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Cíl předmětu:  

•  Získání základních znalostí o teorii, systému a metodách řízení (managementu) se 

zaměřením na specifické problémy regionálního a municipálního řízení.   

•   Poznání cílů, úkolů a specifik regionálního managementu; profilu, potřebných znalostí a 

dovedností regionálního manažera.   

•   Osvojení si základní postupů při uplatňování nástrojů, metod a technik regionálního 

managementu pomocí řešení modelových situací a příkladů z praxe regionálního a 

municipálního managementu v České republice a Evropské unii. 

Obsahové teze  

1. Charakteristika předmětu, jeho obsah a zakončení. 

2. Úvod do managementu regionů a obcí. Základní pojmy a definice managementu.  

3. Historie managementu. Management a jeho role v moderní společnosti.  

4. Manažer, vlastnosti a role manažera, specifické požadavky na manažera. 

5. Klasická teorie řízení, vědecké řízení, mechanistická organizace, organizace jako 

otevřený systém. 

6. Strategický management, teorie strategického řízení, proces strategického řízení. 

Specifika strategického managementu ve státní správě, veřejných službách a 

neziskových organizacích. 

7. Regionální management, typy regionálního managementu. Orientace regionálního 

managementu a jeho specifika. Frekventovaná terminologie regionálního 

managementu. 

8. Normativní vymezení regionálních institucí. Působnost centra, krajů a obcí. 

Institucionální a organizační struktura managementu regionů a obcí - normativní rámec 

daný zákony č. 129/200 Sb. o krajích a č. 128/2000 Sb. o obcích. 

9. Působnost a organizační struktura managementu kraje, obce a statutárního města.   

10. Subsidiarita, partnerství a disparity v regionálním managementu. 



11. Marketingové řízení – cíle a nástroje, základní a rozšířený marketingový mix. Marketing 

obcí a marketing vztahů a jejich uplatňování v regionálním a municipálním 

managementu. 

12. Regionální rozvojové agentury a jejich role ve vztahu k regionálnímu a municipálnímu 

managementu.  

13. Informační obsluha regionálního a municipálního managementu (informace, 

poradenství, statistická služba, informační systémy).  

14. Projektový management a jeho uplatnění v managementu regionů a obcí. Maticový 

projektový management. Globální grant (grantové schéma, skupinový projekt) jako 

nástroj realizace menších projektů.  

15. Strategické a programové dokumenty regionálního a municipálního managementu. 

Charakteristiky, základní fáze tvorby a realizace - Strategií rozvoje krajů, Programů 

rozvoje krajů, Regionálních operačních programů. Strategické plány rozvoje obcí.  

16. Specifika managementu regionů soudržnosti, obcí s rozšířenou působností, 

mikroregionů a svazků obcí. 

 

Teze cvičení 

Osvojení si základních postupů  při uplatňování nástrojů, metod a technik regionálního 

managementu pomocí řešení příkladů a modelových situací z praxe regionálního a 

municipálního managementu v České republice a Evropské unii.  

Cvičné příklady uplatnění role regionálního managementu při přípravě regionálních analýz, 

strategií a programů. 
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