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Abstract:

The main aim of this thesis is to create a strategic development plan for

Praha – Uhříněves. The theoretical part introduces us to strategic

planning, its benefits and importance. The following chapters present

several approaches to strategic planning, strategic planning in the

Czech Republic in general and in the end the structure of the strategic

plan. At the beginning of the practical part we discuss methodology

used in this thesis. Before the strategic plan itself comes an analysis of

the current state of Uhříněves, we focus on the district itself and its

inhabitants. We use outputs of this analysis for the following SWOT

analysis. In the end we state a vision, strategic goals, measures and

activities, which will lead to development of Uhříněves.

Abstrakt:

Hlavním cílem diplomové práce je sestavení návrhu strategického

plánu pro

Prahu – Uhříněves. Teoretická část představuje strategické plánování

územních celků, jeho význam a důležitost. V následujících kapitolách

jsou představeny přístupy ke strategickému plánování, strategické

plánování v České republice a struktura strategického plánu. V úvodu

praktické části je popsána metodika práce, která shrnuje postup jejího

vypracování. Samotnému návrhu strategického plánu předchází

analytická část, která mapuje současný stav Uhříněvsi, zaměřuje se na

analýzu městské části a analýzu obyvatelstva. Na její výstupy navazuje

SWOT analýza. Následuje stanovení vize, strategických cílů, opatření a

aktivit, které vedou k rozvoji Uhříněvsi.

Cílem diplomové práce je vypracování návrhu strategického plánu pro Prahu-Uhříněves. Samotnému návrhu

předchází analýza Uhříněvsi, na jejíž výstupy navazuje SWOT analýza. Je stanovena vize rozvoje, směry a

strategické cíle, které vizi zpřesňují, dále pak jednotlivá opatření a konkrétní aktivity.
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Strategické směry Uhříněvsi:

a) Uhříněves – obec pro své obyvatele

b) Uhříněves – obec dostupná a přístupná

c) Uhříněves – obec soudržná a 

konkurenceschopná 


