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Účel  a průběh Veřejného fóra

Stanovení hlavních rozvojových priorit kraje z pohledu 

veřejnosti = tzv. 10P

Probíhá 1x za 2 roky (naposledy 2018)

Průběh je rozdělen do dvou částí:

 Diskuse u tematických stolů završená výběrem 

nejdůležitějších oblastí

 Ověření správnosti výběru 10P anketou



Vyhodnocení 10P z předchozího VF

 vysvětlení průběhu

 zhodnocení řešení 

předešlých 10P 

 rozdělení stolů

 zpětná vazba



Diskuse u kulatých stolů

 11 kulatých stolů

 140 účastníků

 témata kopírují oblasti SRK:



Kulaté stoly

 u každého stolu je řešeno 

jedno téma,

 k dispozici je garant

 u stolů se diskutuje a 

zapisují se všechny 

náměty,

 každý účastník u každého 

stolu má 2 čárky, které dá 

návrhu, který se mu nejvíce 

líbí,

 mezi stoly je možné 

přecházet,

 hlavní návrhy = nejvíce 

čárek



Hlavní návrhy



Představení výsledků diskusí u kulatých stolů

 Garanti stolů představí zapsané návrhy,

včetně vybraných 2 nejdůležitějších

 I zde je prostor pro diskusi



Závěrečné hlasování o 10P

 hlavní návrhy od 

každého stolu se 

přepíšou  na společný 

arch

 každý účastník má dva 

hlasy (dva „lepíky“) –

jimiž hlasuje pro 

vybraný návrh(y)

 následně se sečte 

počet hlasů a 

vyhodnotí se 10P



Hlasování



Výsledky fóra 2018



Průzkum/anketa k o věření 10P

Struktura výběrového souboru
 osloveno cca  

10 000 

respondentů 

nad 18 let 

(předpokládaná 

návratnost 5 –

15 %),

 finální velikost 

899 

respondentů –

8,9 % 

návratnosti



Struktura výběrového souboru

Proporcionální rozložení dotazovaných

absolutní počet relativní počet

ORP

Jihlava 236 26,3%

Pelhřimov 66 7,3%

Telč 44 4,9%

Havlíčkův Brod 111 12,3%

Třebíč 133 14,8%

Chotěboř 32 3,6%

Pacov 23 2,6%

Náměšť nad Oslavou 10 1,1%

Velké Meziříčí 52 5,8%

Nové Město na Moravě 36 4,0%

Žďár nad Sázavou 62 6,9%

Moravské Budějovice 22 2,4%

Humpolec 29 3,2%

Světlá nad Sázavou 16 1,8%

Bystřice nad Pernštejnem 20 2,2%

TOTAL 899 100,0%



Grafické výstupy - ověření

 Jako nejvíce 

vnímaným 

problémem Kraje 

Vysočina z 

nabízených 22 

problémů patří 

Ochrana vod a 

Zadržení vody. 

 V zelené části je 

celkem 9 témat, 

které vnímá cca 80 

% a více obyvatel 

jako za největší 

problém Kraje 

Vysočina.



Grafické výstupy

 Respondenti 

mohou uvést další 

problémy, které 

jsou dle jejich 

názoru v 

kompetenci kraje 

k řešení. 

 Vydefinováno bylo 

téměř 600 dalších 

odpovědí.

 Nejčastěji byly 

odpovědi 

přiřazeny do 

oblasti dopravy a 

silnic.



Děkuji za pozornost

Martin Hyský
zastupitel Kraje Vysočina

mobil.: +420 739 587 663

tel.: +420 564 602 307

e-mail: hysky.m@kr-vysocina.cz
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