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III. Conceptual model of the development of the Czech society 
and its modernization in the global context

Preparation Regulatory Development 
of

Forming of 
national 

B1 SOCIAL COHESION

for the power constitutional, culture,for the 
entrance

power constitutional, 
legal and

culture,

B2 KNOWLEDGE SOCIETY

into EU of the market, political
system of the

national
identitysystem of the identity

B3 LABOR MARKET, EMPLOYMENT AND EMPLOYABILITY

and full-
fledged

state and civic country,
space for

and national 
interests

A

Quality 

B7

Economic fledged space for interests

B4 POPULATION DEVELOPMENT, HEALTH, FAMILY AND HOUSING

membership sector  in 
mutual

public 
participation

in the 
context of

and 
sustain-
ability          
of life

development

B5 INTERNAL AND EXTERNAL SAFETY

in EU relations in policy-
making

human values

B6 ENVIRONMENT, TERRITORIAL POTENTIALS OF DEVELOPMENT

A – Criteria block B – Developmental potentials C – Formative regulators



Hlavní kategorie modeluHlavní kategorie modelu

A. Kriteriální blok
Kvalita a udržitelnost života 
Kvalita života – současné životní podmínky
Udržitelnost života – vývoj, který uspokojuje současné 

ř b iž b h ž l k j á í ř b b d í hpotřeby, aniž by ohrožoval uspokojování potřeb budoucích 
generací

Ekonomický rozvojý j
B. Vývojové potenciály – oblasti života společnosti, které nabízejí 

největší přínos kvalitě a udržitelnosti života 
C F i í lá bl i ži l č i k é li ň jíC. Formativní regulátory – oblasti života společnosti, které ovlivňují 

vývojové potenciály vytvářením specifických podmínek pro 
chování aktérů 
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IV Prioritní problémyIV. Prioritní problémy 

diskrepance mezi aktuálními a 
žádoucími stavy specifických 
podmínek života ve společnostip p
Jejich případným řešením se otevírá 

ž t ř š í d lší h blé ůmožnost pro řešení dalších problémů
expertním šetřením bylo p y
identifikováno 77 prioritních 
problémů
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problémů



Příklady prioritních problémůPříklady prioritních problémů

19. Rozdíly v přístupu k elektronické komunikaci 
(digital divide)(digital divide)
28. Nedostatečná prevence nezdravých životních 
stylůstylů
41. Ekologická negramotnost převažující části 
populacepopulace
51. Vysoký deficit veřejných financí
60 Ní ká úč ř j i li i ké60. Nízká účast veřejnosti na politickém 
rozhodování
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Strategické koncepceStrategické koncepce

Relativně komplexní akční priority – nabízejí 
l č é ř š í ěk lik či lé k ispolečné řešení několika či celé skupiny 

prioritních problémů
Zahrnují návrhy strategií: jejich cíle, přístupy, 
časové horizonty a popis nástrojů a aktérů 
podílejících se na jejich realizaci 
Expertním šetřením bylo identifikováno 30 p y
strategických koncepcí
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Příklady strategických koncepcíPříklady strategických koncepcí

2. Penzijní reformaj
7. Rozvoj dobrovolnictví a občanské práce 
12 Ef kti í b j ti k i12. Efektivní boj proti korupci
17. Optimální načasování přijetí Eura
20. Podpora rozvoje občanské a národní 
sebedůvěrysebedůvěry
27. Reforma ústřední státní správy
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Strategické tahyStrategické tahy

Společenské inovace, které významně 
ř h jí běž é f á í tát l č tipřesahují běžné fungování státu a společnosti 

Obsahují netriviální ideu 
Jsou schopny absorbovat několik 
strategických koncepcí a tím přispět k řešenístrategických koncepcí a tím přispět k řešení 
mnoha prioritních problémů
J ji h i l t ř d kládá tř dě íJejich implementace předpokládá soustředění 
a koordinované užití značných prostředků
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Příklady strategických tahůPříklady strategických tahů

Kultivace vědění v klíčový faktor produkce
Systém komplexního řízení bezpečnosti v 

České republiceČeské republice
Aktivace lokálních společenství
Podpora sociální soudržnosti a národní a 

občanské identityobčanské identity 
Dobré vládnutí
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Metodologická východiskaMetodologická východiska

Výběr metod odvozen od hlavního smysluVýběr metod odvozen od hlavního smyslu 
prognostické činnosti
P blé ě i t ý ti i ti íProblémově orientovaný participativní 
přístup
– Identifikace problémů je klíčová pro 

orientaci prognostických aktivitp g ý
– Základem je spolupráce expertů a 

veřejnosti
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veřejnosti


