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Strategic development plan of the town Holubice

České vysoké učení technické v Praze

Cílem diplomové práce je vytvoření strategického plánu
rozvoje obce Holubice. Práce je rozdělena na teoretickou a
praktickou část. Teoretická část je věnována tématu
suburbanizace, vymezuje základní pojmy, vysvětluje
suburbanizační vývoj v okolí Prahy a jeho důsledky na obec
Holubice. Praktická část je zaměřena na samostatnou
tvorbu strategického plánu. Strategický plán obsahuje
socioekonomickou analýzu a průzkum veřejného mínění. Na
základě získaných informací byly v návrhové části práce
stanoveny prioritní oblasti, určena jednotlivá opatření a
z nich vyplívající projekty vedoucí k rozvoji obce a tím i
k celkové kvalitě života v obci.

The objective of the thesis is to create a strategic development plan of the town Holubice.
The paper is split into two parts, a theoretical one and a practical one. The theoretical part is
dedicated to the suburbanization theme, definition of fundamental terms, explanation of the
evolution of suburbanization in surrounding areas of Prague and its effects on the town
Holubice. The practical part is focused on the actual creation of the strategic plan. The
strategic development plan consists of a socio-economic analysis and a public opinion
research. From the gathered information, priority areas were identified in the thesis’
proposal section. Based on those areas, individual measures and projects derived thereof
were determined to enhance development of the town and therefore its overall quality of life.
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