování na 

úrovni veřejného sektoru. Celá kapitola 3 je zpracována v souladu s navrženou metodikou 

(kap. 2.7.2).  

Cílem statistické analýzy je zhodnotit míru uplatňování procesů strategického plánování  na 

úrovni obcí. Pro sledování byl vybrán Moravskoslezský kraj. Za tímto účelem je připraveno a 

realizováno vlastní dotazníkové šetření u měst a obcí Moravskoslezského kraje.  Respondenty 

byli hlavní představitelé měst a obcí, tzn. starostové, místostarostové či odborně příslušní 

úředníci.  

3.1 Příprava dotazníkového šetření 

Mezi hlavní přípravné práce patří sestavení harmonogramu prací (tab. 3-1), definování účelu 

dotazníkového šetření a sestavení dotazníku. V realizační fázi dojde k uskutečnění 

předvýzkumu, který ověří nastavení dotazníku. Následně je provedeno vlastní dotazníkové 

šetření s vyhodnocením výsledků. 

Tabulka 3-1: Harmonogram přípravy a realizace dotazníkového šetření 

Název úkolu 
Doba 

trvání 
Zahájení Dokončení Realizace 

Definování účelu dotazníkového 

šetření  
  3 dny 3. 2. 2014 5. 2. 2014 Realizováno 

Sestavení dotazníku   6 dnů 6. 2. 2014 13. 2. 2014 Realizováno 

Předvýzkum 20 dnů  16. 2. 2014 13. 3. 2014 Realizováno 

Sběr dat 90 dnů 16. 3. 2014 17. 7. 2014 Realizováno 

Zpracování dat 30 dnů 20. 7. 2014 28. 8. 2014 Realizováno 

Metodika pro analýzu dat   2 dny 31. 8. 2014 1. 9. 2014 Realizováno 

Interpretace výsledků 

dotazníkového šetření  
  7 dnů 2. 2. 2015 10. 2. 2015 Realizováno 

Vypořádání statistické hypotézy   2 dny 11. 2. 2015 12. 2. 2015 Realizováno 

Závěrečná zpráva   2 dny 2. 3. 2015 3. 3. 2015 Realizováno 

Zdroj: vlastní zpracování 
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3.1.1 Účel a hypotéza dotazníkového šetření  

Cílem vlastního výběrového šetření je zhodnotit míru uplatňování jednotlivých fází 

strategického plánovacího procesu rozvoje obcí Moravskoslezského kraje.  Metodou zjišťování 

je dotazování.  Strategický plánovací proces je sledován v rámci čtyř fází: (i) přípravná; (ii) 

analytická; (iii) strategická; (iv) implementační (obr. 2.1), které jsou představeny v teoretické 

části kapitoly 2.3. V rámci uvedeného cíle byla stanovena hypotéza, která bude ověřena 

metodou statistické indukce.  

Hypotéza H1: Místní samosprávy obcí strategicky plánují, ale neevaluují dosažené 

výsledky podle předem stanovených kvantifikovaných indikátorů výkonnosti.    

3.1.2 Sestavení dotazníku 

Statistická analýza se zabývá zjištěním předem definovaných hodnot, resp. znaků na 

zkoumaných objektech (Hendl 2004). Výše uvedený výzkumný problém byl operacionalizován 

do podoby měřitelných hodnot, podle nichž je možné proměnné pozorovat či měřit. Pro 

sestavení validního dotazníku byly otázky sestaveny tak, aby přinesly odpovědi na stanovené 

téma. Vlastní dotazník (příloha č.3) obsahuje deset otázek a úvodní sociodemografickou 

specifikaci respondenta (název obce; povolání respondenta; věk; počet let ve funkci, 

v zaměstnání; počet zaměstnanců úřadu). Dotazník je koncipován tak, aby bylo možné hodnotit 

uplatňované fáze strategického plánovacího procesu uvedené v teoretické části kap. 2.3. Na 

druhou stranu je nutno upozornit, že dotazník musel zůstat srozumitelný respondentům 

(starostům), a proto nebylo možné zařadit do dotazníku příliš odborné a specifické otázky, které 

by mohly zůstat nepochopeny.  

Z pohledu přípravné fáze strategického plánovacího procesu je možné v otázce č. 1 dotazníku 

zjistit potřebu zpracování strategického plánu. V otázce č. 1 se zjišťují postoje managementu 

ke strategickému plánování.  Z dotazníkového šetření je možné zjistit uplatňování strategie pro 

řízení rozvoje regionu a dobu řízení dle strategie. Druhá a třetí otázka je zaměřena na zjištění 

postoje samosprávy k uplatňování řízení dle strategie a otevřenou otázkou jsou identifikovány 

přínosy a úskalí strategického řízení.  V této části ukončuje dotazování respondent, v jehož obci 

není uplatňováno strategické řízení.  V čtvrté a páté otázce je sledováno, kým byla strategie 

zpracována a kdo byl zapojen při tvorbě strategického plánu. 
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Pro zjišťování míry uplatňování analytické fáze strategického plánovacího procesu je v otázce 

č. 6a až 6d mapováno, zda strategický plán obsahuje profil obce a zda jsou identifikovány 

potřeby zainteresovaných stran (občanů, neziskového sektoru, podnikatelů).  

V části strategické (návrhové) fáze strategického plánovacího procesu se otázce 6e dozvíme, 

zda strategický plán obsahuje strategické cíle, ot. č.7 odpoví na otázku, zda jsou cíle 

kvantifikované. Na základě odpovědí na otázku č. 8 je možné zjistit, jak často jsou tyto cíle 

aktualizovány.   

Pro hodnocení implementační fáze strategického plánovacího procesu se dozvíme v otázce  

č. 7, jaké indikátory výkonnosti jsou využívány pro hodnocení dosahování strategických cílů. 

V otázce č. 9 zjistíme, jak často jsou dosažené výsledky monitorovány a vyhodnocovány. 

Otázka č. 10 rámcově upřesňuje uplatňované přístupy ke strategickému řízení zejména 

z pohledu informovanosti a zapojení pracovníků do strategického řízení. 

3.1.3 Předvýzkum 

Předvýzkum je především testem způsobu sběru dat a nástrojů sběru dat. Proto v případě 

dotazování hovoříme o testování dotazníku. Cílem je otestovat logičnost, srozumitelnost 

a jednoznačnost jednotlivých otázek, stejně jako celkovou časovou náročnost 

zodpovězení a vyplnění (Kozel 2011). Je nutno vybrat zkušební respondenty s ohledem na 

jejich dostupnost  a na zvolenou problematiku.  

Zkušebními respondenty byli v prvé řadě rodinní příslušníci a vybraní zastupitelé, kteří 

pomohou ověřit správné pochopení otázek a zjištění doby potřebné pro vyplnění dotazníku. Je 

také ověřováno, zda mailová komunikace je vhodným nástrojem pro zajištění odpovědí od 

respondentů.  

Na základě zjištění z předvýzkumu je následně upravena dílčí formulace vybraných otázek tak, 

aby otázky byly zcela pochopitelné a jednoznačné. Otázka číslo deset byla doplněna o dvě 

podotázky. Mailová komunikace a průvodní informace k vyplnění dotazníku byla dostatečná. 

Je zjištěno, že respondent potřebuje k vyplnění dotazníku zhruba 10-15 minut. Na základě 

aktualizace dotazníku dle zjištěných výsledků je možné přistoupit k realizaci vlastního sběru 

dat. 
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3.1.4 Sběr dat 

Sběr dat je časově náročná disciplína. Distribuce dotazníků probíhala formou emailového 

požadavku zaslaného na adresu starostů, či místostarostů vybraných obcí. Pro tyto účely byla 

zajištěna databáze kontaktů jednotlivých úřadů. Součástí požadavku na vyplnění dotazníku byl 

také průvodní dopis, který vysvětloval účel dotazníkového šetření, termín a formu zpracování 

dotazníku a další potřebné údaje ke zpracování. Pro zvýšení počtu odpovědí byli respondenti 

v průběhu šetření několikrát připomínkováni o vyplnění dotazníku. 

Z celkového počtu 303 (100 %) obcí (základního souboru) bylo náhodně vybráno 100 (33%) 

obcí k oslovení. Návratnost dotazníku byla 39 (39%). Výběrový soubor tedy zahrnoval 39 

(13%) statistických jednotek ze základního souboru.  

Rozdělení respondentů proběhlo dle velikosti území. K členění území byla využita kategorizace 

dle sdělení Ministerstva pro místní rozvoj z roku 2007, které se věnuje roztřídění obcí do 

velikostních kategorií podle počtu obyvatel (příloha č. 4). S ohledem na malý počet velikostní 

kategorie měst nad 50 tis. obyvatel a lepší srozumitelnost práce, byla tato kategorie pro účely 

výběrového šetření sloučena s kategorií měst nad 10 tis. obyvatel. Díky tomuto členění je nyní 

možné slovně obce kategorizovat na „malé“ (méně než 2 000 obyv.); „střední“ (od 2 000 do 

9 999 obyv.) a „velké“ (od 10 000 a více obyv.). Výběrový soubor obsahuje 17 případů malých 

obcí, 14 případů středních obcí a 8 případů velkých obcí.     

3.1.5 Zpracování dat 

Po nashromáždění požadovaného objemu dat je nutné provést kontrolu a úpravu dat. Správně 

upravená data mohou být kódována do číselných proměnných tam, kde je to možné. Ke 

zpracování datové matice došlo prostřednictvím statistického software SPSS Statistics, 

verze 22. Operacionalizací dat byla vytvořena datová matice, která čítá 39 řádků (případů) a 97 

sloupců (proměnných).  Každá proměnná musí mít stanoven svůj název, typ kódu, popis 

proměnné, popis hodnot, identifikaci chybějících hodnot, typ proměnné. 

Pokud jsou zpracovávána data, kde respondent mohl uvést více odpovědí, pak pro každou 

variantu odpovědi je vytvořena samostatná proměnná. Po sestavení datové matice je možné 

zaznamenat odpovědi jednotlivých respondentů. Tam, kde odpověď chyběla, bylo označeno 

kódem pro situaci chybějící odpovědi. Bylo nutné také zohlednit kódem pro chybějící odpověď 
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případy (13), kdy dotazník byl vyplněn pouze částečně, jelikož se jednalo o obce, které nemají 

strategii, a tudíž respondenti odpovídali pouze do otázky 1,2,3.   

3.2 Interpretace výsledků 

Intepretace výsledků analýzy dat představuje komentáře k číselným i grafickým výsledkům 

analýzy a následné učinění závěrů a doporučení z toho plynoucích. Cílem intepretace výsledků 

je správně analyzovat současný stav uplatňování jednotlivých kroků strategického plánovacího 

procesu (strategický plánovací proces podrobněji kap. 2.3). Sledovaným územím je 

Moravskoslezský kraj. Cílem dotazníkového šetření není sledovat odlišnosti 

Moravskoslezského kraje v přístupech ke strategickému plánování, důvodem pro výběr území 

je pouze dostupnost dat.  Výsledky jsou interpretovány z pohledu jednotlivých fází 

strategického plánovacího procesu:   

a) přípravné fáze  

b) analýzy současného stavu prostředí 

c) strategické (návrhové) fáze 

d) implementace strategie 

Na základě podrobné analýzy výsledků dotazníkového šetření je možné vypořádat statistickou 

hypotézu H1 a zobecnit na sledovanou populaci.  
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3.2.1 Přípravná fáze strategického plánovacího procesu 

V rámci přípravné fáze strategického plánování dochází k rozhodování o potřebě připravit 

strategický plán. Zhotovitel se rozhoduje o výběru metody zpracování strategického plánu, o 

zapojených skupinách.  Z výsledků dotazníkového šetření vyplývá v grafu  3-1 patrný vztah 

mezi velikostí obce, města a uplatňováním strategického plánování. Tabulka obsahuje hodnoty 

relativních četností, které ukazují podíl obcí využívající ve svém řízení strategii (67 %). 

Rozhodnutí strategicky plánovat činí velká města ve 100 %, střední města v 64 %, malé obce v 

53  %. Dle výsledků lze konstatovat, že strategické plánování patří na úrovni velkých měst 

do přijatých standardů řízení, strategické plánování je ovšem populární také na úrovni 

malých obcí.  

Graf 3-1: Uplatňování strategického plánování dle velikostních kategorií obcí (%)  

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Na základě provedené korelační analýzy je možné na 5% hladině významnosti označit pozitivní 

korelaci mezi velikostí obce a používáním strategie řízení za statisticky významnou 

(𝑟𝑆 = 0,341; 𝑝 − ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 = 0,017). Vzhledem k velikosti Spearmanova korelačního 

koeficientu (𝑟𝑆 = 0,341) lze tuto korelaci označit za středně silnou. Čím větší je velikost obce, 

tím spíše lze tedy očekávat, že její zastupitelé budou uplatňovat strategické plánování (viz 

tab. 3-2).  

Tabulka 3-2: 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 
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Přístup obcí k tvorbě strategie a postoj k zapojování zainteresovaných stran do strategického 

procesu je zobrazen v grafu 3-2. Obce nepatrně více využívají externí firmu pro zpracování 

strategického plánu (42 %) než vlastní zdroje. Vlastními silami zpracovalo strategický plán 

celkem 38 % obcí a 19 % obcí využívá kombinace přístupů. Z pohledu velikosti měst je patrné, 

že ke zpracování strategie vlastními silami přistupují nejméně velké obce (25 %) a nejvíce 

střední obce (50 %) a malé obce (38 %).   

Do strategického procesu jsou z pohledu obcí nejčastěji zapojováni občané (88 %). Až 100 % 

velkých měst definovalo zapojení občanů. S dalšími zainteresovanými skupinami je již situace 

odlišná. Zapojení neziskového sektoru v největší míře využívají velká města (100 %) a také 

střední obce (90 %). Mále obce zapojují neziskový sektor pouze nepatrně (25 %). Obdobná 

situace je u podnikatelských jednotek, velká města zapojují podnikatelský sektor ve 100 %, 

střední města v 60 % a malé obce pouze v 13 %.  

Graf 3-2: Forma zpracování strategie a zapojení zainteresovaných stran do strategického 

plánovacího procesu dle velikosti obce (%) 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf 3-3 umožňuje sledovat formy pro zapojování zainteresovaných skupin do strategického 

procesu. Jak potvrzuje výše uvedený text, nejčastěji jsou zapojováni občané, a to formou ankety 

či dotazníku (36 %). Tato forma je populární zejména na úrovni malých obcí (56 %). Této formě 

se nevyhýbají ani velká města (33 %), nižší podíl zapojování občanů formou ankety vykazují 

střední obce (25 %). Občané jsou také přizýváni do pracovních skupin (23 %). Až 31 % všech 

obcí neudává žádnou formu zapojení občanů. 

Zapojování ostatních subjektů již není tak populární. S neziskovým sektorem pracují nejvíce 

velká města 60 %, střední obce 42 % a malé obce nejméně 14 %, a to formou pracovních skupin. 

S podnikateli nejčastěji pracují velká města formou pracovních skupin (75 %). Malá města 

v 86 % neuvádějí žádnou formu zapojení podnikatelských jednotek do strategického procesu.  

Graf 3-3: Zapojování zainteresovaných skupin do strategického plánování dle velikosti obce 

na formy (%) 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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V rámci otevřené otázky 3 v dotazníku se respondenti vyjadřovali k přínosům strategického 

řízení. Došlé odpovědi bylo možné začlenit do 14 okruhů. Nejčastěji odpovědi zmiňují, že 

strategické řízení přináší možnosti stanovení cílů, vize a cesty (34 % z došlých odpovědí). Dále 

se respondenti vyslovují, že strategie přináší systém a koncepci (9 %); umožňuje přístup 

k získání dotace   (9 %) a umožňuje plánování na několik let dopředu (9%). Identifikované 

přínosy velmi podrobně mapují výhody strategického řízení.  Podrobný seznam 

identifikovaných přínosů dle pořadí je uveden sestupně v tabulce 3-3.   

Tabulka 3-3: Identifikované přínosy strategického řízení. 

Pořadí Přínosy strategického řízení Počet % 

1. Stanovení vize, cíle, cesty, definování problémů 20 34 

2. Strategie představuje systém koncepci 5 9 

2. Přístup k získání dotace 5 9 

2. Plánování na několik let dopředu 5 9 

3. Zajišťuje rozvoj obce 4 7 

3. Strategie má vazbu na rozpočet 4 7 

4. Efektivní vynakládání finančních prostředků 3 5 

5. Kontrola 2 3 

5. Zdroj informací 2 3 

5. Realizace projektů 2 3 

5. Informace pro veřejnost 2 3 

5. Efektivní řízení 2 3 

6. Vzájemná shoda zúčastněných stran 1 2 

6. Umožňuje snížit rizika 1 2 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Mezi hlavní úskalí strategického řízení respondenti zařazují témata: priority se mění dle 

dotačních možností a dotace neodpovídají potřebám strategie (20 % z celkového počtu přijatých 

odpovědí). Dalším úskalím je dle respondentů riziko podcenění přípravy strategie (13 %) a 

nedostatek či omezenost finančních zdrojů pro realizaci strategie (13 %). Další identifikovaná 

úskalí jsou sestupně řazena v legendě tab. 3-4. Identifikovaná úskalí dobře ilustrují náročné 

oblasti strategického řízení a potvrzují všeobecně známé problémové oblasti strategického 

řízení veřejných institucí. Obce si evidentně uvědomují neprovázanost regionální politiky EU 

a národní politiky regionálního rozvoje ČR a zdrojovou nedostatečnost (zejm. lidské a finanční 

zdroje) při zajišťování strategického plánování. 

Tabulka 3-4: Identifikovaná úskalí strategického řízení  

Pořadí Úskalí strategického řízení Počet (%) 

1. Priority se mění dle dotačních možností, dotace 

neodpovídají potřebám strategie 

9 20 

2. Riziko podcenění přípravy 6 13 

2. Nedostatek a omezenost finančních zdrojů 6 13 

3. Náročnost vyhledávání všeobecné shody 3 7 

3. Problém u plnění cílů 3 7 

3. Strategie pouze do šuplíku 3 7 

3. Politická vůle je silnější než strategie 3 7 

3. Časová náročnost 3 7 

4. Změny legislativy 2 4 

4. Malá flexibilita pro práci se strategií 2 4 

4. Strategie není závazná 2 4 

5. Riziko podcenění přípravy 1 2 

5. Strategie jako dogma 1 2 

5. Složité, nereálné, obecné cíle 1 2 

Zdroj: vlastní zpracování 
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3.2.2 Analytická fáze strategického plánovacího procesu 

Analytická fáze strategického plánování pomáhá definovat výchozí pozice „kde jsme“. V rámci 

strategické analýzy je vytvářena poznatková základna, která umožňuje pochopení problémů a 

příležitostí v území, umožňuje, identifikuje místní disparity. Jedná se zde o sběr informací a 

podkladů a provedení analýzy ovlivňujících faktorů za účelem formulace klíčových vlivů na 

současný a budoucí vývoj obce. V dotazníku je sledováno, zda byl zpracován socioekonomický 

profil obce a zda byla provedena vstupní analýza potřeb občanů, podnikatelů a neziskového 

sektoru. 

Výsledky dotazníkového šetření (graf 3-4) ukazují, že analýza vstupního prostředí, tzv. profil 

obce, je zajišťován nejvíce na úrovni středních měst (80 %) a velkých měst (75 %). Naopak na 

úrovni malých měst je realizováno pouze minimálně (11 %). Pravděpodobnou příčinou může 

být vysoká finanční a časová náročnost zpracovaní analytického dokumentu. Vstupní analýza 

potřeb občanů je realizována opět s nejvyšší měrou ve středních městech (80 %) a velkých 

městech (63 %), malé obce opět realizují v mnohem menším měřítku (44 %).   

Analýza potřeb ostatních zainteresovaných stran (podnikatelů, neziskových organizací) je 

realizována v menším měřítku (33 % podnikatelský sektor, 37 % neziskový sektor).  

Graf 3-4: Analytická fáze strategického procesu dle velikostních skupin obcí (%) 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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3.2.3 Strategická (návrhová) fáze strategického plánovacího procesu 

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

charakteru a zaměření budoucích intervencí města nebo obce. V návaznosti na definování vize 

jsou identifikovány hlavní priority, resp. prioritní cíle, kterými je nutné se zabývat, aby 

stanovená vize mohla být naplněna. Formulované prioritní cíle, opatření či aktivity by měly být 

opatřeny potřebnými indikátory požadovaného cílového stavu. Z dotazníku se dozvíme, zda 

strategický plán obsahuje strategické cíle a zda jsou cíle kvantifikované. Dále je zjišťováno, jak 

často jsou tyto cíle aktualizovány.  

Graf 3-5 umožňuje analyzovat přístupy k nastavování strategických cílů. Tvorbě strategie a 

strategických cílů se věnuje souhrnně 74 % obcí. Rozdělení obcí do velikostních kategorií 

ukazuje zajímavé výsledky.   Velké obce nastavují strategické cíle ve 100%, střední obce v 88%. 

Malé obce ovšem definují strategické cíle pouze v 33 %, což není příliš srozumitelné, jedná se 

o obce, které potvrdily ve svém dotazníku existenci strategie. Autorka v tomto místě pokládá 

otázku, jak vypadá strategie, která nemá stanoveny cíle? Získané výsledky mohou tedy 

ukazovat, že strategické plánování je na úrovni malých obcí pouze v rovině formálního tvrzení. 

Z dotazníkového šetření je patrné, že dobře známý přístup BSC, není na úrovni obcí využíván, 

pouze jedno město se přihlásilo k používání metody vážených ukazatelů (BSC).  

Definování výkonnostních hodnot napomáhá k dosažení vytčených cílů. Situace v přístupu 

respondentů k hodnocení výkonnosti je ovšem velice nepříznivá. Tato část strategického cyklu 

je celkově vysokým podílem sledovaných respondentů opomíjena. Z grafu 3-5 můžeme vyčíst, 

že obce nemají nastavené kvantifikované indikátory výkonnosti (73 %) ani vyvážené ukazatele 

BSC (96 %). Jedná se tedy o celkem 18 obcí (69 %) z 26 obcí, které mají strategii a nestanovují 

si kvantifikované ukazatele výkonnosti. Pokud se na danou oblast podíváme dle velikostních 

kategorií obcí, tak lepší výsledky dosahují velká města, která si nastavují indikátory výkonnosti 

v 50 % a minimálně střední města (27 %) a malé obce (22 %). 

Představitelé obcí, kteří definují jinou metodu hodnocení (65%), se v rámci otevřené otázky 

vyjadřovali ke způsobu hodnocení úsudkem (cíle byly naplněny, nenaplněny). Zde je patrná 

neexistence kvantifikovaných hodnot, které by umožnily jednoznačně definovat splnění či 

nesplnění strategických cílů.  

 



93 

 

Graf 3-5: Strategická (návrhová) fáze dle velikostních kategorií obcí 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

3.2.4 Implementační fáze strategického plánovacího procesu 
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strategických cílů podle kvantifikovaných indikátorů výkonnosti a jak často jsou dosažené 

výsledky monitorovány a vyhodnocovány. Otázka č. 10 rámcově upřesňuje uplatňované 

přístupy ke strategickému řízení, zejména z pohledu informovanosti, aktualizace strategie a 

zapojení pracovníků do strategického řízení.  
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V grafu 3-6 jsou zobrazeny následující výsledky, které mapují přístupy k implementaci 

strategie. Uskutečňování neboli implementaci strategického plánu, zajišťují obce v 54 %. Malé 

obce pouze na úrovni 11 %. Vlastní hodnocení dosažených výsledků přiznávají obce pouze 

v  37 %, z toho velká města v 63 %, střední města v 40 %, malé obce v pouhých 11 %. Celkem 

65 % zástupců obcí se vyjadřuje, že nehodnotí naplňování cílů strategie, ale považují to za 

užitečné.  Z  obcí, které hodnotí, nejčastěji přiznává určitou pravidelnost 1x ročně celkem 62 % 

obcí. Zajímavým zjištěním je, že i když obce, které potvrdily hodnocení podle kvantifikovaných 

indikátorů či jinou formou, nehodnotí pravidelně dosahování výsledků (23 %).  Jedná se 

zejména o malé obce, které pravidelně nehodnotí na úrovni 56 %.  

 

Graf 3-6: Implementační fáze strategického plánovacího procesu (%) 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf 3-7 nám umožňuje sledovat situaci ohledně aktualizace strategie a zajišťování 

informovanosti o strategii. Celkem 23 % všech sledovaných obcí přiznává, že strategii 

pravidelně neaktualizují, z toho až 44 % malých obcí se nevěnuje pravidelné aktualizaci 

strategie. 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 tomu tak není, pouze 33 % malých obcí zveřejňuje 

strategický dokument. O strategii jsou informováni zastupitelé, občané a celá veřejnost. 

Oslovení respondenti se jednoznačně shodují, že zaměstnanci úřadu jsou o strategii 

informováni (100 %) a jsou zapojeni do plnění úkolů vyplývajících ze strategie (93 %), nižší 

zapojení zaměstnanců strategického procesu evidujeme pouze na úrovni malých obcí (50 %). 

 



96 

 

Graf 3-7: Informovanost o strategickém plánování a aktualizace strategie dle velikostních kategorií obcí (%) 

 

Zdroj: vlastní zpracování
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Zainteresovanost orgánů ve strategickém procesu je zobrazena v grafu 3-8. Do provádění 

hodnocení strategických cílů jsou zainteresovány v prvé řadě Zastupitelstvo a Rada obce. 

Představitelé obcí se jen velmi omezeně vyjadřovali na téma informovanosti o naplňování cílů 

strategie. Minimální počet došlých odpovědí pravděpodobně neukazuje skutečný obrázek o 

fungování informovanosti, nicméně pokud již obce přistoupí k informování, využívají k tomu 

zejména web či obecní zpravodaj nebo zasedání zastupitelstva.  

Graf 3-8: Monitoring strategických cílů (%) 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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samostatně rozhodováno. Pro definici potvrzení alternativní hypotézy byla stanovena hranice 

50 % (nadpoloviční zastoupení, majorita). 

Vstupní hypotézu lze ověřit ve dvou fázích. Nejdříve  bude ověřena hypotéza H1a, že místní 

samosprávy obcí strategicky plánují. Následně pak bude testována hypotéza H1b, že obce, které 

strategicky plánují, neevaluují dosažené výsledky podle předem stanovených kvantifikovaných 

indikátorů výkonnosti. 

H1a) Místní samosprávy obcí strategicky plánují. 

Tuto hypotézu lze považovat za ověřenou, pokud bude dokázáno, že lze předpokládat, že 

strategické plánování využívá více než 50% (majorita) obcí Moravskoslezského kraje. Pro 

ověření hypotézy H1a lze využít test o parametru binomického rozdělení (binomial test, viz 

metodika kap. 2.7.2).  

Předpoklady pro použití testu jsou:  

rozsah výběru je mnohem menší než rozsah základního souboru (𝑛 ≪ 𝑁), 

výběr je reprezentativní, 

rozsah výběru 𝑛 je dostatečný (bývá doporučováno, aby 𝑛 >
5

𝑝(1−𝑝)
, kde 𝑝 je pozorována 

relativní četnost). 

Vzhledem k tomu, že výběrový soubor byl získán metodou náhodného výběru a jeho rozsah 

činí 13% rozsahu populace, lze první dvě podmínky považovat za splněné. Ve výběrovém 

souboru 39 obcí bylo pozorováno 26 obcí, které strategicky plánují, tj. 𝑝 =
26

39
≅ 0,67. 

Dosazením do vzorce uvedeného ve třetí podmínce lze zjistit, že minimální doporučený rozsah 

výběru je 23 obcí. Z toho plyne, že i třetí předpoklad pro použití testu lze považovat za splněný. 

Označme pravděpodobnost, že náhodně vybraná obec MSK strategicky plánuje 𝜋𝑠𝑝−𝑎𝑛𝑜. Pro 

ověření hypotézy H1a testujme nulovou hypotézu 𝐻0: 𝜋𝑠𝑝−𝑎𝑛𝑜 = 0,5 vůči alternativě 

𝐻𝐴: 𝜋𝑠𝑝−𝑎𝑛𝑜 > 0,5. Vzhledem k výsledku testu (𝑝 − ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 = 0,026), který byl získán 

pomocí software SPSS, lze konstatovat, že na hladině významnosti 5% lze nulovou hypotézu 

zamítnout, tj. že lze předpokládat, že více než polovina obcí MSK strategicky plánuje (tab. 3-5).  
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Tabulka 3-5: 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. 

Hypotézu H1a) Obce strategicky plánují - lze považovat za potvrzenou.  

H1b) Obce neevaluují dosažené výsledky podle předem stanovených kvantifikovaných 

indikátorů výkonnosti. 

Hypotézu H1b lze ověřit obdobným způsobem jako hypotézu H1a. V tomto případě máme 

k dispozici náhodný reprezentativní výběr 26 obcí MSK, které strategicky plánují. V daném 

výběru bylo pozorováno 19 (73%) obcí které dosažené výsledky neevaluují, tj. minimální 

doporučený rozsah výběru pro provedení testu o parametru binomického rozdělení je 26. I 

v tomto případě lze předpoklady pro použití testu považovat za splněné. 

Označme pravděpodobnost, že náhodně vybraná obec MSK strategicky plánuje, ale dosažené 

výsledky neevaluuje 𝜋𝑒𝑣−𝑛𝑒. Pro ověření hypotézy H1b testujme nulovou hypotézu 

𝐻0: 𝜋𝑒𝑣−𝑛𝑒 = 0,5 vůči alternativě 𝐻𝐴: 𝜋𝑒𝑣−𝑛𝑒 > 0,5. Vzhledem k výsledku testu (𝑝 −

ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 = 0,045), který byl získán pomocí software SPSS, lze konstatovat, že na hladině 

významnosti 5% lze nulovou hypotézu zamítnout, tj. že lze předpokládat, že více než polovina 

z těch obcí MSK, které strategicky plánují, dosažené výsledky neevaluuje (tab. 3-6).  

Tabulka 3-6: 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. 
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Hypotézu H1b lze považovat za potvrzenou.  

Vzhledem k tomu, že byla potvrzena jak hypotéza H1a, tak hypotéza H1b, můžeme za 

potvrzenou považovat i hypotézu H1 a konstatovat, že dotazníkové šetření potvrdilo naše 

očekávání. 

3.2.6 Souhrnný pohled na uplatňování jednotlivých fází strategického plánovacího 

procesu  

Systémové naplňování jednotlivých fází strategického procesu je velmi omezené. Procesy 

strategického plánování nejsou realizovány ve všech sledovaných krocích. Nedá se hovořit o 

kvalitním uplatňování strategického plánování a řízení, v některých případech se jedná pouze 

o formální nastavení strategie „o strategii do šuplíku“. Z pohledu uplatňování strategického 

procesu dle velikostních kategorií obcí je potřeba upozornit, že malé obce, ač se hlásí k řízení 

dle strategie, výrazně zaostávají v uskutečňování jednotlivých fází strategického procesu, o 

mnoho lépe na tom nejsou ani střední obce. 

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

potřeby neziskového sektoru. Ve strategické návrhové fázi malé obce pouze v 33% nastavují 

strategické cíle. U obcí, které nastavují strategické cíle, celkem 73% obcí nedefinuje žádné 

parametry výkonnosti pro dosažení strategických cílů. Vzhledem k tomu, že obce nemají 

nastaveny indikátory výkonnosti, nemohou je tedy ani evaluovat, a tímto je tedy velmi omezeno 

řízení následující implementace strategického plánu. Implementační fáze je silně podceněna 

také v otázce tvorby akční plánu, pouze 54% obcí připravuje akční plán. 

Z předchozí interpretace výsledků je patrné, že existuje určitá souvislost mezi velikostí města a 

uplatňováním jednotlivých fází strategického procesu. V tabulce 3-7 je na 5% hladině 

významnosti potvrzena statisticky významná korelace mezi velikostí obcí a jednotlivými 

fázemi strategického procesu s výjimkou vstupní analýzy potřeb zájmu občanů. Což je zřejmé 

také z přechozích výsledků, jelikož i malé obce se ve větším měřítku podílejí na zjišťování 

potřeb občanů (tab. 3-7).  
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Tabulka 3-7: Korelační analýza závislosti mezi velikosti obcí a uplatňováním fází strategického procesu (𝐻0: 𝑟𝑠 = 0; 𝐻𝐴: 𝑟𝑠 > 0) 

  Přípravná 

fáze 

Rozhodnutí 

o 
strategickém 

plánování 

Analytická 

fáze 

Vstupní 

analýza 

potřeb a 

zájmů 

občanů 

Analytická 

fáze 

Vstupní 

analýza 

potřeb a 

zájmů 

podnikatelů 

Analytická 

fáze 

Vstupní 

analýza 

potřeb a 

zájmů 

neziskového 

sektoru 

Strategická 

fáze 

Tvorba 

strategickéh

o plánu a 

strategickýc

h cílů 

Implementační 

fáze  

Uskutečňov

ání strategie 

(akční plán, 

realizace 

plán. aktivit 

a projektů) 

Implementační 

fáze 

Hodnocení 

výsledků dle 

strategie 

(hodnocení 

ukazatelů, 

BSC)  

rS 0,341* 0,201 0,432* 0,584** 0,524** 0,532** 0,641** 

p − hodnota 0,017 0,158 0,012 <0,001 0,003 0,003 <0,001 

n 39 27 27 27 27 26 27 

 **. Korelaci lze považovat za statisticky významně větší než 0 na hladině významnosti 0,01  

 *. Korelaci lze považovat za statisticky významně větší než 0 na hladině významnosti 0,05 

Zdroj: Vlastní zpracování (𝑟𝑆… Spearmanův korelační koeficient mezi velikostí obce a uplatňováním příslušné fáze strategického řízení, 𝑛… rozsah výběru)
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3.3  Shrnutí nejdůležitějších poznatků 

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. 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 %). 

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 %). 

Respondenti se také vyjadřovali k přínosům a úskalích strategického řízení. Nejvíce 

zmiňovaným přínosem byla možnost prostřednictvím strategie stanovovat cíle, vizi a cesty 

(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 %).  



103 

 

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 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).  

Z pohledu implementační fáze strategického plánování je zjištěno, 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 %. 

Celkem 65 % zástupců obcí se vyjádřilo, že nehodnotí naplňování cílů strategie, ale považuje 

to za užitečné.  Z obcí, které hodnotí, nejčastěji přiznává určitou pravidelnost kontroly 1x ročně 

celkem 62 % obcí. Zajímavým zjištěním je, že i když obce, které potvrdily hodnocení podle 

kvantifikovaných indikátorů či jinou formou, nehodnotí pravidelně dosahování výsledků 

(23 %).   
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Pro vypořádání statistické hypotézy je možné potvrdit předem stanovenou hypotézu a zobecnit 

tvrzení na sledovanou populaci obcí Moravskoslezského kraje: Místní samosprávy obcí 

strategicky plánují (67%), ale neevaluují dosažené výsledky podle předem stanovených 

kvantifikovaných indikátorů výkonnosti (72%). Toto zobecnění je možné provést pro 

úroveň Moravskoslezského kraje, kde bylo zkoumání uskutečněno. V případě přijetí 

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. 
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4 NÁVRH A OVĚŘENÍ METODICKÉ KONCEPCE PRO TVORBU A MĚŘENÍ 

INDIKÁTORŮ VÝKONNOSTI DOSAHOVÁNÍ STRATEGICKÝCH CÍLŮ 

Cílem kapitoly je navrhnout a ověřit aplikovatelnost metodické koncepce určenou pro návrh a 

měření indikátorů výkonnosti dosahování strategických cílů. Na nedostatečnost monitorování a 

hodnocení výkonnosti regionálního rozvoje poukazuje také zpráva Ministerstva pro místní 

rozvoj (2009). “Národní vlády podporují rozvoj regionálních a místních strategií a programů 

z důvodu klíčové úlohy, kterou plní místní činitelé při určování řešení pro místní problémy a 

při rozpoznávání specificky místních příležitostí růstu. Avšak přestože jsou regionální a místní 

intervence široce chápány jako cenné, měření jejich průběhu a dopadů je často příliš slabé, aby 

umožnilo zdokonalování politiky podložené důkazy. Proto je prioritou zlepšení monitorování a 

hodnocení regionálního a místního rozvoje.“ 

 Bryson (2011) rovněž upozorňuje, že existuje mezera mezi strategickým plánem a výsledky 

s pozitivními dopady na rozvoj obce.  Nastavení hodnotících indikátorů je zdrojem informací 

potřebných pro řízení a posuzování výkonnosti a slouží jako nástroj strategické dopředné či 

zpětné kontroly. Subjektem kontroly je místní samospráva, na kterou byla v posledních 

desetiletích přenesena odpovědnost za řízení rozvoje nižších územních celků, tj. obcí, měst a 

statutárních měst.   

Východiskem pro nastavení systémové koncepce pro tvorbu a měření dosahování strategických 

cílů jsou teoreticko-metodická východiska týkající se  tématu výkonnosti (kap. 2.4), kde jsou 

představeny přístupy pro nastavení, měření a hodnocení výkonnosti a dále je zpracována 

komparativní analýza přístupů k měření výkonnosti uplatňovaných ve veřejné sféře (kap. 2.4.5).   

Nedílnou součástí východisek pro následující zpracování jsou výsledky empirického výzkumu 

(kap. 3), které potvrdily fakt, že ke strategickým cílům, resp. projektům a aktivitám 

vycházejícím ze strategie, nejsou  nastaveny  kvantifikované ukazatele výkonnosti, které by 

pomohly zjišťovat, měřit a hodnotit účinnost dosahování žádoucích změn v území. Realizované 

výstupy kapitoly jsou v souladu s předem připravenou metodikou, která je představena 

v kapitole 2.7.3. 
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4.1 Účel a hypotéza metodické koncepce pro tvorbu a měření dosahování strategických 

cílů  

Hlavním požadavkem pro návrh metodické koncepce pro tvorbu a měření dosahování 

strategických cílů (dále jen metodická koncepce) v oblasti rozvoje obcí je připravit jednoduchý, 

funkční a srozumitelný systém, který obcím umožní tvorbu a měření nefinančních 

výkonnostních parametrů strategického řízení rozvojových aktivit zachycených metodou 

intervenční logiky. Využitelnost metodické koncepce je směřovaná zejména do oblasti 

zajišťování strategického plánování a řízení a je využitelná při nastavování indikátoru 

výkonnosti a zajišťování kontroly nad dosahováním stanovených výsledků. Uplatňování 

navrhovaného metodického nástroje umožní při nastavování cílů definovat kritéria úspěchu, 

dále měřit a vyhodnocovat nefinanční kvantitativní či kvalitativní pokrok v otázkách 

kontrolovaného řízení místního rozvoje obce či města.  

Metodická koncepce může fungovat samostatně jako systémový nástroj, který je možné uplatnit 

při různých přístupech k řízení rozvojových aktivit v území nebo může být implementována do 

stávajících systémů řízení kvality např. strategického řízení, CAF, BMK, BSC.  Je doporučeno, 

aby navržená koncepce byla v souladu s doposud uplatňovanými přístupy pro měření 

výkonnosti ve stávajícím systému obce či města. Navržený systém má sloužit managementu 

obce a umožnit odpovědným pracovníkům měřit vytvořenou hodnotu a posoudit účinky vlastní 

rozvojové politiky. Implementací navržené metodické koncepce by mělo dojít ke zvýšení 

kvality a účinnosti strategického plánování a řízení. Systém indikátorů výkonnosti by měl dále 

přispět k účelnému nakládání s veřejnými prostředky6 tím, že bude možné měřit dosahování 

stanovených strategických cílů a zamýšlených účinků v otázkách rozvoje svěřeného území.  

Podstata účelu je autorkou shrnuta do následujícího předpokladu (H2) a bude prověřena 

implementací systému do prostředí vybraného města. Následně dojde formou případové studie 

k ověření navrhované koncepce a její aplikovatelnosti do praxe. Je zjišťován postoj 

                                                 

 

6 Účelnost je jeden z principů pravidla 3E, tedy účelného, hospodárného a efektivního nakládání s veřejnými 

prostředky. Pojmu účelnost se věnuje metodika protikorupční strategie vlády (2013), kde definováno, že princip 

účelnosti vyžaduje dosažení stanovených cílů dané činnosti a zamýšlených účinků. Jedná se zejména o hodnocení 

na výstupu, i když je nutné provádět hodnocení v průběhu celého procesu. Více na stránkách 

http://www.korupce.cz/assets/protikorupcni-strategie-vlady/na-leta-2013-2014/metodika-dodrzovani-principu-

3E---navrh.pdf  
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managementu k tomuto systému a metodická koncepce je posouzena metodou vícekriteriálního 

rozhodování  expertní skupinou.    

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). 

4.2 Návrh metodické koncepce a její struktura 

Metodická koncepce pro tvorbu a měření dosahování strategických cílů je systémovým 

nástrojem, který umožňuje nastavení laťky výkonu a měření dosahování pokroku sledovaných 

cílů. Indikátory jsou stanoveny tak, aby byly užitečné a naplňovaly rozvojové potřeby obce 

v otázkách zvyšování životní úrovně, zlepšovaly kvalitu života občanů a posilovaly 

konkurenceschopnost regionů, a to vše na platformě trvale udržitelného rozvoje, tedy 

s vysokým akcentem sledování dopadu do oblasti životního prostředí.  

Z pohledu strategického procesu, který byl vymezen v teoretické části kap. 2.3 (obr. 2-1), má 

navrhovaný nástroj systémové koncepce dopad zejména na „Strategickou (návrhovou) fázi“ a 

„Implementační fázi“.  

Systémová koncepce indikátorů výkonnosti se ve strategické fázi uplatní v kroku 8, 9. V kroku 

8 jsou „Stanovovány prioritní oblasti (strategické cíle) rozvoje,“ které jsou upřesněny dle 

navržené koncepce vhodnými kvantifikátory na úrovni dopadů. V kroku 9 se uvažuje o 

rozpracování specifických cílů do konkrétních opatření a aktivit, které by měly opět dle 

navržené systémové koncepce být kvantifikované na úrovni výstupů a výsledků.  

Z pohledu implementační fáze se jedná o krok 12 „Monitoring, evaluace a aktualizace 

strategie“, kde jsou navržené metriky porovnány s nastaveným plánem a je sledován a 

hodnocen jejich vývoj nebo dosažený stav.   

4.2.1 Návrh struktury indikátorů výkonnosti dosahování strategických cílů  

Pro návrh struktury měřených hodnot je využita metoda intervenční logiky, která vychází 

z metodiky logického rámcového přístupu (podrobněji kap. 2.4.3), což konkrétně znamená, že 

pro každé opatření ve strategii se vytvoří ukazatele týkající se výstupů, výsledků a dopadů. Pro 

výběr indikátorů je nutné zohledňovat kritérium užitečnosti nastavených ukazatelů. Každý 
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kvantifikovaný či nekvantifikovaný ukazatel by měl být nositelem užitečné informace se 

schopností  poskytování přesného a včasného obrazu o dosahování žádoucích změn v dané obci.  

Systém definovaných indikátorů má schopnost sledovat jak kvantitativní změnu (počet, užitná 

plocha), tak kvalitativní změny (typ nové služby, inovované služby). Souhrn jednotlivých 

výstupů a výsledků může přímo či nepřímo ovlivňovat dosahování celospolečenských efektů, 

které monitorují posun do žádoucího stavu v oblasti zlepšování kvality života, životní úrovně, 

snižování regionálních disparit či zvyšování konkurenceschopnosti regionů.  V obr. 4-1 je 

možné vidět vztah intervenční logiky a strategického plánování. 

Obrázek 4-1: Vztah intervenční logiky a strategického plánování 

 

Zdroj: vlastní zpracovávání  

Indikátory výstupu se vztahují ke konkrétním činnostem. Podávají informace o výstupech 

jednotlivých akcí či rozvojových projektů. Udávají se v technických nebo peněžních jednotkách 

(např. délka budovaných silnic, výměra budovy, výměra revitalizovaného území atd.). 

Indikátory výstupů mapují situaci zejména v oblasti veřejné infrastruktury. Stavební zákon 

č.183/2006 Sb. definuje pojem veřejná infrastruktura a dále deklaruje potřebu péče, údržby a 

rozvoje veřejné infrastruktury. 

Indikátory výsledku sledují přímé a okamžité účinky, které rozvojové aktivity přinesly. 

Poskytují informace o chování, kapacitě nebo výkonnosti přímých uživatelů výsledků akcí či 

uskutečněných činností. Tyto ukazatele mohou být povahy technické (snížení přepravních časů, 

počet úspěšných absolventů, počet návštěvníků muzea atd.) nebo finanční (pákový efekt na 

přilákání soukromých investorů, pokles dopravních nákladů, zkrácení délky cestování, apod.). 

Abychom mohli správně definovat, co je výsledkem, tzn. jaké očekávané výsledky/změny  

nastanou, je nutné srovnat výchozí podmínky (před započetím realizace rozvojové aktivity) a 
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budoucí situaci (po ukončení rozvojové aktivity). Výsledky tvoří základ pro hodnocení úspěchu 

či neúspěchu realizované intervence a umožňují sledování pokroku. 

Indikátory dopadu se vztahují k následkům realizace aktivit a překračují rámec 

bezprostředních účinků na přímé uživatele jednotlivých výsledků. Smyslem je znát míru 

dopadu projektu na jedince, instituce či území. Problém u definování dopadů je, že nejsme 

schopni po určité časové prodlevě účinky přiřadit konkrétní realizované intervenci. Hodnocení 

dopadů je tedy složité a je těžké najít správný kauzální vztah.  U dopadů má smysl nastavit 

určitou požadovanou laťku výkonnosti, oblast parity, oblast zranitelnosti, oblast výhod 

využívanou v metodě benchmarking (podrobněji kap. 2.4.4).  

V následující tabulce 4-1 je uveden příklad intervenční struktury indikátorů a kvantifikace jejich 

ukazatele. 

Tabulka 4-1: Intervenční systém indikátorů výkonnosti – příklad  

  Popis ukazatele Ukazatele 

Dopady Snížení nezaměstnanosti Nezaměstnanost (%) 

Zvýšení počtu podnikatelů apod.  Podnikatelské jednotky (počet) 

       Výsledky Zkrácení přepravní doby  Úspora času (min) 

Zvýšený/snížený dopravní tok 

konkrétní akce, součtu akcí  

Dopravní toky zvýšení/snížení 

(%) 

Snížení počtu dopravních nehod Dopravních nehody (počet) 

Výstupy Stavba silnice Finanční: cena (Kč) 

Fyzické: vybudované (km) 

Počet revitalizovaných místních 

komunikací (km) 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Pokud budeme používat přístupy k evaluaci prostřednictvím výstupů, výsledků, dopadů, je 

možné evaluovat účinnost. Pohled na pojem účinnosti dle Ministerstva pro místní rozvoj je 

nastíněn v teoretické části (graf 2-3). Hodnocení účinnosti umožňuje porovnání mezi 

nastavenými cíli a plánovanými výsledky (účinnost). V  tabulce 4-2 je nastíněno srovnání 

pohledu na účinnost a efektivitu.  
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Tabulka 4-2: Ukazatele účinnosti a efektivnosti 

 Indikátor Účinnost Efektivita 

Operativní cíl / 

rozvojová akce, či 

proces 

Finanční/Fyzický 

výstup 

Nastavený cíl/ 

plánovaný výstup 

Výstup porovnaný 

s plánovanými a 

vynaloženými náklady 

Specifický cíl/ 

Opatření 

Výsledek Nastavený 

cíl/plánovaný výsledek 

Výsledek porovnaný 

s plánovanými a 

vynaloženými náklady 

Strategický cíl/ 

Priorita/Problémový 

okruh 

Dopad Nastavený 

cíl/plánovaný dopad 

Výsledek porovnaný 

s plánovanými a 

vynaloženými náklady 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Základnu pro výběr indikátorů si stanoví město dle strategie. Pro výběr vhodných indikátorů je 

možné využít národní číselník indikátorů, který zastřešuje národní orgán pro koordinaci pro 

všechny operační programy v ČR financované ze strukturálních fondů. Národní číselník 

indikátorů je soubor všech centrálních indikátorů, resp. ukazatelů, které jsou nositeli informace 

o věcném plnění projektů/programů financovaných ze strukturálních fondů EU7 (Národní orgán 

pro koordinaci, 2013).  

Pokud obec využije národního číselníku indikátorů, je nutné provést selekci, kdy by měly být 

vybrány pouze indikátory, které jsou vhodné ke sledování s ohledem na záměry obce či města. 

V sestaveném číselníku může také docházet k dalšímu doplnění vlastních indikátorů dle 

specifických potřeb konkrétních obcí. V podmínkách měst a obcí jde dle rešerše strategických 

dokumentů nejčastěji o nastavování indikátorů v rámci těchto prioritních témat: podpora 

podnikání a rozvoj lidských zdrojů; rozvoj dopravní a technické infrastruktury; rozvoj občanské 

vybavenosti a služeb; zkvalitňování životního prostředí (podrobněji str. 30).  

Jednotlivé kategorie indikátorů jsou rozděleny do skupin (tab. 4-3). Číslem skupiny následně 

začíná identifikační kód indikátoru.  

                                                 

 

7 Národní orgán pro koordinaci, 2013. Národní číselník indikátorů. www.strukturalni-fondy.cz. [Online] 31. 12 

2013. [Citace: 26. 6 2014.] http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Narodni-organ-pro-

koordinaci/Monitorovani-(1)/Monitorovani-vecneho-pokroku/Narodni-ciselnik-indikatoru-aktualizace 
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Tabulka 4-3: Struktura indikátorů    

Číselníky indikátorů 

Skupina 1 - Indikátory dopadu  

Skupina 2 - Indikátory výsledku 

Skupina 3 - Indikátory výstupu  

Zdroj: vlastní zpracování 

Vytvořená evaluační indikátorová soustava indikátorů výkonnosti (číselník) zahrnuje ucelený 

a koherentní systém vhodných indikátorů na úrovni strategie. Hlavním kritériem pro sestavení 

číselníků indikátorů na úrovni výstupů, výsledků a dopadů ve městě je naplnění základních 

kvalitativních náležitostí jednotlivých indikátorů, kterými jsou zejména: validita v kontextu 

intervenční logiky; kvantifikovatelnost; spolehlivost; vyváženost; dostupnost; stanovení 

výchozí hodnoty.  V omezených případech dochází k definování kvalitativních charakteristik 

jednotlivých indikátorů.  

Jednotlivé úrovně indikátorů mají přiřazenou vlastní kodifikaci pro účely zajištění 

strukturovanosti členění tak, aby byly dodrženy základní principy hierarchie. Zpracovaný návrh 

číselníků indikátorů slouží jako základní soubor indikátorů, který je následně upravován a 

doplňován dle individuálních potřeb jednotlivých měst a obcí. 

4.2.2 Návrh pro interpretaci hodnot indikátorů 

Při interpretaci hodnot indikátorů používáme následující kategorie hodnot: (i) výchozí; (ii) 

plánovaná (cílová) průběžná nebo konečná (tzv. laťka výkonnosti); (iii) dosažená-průběžná 

nebo konečná (podrobněji v kap. 2.4.3).  Kvantifikovaná hodnota indikátoru je průběžně 

upravována.  K úpravám dochází dopřednou kontrolou, kdy jsou upravovány indikátory ještě 

před uskutečněním výstupu, na základě aktualizovaných prognóz tak dochází k reálnému 

plánování. Zpětná kontrola slouží jako informace o míře dosažení stanoveného cíle a tedy 

posouzení míry dosažení strategických cílů. Cílové hodnoty jsou využívány pro další 

nastavování výkonnosti při plánování obdobných aktivit. 

Cílová hodnota může být sledována v porovnání s plánem z pohledu dosaženo, nedosaženo, 

přeplněno. Pokud se cílové (průběžné nebo konečné) hodnoty nerovnají dosaženým hodnotám 

(průběžným nebo konečným), je nutné zjistit příčinu a definovat nápravná opatření. Variant pro 
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nápravná opatření je celá řada a vychází ze standardních kontrolních činností  (Fotr, a další, 

2012). Pokud jsou zjištěny nepřípustné odchylky, je navrženo provedení korekčních akcí. 

V případech, kdy dochází k nedosažení či přeplnění hodnoty indikátoru, je nutné zdůvodnění, 

jelikož oba extrémní případy ukazují minimálně nedostatky ve schopnosti reálného plánování. 

Samozřejmě kromě pochybení v oblasti plánování může neplnění nastavených indikátorů 

výkonnosti ukazovat na chybné či neúčinné řízení rozvojových otázek v obci, zde je nutné 

hledat nové aktivity či opatření, které budou účinněji ovlivňovat nastavené strategické cíle.    

Důsledně uplatňovaný systém kontrolních činností umožňuje transparentnost při sledování 

výkonnosti. Vytvořením systému dopředné a zpětné vazby je umožněno provádět korekce 

hodnot indikátorů. Fotr a další (Fotr, a další, 2012) doporučuje v organizaci vymezit omezený 

počet kritických ukazatelů výkonnosti, a to takových, jež jsou pro dosažení strategických cílů 

kritické.  

Zároveň si management obcí tam, kde je to vhodné, může nastavit v rámci měření nejen laťku 

výkonnosti, ale také meze výkonnosti (např. oblast parity, oblast výhod, oblast zranitelnosti - 

podrobněji kap. 2.4.4). Nastavené meze výkonnosti jsou patrné také z ukázky v grafu 4-3. 

Jednotlivé indikátory jsou agregovány tam, kde je to vhodné.  K agregaci dochází u 

podřízených indikátorů, jednotlivé indikátory stejného kódu jsou vertikálně součtovány. 

Předmětem agregace jsou zejména indikátory výstupů a výsledků. Zvýšenou pozornost je 

potřeba věnovat indikátorům, jež mohou být agregovány vícekrát. Načítání indikátorů z nižšího 

řádu do vyššího řádu dochází pouze jedenkrát. Nadřízený indikátor (𝑁𝐼) je tedy výsledkem 

součtu podřízených indikátorů (𝑃𝐼).  

𝑁𝐼 =  𝑃𝐼1 +  𝑃𝐼2 … 
(4.1) 

4.2.3 Dílčí procesy nutné pro implementaci navrhovaného metodické koncepce  

V kapitole je představena procesní mapa hlavních činností, které je nutno realizovat pro 

správnou implementaci navrženého systémového nástroje určeného pro tvorbu, měření a 

monitoring indikátorů výkonnosti v oblasti dosahování strategických cílů (graf 4-1).  
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Graf 4-1: Procesní mapa systémového nástroje pro tvorbu, měření a monitoring indikátorů 

výkonnosti v oblasti dosahování strategických cílů 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

a) Proces tvorby indikátorové soustavy (tzv. číselníku indikátorů) je permanentním 

procesem, kdy dochází k průběžnému vytváření a doplňování indikátorové soustavy 

(podrobněji kap. 4.2.1) dle individuálních specifických potřeb měst a obcí. Základnu 

pro výběr indikátorů si stanoví město dle strategie. Pro výběr vhodných indikátorů je 

možné využít národní číselník indikátorů (podrobněji str. 111).  

 

b) Proces nastavení laťky výkonnosti a přiřazení k cílům. Z číselníků indikátorů jsou 

vybrány specifické indikátory výstupů, výsledků a dopadů, které jsou přiřazeny ke 

strategickým cílům (úroveň dopadů) a k opatření a aktivitám (na úrovni výstupů a 
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výsledků). Následně je nastavena laťka výkonnosti, tj. požadovaná hodnota. Při 

interpretaci hodnot indikátorů používáme následující kategorie hodnot: (i) výchozí; (ii) 

plánovaná (cílová) průběžná nebo cílová; (iii) dosažená průběžná nebo konečná 

(podrobněji v kap. 4.2.2).  

 

c) Proces monitoringu dosahování pokroku zahrnuje pravidelný proces kontroly 

naplňování plánovaných cílů, které jsou definovány prostřednictvím nastavených 

indikátorů výkonnosti.  U indikátorů je sledován jejich průběžný stav a dosažení cílové 

hodnoty. V rámci průběžného sledování dochází dopřednou kontrolou k úpravám 

indikátorů ještě před uskutečněním výstupu, na základě aktualizovaných prognóz a 

relevantních požadavků, jedině tak může dojít k reálnému plánování. Zpětná kontrola 

slouží jako informace o míře dosažení stanoveného cíle a tedy posouzení míry dosažení 

strategických cílů. Dochází zde ke srovnání cílové hodnoty s plánem.  

 

d) Proces vyhodnocení dosaženého pokroku a příp. nastavení opatření. V rámci 

předchozího procesu dochází k pravidelnému monitoringu a zjišťování aktuálního stavu 

naplnění indikátorů výkonnosti. Zjištění, zda bylo dosaženo cílů prostřednictvím 

nastavených indikátorů zcela, částečně, či nebylo dosaženo v žádné úrovni 

definovaných indikátorů popř., zda bylo či nebylo dosaženo nastavených mezí 

výkonnosti. Rozhodování v této úrovni je východiskem pro hodnocení úspěšnosti 

dosahování strategických cílů. Pokud nebyly nastavené indikátory dosaženy, je nutné 

hledat příčiny a nastavit opatření pro další fungování strategického řízení (podrobněji 

kap. 4.2.2).  

 

4.2.4 Vstupní podmínky na úrovni obcí nutné pro implementaci navrhovaného nástroje 

Navrhovanou koncepci systému indikátorů výkonnosti je možné implementovat na úrovni obcí 

se zajištěnými vstupními předpoklady: 

- Personální zázemí se schopností včasného zajištění užitečných, spolehlivých, 

dostupných dat. 

- Existence rozvojové strategie s definovanými cíli včetně existence akčního plánu.  
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- Existence strategického informačního systému, který umožní nastavení, měření a 

vyhodnocení dosažených výsledků. 

4.2.5 Strategický informační systém ATTIS 

Pro zajištění strategického řízení a implementaci navrhované metodiky je nutné navrhnout 

softwarové řešení, které umožní řízení indikátorů a cílů dle navrhovaného systému indikátorů 

výkonnosti. Při mapování možností pro softwarové řešení se nabízí systém ATTIS8. Po 

konzultaci s autory systému je možné doporučit jeho využití pro definovaný účel práce. 

Software ATTIS je ověřeným informačním systémem, který využívá celkem dvacet tři měst či 

městských obvodů v České republice. Cenová relace softwarového nástroje se liší od počtu 

licencí a zakoupených modulů. Cena je vždy stanovena na míru konkrétním požadavkům obce, 

počtům licencí. Cenové rozpětí je tedy velmi široké a nemá smysl je uvádět. Organizace ATTN 

Consulting s. r. o. prozatím nedisponuje studií, která by hodnotila ekonomický přínos 

vyplývající z implementace systému.    

Softwarový nástroj ATTIS má tři moduly BPM, MBO, MOT.  Modul ATTIS.BPM je 

specializovaný nástroj pro modelování, popis, správu a analýzu firemních procesů. V systému 

jsou nastaveny přímé vazby modulu ATTIS.BPM do modulu ATTIS.MBO umožňující propojit 

procesní model se systémem měření výkonnosti a získat tak důležité podklady pro hodnocení 

procesní výkonnosti. Provázanost s modulem ATTIS.MOT umožňuje správně definovat 

kompetenční modely a optimalizovat pracovní náplně zaměstnanců.9 

Pro účely nastavení systému indikátorů výkonnosti je vhodný modul ATTIS.MBO, který je 

specializovaným nástrojem pro tvorbu a správu systému měření výkonnosti všech typů 

společností, tedy také veřejných institucí. Modul lze využít pro tvorbu systému měření dle 

známých přístupů, např. BSC, CAF aj. Je možné tvořit i jiné struktury ukazatelů, např. 

navrhovanou intervenční strukturu ukazatelů. Indikátory výkonnosti lze v rámci modulu 

pravidelně vyhodnocovat dle nastavených kvantifikovaných kritérií.  

                                                 

 

8 více www.attis.cz 

9 http://software.attis.cz/attis-bpm-procesni-rizeni-spolecnosti/ 

http://www.attis.cz/
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V systému je možné tvořit strategické mapy cílů nebo pouze vizualizovat systém ukazatelů 

výkonnosti. Každý z definovaných ukazatelů se v modulu přiřadí určitému pracovníkovi spolu 

se zodpovědností za jeho dosažení. Odpovědný pracovník by se měl podílet na tvorbě jeho 

metrik. 

Ukazatele v modulu využívají prvky vizuálního managementu. Systémem semaforu jsou 

barevně signalizovány hodnoty ukazatelů a cílů a pomocí barevných šipek jsou indikovány 

vývojové trendy naměřených hodnot. Ukazatele nejsou striktně navázány na informační 

systém, a proto v něm lze definovat a manuálně reportovat i ukazatele, pro které nejsou  

k dispozici elektronická data. Pro snadnější uživatelskou orientaci a přehlednou dekompozici 

strategických cílů a ukazatelů výkonnosti je možné vytvořit libovolnou stromovou strukturu 

složek. 

Jsou vytvářeny přehledné sestavy a grafy, které mohou zachytit současný stav a průběžný vývoj 

plnění jednotlivých indikátorů (graf 4-2).  Na základě pravidelného reportingu ze systému může 

management vyhodnocovat dosahování stanovených strategických cílů. 
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Graf 4-2: Průběh plnění nastaveného indikátoru výkonnosti - ukázka 

 

Zdroj: interní zdroje města Kopřivnice
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4.3 Ověření aplikovatelnosti navrhovaného systému v podmínkách města 

Cílem kapitoly je ověřit aplikovatelnost navrhované systémové koncepce pro tvorbu indikátorů 

výkonnosti navržené v kap. 4.2. K ověření aplikovatelnosti dojde formou případové studie 

realizované ve vybraném městě. Pilotní ověřování proběhne metodou replikace historických 

dat. Vybraným městem pro pilotní ověřování  je Kopřivnice. Vstupními daty pro replikaci dat 

jsou podkladové materiály strategických dokumentů, akčních plánů a další interní dokumentace 

a výstupy z polostrukturovaných rozhovorů realizovaných na úrovni managementu 

města  (starosta obce, vedoucí strategického plánování, správce procesního modelu). Případová 

studie je uskutečněna v reálném čase.  

Pro ověření aplikovatelnosti navrhované systémové koncepce pro tvorbu indikátorů výkonnosti 

bylo vybráno zmenšené území, ve kterém byly v minulých letech v rámci nastavené strategie 

realizovány komplexní rozvojové aktivity. Aplikovatelnost navrženého přístupu je ověřena 

rovněž v rámci strategického informačního systému ATTIS.  

Případová studie probíhá v těchto krocích, které alespoň rámcově kopírují základní procesy 

navrženého systému dle konkrétních možností:  

a) Stručné představení Kopřivnice a uplatňování strategického plánování na úrovni města.  

b) Stručná charakteristika vybraného území. 

c) Nastavení indikátorové soustavy pro strategii města Kopřivnice. 

d) Nastavení laťky výkonnosti a přiřazení k cílům. 

e) Monitoring dosaženého pokroku a jeho vyhodnocení. 

f) Zjištění postoje managementu k navrženému systému. 

g) Stanovisko expertní skupiny k aplikovatelnosti a účinnosti navrhovaného nástroje.  

h) Shrnutí nejdůležitějších poznatků o navrhované metodické koncepci pro tvorbu a 

měření dosahování strategických cílů 

4.3.1 Stručné představení Kopřivnice a strategického plánování na úrovni města  

Město Kopřivnice spadá do okresu Nový Jičín. Leží 28 km jižně od Ostravy a 10 km východně 

od města Nový Jičín, žije zde téměř 23 tis. obyvatel. Management města Kopřivnice podporuje 

a zahrnuje do svého řízení strategické řízení.  Již od roku 2007 se zde strategicky plánuje a 

strategické procesy jsou zahrnuty do řízení města.  V příloze 5 je zobrazen současný stav 
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uplatňování strategické kontroly. Z tabulky uvedené v příloze č. 5 je patrné, že kontrola probíhá 

na úrovni výstupů formou posouzení uskutečněných aktivit úsudkem. V definovaném akčním 

plánu nejsou nastavena kvantifikovaná kritéria, která by pomohla vyhodnotit úspěšnost na 

základě předem stanovených kritérií.  

Management města Kopřivnice využívá databázový informační systém ATTIS, který umožňuje 

komplexní podporu oblastí strategického řízení, procesního řízení, řízení lidských zdrojů a 

podporu metod a nástrojů kvality, jako je např. sebehodnocení dle modelu CAF. Strategický 

informační systém umí monitorovat strategické cíle města. Na obrázku 4-2 je na ukázku 

znázorněna strategická mapa města Kopřivnice pro vybranou prioritní oblast zpracovaná v 

software ATTIS. Strategický informační systém ATTIS umožňuje měřit výkonnost pomocí 

metrik a dále jej lze propojovat s procesy, přiřazovat úkoly a je možné tvořit akční plány pro 

naplňování cílů strategie.  

Současná využitelnost strategického informačního systému ATTIS systému je dle vyjádření 

managementu města Kopřivnice cca na 40 %. Management města intenzivně pracuje na 

postupném rozšiřování využitelnosti systému. Celková cena za pořízení tohoto systému 

přesáhla částku jednoho milionu korun. Management města prozatím nevyhodnocoval 

ekonomickou výhodnost využívaného systému. Oslovení pracovníci úřadu tvrdí, že softwarové 

řešení usnadňuje realizaci měření výkonnosti a usnadňuje manažerské rozhodování.  
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Obrázek 4-2: Ukázka strategické mapy města Kopřivnice v systému ATTIS 

 

Zdroj: interní podklady, město Kopřivnice 
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4.3.2 Případová studie – popis výchozího stavu 

Pro ověření aplikovatelnosti navrhovaného systému byla vybrána rozvojová oblast, na které by 

s  ohledem na alespoň částečnou dostupnost historických dat bylo možné splnit stanovený úkol.  

Jako vhodná rozvojová oblast byla vybrána zóna Sídliště Kopřivnice JIH. 

V tabulce 4-4 jsou uvedeny základní geografické a demografické charakteristiky vybraného 

území ve srovnání s městem Kopřivnice, které jsou dostupné.  Zóna Sídliště Kopřivnice JIH se 

nachází v blízkosti města Štramberk a zaujímá celkovou plochu 10,2 ha a její obvod činí 2,1 

km (obr. 4-3). Jedná se o sídliště tvořené především vysokopodlažními panelovými domy ze 

70. let 20. století. Vlastníkem domů je z 52 % město a zbylé domy jsou družstevní.  

Tabulka 4-4: Základní charakteristika vybraného území – srovnání s městem Kopřivnice 

Charakteristika území Sídliště Kopřivnice JIH Město Kopřivnice 

Poměrový ukazatel 

město/sídliště 

Velikost území v ha     10,2      2 748,5 0,4 % 

Počet obyvatel  1363 23 747 5,7 % 

Počet bytů 580 8 667 6,7 % 

Zdroj: vlastní zpracování, data Integrovaný plán města Kopřivnice, ČSU 

Vybraná lokalita je dále srovnána v hlavních socioekonomických ukazatelích s městem 

Kopřivnice (tab. 4-5). Nejvyšší rozdíly vykazuje vybraná lokalita sídliště v ukazateli 

dlouhodobé míry nezaměstnanosti a příspěvku hmotné nouze na obyvatele. Je možné usuzovat 

na existenci sociálně slabší struktury obyvatelstva ve vybrané lokalitě oproti průměru města.  

Tabulka 4-5: Vybrané socioekonomické ukazatele – srovnání s městem Kopřivnice 

Socioekonomická charakteristika 

rozvojových příležitostí 

Sídliště 

Kopřivnice JIH 
Město Kopřivnice 

Odchylka 

Dlouhodobá míra nezaměstnanosti (%) 11,28 5,6 -5,68 

Počet obyvatel starších 15-ti let se ZŠ (%) 21,9 21 -0,90 

Počet domů postavených před rokem 1990 z 

celkového počtu (%) 100 90,8 
-9,20 

Výše příspěvku hmotné nouze na obyvatele (Kč) 1305 360 -945,00 

Podíl osob bez vzdělání nebo se ZŠ 

vzděláním (%) 21,9 21 
-0,90 

Zdroj: vlastní zpracování, data Integrovaný plán města Kopřivnice, ČSU 
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Obrázek 4-3: Zóna Sídliště Kopřivnice JIH 

 

Zdroj: (Kopřivnice, 2014) 
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Hlavní rozvojový cíl pro vybranou lokalitu definoval management města Kopřivnice 

v integrovaném plánu rozvoje města (2012) takto: 

1. Zlepšení kvality života obyvatel  

a) Zlepšení kvality veřejného prostranství 

b) Zvýšení kvality a dostupnosti bydlení 

c) Zlepšení a rozvoj vzdělanosti a volnočasových aktivit 

Ad a) Naplnění tohoto cíle nabízí řešení pro následující skupinu rozvojových otázek: špatný 

stav městského mobiliáře, nedostatečná kvalita ploch městské zeleně, špatný stav životního 

prostředí, především ovzduší, nedostatek občanské vybavenosti na sídlištích, kriminalita, 

špatná kvalita dopravních komunikací, nedostatek parkovacích míst, špatný stav chodníků a 

přechodů pro chodce.  

Ad b) Obnovou bytového fondu dojde ke zlepšení vzhledu a posílení funkčnosti velkého 

množství bytových domů. Regenerace bytového fondu přispěje k posílení image města a 

částečnému řešení nežádoucích jevů ve městě, to jsou: vyšší koncentrace patologických jevů 

odlivem občanů s vyššími příjmy za hranice města za účelem lepšího bydlení a změna směrem 

k sociálně slabší struktuře obyvatelstva v území. Bezbariérové řešení projektů.  

Ad c) Nabízí možnosti pro osoby z různých skupin obyvatelstva. Tento cíl integruje celkové 

řešení revitalizace Sídliště Kopřivnice JIH a může napomoci zlepšení života a prevence včetně 

vzniku sociálně patologických jevů.  

4.3.3 Nastavení indikátorové soustavy pro strategii města Kopřivnice 

V této části případové studie je vytvořen specifický číselník indikátorů pro úroveň výstupů 

(příloha č. 6), výsledků (příloha č. 7) a dopadů (příloha č. 8). Číselník je aktuálně sestaven 

s ohledem na potřeby definované strategickým plánem města Kopřivnice. Základnu pro výběr 

indikátorů tvoří národní číselník indikátorů. Vybrané indikátory jsou upraveny a doplněny pro 

konkrétní potřeby definované ve strategii města Kopřivnice. Nejedná se o úplný výčet 

indikátorů s ohledem na rozsah strategie, byly navrženy hlavní indikátory výkonnosti. 

Navržený číselník je projednán a schválen vedením města jako vhodný a aplikovatelný.  
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4.3.4 Nastavení laťky výkonnosti, monitoring a vyhodnocení dosahování cílů 

Z číselníku jsou následně vybrány vhodné indikátory pro akci Sídliště Kopřivnice JIH. 

V prvním kroku je nastavena plánovaná laťka výkonnosti a ve druhém kroku je zjišťována 

dosažená hodnota – konečná viz tab. 4-6.  

Tabulka 4-6: Nastavení laťky výkonnosti a monitoring na úrovni výstupů – případ Sídliště 

Kopřivnice JIH 

Kód Indikátory výstupů  Popis indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Zahájení Ukončení 

Plánovaná 

hodnota 

Dosažená 

hodnota 

3.3.1.1 Regenerovaná budova - obytná 
užitná plocha dle proj. 

dok – m2 
m2 2010 2014 19076 19076 

3.3.1.2 
Počet regenerovaných bytů  

(pozn. ve vlastnictví obce) 

počet regenerovaných 

bytů. 
počet 2010 2014 390 400 

3.3.1.1 Regenerovaná budova - obytná 
užitná plocha dle proj. 

dok – m2 
m2 2011 2011 3052 3052 

3.3.1.2 
Počet regenerovaných bytů 

(pozn. v soukromém vlastnictví) 

počet regenerovaných 

bytů. 
počet 2011 2011 60 64 

3.4.6.1 
Regenerovaná plocha - hřiště, 

sportoviště venkovní 

užitná plocha dle proj. 

dok. 
 m2 2012 2013 3398 3398 

3.4.6.2 
Regenerovaná plocha - hřiště, 

sportoviště venkovní 

počet regenerovaných 

hřišť, sportovišť 
venkovních 

počet 2012 2013 1 1 

3.2.2.9 
Nová stavba - hřiště, sportoviště 

venkovní 

užitná plocha dle proj. 

dok 
m2 2012 2013 1055 1055 

3.2.15.4 
Nová stavba - hřiště, sportoviště 

venkovní 

počet nových hřišť, 

sportovišť 
počet 2012 2013 3 3 

3.2.2.19 Nová stavba dopravní - chodník 
délka stavby dle proj. 

dok 
m2 2012 2013 596 596 

3.2.2.20 Nová stavba dopravní - chodník počet nových chodníků počet 2012 2013 1 1 

3.4.1.21 
Regenerovaná stavba dopravní - 

chodník 

délka stavby dle proj. 
dok. 

m2 2012 2013 3999 3999 

3.4.1.22 
Regenerovaná stavba dopravní - 

chodník 

počet regenerovaných 
chodníků 

počet 2012 2013 20 23 

3.4.6.3 Regenerovaná  plocha - park 
užitná plocha dle proj. 

dok. 
 m2 2014 2014 3500 3837 

3.4.6.4 Regenerovaná  plocha - park 
počet regenerovaných 

parků 
počet 2014 2014 1 1 

3.4.6.7 
Regenerovaná plocha veřejného 

prostranství - zeleň 

užitná plocha dle proj. 

dok. 
 m2 2012 2013 14749 14749 

3.2.2.21 Nová stavba dopravní - parkoviště 
užitná plocha dle proj. 

dok  
m2 2010 2010 5584 5584 

3.2.2.22 Nová stavba dopravní - parkoviště 
počet nových 

parkovišť 
počet 2010 2010 1 1 

3.2.2.23 Nová stavba dopravní - parkoviště počet parkovacích míst  počet 2010 2010 57 57 

3.4.1.23 
Regenerovaná stavba dopravní - 

parkoviště 

užitná plocha dle proj. 

dok 
 m2 2010 2010 5006 5006 
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3.4.1.24 
Regenerovaná stavba dopravní - 

parkoviště 

počet regenerovaných 

parkovišť 
počet 2010 2010 2 2 

3.4.1.25 
Regenerovaná stavba dopravní - 

parkoviště 
počet parkovacích míst  počet 2010 2010 53 53 

3.4.6.12 
Regenerovaná  plocha - veřejného 

prostranství ostatní 

užitná plocha dle proj. 

dok. 
 m2 2012 2013 2255 2255 

3.2.1.6 Nová stavba dopravní - cyklostezka 
délka stavby dle proj. 

dok 
km 2010 2012 1 1 

Zdroj: vlastní zpracování 

Nastavení indikátorů výkonnosti na úrovni výsledků jsou dokumentovány v tabulce 4-7. 

Výchozí a cílové hodnoty jsou doplněny v případech, kde bylo možné data zajistit.  

Tabulka 4-7: Nastavení laťky výkonnosti a monitoring - případ Sídliště Kopřivnice JIH 

Kód 
Indikátory 

výsledků 
Popis indikátoru 

Měrná 

jednotka 
Zahájení Ukončení 

Plánovaná 

hodnota 

Dosažená 

hodnota 

2.7.1 

Úspora spotřeby 

energie bytových 

domů 

úspora spotřeby energie 
bytových domů znamená 

procentní vyjádření snížení 

spotřeby energie v bytových 
domech na území problémových 

sídlišť, tj. vyjádření rozdílu 

spotřeby energie před 
provedením energetických 

sanací obytných budov a po 

jejich dokončení 

 % 2010 2011 39 40 

2.7.4 

Zlepšení stavu 

objektu – 

technologická, 

ekologická či jiná 

změna - popisná 

položka 

popis kvalitativní změny. 

Popisná položka 
popis  2010 2011 popisná položka popisná položka 

2.5.1.1 

Počet občanů 

uspokojených 

zlepšeným stavem 

bytových domů 

Počet občanů bydlících v 

regenerovaných bytech 
počet  2012 2013   nejsou data nejsou data  

2.5.8.3 

Počet občanů 

uspokojených v 

rámci regenerace 

veřejného 

prostranství 

počet občanů žijících v těsné 

blízkosti (do 1 km) 

regenerovaného území 

počet 2012  2013   nejsou data nejsou data  

2.3.3.1 

Počet návštěvníků 

v novém sportovně-

rekreačním 

zařízení 

Počet návštěvníků ročně počet 2012  2013   nejsou data nejsou data  

2.3.7.1 

Počet nových 

návštěvníků 

nových cyklotras, 

cyklostezek, pěších, 

turistických stezek 

apod. 

průměrný počet uživatelů 
nových cyklo a hippo stezek po 

1. roce provozu za den - zdroj 

průzkum / evaluační studie 

počet  2012  2013  nejsou data nejsou data  

Zdroj: vlastní zpracování 
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V nejvyšší úrovni indikátorů výstupů byly pro ilustraci pilotně nastaveny vhodné indikátory 

s ohledem na zaměření prioritních strategických cílů (tab. 4-8). Současný systém sledování ve 

městě Kopřivnice ovšem neumožňuje kvantifikovat plánované a cílové indikátory na úrovni 

dopadů, jelikož nejsou samostatně sledovány pro vybranou lokalitu Sídliště Kopřivnice JIH. 

Tabulka 4-8: Návrh vhodných indikátorů na úrovni dopadů - případ Sídliště Kopřivnice JIH 

Kód Indikátory dopadů Popis indikátoru 

1.6.2.7 Kriminalita v obci, městě Počet trestných činů ve městě 

1.1.1 Migrační saldo 
Rozdíl mezi počtem přistěhovalých a vystěhovalých v 

relaci k celkovému počtu obyvatelstva 

1.2.2.3 Index vzdělanosti 

Podíl součtu středoškolsky vzdělaných obyvatel s 

maturitou (SŠ mat) a vysokoškolsky vzdělaných obyvatel 

s trojnásobnou váhou (3*VŠ) na celkovém počtu obyvatel 

ve věku 15 a více let 

1.1.2 Index stáří 
Poměr počtu obyvatel ve věku nad 65 a více let na 100 

obyvatel ve věkové skupině 0-14 let 

1.2.1.2 
Snížení míry dlouhodobé 

nezaměstnanosti 

Podíl dlouhodobě nezaměstnaných (12 a více měsíců) na 

celkovém počtu ekonomicky aktivních ve věkové skupině 

15-64 let v  % (celkem) 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Sestavený model indikátorů výkonnosti (graf 4-3) zachycuje tři vrstvy indikátorové soustavy 

na úrovni výstupů, výsledků, dopadů. Zachycené vazby v modelu jsou vodítkem pro sekvenční 

posuzování přínosu jednotlivých kroků od uskutečnění aktivit k dosažení žádoucích změn 

v území, resp. potlačovaní regionálních disparit. Z grafu je patrné, jak vytvořené indikátory 

nižší vrstvy mohou ovlivňovat indikátory vyšší vrstvy. Hlubší sledování příčinných souvislostí 

není podstatou práce. Model názorně zobrazuje možnosti nastavování kvantifikovaných a 

nekvantifikovaných nefinančních indikátorů výkonnosti, kterými lze měřit účinnost dosahování 

strategických cílů.  

 

Z  úrovně dopadů je zřejmé, že město Kopřivnice si stanovilo jako jeden ze strategických cílů 

snížit kriminalitu v daném území, potažmo v celém městě. Bezpečí občanů je v poslední době 

nejvíce skloňovaným tématem, město Kopřivnice není výjimkou. Pro evaluaci zlepšení 

v oblasti kriminality lze využít např. indexu kriminality.  

 

Vedení města Kopřivnice se domnívá,  že ke snížení nežádoucího stavu kriminality na území 

Sídliště Kopřivnice JIH, které dlouhodobě vykazovalo vyšší sociopatologické jevy, může 

přispět soubor uskutečněných aktivit (první vrstva grafu – úroveň výstupů). Aktivity v podobě 

regenerace budov, bytů, veřejného prostranství atd. přinesly okamžité účinky (druhá vrstva 

grafu - úroveň výsledků) v podobě zlepšeného stavu bytů, energetických úspor apod. Na 

základě těchto aktivit je tedy možné očekávat změnu struktury obyvatelstva, chování 

obyvatelstva apod. Tyto změny by měly mít pozitivní vliv na úroveň kriminality ve sledovaném 

území, potažmo v celém městě (třetí vrstva grafu - úroveň dopadů).   
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Graf 4-3: Hierarchický model indikátorů výkonnosti pro aktivity v území Sídliště Kopřivnice JIH 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Vyhodnocení dosaženého pokroku zahrnuje pravidelný proces zjišťování, zda bylo dosaženo 

cílů prostřednictvím nastavených indikátorů zcela, částečně, či nebylo dosaženo v žádné úrovni 

definovaných indikátorů popř., zda bylo či nebylo dosaženo nastavených mezí výkonnosti. Tato 

část je východiskem pro hodnocení úspěšnosti dosahování strategických cílů. Pokud nebyly 

nastavené indikátory dosaženy, je nutné hledat příčiny a nastavit opatření pro další fungování 

strategického řízení kontroly naplňování plánovaných cílů, které jsou definovány 

prostřednictvím nastavených indikátorů výkonnosti.  U indikátorů je pravidelně sledován jejich 

průběžný stav a dosažení cílové hodnoty. Případová studie umožňuje pouze omezeně realizovat 

tento krok, jelikož nastavené indikátory, zejména na úrovni výsledků a zcela na úrovni dopadů, 

není dokumentována potřebnými daty. Po konzultaci s vybranými pracovníky lze ovšem 

konstatovat, že pracovníci města Kopřivnice jsou schopni realizovat navrhované procesy dle 

metodické koncepce, tedy také  proces monitoringu dosahování pokroku a proces vyhodnocení 

dosaženého pokroku a příp. nastavení opatření.  

Pokud se pokusíme alespoň rámcově dokumentovat proces monitorování stavu a jeho 

vyhodnocení dle řešeného případu, je možné konstatovat, že indikátory na úrovni výstupů viz 

tab. 4-6 dosáhly na plánovanou – konečnou hodnotu. U třech indikátorů 3.3.1.2 (Počet 

regenerovaných bytů) a 3.4.1.22 (Regenerovaná stavba dopravní – chodník), 3.4.6.3 

(Regenerovaná plocha-park) došlo k přeplnění hodnoty. Všechny ostatní plánované indikátory 

výkonnosti byly splněny. Důvodem patrně bylo, že se jednalo o tzv. „kritické indikátory 

(ukazatele) výkonnosti“ (podrobněji kap. 4.2.2), které bylo nutné dodržet, neboť byly 

podmínkou pro financování dotačními prostředky.  

 Na úrovni výsledků (tab. 4-7) se podařilo dokumentovat daty pouze indikátor 2.7.1 (Úspora 

spotřeby energie bytových domů). V tomto indikátoru došlo k přeplnění. Na úrovni dopadů 

(tab4-8)  nelze sledovat hodnoty samostatně pro vybrané území Sídliště Kopřivnice JIH, jelikož 

data nejsou dostupná. 

4.3.5 Postoj managementu k navrženému systému 

V dalším kroku je ověřeno stanovisko příslušných pracovníků k navržené koncepci a možnosti 

implementace do strategického informačního systému města. K prověření užitečnosti 

navrhovaného systému byly vyzváni polostrukturovaným rozhovorem starosta města, vedoucí 
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oddělení strategického plánování a správce procesního modelu. Následující text obsahuje 

shrnutí nejdůležitějších poznatků vyplývajících z uskutečněných rozhovorů.   

Případné zavedení navrhované metodické koncepce pro tvorbu a měření dosahování 

strategických cílů je možné a aplikovatelné v prostředí města Kopřivnice. Dle konstatování 

odpovědných pracovníků by implementace nástroje mohla umožnit následné využití pro další 

metody kvality, které jsou v organizaci uplatňovány. Management města si uvědomuje, že 

neexistence sledovaných indikátorů způsobuje nemožnost nastavit jednotné metriky a řádné 

hodnocení výkonnosti v otázkách rozvoje obce. Pracovníci úřadu konstatovali zkušenost 

s kvantitativním a kvalitativním monitorováním na úrovni výstupů a výsledků, a to v případech, 

kdy se jedná o akce či projekty realizované z dotačních prostředků Evropské unie. Na druhou 

stranu dotazovaní upozornili, že podrobné sledování výkonnostních indikátorů může přinést 

náklady způsobené zejména při zjišťováním dat.   

Zavedení strategického systému indikátorů může rovněž přinést multiplikační efekty 

vzájemného propojování nástrojů kvality. Jedná se o metody CAF, stoprocentní využití spatřují 

pracovníci také v iniciativě Zdravé město a Místní agendě 21 při nastavování indikátorů vlastní 

výkonnosti a v metodě BSC pro nastavení metrik výkonnosti zaměstnanců. Další spatřovanou 

výhodou je využití při žádostech o dotaci, kdy se nastavené indikátory výkonnosti dají vhodně 

použít.  

 

Vybranými pracovníky bylo ověřeno, že strategický informační systém ATTIS umožňuje 

aplikovat navrženou metodickou koncepci systému hodnocení výkonnosti v jejím maximálním 

rozsahu. Na obrázku  4-4 byl ilustrativně zaveden nový indikátor (označen zeleně) do stávající 

soustavy indikátorů. Hierarchické členění dle potřeb intervenční logiky je v informačním 

systému ATTIS možné. 

 

Pracovníci se jednoznačně shodli, že kvantifikované či kvalitativní sledování pokroku 

umožňuje kontrolu výkonnosti v oblasti strategického řízení rozvoje města a je vhodným 

nástrojem pro případná nápravná opatření pro dosažení lepších výsledků v koncepčním řízení 

rozvoje města.  
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Obrázek 4-4: Ukázka zavedení vybraného indikátoru do informačního systému ATTIS  

 

Zdroj: město Kopřivnice10

                                                 

 

10 Nepodařilo se zajistit v čitelnější podobě.  
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4.4 Posouzení navržené koncepce expertní skupinou a vypořádání hypotézy 

Kapitola směřuje k vyhodnocení navržené metodické koncepce z pohledu aplikovatelnosti 

v praxi a směřuje ke zjišťování, zda bude dosahováno zvýšení účinnosti strategických cílů. 

Metodický přístup pro řešení této části je stanoven v kap. 2.7.3. Metodický přístup k řešení této 

části byl konzultován experty z oboru a je standardním přístupem ověřeným jinými výzkumy 

obdobných témat.   

V předchozí kapitole došlo k posouzení aplikovatelnosti vybraného přístupu v rámci případové 

studie, kdy je možné závěrem konstatovat, že metodický nástroj je zcela uplatnitelný v praxi. 

Skupina expertů (pozn. byli vybráni čtyři experti – podrobněji viz metodika 2.7.3) má nyní za 

úkol posoudit aplikovatelnost a funkčnost vlastním odborným stanoviskem a definovat pro 

jakou velikostní kategorii měst a obcí je navržená koncepce nejlépe vhodná, popř. určit, zda je 

vhodná pro všechny velikosti měst a obcí. Autorka si na základě vlastních zkušeností stanovila 

hypotézu, která bude ověřena skupinovým názorem expertů.  

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). 

Delfská metoda anketování expertů proběhla dvoukolově dle standardních přístupů a nastavené 

metodiky (kap. 2.7.3). Experti se měli vyjadřovat na desetibodové škále v rámci velikostních 

variant obcí a měst. Velikostní varianty měst a obcí byly stanoveny podle roztřídění obcí do 

velikostních kategorií dle příručky MMR (Ministerstvo pro místní rozvoj, 2007), ke každé 

velikostní kategorii je přiřazeno slovní vyjádření za účelem zjednodušení interpretace výsledků. 

 

Malé obce do 1 999 obyvatel 

Střední obce od 2 000 do 9 999 obyvatel 

Větší města od 10 0000 do 49 999 obyvatel 

Velké města 50 000 a více obyvatel 

Experti zvolili dílčí kritéria (1 až 5) k posouzení, souhrnně řečeno „funkčnosti a 

aplikovatelnosti“ navrhovaného systému.  
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1. Kritérium funkčnosti - může systém 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 místního 

rozvoje. 
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V grafu 4-4 je zobrazen skupinový názor expertů k jednotlivým kritériím, který má posoudit 

aplikovatelnost a funkčnost strategického řízení podle předem stanovených a schválených 

dílčích kritérií a také souhrnně za všechny kritéria. Z pohledu kritéria funkčnosti může systém 

nejlépe fungovat v prostředí velkých měst, obcí (Me 10) a nejhůře v malých obcích (Me 4). 

Z pohledu účelnosti je možné jednoznačně konstatovat, že nejnižší hodnoty dosáhla úroveň 

malých měst (Me 6), přesto se i v tomto případě jedná o nadpoloviční hodnotu z bodové škály 

1 až 10, obecně se tedy dá říct, že se navržený systém jeví jako účelný ve všech velikostních 

kategoriích měst a obcí. 

Výsledky v kritériu aplikovatelnosti ukazují, že je zde patrně úskalí navrhovaného systému 

pro kategorii malých měst a obcí (Me 2,5). Pro experty se jeví navrhovaný systém jako hůře 

aplikovatelný v malých obcích. Z pohledu kvality je možné potvrdit, že zavedení systému může 

přispět ke zvýšení kvality a zlepšení účinnosti strategického řízení ve všech velikostních 

kategoriích měst a obcí (Me od 6,5 do 10). U kritéria efektivity se experti snažili o vlastní 

expertní odhad finančních nákladů a posouzení přínosů zlepšeného strategického řízení (pozn. 

výpočet efektivnosti nebyl předmětem práce). V rámci efektivity stanovisko skupinové názoru 

jednoznačně potvrzuje vyšší hodnoty pro větší a velké města (Me 7,5). U malých a středních 

obcí je efektivita ve středu názorové škály (Me 5; 5,5).  

 Graf 4-4: Skupinový názor k aplikovatelnosti navržené koncepce a podle velikostních 

kategorií  obcí (Me) 

 

Zdroj: vlastní zpracování      
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Pro vypořádání hypotézy H2 jsou v grafu 4-4 uvedeny konečné výsledky v položce souhrn 

kritérií po druhém kole anketování expertů11. Výsledky expertního posouzení ukazují, že se 

nastavený systém může dobře uplatnit v prostředí velkých měst (Me 10); větších (Me 8,5), 

středních měst (Me 7). U malých měst není výsledek zcela jednoznačný (Me 5).  

Pro potvrzení jednoznačnosti skupinového názoru je stanovena také druhá podmínka o 

maximálním názorovém rozptylu, tzn. názor expertů (medián) nesmí být vzdálen +/-20% (tj. 

dva body na desetistupňové škále) od horního a dolního kvartilu (tab 4-9). Tuto podmínku 

splnily velká a větší města, tj. města od 10 000 obyvatel. Kategorie středních a malých obcí 

byla potvrzena skupinovým názorem s variačním rozpětím větším než +/-20%.  

Tabulka 4-9: Skupinový názor expertů  

  Malé obce Střední obce Větší obce Velké obce 

Kvartil 25 2,00 5,00 8,00 8,00 

Medián 5,00 7,00 8,50 10,00 

Kvartil 75 6,00 8,00 9,00 10,00 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z pohledu předem stanovené hypotézy H2 je možné potvrdit, 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).  

4.5 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. 

K aplikovatelnosti navrhovaného systému se také vyjádřil management města Kopřivnice a 

skupina expertů, kteří hodnotili navrhovaný systém dle vybraných dílčích kritérií. Expertním 

skupinovým názorem byla   konstatována shoda expertů, která potvrzuje hypotézu (H2).   

                                                 

 

11 Příloha č. 9 obsahuje dílčí výsledky posouzení expertů. 
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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.  

Kritické zhodnocení nejdůležitějších zjištění o navrhované metodické koncepci, které vychází 

z uskutečněného výzkumu, názorového postoje managementu města Kopřivnice a vyjádření 

expertů, je představeno formou shrnující SWOT analýzy.   

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. 
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- 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. 

V rámci společné diskuze experti upozorňují, že větší roli než velikost města mohou hrát 

při aplikaci systému indikátorů: personální možnosti; vzdělání manažerů a jejich 

schopnosti. Experti se shodují v tom, že nastavení systému indikátorů výkonnosti 

představuje směr, který je podporován státními institucemi České republiky.  Dále 

upozorňují, že ke zvýšení kvality dochází v situacích, kde prozatím nebyly stanoveny žádné 

indikátory výkonnosti.   
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5 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.  
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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 

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 
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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). 

Teoretický přínos práce spočívá v předložení systémového pohledu na strategické plánování 

uplatňované na úrovni obcí. Autorka se podrobně věnuje světovým i tuzemským přístupům a 

monitoruje uskutečněné výzkumy dané oblasti. V rámci vlastního empirického výzkumu je 

mapováno chování místních samospráv s ohledem na zajišťování uplatňování jednotlivých fází 

strategického plánovacího procesu.  

Mezi přínosy uplatnitelné v praxi patří vytvoření nástroje zaměřeného na zlepšení fungování 

strategického řízení. Vytvořený systém umožňuje měřit dosahování stanovených strategických 

cílů a je využitelný na úrovni municipálního managementu. Využitelnost koncepce je 

směřovaná zejména do oblasti zajišťování strategického řízení při nastavování strategických 

cílů a zajišťování kontroly strategického řízení pro oblast regionálního rozvoje, kde by měl být 

měřen a vyhodnocen nefinanční kvantitativní či kvalitativní pokrok v otázkách kontrolovaného 

řízení místního rozvoje obce či města. Z pohledu pedagogického zaměření lze zpracované 

poznatky doktorské dizertační práce využít zejména v rámci oborů veřejná ekonomika a správa, 

systémové inženýrství, management a  regionální rozvoj,.   

Existuje řada možností pro další využití zkoumané oblasti. Autorka navrhuje publikovat a 

prezentovat výsledky doktorské dizertační práce na vědeckých konferencích, na profesních 

setkáních obcí a na úrovni Ministerstva pro místní rozvoj. V rámci diseminace výsledků by 

mělo dojít k rozvinutí diskuze o koncepční a normativní podpoře přístupu ke strategickému 

řízení rozvoje měst a obcí a zajištění širší implementace koncepčního strategického řízení do 

prostředí obcí. 
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7 SEZNAM ZKRATEK 

BI 2005 - Benchmarkingová iniciativa 2005  

BMK - Benchmarking 

BSC- Balanced scorecard 

ČSU- Český statistický úřad 

DDP - doktorská dizertační práce 

GPRA - Government Performance and Results Act 

LFA - Logický rámcový přístup (Logical Framework Aproach) 

KPI – Klíčové ukazatele výkonnosti (Key Performance Indicators) 

Me - Medián 

NIS  - Národní informační systém  

OECD – Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj   

OKEČ - Odvětvová klasifikace ekonomických činností 

MMR - Ministerstvo pro místní rozvoj  

MSK – Moravskoslezský kraj 

Pest analýza - analýza politicko-právního, ekonomického, sociálně-kulturního a 

technologického prostředí 

SWOT - Analýza silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení 

SMART- Specifický, měřitelný, akceptovaný, reálný a časově ohraničený cíl 
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