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9.1.1 Subjektivní prognostické metody         

� Srovnávací metoda  
� Analýza dokument�
� Dotazovací metoda 
� Brainstorming 

9.1.2 Objektivní prognostické metody         

� Analýza trendových funkcí 
� Regresní analýza 
� Strukturální analýza 

9.1.3 Systémové prognostické metody         

� Interakce subjektivních a objektivních postup�

9.1.4 Modelové vývojové scéná�e         
Tvorba vývojových scéná�� vychází z kvalifikované schopnosti 
tématické predikce. Požadovaný výsledek vzniká hodnocením Event 
outcome forecasts , �ili jaká z možných budoucností nastane s nej-
v�tší možnou pravd�podobností. Obecn� platí, že míru p�edpov�di-
telnosti vždy ur�uje míra nelinearity (stability) daného systému. 
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Interpretaci výsledné podoby sloupcových graf� lze 
provád�t podle n�kolika charakteristických pr�b�h� grafu. 

9.2.1 P�evažující spokojenost 

9.2.2 P�evažující nespokojenost 
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9.2.3 P�evažující akceptance 

9.2.4 Zásadní rozpolcenost 

9.2.5 Zásadní shoda 
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9.2.6 Bipolární diferenciace 

9.2.7 Monopolární preference 

9.2.8 Rostoucí spokojenost 
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9.2.9 Rostoucí nespokojenost 

9.2.10 Rozptýlená preference 
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10.1 Výsledky výzkumu ve�ejného mín�ní v obci         

 Po�et vydaných dotazník�: 200 
Po�et odevzdaných dotazník�: 38  

vydané dotazníky

odevzdané dotazníky

10.1.1   

Otázka �.1  
Jak jste celkov� spokojen(a) se životem v obci  

Legenda: každý sloupek s �íslem udává celkový po�et hlas� spokojenosti 

0 0 0
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0 bod� 1 bod 2 body 3 body 4 body 5 bod� 6 bod� 7 bod� 8 bod� 9 bod� 10 bod�

�ada1

Legenda: 0 bod� – nejmén� spokojen          10 bod� – nejvíce spokojen 
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10.1.2   

Otázka �.2  
Které záležitosti podle vás v obci fungují dob�e? 

svoz domovního odpadu 22 
informovanost ob�an� 11 
práce obecního ú�adu 9 
pé�e o zele� 7 
pošta 5 
bioodpad 4 
služby 3 
aktivity obce 2 
úprava prostranství 2 
t�íd�ný odpad 2 
spolková �innost 2 
úklid prostranství 2 
vedení obce 2 
mobilní rozhlas 2 
veteriná�
elektroodpad 
restaurace 
sport 
ZŠ 
doprava 
knihovna 
pojízdný obchod 
pé�e o seniory 

10.1.3   

Otázka �.3 
Které záležitosti podle vás v obci nefungují dob�e? 

doprava o víkendech 4 
mezilidské vztahy 4 
údržba obce 3 
parkování kamion� 3 
�erné skládky 2 
zapojení ve�ejnosti 2 
parkování u zámku 2 
pojízdná prodejna 2 
infrastruktura 2 
p�echod silnice pro školáky 
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ve�ejné osv�tlení 
ve�ejný rozhlas 
pošta 
spalování odpadu 
t�íd�ný odpad 
údržba silnic 
kulturní aktivity 
sportovní aktivity 
chodníky 
hluk z restaurace 
využití potenciálu zámku 
psí exkrementy 
spole�enské akce 
údržba vodních tok�
využití pracovník� VPP 
hospoda 
�istota ovzduší 

10.1.4   

Otázka �.4
Jaké priority budoucího rozvoje by podle vás m�la obec prosazovat? 

kulturní život 11 
zachování obš�anské vybavenosti 6 
chodníky 6 
ZŠ 4 
MŠ 4 
ve�ejné osv�tlení 3 
nové byty 3 
h�išt� pro teenagery 3 
po�ádek 2 
�OV 2 
prodej "Slovárny" nájemník�m 
úprava návsi 2 
kino 2 
obchod 2 
sport 2 
parkovišt� 2 
restaurace 
cyklostezka 
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dopravní obslužnost 
nová budova ZŠ 
pozemky pro RD 
spolupráce se zámkem 
alternativní zdroje energie 
omezení rychlosti 
plynofikace 
odpo�inkové zóny 
sportovišt�
�ešení bioodpadu 

10.1.5   

Otázka �.5
Jste ochoten(-na) se na budoucím rozvoji obce podílet? 

ano: 31 
ne: 7 

ANO NE
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10.1.6   

Otázka �.6
Jste spokojen(a) se stavem ob�anské vybavenosti? 
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10.1.7   

Otázka �.7
Jste spokojen(a) se stavem dopravní obslužnosti? 

0

1 1 1

0

5

0

5 5

8

11

0

2

4

6

8

10

12

0 bod� 1 bod 2 body 3 body 4 body 5 bod� 6 bod� 7 bod� 8 bod� 9 bod� 10 bod�

�ada1



Strategický rozvojový plán obce 
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Díl B. Rozbory  �  10-�ást analytická  �  strana 8 

10.1.8   

Otázka �.8 
Jste spokojen(a) se stavem tech. infrastruktury? ( voda, kanalizace, plyn atd. ) 

0 0
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10.1.9   

Otázka �.9
Jste spokojen(a) s úpravou ve�ejných prostranství? 
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10.1.10   

Otázka �.10
Jste spokojen(a) se stavem obecního majetku? 
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10.1.11   

Otázka �.11
Jste spokojen(a) s atmosférou a mezilidskými vztahy v obci? 

0

1 1

3

0

8

6

5

6

2

6

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0 bod� 1 bod 2 body 3 body 4 body 5 bod� 6 bod� 7 bod� 8 bod� 9 bod� 10 bod�

�ada1



Strategický rozvojový plán obce 
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Díl B. Rozbory  �  10-�ást analytická  �  strana 10 

10.1.12   

Otázka �.12
Jste spokojeni se stavem bezpe�nosti v obci? 
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10.1.13   

Otázka �.13
Jste spokojen(a) se stavem kulturního a spole�enského života v obci? 
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10.1.14   

Otázka �.14
Do �eho by m�la obec v budoucnu více investovat? 

chodníky 8 
oprava KD 5 
rekonstrukce komunikací 5 
kulturní a spole�enské akce 4 
víceú�elové h�išt� 4 
výstavba RD 3 
byty 3 
sport 3 
kontejnery na plechovky 2 
likvidace ruin 2 
ve�ejná zele� 2 
využití �.p.55 2 
parkovišt� 2 
kanalizace 
ve�ejná prostranství 
�OV 
ve�ejné osv�tlení 
povrchová kanalizace 
omezení rychlosti 
autobusové �ekárny 
protipovod	ová opat�ení 
MŠ 
ZŠ 
p�echod pro chodce 
výstavba ZŠ 
infrastruktura 
odpo�inkový lesopark u �OV
10.1.15   
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10.1.15 

Otázka �.15
M�la by se obec pro financování investi�ních akcí zadlužovat? 

ano: 12 
ne: 23 

ano ne

10.1.16 
V�kové složení respondent�

do 18  0 
18-35  3 
35-50  10 
50-65  4 
65 a víc  13 
neuvedeno 8 

do 18

18-35

35-50

50-65

65 a víc

neuvedeno
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10.2 Analýza výsledk� pocitových map 

10.2.1 Pocitová mapa 1 Kde se necítíte bezpe�n�? 

10.2.1.1 Ploskovice 
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10.2.1.2 Vinné 

10.2.1.3 Starý Mlýnec 
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10.2.1.4 Maškovice 

10.2.1.5 T�chobuzice 
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10.2.2 Pocitová mapa 2 Kde je nejhez�í místo v obci? 

10.2.2.1 Ploskovice 

10.2.2.2 Vinné 
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10.2.2.3 Starý Mlýnec 

10.2.2.4 Maškovice 
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10.2.2.5 T�chobuzice 
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10.3 Analýza výsledk� pr�zkum� a rozbor�

10.3.1   Analýza základních údaj�

Obec PLOSKOVICE je malou rozvíjející se komunitou s dob�e  
 fungující samosprávou. 

10.3.2   Analýza technické infrastruktury  

Sou�asný stav odpovídá investi�ním možnosti obce a politice 
dota�ních priorit státu. Technická infrastruktura je neúplná. Plynová, 
vodovodní a kanaliza�ní sí
 nejsou kompletní.  

10.3.3   Analýza dopravní infrastruktury 

Stav dopravní infrastruktury ovliv�uje historické urbanistické �ešení 
zástavby intravilán� jednotlivých místních �ástí obce. Parkovací 
problémy vznikají b�hem celé turistické sezóny. Sí
 chodník� je 
neúplná. 

10.3.4   Analýza ob�anské vybavenosti 

Základní ob�anská vybavenost v obci funguje. Komer�ní nabídka 
reflektuje aktuální stav poptávky a kupní síly obyvatel obce 
Zásadním problémem je škola v zámeckém areálu. 

10.3.5   Analýza životního prost�edí 

Stav životního prost�edí negativn� ovliv�uje p�edevším vytáp�ní 
dom� na pevná paliva a vypoušt�ní septik� do vodote�e.. Na druhou 
stranu leží obec v lokalit� s mimo�ádn� zachovaným p�írodním 
prost�edím. 
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10.3.6   Analýza správy obce 

Správa obce funguje k výrazné spokojenosti místních obyvatel.  

10.3.7   Analýza zájmových aktivit 

Zájmové aktivity jsou úm�rné velikosti místní populace. Vedení obce 
se úsp�šn� da�í organizovat zajímavé komunitní akce pro d�ti, 
dosp�lé i seniory. 

10.3.8   Analýza sociální oblasti 

Sociální pé�i se vedení obce v�nuje systematicky a dlouhodob�. 
Výsledky tomu také dle výsledk� ankety odpovídají. Sociální pé�e 
bude i v budoucnu hrát v život� obce významnou roli. 

10.3.9   Analýza bezpe�nostní oblasti 

Nejv�tším rizikem v obci je dopravní bezpe�nost. 

   *** 
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11.1 Prognóza a prognostika         

Prognóza 
Prognóza je systematická p�edpov�� budoucího stavu objektivní 
reality. 

Prognostika  
Prognostika je v�decká disciplína, která se zabývá kvalifikovanou 
formulací prognóz. 

Pro pot�eby p�ípravy strategického rozvojového plánu obce je 
vhodné reflektovat výsledky vývojových prognóz, které mají vztah  
k danému území. P�i jejich zpracování se používají subjektivní, 
objektivní a systémové metody. 

11.3 Prognóza - �eská republika 2030        
Výchozím podkladem pro zkoumání vývojových scéná�� byl použit 
Strategický rámec pro rozvoj �eské republiky s názvem: 

  �eská  republika 2030 
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Tento dokument je výsledkem aktualizace Strategického rámce 
udržitelného rozvoje z p�edchozího období. Zadání aktualizace bylo 
schváleno usnesením vlády �R ze dne 29.  �ervence  2015  �.  622. 
Základní výstupy tohoto dokumentu, založené na principu udržitel-
ného rozvoje, lze do ur�ité míry dekomponovat na úrove� správního 
území obce. 

11.2.1 Oblast: Lidé a spole�nost 

� poroste míra rizika ohrožení chudobou 
� dojde k prodlužování délky života, ovšem p�i dožívání v nemoci 
� zam�stnanost ovlivní r�st masivní p�íchod robotizace 
� spole�nost se bude muset vyrovnat s dosud nepoznanou mírou      
  digitalizace 
� o�ekává se nástup st�íbrné ekonomiky ( tzn. prodloužení doby         
  odchodu do d�chodu, p�ípadn� návrat d�chodc� do práce) 

11.2.2 Oblast: Hospodá�ský model 

� dojde k vy�erpání rozvojového modelu založeného na p�ímých        
     zahrani�ních investicích 
� o�ekává se zrušení závislosti ekonomického r�stu na r�stu               
     materiální a energetické spot�eby 
� dojde k dekarbonizaci ekonomiky 
� pé�e o infrastrukturu získá s ohledem na zm�ny klimatu                     
    strategický bezpe�nostní význam 
� ve�ejné finance projdou zásadní reformou, vynucenou zm�nami       
    strukturálních p�íjm�
� o�ekává se p�íchod nových požadavk� na ve�ejné výdaje 

11.2.3 Oblast: Odolné ekosystémy 

� dojde k pokusu o zvrat ve vývoji degradace p�dního fondu                
     intenzivní zem�d�lskou a lesnickou �inností 
� dojde k pokusu o zvrat ve vývoji kontaminace povrchových vod 
� s ohledem na bezpe�nostn�-strategický význam vody bude              
     masivn� podporováno úsilí o zadržování vody v krajin�
� budou podporovány trvale udržitelné ekosystémy, které se pokusí  
     zpomalit úbytek biologické rozmanitosti 
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11.2.4 Oblast: Obce a regiony 

� o�ekává se nástup bezemisní dopravy 
� dojde k podpo�e op�tovného využívání brownfield�
� vznikne tlak na reurbanizaci vybydlených urbanistických center 
� pohyby klimatu si vyžádají systémové adapta�ní zm�ny ve�ejné           
     zelen�
� municipality budou konfrontovány s legitimitou vládnutí 
� v oblasti výstavby dojde k prosazení modelu pasivn�                           
     energetického stavebnictví 

11.2.5 Oblast: Globální rozvoj 

� Základní globální rozvojovou strategií je podpora udržitelného           
     rozvoje 

11.2.6 Oblast: Dobré vládnutí 

� dojde k pokusu o zvrat v poklesu politické participace ve�ejnosti  
    na vládnutí prost�ednictvím voleb a politických stran 
� bude podporováno úsilí o vyšší propojení s aktuální zahrani�ní         
    debatou 
� budou posilovány deliberativní prvky demokracie 

Pozn. 
Další zdroje, ze kterých byly p�i tvorb� strategického rozvojového 
plánu �erpány prognostické údaje, jsou uvedeny v dokumentu ozn. 
04 (�ást koordina�ní). 

                                      *** 
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12.1    Informa�ní syntéza 

Informa�ní syntéza spojuje výsledky pr�zkum� a rozbor� do  záv�r�, 
které se stanou východiskem pro návrhovou �ást strategického 
rozvojového plánu obce. 

12.1.1   3 nejv�tší úsp�chy obce 

� rekonstrukce a modernizace obecních nemovitostí 

� vybudování vodovodu v místní �ásti Vinné 

� celková spokojenost obyvatel se správou obce 

12.1.2   3 nejv�tší problémy obce 

� chyb�jící chodníky, sezónní parkování u zámku 

� nedostatek nabídky vhodných dota�ních titul�

� ZŠ v areálu státního zámku 
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12.2 SWOT analýza 

12.2.1 SILNÉ STRÁNKY / STRENGTH 

� výhodná poloha v atraktivním p�írodním prost�edí 

� dostupnost regionálního centra 

� rozsah ob�anské vybavenosti 

12.2.2 SLABÉ STRÁNKY / WEAKNESS 

� �asté povod�ové problémy 

� omezené finan�ní možnosti obce 

� relativní rozlehlost katastru obce 

12.2.3 P�ÍLEŽITOSTI / OPPORTUNITY 

� rozší�ení nabídky ob�anské vybavenosti 

� atraktivita individuální bytové výstavby 

� využití turistického potenciálu lokality 

12.2.4 OHROŽENÍ / THREAT 

� nep�íznivý demografický a sociální vývoj 

� zm�ny v rozpo�tovém ur�ení daní 

� zpomalení ekonomické aktivity regionu 
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12.3  Rekapitulace sou�asného stavu

Záv�re�ná rekapitulace sou�asného stavu obce shrnuje 
poznatky získané z pr�zkumu, rešerší, ankety a konzultací 
se zájmovou ve�ejností.  

12.3.1  Rekapitulace sou�asného stavu A - Vybavenost

Obec dokon�uje budování technické infrastruktury. 
Základní ob�anská vybavenost funguje. Rezervy jsou  
v oblasti služeb. 

12.3.2  Rekapitulace sou�asného stavu  B - Ekonomika a zam�stnanost

Ekonomika obce je stabilizovaná. Pracovních p�íležitosti 
p�ímo v obci není mnoho a v�tšina aktivní populace za 
prací vyjíždí.  
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12.3.3  Rekapitulace sou�asného stavu  C - Lidské zdroje

Kapacita lidských zdroj� je úm�rná velikosti obce. 
Z hlediska demografické struktury regionu i celé �R se dá 
hodnotit v�kové složení obyvatelstva obce jako pr�m�rné. 
Lidský potenciál rozši�uje zvyšování po�tu novostaveb 
v obci.  

12.3.4  Rekapitulace sou�asného stavu  D - Dopravní obslužnost

Základní ve�ejná dopravní obslužnost autobusovými a 
vlakovými spoji je v sou�asné dob� uspokojivým 
zp�sobem zajiš�ována p�edevším v pracovních dnech. 
Silnice I/15 nabízí pohodlné a rychlé spojení s regionálním 
centrem. 

12.3.5  Rekapitulace sou�asného stavu  E - Životní prost�edí

Stav životního prost�edí není uspokojivý. Problémem je  
vypoušt�ní septik� do vodote�e a následky �astých 
lokálních povodní. 
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12.3.6  Rekapitulace sou�asného stavu  F - Cestovní ruch

Obec pat�í mezi intenzivn� vyhledávané turistické cíle,  ale 
trpí dopravní zát�ží p�i parkování osobních motorových 
vozidel v okolí státního zámku. 

12.3.7  Rekapitulace sou�asného stavu  G - Zájmové aktivity

Spektrum zájmových aktivit v obci je úm�rné její velikosti a 
v poslední dob� se dokonce rozr�stá. Volno�asové 
aktivity jsou omezeny nedostate�nou nabídkou 
celoro�ního sportovního vyžití. 

12.3.8  Rekapitulace sou�asného stavu  H - Bezpe�nost

Sou�asný stav bezpe�nosti v obci není uspokojivý. 
Nejv�tším bezpe�nostním problémem je dopravní provoz 
a chyb�jící chodníky. 

¨ 
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12.3.9  Rekapitulace sou�asného stavu  I - P�ístupnost

Sou�asný stav bezbariérové p�ístupnosti ve�ejných 
objekt� a prostranství na území obce je nevyhovující. 
V�tšina ve�ejn� p�ístupných objekt� není pro osoby 
s omezenou schopností pohybu a orientace bez 
asisten�ní dopomoci p�ístupná.  

12.4 Záv�r

Výsledky analytické �ásti dokumentují podobu 
sou�asného stavu obce a jsou zárove	 východiskem pro 
definování programových cíl� v jednotlivých tématických 
oblastech návrhové �ásti programu. 


