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Abstrakt
Cílem diplomové práce je zpracování
strategického plánu obce Červený Újezd.
Přínosem práce je strategický plán, který je v
souladu s hodnotami obce. Teoretická část je
podložena odbornou literaturou a zabývá se
tématy strategického řízení, strategického
plánování, dále obsahuje metody a tvorbu
strategického plánu. Jelikož se diplomová práce
zabývá obcí, obsahuje teoretická část i kapitolu,
která se zabývá základními informacemi o obcích.
V praktické části je socioekonomická analýza
zkoumané obce, dále průzkum veřejného mínění,
SWOT analýza a vytvořený Strategický plán.

The aim of this diploma thesis is to prepare a
strategic plan of the municipality Červený
Újezd. The benefit of this diploma thesis is a
strategic plan which is in line with the values of
the municipality. The theoretical part is based on
professional literature and deals with the topics
of strategic management, strategic planning, and
also with methods of creating a strategic plan.
Since the diploma thesis deals with
municipalities there is also a chapter in the
theoretical part, which contains basic
information about municipalities. The practical
part contains a socio-economic analysis of the
specific municipality, an opinion poll, SWOT
analysis and a draft of a strategic plan.

English summary

 Zvýšení dopravní
bezpečnosti a oprava
stávajících komunikací, 
 Modernizace a udržení
zeleně v obci a jejím
bezprostředním okolí  
Podpora kulturního
života a zapojení obyvatel
do života v obci,

Kombinací strategických cílů: 
1.

2.

3.

 které se podaří v letech 2020
až 2027 vzniká Strategický
plán obce Červený Újezd.
Tento plán je potřeba nejen
plnit, ale také hodnotit, dále v
průběhu kontrolovat a
případně uzpůsobovat dle
nepředvídatelných situací.
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