
Okruhy ke státním závěrečným zkouškám 

v akademickém roce 2017/2018 

Obor: Regionální rozvoj a správa (navazující magisterské studium) 

 

 

Část A 

 

1. Teorie regionálního rozvoje: neoklasické a neoliberální, keynesiánské, strukturalistické, 

kriticko-realistické a institucionální přístupy. 

 

2. Hodnocení regionální interdependence. Potenciál ovlivnění, ekonomická citlivost, 

potenciál reakce, investiční atraktivita území. 

 

3. Kvalita podnikatelského prostředí a kvalita sociálního prostředí, hlavních ovlivňující 

faktory na regionální úrovni, konvergence a divergence v regionálním, rozvoji. 

 

4. Teritoriální pojetí konkurenceschopnosti, regionální marketing a marketingové strategie 

(příklady marketingových mixů). 

 

5. Pojetí a význam regionální politiky. Regionální politika v ČR a její vývoj, principy 

a nástroje, problémové regiony v ČR. 

 

6. Politika hospodářské, sociální a územní soudržnosti EU: hlavní cíle, principy a nástroje. 

Dosavadní vývoj a implementace politiky v programovacím období 2014-2020. 

 

7. Legislativní vymezení územních samosprávných celků. Pravomoci a působnosti obcí. 

Orgány obcí a jejich kompetence v samostatné a přenesené působnosti. Normotvorba obcí. 

Dozor nad vydáváním norem. 

 

8. Úloha rozpočtu a rozpočtového výhledu při řízení územních samospráv. Rozpočtový 

proces. Příjmová a výdajová stránka obecních rozpočtů. Daňové příjmy obcí. Možnosti 

ovlivnění příjmů rozpočtu ze strany obce. 

 

9. Environmental impact assessment – význam, proces, účastníci, dotčené orgány, 

harmonogram. Integrated pollution prevention and controll – význam a průběh řízení. 

 

10. Indikátory regionálního rozvoje, hlavní informační zdroje a jejich nositelé. Hodnocení 

ekonomické úrovně českých regionů. 

  



Část B 

 

11. Malé a střední podnikání – definice, význam MSP pro regiony a pro národní hospodářství. 

Silné a slabé stránky malého a středního podnikání. 

 

12. Veřejná podpora podnikání – formy a nástroje podpory, znaky veřejné podpory, česká 

a evropská legislativa upravující podporu podnikání. Režimy veřejné podpory. Pozitiva 

a negativa veřejné odpory podnikání. 

 

13. Podpora podnikání v ČR, operační programy zaměřené na podporu podnikání. Podpora 

podnikového výzkumu a vývoje, podpora exportu. Instituce podporující podnikání. 

 

14. Role inovací v regionálním rozvoji, regionální inovační systémy a znalostní ekonomika. 

Nástroje na podporu vzniku a šíření inovací v regionech. 

 

15. Územní plánování a vnější zásahy do rozvoje území. Veřejný zájem a vyvlastnění, 

internalizace externalit. Paretovo kritérium prospěšnosti. 

 

16. Plánování, programování a projektování v územním rozvoji – obecná východiska 

a strategické dokumenty. 

 

17. Regionální rozvojový projekt, nástroje projektového řízení. Specifika přípravy a řízení 

projektů financovaných z EU. Studie proveditelnosti a její struktura. 

 

18. Analýza nákladů a výnosů (CBA), vypovídací schopnost, metodika, statické a dynamické 

kazatele, finanční analýza investičních projektů. 

 

19. Ekonomická analýza hodnocení regionálních rozvojových projektů. Distorzní faktory 

a jejich vliv na vstupy ekonomické analýzy, stanovení stínových cen. 

 

20. Hodnocení regionálních rozvojových programů, nástroje jejich hodnocení. 


