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Předmět: Výzkum vybraných problémů obcí a měst v ČR
Dobrý den,
Středisko pro výzkum regionálního rozvoje na Západočeské univerzitě v
Plzni (www.svrr.zcu.cz) realizuje dotazníkové šetření obcí a měst v České republice zaměřené
na identifikaci rozvojových problémů a budoucích výzev, podporu místního ekonomického
rozvoje, územní rozvoj (otázky týkající se trhu s rozvojovými pozemky a nemovitostmi),
adaptační strategie na klimatické změny, používání metod kvality řízení ve veřejné správě apod.
V neposlední řadě bychom rádi poznali vaše výzkumné potřeby, kterým bychom do budoucnosti
rádi přizpůsobili naši vědecko-výzkumnou činnost.
V této souvislosti se na Vás obracíme se zdvořilou žádostí o spolupráci a vstřícnost. Jde nám o
vyplnění tohoto dotazníku, které vám zabere cca 20 minut. Výsledky výzkumu budeme publikovat
v agregované podobě, takže zachováme anonymitu Vašich odpovědí.
Dotazník naleznete na webové stránce:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRsx3S6YcaLnS9SObuQn3EzCYeaUbjmJhD0
JCRc8wBjRfsMw/viewform
Termín pro vyplnění dotazníku je pátek 11.8.2017.
Po vyhodnocení výzkumu vám jeho výsledky pošleme nejdříve v tabulkové verzi (září 2017) a
poté s podrobným rozborem jako součást výzkumné zprávy.
Na našich webových stránkách (www.svrr.zcu.cz) naleznete také výsledky našich dřívějších
výzkumů.
Certifikovaná metodika „TVORBA STRATEGICKÝCH PARTNERSTVÍ NA
MIKROREGIONÁLNÍ ÚROVNI“ (2015)


Osvědčení o certifikaci


Popis metodiky
Výsledky řešení projektu TA ČR TD020323 „STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ OBCÍ, MĚST A
REGIONŮ: VÝZVY, PROBLÉMY, MOŽNOSTI ŘEŠENÍ“ (2014-2015)


Ježek J. a kol. (2015). Spolupráce obcí a měst. České a evropské přístupy ke
slučování obcí a meziobecní spolupráci



Ježek, J. (2015). Kritická analýza strategického plánování obcí, měst a regionů v
České republice. Identifikace problémových oblastí a návrh řešení.



Ježek, J. a kol. (2015). Strategické plánování obcí, měst a regionů. Vybrané problémy,
výzvy a možnosti řešení.

Ježek, J., Krbová, J., Kopp, J.,Šaradín, P. (2016). Tvorba strategických partnerství na
mikroregionální úrovni.
Certifikovaná metodika "MARKETING JAKO NÁSTROJ TVORBY A ZVYŠOVÁNÍ
KONKURENČNÍ SCHOPNOSTI MĚST"





Osvědčení o certifikaci

Popis metodiky
Výsledky řešení projektu MMR "KONKURENCESCHOPNOST MALÝCH MĚST V ČESKÉ
REPUBLICE" (WD-19-07-1)



Poučení ze současného krizového vývoje pro česká města (J. Ježek a kol., 2011,
studie) 1_Poučení



Dopady finanční a hospodářské krize na rozvoj měst (J. Ježek, L. Kaňka a kol., 2011,
studie) 2_Analýza
Konkurenceschopnost a udržitelný rozvoj měst a venkovských regionů v ČR (publikace,
2011) 3_Sborník příspěvků
Competitivenes and sustainable development of the small towns and rural regions
(monography, 2011) 4_Monography
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