
Abstrakt 

Diplomová práce se věnuje rozvoji tří malých měst ve středním Posázaví. Předpoklady rozvoje 

jsou hodnoceny na základě realizace a způsobu financování projektů a komunikace vedení 

města s širokou veřejností. Cílem práce je vyhodnotit, jaké projekty města realizovala za 

sledované časové období a zdali tyto projekty pomohly k rozvoji města.  

V teoretické části práce jsou definovány jednotlivé typy fungování veřejné správy 

a faktory rozvoje s důrazem na lidský a sociální kapitál. Dále práce diskutuje přístupy ke 

strategickému plánování jako hlavnímu nástroji sloužícím k úspěšnému rozvoji. Do teoretické 

části je také zařazena kapitola o rozpočtu se větším zřetelem na dotace. Z teoretické části vzešly 

dvě hypotézy, na které se snaží následně odpovědět provedené analýzy. Praktická část je 

postupně rozdělena na primární a sekundární analýzu. V rámci sekundární analýzy byly 

zhodnoceny vnitřní faktory rozvoje a realizované projekty, které byly rozčleněny na rozvojové 

a udržovací. Pro tuto analýzu byly využity volně dostupné zdroje. Informace pro primární 

analýzu byly získány z rozhovorů s klíčovými aktéry vybraných posázavských měst. Primární 

analýza sloužila jak k ověření výsledků analýzy sekundární, tak k získání nových poznatků 

důležitých k zodpovězení stanovených hypotéz. 

Z výsledků obou analýz je jasné, že sledovaná města disponující strategickým plánem 

se tímto rozvojovým dokumentem neřídí. Jedno z měst se orientuje v poslední době na cestovní 

ruch i finančně nejnáročnějším rozvojovým projektem byla oprava kulturního dědictví (zámek), 

což také pomohlo ke zvýšení cestovního ruchu ve městě. Na priority tohoto města mají velký 

vliv vypsané dotační tituly. Zbývající dvě města v posledních letech investovala hodně 

finančních prostředků do sportovních zařízení a na financování rozvojových projektů využívají 

spíše vlastní prostředky. Mezi těmito dvěma městy jsou i rozdíly. Jedno město ze svých 

prostředků podporuje významněji společenský a kulturní život i partnerství ve městě. Naopak 

druhé město investuje prostředky do cyklostezek a objektů pro seniory. 
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