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OD KONCEPCIÍ LOKALIZÁCIE K ENDOGÉNNEMU 

REGIONÁLNEMU ROZVOJU 

Since the concepts of localization to the endogenous regional development 
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Anotácia: Príspevok sa zaoberá teoretickými prístupmi k rozvoju v priestore. Poukazuje na význam 

teoretických prístupov, ktoré vysvetľovali vývoj v priestore a osobitne poukazuje na vývoj myslenia 

v druhej polovici 20-eho storočia až po súčasnosť. Vývoj teoretického myslenia  hodnotí z hľadiska vývoja 
usporiadania priestoru od koncepcií lokalizácie k endogénnemu regionálnemu rozvoju. Ďalej sa príspevok 

zaoberá vývojom prístupov k endogénnemu regionálnemu rozvoju z pohľadu podpory inovácií. 
 

Kľúčové slová: rozvoj v priestore, koncepcie lokalizácie, endogénny regionálny rozvoj, podpora inovácií 

v endogénnom regionálnom rozvoji 
 

Annotation: The document deals with theoretical approaches about spatial development. It is focused on 

significance of theoretical approaches to explain the spatial evolution and especially draws attention to the 
development of thought in the second half of 20-century to the present. Development of theoretical thinking 

evaluated in terms of the spatial development from the concept of localization to the endogenous regional 

development. Furthermore, the document deals with evaluation of approaches to the endogenous regional 
development in terms of innovation support. 

 

Key words: spatial development, concept of localization, endogenous regional development, innovation 

support in endogenous regional development 

  

JEL classification: R11 

******* 

NĚKOLIK POZNÁMEK K CHÁPÁNÍ POJMŮ RŮST A ROZVOJ Z POHLEDU 

EKONOMICKÝCH VĚD 

A few remarks on understanding of the terms of growth and development from the perspectives 

of economic sciences  

DOC. RNDR. MILAN VITURKA, CSC. - ING. DOMINIKA TÓTHOVÁ 
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Anotace: Článek se zabývá vývojem chápání pojmů hospodářský růst a hospodářský rozvoj po 2. světové 

válce až po současnost. Kriticky se zaměřuje především na chápání hospodářského růstu jako 
nejdůležitějšího kritéria hodnocení ekonomické vyspělosti a životní úrovně jednotlivých zemí. Dále jsou zde 

uvedeny praktické konsekvence vztahující se k hospodářské politice a ekonomické praxi, které mimo jiné 

dokládají, jak se projevilo ekonomické dogma o nutnosti neustálého růstu HDP v ekonomikách vyspělých 
i rozvojových zemí. Příspěvek dokládá, že růst vyspělosti země není možné zaručit a hodnotit pouze na 

základě hospodářského růstu, ale právě na základě ekonomického rozvoje, který chápeme jako všechny 

aktivity směřující ke zlepšování ekonomických, strukturálních, technických, kulturních a sociálních 
fundamentů kvality života obyvatel příslušných k dané společnosti resp. danému území. 

 

Klíčová slova: růst, rozvoj, hospodářská politika 
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Annotation: The article deals with the development of conceptual understanding economic growth and 

economic development after the Second World War to the present. It critically focuses on the understanding 

of economic growth as the most important criterion for assessing the economic evaluation of the economic 
development of individual countries. Furthermore there are mentioned the practical consequences related to 

economic policy and practice which amongst others show how reflected economic dogma of the necessity 

of constant GDP growth in developed and developing (less developed) countries. The paper shows that 
a level of development of the country and a standard of living cannot be guaranteed and evaluated only on 

the basis of economic growth, but on the basis of economic development, that we understand as all activities 

aimed at improving the economic, structural, technical, cultural and social fundamentals of quality of life of 
inhabitants belonging to the society respectively to the territory. 

 

Key words: growth, development, economic policy 
 

JEL classification: B20, B40 

******* 
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Use of cluster analysis in the investigation of regional disparities 
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Anotácia: Slovenská republika, Česká republika, rovnako ako aj iné členské štáty EÚ, majú problémy 
s medziregionálnymi rozdielmi dlhý čas. Tieto sa prejavujú rôznou formou (v rovine ekonomickej, 

sociálnej, environmentálnej a iných). Rozličné makroekonomické regionálne ukazovatele sú používané na 

vyjadrenie a kvantifikáciu medziregionálnych rozdielov. Predložený článok sa zaoberá problematikou 
medziregionálnych rozdielov a ich meraním v Slovenskej a Českej republike na úrovni regiónov NUTS 2 

(podľa jednotného systému územnej klasifikácie regiónov), z hľadiska vybraných makroekonomických 

regionálnych ukazovateľov. V článku sú vymedzené teoretické východiská skúmanej problematiky, 
špecifikovaný metodologický postup využitia zhlukovej analýzy pri skúmaní medziregionálnych rozdielov 

a hľadaní podobných regiónov a spoločných charakteristík týchto regiónov, čo môže slúžiť ako podklad pre 

rozhodovanie sa o čo možno najefektívnejšom rozdeľovaní finančných zdrojov v rámci regionálnej politiky 
nielen EÚ. Cieľom predloženej state je na základe uskutočnenej zhlukovej analýzy identifikovať pomocou 

vybraných makroekonomických regionálnych veličín zhluky, teda zoskupenia regiónov NUTS 2, ktoré sú si 

navzájom najviac podobné vo vnútri zhluku a zároveň sú jednotlivé zhluky od seba čo najviac odlišné. 

Výstupom je návrh alternatívneho postupu pri hodnotení medziregionálnych rozdielov, ktorý zohľadňuje 

nielen hrubý domáci produkt, ale aj iné, nemenej dôležité makroekonomické regionálne ukazovatele, 
vytvára skupiny, zhluky regiónov s podobnými charakteristikami a teda aj problémami a príčinami ich 

sociálno-ekonomického zaostávania. Takto identifikované klastre by následne mohli byť objektom vhodne 

zvolených nástrojov regionálnej politiky EÚ. To by mohlo prispieť k vyššej efektívnosti štátnych intervencií 
v tejto oblasti a zrýchliť konvergenciu najmenej vyspelých regiónov k priemeru EÚ. 

 

Kľúčové slová: NUTS 2 regióny, regionálna politika, regionálne disparity, makroekonomické ukazovatele, 
zhluková analýza 

 

Annotation: Slovak Republic, Czech Republic, as well as other EU member countries have problems with 
inter-regional differences for a long time. These are manifested in various forms (in the plane of the 

economic, social, environmental and other). Various regional macroeconomic indicators are used to express 

and quantify inter-regional differences. The present article deals with inter-regional differences and their 
measurement in Slovakia and Czech Republic at the NUTS 2 level (according to a uniform system of 
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classification of territorial regions) in terms of selected macroeconomic regional indicators. In this paper are 

defined theoretical results of research, specified methodological approach of using cluster analysis, in 

examining  of regional differences and finding similar regions and common characteristics of these regions, 
which may serve as a basis for deciding for the most efficient allocation of financial resources for regional 

policy, not only of the EU. The objective of this paper is to identify on the basis of cluster analysis through 

selected macroeconomic variables of regional clusters of NUTS 2 regions, which are most similar to each 
other within the cluster, while the individual clusters from each other as much different. The output is 

a proposal for an alternative approach in the assessment of inter-regional disparities, which takes into 

account not only gross domestic product, but also other, important regional macroeconomic indicators, 
creating groups, clusters of regions with similar characteristics and therefore with similar problems and 

causes of their socio-economic backwardness. So identified clusters could be suitably selected objects of the 

instruments of regional policy of the EU. This could contribute to a higher efficiency of government 
intervention in this area and to accelerate convergence for the least developed regions of the EU average. 

 

Key words: NUTS 2 regions, regional policy, regional disparities, macroeconomic indicators, cluster 

analysis 

 

JEL classification: R11, C38 

******* 

NUTS 2 REGIONS CLASSIFICATION: COMPARISON OF CLUSTER ANALYSIS 

AND DEA METHOD 

Klasifikace regionů NUTS 2: porovnání shlukové analýzy a metody DEA 
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Klíčová slova: efektivní hranice, klasifikace, metoda DEA, NUTS 2 region, RCI, shluk, shluková analýza 

 

Annotation: The paper deals with the problem of searching the efficient frontier and group of similar units 
using two methods – multivariate Cluster Analysis and multicriteria Data Envelopment Analysis. The main 

aim of the paper is to propose the way how to choose an optimal number of groups coming to empirical 

analysis. Firstly it´s necessary to find the closest characteristics for a given unit according to a previously 
specified criterion of similarity. After fulfilment this criterion and creating optimal groups of similar units, 

it´s possible to evaluate level of efficiency of homogenous NUTS 2 regions within “new” EU Member 

States based on Regional Competitiveness Index approach; efficiency is thus seen as a mirror of 
competitiveness. The idea laying behind this approach is that inefficient regions can learn more easily from 

those, that are more similar; and closer similarity may show for the inefficient regions how to achieve the 

improvement with less effort. 
 

Anotace: Příspěvek se zabývá problematikou hledání efektivní hranice a skupiny podobných jednotek za 

pomocí dvou metod – vícerozměrné shlukové analýzy a vícekriteriální metody analýzy obalu dat. Hlavním 
cílem tohoto příspěvku je navrhnout způsob, jakým vybrat optimální počet skupin vstupujících do empirické 

analýzy. Za prvé je nutné najít nejbližší charakteristiky pro danou jednotku podle předem zadaného kritéria 

podobnosti. Po splnění tohoto kritéria a vytvoření optimálních skupin podobných jednotek, je možné 
vyhodnotit míru efektivity homogenních regionů NUTS 2 v "nových" členských státech EU na základě 

přístupu Indexu regionální konkurenceschopnosti; efektivita je tak tedy chápána jako zrcadlo 

konkurenceschopnosti. Myšlenka, která stojí za tímto přístupem, spočívá ve faktu, že neefektivní regiony se 
mohou mnohem snadněji učit od těch, které jsou jim podobné; a blízká podobnost může ukázat 

neefektivním regionům jak dosáhnout zlepšení s menším úsilím. 
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Key words: classification, cluster, cluster analysis, DEA method, efficient frontier, NUTS 2 region, RCI 

 

JEL classification: C10, C67, R11, R13 

******* 

MULTICRITERIA ANALYSIS OF REGIONAL DISPARITIES 

IN THE CONTEXT OF THE EU COHESION 

Vícekriteriální analýza regionálních disparit v kontextu soudržnosti EU 

ING. EVA POLEDNÍKOVÁ 
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Annotation: The paper deals with an alternative multicriteria approach to quantitative evaluation of regional 

development in the context of the EU cohesion. The aim of the paper is to evaluate and compare the 

development of regional disparities in Visegrad Four (V4) countries over the period 2001-2011 by utilizing 
the selected multicriteria decision-making methods. Applying TOPSIS and AHP methods we get the final 

ranking of V4 NUTS 2 regions based on the shortest distances to the ideal solution and the farthest from the 

negative ideal solution. Also, a sensitivity analysis is carried out to study the impact of different weights on 
the scores of relative closeness to ideal solution (ci) and regions’ ranking. Although some positive changes 

in disparities trend are observed during the examined period (especially in Poland), disparities have still 

persisted between NUTS 2 regions with capital cities (Praha, Bratislavský kraj, Mazowieckie, Közép-
Magyarország) and more distant regions on the one hand and between Czech regions and Hungarian, Polish 

and Slovak regions on the other hand. The sensitivity analysis also shows that the importance of criteria 

influences the final ranking of regions. In the absence of the mainstream to regional disparities evaluation, 

this paper can be understood as a contribution to the discussion about the quantitative measurement of 

disparities between regions. 

 
Key words: AHP, regional disparities, TOPSIS 

 

Anotace: Tento článek se věnuje představení alternativního vícekriteriálního přístupu ke kvantitativnímu 
hodnocení regionálního rozvoje v kontextu soudržnosti EU. Cílem příspěvku je zhodnotit a srovnat vývoj 

regionálních disparit v zemích Visegrádské čtyřky (V4) v období let 2001-2011 s využitím vybraných 

vícekriteriálních metod rozhodování. Pomocí metody TOPSIS a AHP získáme konečné pořadí regionů 
NUTS 2 zemí V4, které je založeno na nejkratší vzdálenosti regionu od ideální hodnoty a nejdelší 

vzdálenosti od hodnoty bazální. Dále je provedena analýza citlivosti, která sleduje vliv vah kritérií na index 

relativní vzdálenosti (ci) a konečné pořadí regionů. Ačkoli lze, během zkoumaného období, pozorovat 
některé pozitivní změny ve vývoji regionálních disparit (a to zejména v Polsku), významné rozdíly stále 

přetrvávají mezi regiony hlavních měst (Praha, Bratislavský kraj, Mazowieckie, Közép-Magyarország) 

a regiony vzdálenějšími na jedné straně a zároveň mezi českými regiony a maďarskými, polskými 
a slovenskými regiony na straně druhé. Analýza citlivosti rovněž ukazuje, že rozdílné váhy kritérií ovlivňují 

konečné pořadí regionů. V kontextu neexistence jednotného přístupu k hodnocení regionálních disparit, lze 

tento článek vnímat jako příspěvek k diskusi o kvantitativním hodnocení regionálních disparit. 

 

Klíčová slova: AHP, regionální disparity, TOPSIS 

 
JEL classification: C02, O18, R11 
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Anotace: Předkládaný příspěvek shrnuje výsledky zkoumání působení postupného rozšiřování Evropské 

unie (EU) na stupeň dosahované konvergence v rámci evropské integrace, přičemž konvergence, resp. 

divergence je napříč zeměmi EU měřena pomocí relativního ukazatele tvorby bohatství (HDP na obyvatele 
v PPS) v čase a dále pomocí shift share analýzy, která vychází z vývoje počtu zemí a regionů soudržnosti 

označovaných na základě provedené klasifikační analýzy jako „zaostávající“. Závěr článku se zabývá 

komparací entit spadajících do skupin tzv. „zaostávající“ s oblastmi způsobilými v rámci cíle Konvergence, 
a to včetně analýzy finančních prostředků alokovaných do skupin území „zaostávající“ ve vztahu k celkové 

výši alokace tohoto cíle v programovacím období 2007-2013. Dílčí výsledky provedeného výzkumu 

podávají však o vlivu rozšiřování evropské integrace na stupeň dosahované konvergence rozdílné závěry. 
Z tohoto důvodu nelze tudíž o míře konvergence, resp. divergence ve vztahu k rozšiřující se EU 

jednoznačně rozhodnout. 

 
Klíčová slova: rozšiřování EU, konvergence, zaostávající regiony 

 
Annotation: This paper summarizes results achieved by examining the degree of convergence within 

European integration affected by the successive enlargement of the European Union (EU). Through the EU 

countries the convergence or divergence is measured by the indicator of relative wealth (GDP per capita in 

PPS) in time. It can be also measured by shift share analysis which is based on the number of countries and 

cohesion regions classified as „underdeveloped”. The end of article contains a comparison between entities 

that belong to „underdeveloped” group and regions subordinated under the Convergence objective, 
including the analysis of funds allocated to groups of „underdeveloped“ territories which related to the total 

amount of allocation of this objective in the programed period 2007 - 2013. However, the partial results 

coming from the research on the expansion of European integration and its influence to achieved 
convergence show different conclusions. For this reason it´s not possible to decide on a degree of 

convergence or divergence in relation to the expanding EU. 

 
Key words: EU enlargement, convergence, underdeveloped regions 

 

JEL classification: O57, R11 
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Anotace: Cílem článku je prezentovat výsledky dílčího výzkumu, v jehož centru pozornosti jsou regionální 
diference v nerovnoměrnosti příjmů zaměstnanců s vazbou na jejich vzdělanostní strukturu a na diference 
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v jejich regionální koupěschopné poptávce. Byla provedena strukturální analýza statistických dat 

publikovaných MPSV, určen lokalizační kvocient z pohledu vzdělanostní struktury zaměstnanců, vypočten 

a porovnán Giniho koeficient regionálního rozložení příjmů zaměstnanců a zpracován model odhadu jejich 
koupěschopné poptávky.Větší regionální nerovnoměrnost příjmů se projevuje v podnikatelské sféře než 

v nepodnikatelské sféře. Tzv. pražský efekt regionální analýzy se projevuje i ve zkoumané problematice, ne 

vždy však jsou potvrzeny předpokládané výsledky.  
 

Klíčová slova: vzdělanostní struktura zaměstnanců, regionální lokalizace, regionální rozložení příjmů, 

koupěschopná poptávka zaměstnanců  
 

Annotation: This article aims to present the results of the partial research, which are focused on regional 

differences in income inequality of employees in relation to their educational structure and the difference in 
their regional effective demand. A structural analysis of statistical data published by MoLSA was carried 

out, localization quotient in terms of the educational structure of employees was determined, Gini 

coefficient of regional distribution of wages and salaries was calculated and compared, and estimation 

model of their effective demand was worked out. Bigger regional income inequality shows itself in the 

business sector than non-business sector. The so-called Prague effect of regional analysis acts also in the 

studied issues; however, the expected results are not always confirmed. 
 

Key words: educational structure of employees, regional localization, regional income distribution, 

effective demand of employees 
 

JEL classification: J31, R59 

******* 

MEASURING THE EFFICIENCY OF EU13 NUTS 2 REGIONS BASED 

ON RCI APPROACH 

Měření efektivity regionů NUTS 2 zemí EU13 na základě přístupu RCI 

ING. MICHAELA STANÍČKOVÁ 
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Annotation: Paper deals with an application of Data Envelopment Analysis methods to multicriteria 
efficiency evaluation of NUTS 2 regions within “new” Member States joining the EU in 2004, 2007 and 

2013. The main aim of the paper is to analyse a level of efficiency achieved in individual NUTS 2 regions of 

EU13. Empirical analysis is based on the competitiveness scores (input and output dimension) individually 
achieved by all evaluated regions within Regional Competitiveness Index 2013 approach. Using of DEA 

method in the form of efficiency and super efficiency model seems to be convenient because there is not 

only one factor evaluated, but a set of different factors that determine the level of regional competitiveness. 
DEA method is based on input and output indicators and evaluates the efficiency how regions are able to 

transform their inputs into outputs. Therefore, efficiency of each region is thus perceived like 

a source/mirror of competitiveness.  
 

Key words: competitiveness, DEA method, NUTS 2 region, RCI, regional efficiency 

 
Anotace: Příspěvek se zabývá aplikací metody analýzy obalu dat za účelem vícekriteriálního hodnocení 

efektivity regionů NUTS 2 v rámci skupiny „nových“ členských států EU, jež přistoupily v letech 2004, 

2007 a 2013. Hlavním cílem příspěvku je analyzovat úroveň efektivity dosahované jednotlivě každým 
regionem NUTS 2 v rámci skupiny států EU13. Empirická analýza je založena na hodnotách skóre indexu 

konkurenceschopnosti (dimenze vstup a výstup) dosahované jednotlivými hodnocenými regiony v rámci 

konceptu Indexu regionální konkurenceschopnosti 2013. Využití metody DEA ve formě modelu efektivity 

a super efektivity se jeví jako vhodné, jelikož není hodnocen pouze jeden faktor, ale skupina rozličných 

faktorů určujících úroveň regionální konkurenceschopnosti. Metoda DEA je založena na indikátorech 
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vstupu a výstupu a hodnotí efektivitu, s jakou jsou regiony schopny transformovat vstupy na výstupy. 

Z tohoto důvodu je efektivita každého regionu považována za zdroj/zrcadlo konkurenceschopnosti. 

 
Klíčová slova: konkurenceschopnost, metoda DEA, NUTS 2 region, RCI, regionální efektivita 

 

JEL classification: C67, R11, R13 

******* 

REGIÓN VÝCHODNÉHO SLOVENSKA -SOCIOEKONOMICKÉ POSTAVENIE 

V SLOVENSKEJ REPUBLIKE A REGIONÁLNY ROZVOJ 

Region of Eastern Slovakia - Socioeconomic status in the Slovak Republic and regional development 

MGR. MARTIN ANGELOVIČ, PHD. - ING. VLADIMÍR BENČ 

 

Katedra geografie a aplikovanej geoinformatiky 

Fakulta humanitných a prírodných vied 

Prešovská univerzita v Prešove 

Depart. of Geography and Applied Geoinformatics 

Faculty of Humanities and Natural Sciences 

University of Presov 

 

Anotácia: V príspevku bližšie osvetľujeme postavenie východného Slovenska v socioekonomickej štruktúre 

štátu. Skúmame jednotlivé socioekonomické ukazovatele a ukazovatele regionálneho rozvoja a opierame sa 

o práce publikované autormi v oblasti výskumu regionálnych disparít. Vybranými ukazovateľmi sú 
ukazovatele trhu práce, ukazovatele príjmov vo forme priemernej nominálnej mesačnej mzdy, regionálny 

hrubý domáci produkt a zahraničné investície. Tieto ukazovatele považujeme za kľúčové pre analýzu 

socioekonomického postavenia regiónu v rámci Slovenska. Našim cieľom je zistenie reálneho postavenia 
a tendencií vývoja regiónu východného Slovenska a jeho dvoch celkov, Prešovského a Košického 

samosprávneho kraja, v socioekonomickej štruktúre krajiny. Časovo sa naša analýza bude prevažne opierať 

o údaje z rokov 2001 až 2013. Pri analýze obyvateľstva sme z dôvodu rozsahu príspevku boli nútení uviesť 

iba odkazy na relevantné zdroje venujúce sa danej problematike. V závere ponúkame súhrn zistených faktov 

a návrhy možnosti podpory regionálneho rozvoja skúmaného regiónu. 

 
Kľúčové slová: východné Slovensko, regionálne rozdiely, demografia, trh práce 

 

Annotation: The status of Eastern Slovakia in the socio-economic structure of the country is explained in 
more detail in the article. We explore the various socio-economic and regional development indicators as 

well as article is based on work published by the authors within their research on regional disparities. 

Selected indicators are indicators of labor market, indicators of income in the form of average monthly 
wage, regional gross domestic product and foreign investment. These indicators are considered crucial for 

the analysis of socio-economic status of the region in Slovakia. Our aim is to analyze real status and 

development trends of the Eastern Slovakia region and its two administrative units: Prešov and Košice 
region in the socio-economic structure of the country. Analysis is based on data from 2001 to 2013. In 

a conclusion, we offer a summary of the facts and we provide recommendations for support of the regional 

development of the region. 
 

Key words: eastern Slovakia, regional disparities, demographics, labor market 

 
JEL classification: R12 

******* 
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REGIONÁLNE DISPARITY NA SLOVENSKU VO SVETLE 

SOCIOEKONOMICKÝCH UKAZOVATEĽOV 

Regional disparities of Slovakia based on socioeconomic indicators 

RNDR. SLAVOMÍR BUCHER, PHD. 
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Anotácia: V príspevku sa venujeme hodnotením vývoja vybraných socioekonomických ukazovateľov na 

území Slovenska v období rokov 2007 – 2013. Medzi socioekonomické indikátory regionálnych nerovností, 

ktoré sa snažíme v našom článku analyzovať patria – miera evidovanej nezamestnanosti, miera evidovanej 
nezamestnanosti žien, priemerná mesačná mzda, počet uchádzačov o zamestnanie na 1000 ekonomicky 

aktívnych obyvateľov a počet dlhodobo evidovaných uchádzačov o zamestnanie na 1000 ekonomicky 
aktívnych obyvateľov. Na vyjadrenie vývoja socioekonomických disparít sme použili jednoduché miery 

variability – ako je variačný koeficient.  

 
Kľúčové slová: socioekonomické ukazovatele, miera nezamestnanosti, NUTS III, regionálne disparity, 

variačný koeficient 

 
Annotation: The aim of this paper is to define of selected socio-economic indicators in Slovakia during the 

period 2007 – 2013. Contribution focuses on changes of socio-economic indicators like unemployment rate, 

unemployment rate of women population, average gross nominal wage, number of disposable job applicants 
(graduates) per 1.000 economically active population and number of long-term unemployment applicants 

per 1.000 economically active population. To express of the development of socio-economic disparities, we 

used a simple measure of variability – such as coefficient of variation.  

 

Key words: socio-economic indicators, unemployment rate, NUTS III, regional disparities, the coefficient 

of variation 
 

JEL classification: R120, R110 
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EKONOMICKÁ VÝKONNOSŤ VS. POPULÁCIA V JADRE A HUSTOTA 

ZAMESTNANOSTI V METROPOLITNÝCH OBLASTIACH KRAJÍN OECD 

Economic performance vs. the core population and the employment density in metropolitan areas 

of the OECD countries 

ING. STANISLAV KOLOŠTA, PHD. - ING. PAULA BOLCÁROVÁ - ING. FILIP FLAŠKA, PHD. 
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Matej Bel University Banska Bystrica 

 

Anotácia: Cieľom článku bolo overiť predpoklad, či ekonomický rast v metropolitných oblastiach krajín 

OECD bol negatívne ovplyvňovaný tempom rastu populácie v jadre na celkovom počte populácie 

a pozitívne ovplyvňovaný tempom rastu  hustoty zamestnanosti. Výsledky naznačujú, že medzi 
metropolitnými oblasťami OECD sú rozdielnosti, ktoré môžu prameniť z ich národnostných špecifík 

spôsobujúcich rozdiely v raste medzi krajinami OECD, kde najviac vyčnievajú Švajčiarsko, Kórea 

a Japonsko, čo potvrdili aj výsledky populačných a priestorovo-zamestnanostných vzťahov pre metropolitné 
oblasti OECD. Metropolitné oblasti v rámci ekonomík krajín OECD zohrávajú významnú úlohu a preto si 

myslíme, že túto oblasť bude vhodné sledovať aj v budúcnosti a rozšíriť ju o ďalšie premenné, čo je 

v súčasnosti problém kvôli malému množstvu ukazovateľov sledovaných za metropolitné oblasti.  
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Kľúčové slová: ekonomická výkonnosť, populácia v jadre, hustota zamestnanosti, metropolitná oblasť 

OECD 

 
Annotation: The aim of this paper was to verify the assumption that economic growth in metropolitan areas 

in OECD countries has been negatively affected by the rate of population growth in the MAs core of the 

total number of MAs population and positively influenced by the growth rate of employment density. The 
results indicate that among OECD metropolitan areas are differences that might stem from their national 

specifics causing differences in growth among OECD countries, where the most protruding are Switzerland, 

Korea and Japan, what was confirmed by the results of population and spatial-relations employment terms to 
economic growth for OECD metropolitan areas. Metropolitan areas within the economies of OECD 

countries play an important role and therefore we think that this area will be appropriate to watch in the 

future and to extend it to other variables, which is currently a problem because of the small number of 
indicators monitored for metropolitan areas. 

 

Key words: economic performance, core population, employment density, metropolitan area of the OECD 

 

JEL classification: R11, R12 
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KEY  DRIVERS IN LIFECYCLE OF CZECH MACHINERY CLUSTER  

Hlavní hnací síly v životním cyklu strojírenského klastru 

 PROF. ING. KAREL SKOKAN, PH.D. 

 

Ústav doktorských studií 

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 

Slezská univerzita v Opavě 
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Annotation: Regional industry clusters as specific form of networked organisations in a given industry and 
territory have become very popular tools of regional and economic policies mainly in the last decades. In the 

Czech Republic their support is connected mainly with the EU structural funds since 2004. Clusters like 

many other entities come through their lifecycle and exhibit different development phases of their 
development which are triggered by various factors and events. The objective of the paper is to identify the 

main drivers which played the decisive role in the development of machinery cluster based in Moravia 

Silesia region of the Czech Republic. Research methodology is based on results of semi-structured 
interviews with regional key players accompanied by analysis of time series data on cluster initiative 

development derived from cluster member´s annual reports. The paper concludes there are both exogenous 

and endogenous factors and policies at regional and national levels which play important role in cluster 
formation but at first still holds clusters are business driven. 

 

Key words: cluster lifecycle, main drivers, machinery  
 

Anotace: Regionální průmyslové klastry jako specifická forma síťové organizace v konkrétním odvětví 

a území se staly velmi populárním nástrojem regionální a hospodářské politiky zejména v posledních 
desetiletích a v České republice je jejich podpora spojena od roku 2014 zejména se strukturálními fondy EU. 

Klastry podobně jako mnoho dalších entit procházejí svým životním cyklem a vykazují různé vývojové fáze, 

které jsou spouštěny konkrétními faktory a událostmi. Cílem článku je identifikovat hlavní hnací síly, které 
sehrály rozhodující roli při formování strojírenského klastru v Moravskoslezském regionu v České 

republice. Metodika výzkumu vychází z výsledků semi-strukturovaných rozhovorů s regionálními 
představiteli a zástupci firem v klastru doplněná o časové řady vybraných ukazatelů. Článek dochází 

k závěru, že formování a vývoj klastru značně ovlivňují endogenní a exogenní vlivy a zásahy národní 

i regionální politiky, avšak klíčovou roli sehrává podnikatelský přístup jeho členů. 
 

Klíčová slova: životní cyklus, hlavní hnací síly, strojírenství 

 

JEL classification: L6, O25, R1 
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OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV ENERGIE 

Cluster as an innovative element of local and regional development in the field 

of renewable energy sources 
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Anotácia: V príspevku prezentujeme návrh obsahovej štruktúry strategických cieľov v oblasti rozvoja 

obnoviteľných zdrojov energie (OZE). Prvá časť príspevku je venovaná rozvoju klastrových iniciatív a ich 
využiteľnosti v oblasti rozvoja OZE. Príspevok identifikuje úlohu regionálnych a miestnych samospráv 

v procesoch vytvárania a fungovania klastra OZE. Rozvojové ciele, ktoré prezentujeme v druhej časti 

článku, sú aplikovateľné tak na celoštátnej, ako aj na regionálnej a miestnej úrovni. Ambíciou príspevku nie 
je ponúknuť ucelenú koncepciu rozvoja určitého územia. Takto navrhované koncepcie by mali rešpektovať 

predovšetkým miestne špecifiká. Koncepcie s absenciou miestnych špecifík vytvárajú priestor pre značnú 

nepružnosť a chybnú implementáciu opatrení. Naším cieľom je teda vytvoriť parciálnu štruktúru 
strategických cieľov v oblasti zavádzania a využívania technológií OZE, ktorá by mala, v súčinnosti 

s analýzou miestnych charakteristík v procese tvorby strategického dokumentu, vytvoriť funkčný a pružný 

nástroj na podporu aktivít v oblasti rozvoja technológií obnoviteľných zdrojov energie s akcentom na 
využívanie lokálneho a regionálneho potenciálu. 

 

Kľúčové slová: klaster, obnoviteľné zdroje energie, regionálny rozvoj 
 

Annotation: In the paper, we are presenting our suggestion of the content of strategic objectives in the field 

of development of renewable energy resources (RES). The first part of the paper deals with the development 
of cluster initiatives and their possible utilization in the area of development of RES. The article identifies 

the role of local and regional administration in the processes of foundation and functioning of a RES cluster. 

Strategic development objectives presented in second part of work can be applied on local, regional and 
national level as well. This paper has no ambition to offer a coherent concept of spatial development, since 

we believe that the absence of local specifications in such concepts makes these documents significantly 

inflexible and causes difficulties in their implementation. Our aim is to offer partial structure of strategic 
goals in the area of implementation and utilization of RES technologies. These goals, together with the 

analysis of local specifics in the process of creation of local and regional strategic development documents, 

should create functional and flexible tool for support of activities related to the development of RES 

technologies with an accent on utilization of the local and regional potential. 

 

Key words: cluster, renewable energy sources, regional development 
 

JEL classification: Q29, O300, R00 

******* 
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APLIKACE METODY VÍCEROZMĚRNÉ HODNOCENÍ 

KLASTROVÝCH INICIATIV 

Application of multidimensional evaluation method of cluster initiatives 
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Anotace: Tento příspěvek je zaměřen na problematiků klastrů a klastrových iniciativ v České republice. 

Klastry jsou považovány za významnou a přínosnou formu spolupráce podniků, výzkumných institucí, 

institucí terciárního vzdělávání a dalších přidružených organizací, která všem zapojeným účastníkům 
umožňují, na základě kooperace, získat konkurenční výhodu oproti ostatním subjektům působícím 

izolovaně. Cílem příspěvku je prezentovat výsledky případové studie zaměřené na využití vybrané metody 
pro hodnocení výkonnosti klastrů. Tato studie byla zpracována pro HIT Cluster za použití metody 

vícerozměrného hodnocení klastrů a klastrových iniciativ. Na základě pěti sledovaných oblastí je 

zhodnoceno fungování tohoto klastru a jsou popsány jeho silné a slabé stránky.  Za silné stránky lze 
považovat sdílení a přenos informací. Další velké pozitivum je schopnost čerpat dotace a spolupráce (sice ne 

na optimální úrovni) v oblasti inovací. Negativní jev v klastru je nerovnoměrná aktivita jeho členů. Situace 

v HIT klastru odpovídá úrovni stavu klastrů v České republice. 
 

Klíčová slova: klastry, vícerozměrné hodnocení klastrů, případová studie 

 
Anotace: The paper focuses on the issue of evaluating the performance of clusters in Czech Republic. 

Clusters are considered as important and valuable form of cooperation between enterprises, research 

institutions, tertiary institutions and other related organizations, which enable to all participants gain 

competitive advantage over other isolated subjects.  The aim of this paper is to present the results of a case 

study on the use of method: Multidimensional Evaluation of Clusters and Cluster’s Initiatives. This study 

was prepared for the HIT Cluster (Hradecký informačně-technologický klastr). Based on five monitored 
areas the strengths and weaknesses of the cluster are described. As strengths can be seen sharing and transfer 

of information. Another big positive benefit is the ability to draw the subsidies and cooperation (although 

not at an optimum level) in the area of innovation. Negative phenomenon is unequal activity of its members 
in the cluster. The situation in the HIT cluster corresponds to the situation of other existing clusters in the 

Czech Republic. 

 
Key words: regional development, clusters, multidimensional·evaluation of clusters 

 

JEL classification: M2, M21 
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Anotácia: Teoretický koncept kreatívnych odvetví ako aj výskum v oblasti tejto problematiky bol od 

začiatku zameraný primárne na urbanizované prostredie. Tendencia kreatívnych firiem koncentrovať sa 

v mestách bola podložená aj dlhým radom výskumných prác. Avšak v posledných rokoch sa objavujú 

kontroverzné myšlienky, že aj vidiecke oblasti disponujú špecifickými lokalizačnými faktormi, ktoré 
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vytvárajú podmienky pre rozvoj kreatívnych klastrov. Článok skúma, či takéto kreatívne klastre existujú aj 

na Slovensku a analyzuje ich dynamiku. Pri identifikácii potenciálnych kreatívnych klastrov vo vidieckych 

oblastiach bola použitá štandardná metóda analýzy priestorovej koncentrácie ekonomických činností 
(lokalizačný kvocient). Na príklade takto identifikovaného kreatívneho klastra, v rámci prípadovej štúdie 

zameranej na hĺbkovú analýzu jeho vnútornej dynamiky, boli použité metódy sieťovej analýzy. Výsledky 

výskumu preukázali, že existujú vidiecke oblasti, v ktorých sa koncentrujú špecifické kreatívne odvetvia. 
Ekonomickú základňu kreatívneho klastra analyzovaného v prípadovej štúdii tvoria odvetvie hudby, 

vizuálneho a scénického umenia a odvetvie remesiel, zatiaľ čo odvetvia vydavateľstva, videa, filmu 

a fotografie a marketingovej komunikácie predstavujú podporné odvetvia vo vzťahu k jadrovým kreatívnym 
odvetviam v kreatívnom klastri. Spoločne s ďalšími relevantnými inštitúciami, ktorými sa ukázali byť 

predovšetkým miestne samosprávy, neziskové organizácie a združenia a vzdelávacie inštitúcie, tvoria tesne 

prepojenú sieť. Väzby medzi nimi, ako nosiče intra a inter-sektorových „spill-over“ procesov facilitujú 
budovanie sociálneho kapitálu a spoločenského konsenzu relevantných rozvojových aktérov v regióne. 

 

Kľúčové slová: kreatívne odvetvia, klastre, lokalizačná analýza, sieťová analýza 

 

Annotation: Theoretical concept of creative industries as well as research in this field has been focused 

primarily on the urban environment. The tendency of creative firms to concentrate in cities has been verified 
in numerous studies. However in recent years, controversial ideas have been emerging that rural areas also 

possess specific localisation factors, which create conditions for the development of creative clusters. Article 

examines whether there are such creative clusters in Slovakia and analyses their dynamic. A standard 
method of identifying spatial clusters of economic activities (location quotient) was used to identify 

potential creative clusters in rural areas, where methods of social network analysis were applied in a case 

study to analyse inner dynamic of the identified cluster. As we found, there are rural areas in which specific 
creative industries concentrate. The economic base of creative cluster being analysed in the aforementioned 

case study is comprised of music, visual and performing art industry and crafts industry, while publishing, 

video, film and photography and advertising constitute supporting industries in relation to the core creative 
industries in the creative cluster. Together they form a highly cohesive cluster along with other relevant 

institutions, which proved to be mainly local governments, non-profit organizations and associations and 

institutions of education. These ties, as the conduit of intra and inter-sector spill-over processes facilitate 
building of social capital and public consensus of relevant development actors in the region. 

 

Key words: creative industries, clusters, localisation analysis, network analysis 
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A PRIAME ZAHRANIČNÉ INVESTÍCIE  

Regional competitiveness and foreign direct investment 

ING. BARBORA GONTKOVIČOVÁ, PHD. - ING. RASTISLAV RUČINSKÝ, PHD. 

 

Katedra obchodného podnikania 

Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach 

Ekonomická univerzita v Bratislave 

Department of Business Entrepreneurship 

Faculty of Business Economics with seat in Košice 

University of Economics in Bratislava 

 

Anotace: Príspevok sa venuje stále aktuálnej téme vzťahu konkurencieschopnosti regiónov a priamych 
zahraničných investícií. Nakoľko priame zahraničné investície dlhodobo patria k významným nástrojom 

ekonomického rozvoja v regiónoch, na úrovni NUTS 3 analyzujeme ich vzťah k základným ukazovateľom 

konkurencieschopnosti. Cieľom príspevku je posúdiť pôsobenie priamych zahraničných investícií na 
konkurencieschopnosť regiónov. Pre dosiahnutie cieľa sme použili vedecko-poznávacie metódy, konkrétne 

analýzu problematiky, syntézu informácií, priestorovú a časovú komparáciu. Identifikovali sme pozitívny 

vzťah medzi PZI a regionálnym HDP. Čo sa týka nezamestnanosti a priemernej mzdy je dôležité chápať ich 

vzťah k PZI v širších súvislostiach a nie je možné jednoznačne konštatovať, že vyššia úroveň PZI znamená 

vyššie mzdy a nižšiu nezamestnanosť. 
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Kľúčové slová: priame zahraničné investície, konkurencieschopnosť, región, trh práce 

 
Annotation: The paper deals with an influence of foreign direct investments (FDI) on regional 

competitiveness. Foreign direct investments present the important tools for economic development in the 

regions in the long term. On the example of Slovakia, at NUTS 3 we analyze their relationship to 
fundamental indicators of competitiveness. The aim of this paper is to assess the effect of FDI 

on the competitiveness of regions. To achieve the objective we use the scientific methods, specifically 

analysis of issues, synthesis of information, spatial and temporal comparisons. We have identified a positive 
relationship between FDI and regional GDP. Regarding unemployment and average wage, it is important to 

understand their relationship to FDI in context and is not possible clearly state that a higher level of FDI 

means higher wages and lower unemployment. 

 

Key words: foreign direct investment, competitiveness, region, labour market 

 

JEL classification: J31, O12 
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Anotace: Cílem tohoto příspěvku je analyzovat dopad přímých zahraničních investic (PZI) na rozvoj 

vybraných regionu. Zvolenými regiony jsou Moravskoslezský a Zlínský kraj. V úvodu příspěvku jsou 
popsány teoretické pohledy a poznatky na tuto problematiku. Pro analýzu současného stavu byla použita 

metoda komparace. Pro zhodnocení dopadu přímých zahraničních investic byl použit koeficient korelace, 

pomocí kterého byla zkoumána vzájemná závislost mezi přílivem PZI a výší regionálního HDP, PZI a mírou 
nezaměstnanosti a mezi PZI a počtem ekonomických subjektů. Na základě provedených analýz byly zjištěny 

rozdíly mezi sledovanými regiony ve vývoji přímých zahraničních investic za sledované období. Z korelační 

analýzy, byl potvrzen vliv PZI na tvorbu regionálního HDP, který je významný. Vztah k problematice 
nezaměstnanosti a počtu ekonomických subjektů se překvapivě prokazuje jako nepodstatný. Velice silná 

závislost byla potvrzena mezi PZI a počtem ekonomických subjektů u obou krajů. 

 
Klíčová slova: přímé zahraniční investice, region, HDP 

 

Annotation: The aim of this paper is to analyse the impact of FDI on development of the selected region. 
Selected regions are Moravia and Zlín Region. In the beginning of the paper describes the theoretical 

perspectives and insights on this issue. For analyse the current state was used method of the comparison. 

The impact of FDI on GDP, unemployment rate and the number of enterprises was assessed by the 
correlation coefficient. Based on the analysis, differences were found among the surveyed regions in the 

development of foreign direct investment during the reporting period. From the correlation analysis was 

confirmed by the impact of FDI on the creation of regional GDP, which is significant. Relation to the issue 
of unemployment is surprisingly proved to be irrelevant. A very strong correlation was confirmed between 

FDI and the number of businesses in the two regions. 

 
Key words: foreign direct investment, region, GDP 

 

JEL classification: R3, C4, F21 
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Development of foreign direct investments in selected countries 
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Anotace: Článok sa zaoberá analýzou tokov priamych zahraničných investícií vo vybraných krajinách. Pre 

analýzu boli zvolené nasledovné krajiny: Česká republika, Maďarsko, Poľsko a Slovensko. V článku 

popisujeme pozitíva plynúce z PZI pre krajiny. Následne analyzujeme vo vybraných krajinách mieru 
nezamestnanosti a úroveň minimálnej mzdy, keďže ide o ukazovatele, ktoré sú dôležité pre investorov pri 

výbere cieľových krajín. V ďalšej časti analyzujeme výšku PZI vo vybraných krajinách v období 
2008 - 2012. V závere uvádzame zhrnutia z vývoja PZI v uvedených regiónoch. 

 

Klíčová slova: priame zahraničné investície, miera nezamestnanosti, minimálna mzda  
 

Annotation: This article deals with the development of foreign direct investments. We analyse FDI in 

selected countries. We choose Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia for comparison. We describe 
positives for countries to export FDI. Then we analyse mentioned countries through unemployment rate and 

minimum wages, because these indicators are important for investors by choosing the target countries. Than 

we analyse the amount of FDI in selected countries in the period of 2008 – 2012. Last, we make conclusions 
about the amount of FDI flows in mentioned regions. 

 

Key words: foreign direct investment, unemployment rate, minimum wage 

 

JEL classification: R11 
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Annotation: This paper aims to analyze and evaluate the impact of selected foreign direct investment in the 
Louny District, based on the data from annual reports of multinational companies situated in the industrial 

zone Alpka. This region contends with high unemployment and the absence of strategic employer. The basic 

research question is whether and to what extent can foreign direct investment help to solve of regional 
problems in the labour market in this structural afflicted region. Based on the comparative analysis of 

information from companies´ annual reports and statistics from the Czech Statistical Office and the 

CzechInvest association, the research results presented in the paper point at the fact, to what extent foreign 
direct investment from one industrial zone could reduce the unemployment rate in this particular district. 

The research results illustrate and quantify the contribution of these investments from the start of the 

industrial zones until 2013. The contribution of these investments to address the regional problem of high 
unemployment rates is illustrated by hypothetical unemployment rate, in other words what would be the 

situation on the regional labour market in the case of the absence of these investments in the industrial zone. 

Based on the comparative analysis of data from the period 2000 - 2013 foreign direct investment from the 
industrial zone could reduce regional unemployment rate by 1.7 p.p. per year on average. 



 

25 

 

 

Key words: foreign direct investment, labour market, regional development, unemployment rate 

 
Anotace: Tento příspěvek má za cíl zhodnotit vliv vybraných přímých zahraničních investic na okres 

Louny,  a to prostřednictvím údajů z výročních zpráv nadnárodních firem lokalizovaných v průmyslové 

zóně Alpka. Okres Louny se potýká s vysokou nezaměstnaností a absencí tzv. strategického zaměstnavatele. 
Základní výzkumnou otázkou je, zda a především pak do jaké míry dokáží přímé zahraniční investice 

napomáhat k řešení regionálních problémů na trhu práce v tomto strukturálně postiženém regionu. Na 

základě komparativní analýzy informací z výročních zpráv firem a údajů ČSÚ a CzechInvestu je 
kvantifikován dopad přímých zahraničních investic z konkrétní průmyslové zóny na nezaměstnanost 

v okresu. Přínos těchto investic k řešení regionálního problému vysoké míry nezaměstnanosti je ilustrován 

na hypotetické míře nezaměstnanosti, resp. jaký by byl stav na regionálním trhu práce v případě neexistence 
těchto investic v průmyslové zóně. Na základě komparativní analýzy údajů z let 2000 – 2013 přímé 

zahraniční investice z průmyslové zóny dokázaly snížit regionální nezaměstnanost v průměru o 1,7 p. b. 

ročně.  

 

Klíčová slova: míra nezaměstnanosti, přímé zahraniční investice, regionální rozvoj, trh práce 

 
JEL classification: F21, J60, J64, R11, O47  
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Annotation: The paper analyses new theories of economic growth based primarily on endogenous 

development and their impact on the concepts of the European Union regional policy. It testifies that 
supporting research, development and innovations as well as investment to human capital and environmental 

protection financed from the European funds are grounded in modern growth models.  

 
Key words: innovation, growth models, endogenous development, science and research expenditures, 

regional policy of the EU 

 
Anotace: Příspěvek analyzuje nové teorie ekonomického růstu, založené převážně na endogenním rozvoji 

a jejich dopad do koncepcí regionální politiky Evropské unie. Dokládá, že podpora výzkumu, vývoje 

a inovací, investice do lidského kapitálu a ochrany životního prostředí, financované z evropských fondů, 

mají oporu v moderních modelech růstu.  

 
Klíčová slova: inovace, modely růstu, endogenní rozvoj, výdaje na vědu a výzkum, regionální politika EU 

 

JEL classification: R11 
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Economic performance and research activity as an important factor of economic resilience of region 
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Anotace: Pojem ekonomická odolnost regionů se v současné době diskutuje především v souvislosti 

s rostoucí pozorností k ekonomickým krizím, a to zejména v souvislosti se zkoumáním asymetrických 

regionálních dopadů hospodářské krize z roku 2008. Cílem článku je pomocí analýzy dopadů této krize 
ověřit hypotézy vztahující se k dvěma potenciálním determinantům ekonomické odolnosti regionů: 

ekonomické výkonnosti a vědecké aktivitě regionu. Výzkum je založen na analýze 131 regionů úrovně 
NUTS 2 vybraných zemí Evropské Unie. Hlavní výzkumnou metodou je korelační analýza. Výsledky 

ukazují, že mezi významné ukazatele vysvětlující asymetrické dopady hospodářské krize patří produktivita 

práce, disponibilní důchod a výdaje na vědu a výzkum.  
 

Klíčová slova: regionální rozvoj, ekonomická odolnost regionu, hospodářská krize, ekonomická výkonnost, 

výzkumná aktivita 
 

Annotation: The concept of economic resilience of regions is currently being discussed primarily in the 

context of increasing attention to the economic crisis, especially in the context of the investigation of 
asymmetric regional effects of the economic crisis in 2008. Aim of this article is to analyse the effects of the 

economic crisis of 2008 to verify the hypotheses related to two potential determinants of economic 

resilience of regions: economic performance and scientific activity of the region. The research is based on an 

analysis of 131 regions NUTS 2 of the EU countries. The main research method is correlation analysis. The 

results of the analyses confirm the hypothesis that Labour Productivity, Disposable Income and 

Expenditures on R&D are very important determinants. 
 

Key words: regional development, regional economic resilience, recessionary shocks, economic 

performance, scientific activity 
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Anotace: Cílem tohoto příspěvku je tedy zhodnotit vývoj a stav výzkumného potenciálu jednotlivých krajů 
České republiky, a to jak prostřednictvím dat z Českého statistického úřadu vztahujících se k výzkumným 

ukazatelům regionu, tak v souvislosti se získanými prostředky pro vybudování výzkumné infrastruktury 

z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace a zapojení organizací do 7. rámcového programu. 
Z těchto získaných dat je následně vytvořen jeden souhrnný ukazatel pro každý kraj, přičemž dle očekávání 

dopadla suverénně nejlépe Praha a z ostatních krajů vykázal nejlepší výzkumný potenciál Jihomoravský 

kraj. Naopak nejhorších výsledků dosáhl ve všech sledovaných ukazatelích Karlovarský kraj.  
 

Klíčová slova: region, výzkum a vývoj, výzkumná infrastruktura, výzkumný potenciál 
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Annotation: The aim of this paper is to assess the progression and state of the research potential of the 

Czech regions. First of all are processed the data from the Czech Statistical Office relating to the research 
indicators of the region. Subsequently the research infrastructure of the region is reviewed in relation to the 

funds from the OP R&DI received for their construction and also involvement of the organizations in the 

FP7 projects. All of these data are then combined into a single indicator that allows comparison of the 
research potential of all regions. As expected, Prague reached the best results in all indicators. From other 

regions the South Moravian Region have the best research potential and the worst results were achieved in 

all indicators the Region of Karlovy Vary.  
 

Key words: region, research and development, research infrastructure, research potential 
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Anotácia: Cieľom príspevku je posúdiť vybrané ukazovatele rozvoja inovatívneho prostredia v SR a ČR. 

Pomocou použitých vedecko-poznávacích metód, t.j. analýzy problematiky, syntézy získaných informácií, 

komparácie a dedukcie sú v príspevku hodnotené vybrané ukazovatele rozvoja inovatívneho prostredia 

v oboch krajinách definované metrikou OECD. Na základe zistení môžeme konštatovať, že Slovenská 
republika dosahuje veľmi slabé výsledky vo všetkých skúmaných indikátoroch. Situácia regionálnej 

inovačnej štruktúry v ČR vykazuje lepšie výsledky, no aj napriek tomu ponúkajú priestor na zlepšenie vo 

všetkých hodnotených oblastiach. 
 

Kľúčové slová: inovatívne prostredie, ukazovateľe, rozvoj, Slovenská republika, Česká republika 

 
Annotation: The aim of the proposed Paper is to review chosen indicators of the development of the 

innovative environment in the Slovak and Czech republic. By using scientific-cognitive methods, i.e. issue 

analysis, gained data synthesis, comparison a deduction chosen indicators of the development of the 
innovative environment of both counties according to OECD metrics were reviewed. Based on the results, 

we can state that Slovak republic has gained very poor results in all searched indicators. Situation of the 

regional innovative structure in Czech republic has shown better results, even though there is a place for 
improvement in the all rated areas. 

 

Key words: innovative environment, indicators, development, Slovak republic, Czech republic 
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Anotace: Zavádění a šíření inovací je důležitým prvkem socio-ekonomického rozvoje a dlouhodobé 

konkurenceschopnosti regionu. Inovační výkonnost regionu bývá zkoumána prostřednictvím konceptu 
regionálních inovačních systémů. Cílem článku je analyzovat příčiny úspěchu dobře fungujících 

regionálních inovačních systémů. Analýza je provedena prostřednictvím případových studií dvou inovačně 

velmi výkonných amerických regionů, a to Silicon Valley a Route 128. Mezi hlavní příčiny jejich úspěchu 

patří propodnikatelsky orientované univerzity (zejm. Stanfordova univerzita a Massachusetts Institute of 

Technogy), které jsou líhní zajímavých podnikatelských nápadů. Důležitá je také vládní podpora realizovaná 

prostřednictvím podpůrných programů a zakázek ve výzkumu a vývoji. Svoji roli hraje také financování 
formou rizikového kapitálu a významnou úlohu tak mají i investiční společnosti. Případové studie potvrdily, 

že záleží i na historickém vývoji  (koncept path dependence) a vlivu náhody.  

 
Klíčová slova: regionální inovační systém, inovace, Silicon Valley, Route 128 

 

Annotation: Launching and diffusion of innovations pose a key element of socio-economic development 
and long-term competitiveness of regions. Innovation performance of regions is analysed through the 

concept of regional innovation systems. The aim of this article is to analyse the causes of success of well-

functioning regional innovation systems. The analysis is carried out on the basis of case studies of two 
American regions with high innovation performance, Silicon Valley and Route 128. The main causes of 

their success are entrepreneurially oriented universities (especially Stanford University and Massachusetts 

Institute of Technology), that are considered seedbed of interesting business ideas. Also the government 
support realized through supporting programmes and research contracts is important. Another important 

element is financing by venture capital and so the investment companies play important role. The case 

studies confirmed that it depends also on historical development (path dependence concept) and influence of 
chance. 

 

Key words: regional innovation system, innovation, Silicon Valley, Route 128 
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Anotace: Význam znalostí a z nich pramenících inovací je neodmyslitelnou součástí doktríny moderního 

ekonomického uvažování, přes veškerý existující potenciál však lze jejich proliferaci spatřovat především 

v rámci výkonnostně orientovaných studií. Orientace výzkumu inovací v kontextu neodvozeného cíle 
veškerého pokroku, tedy rozvoje kvality lidského života bývají, snad pro přílišnou abstraktnost samotného 

pojmu, mnohdy spíše upozaďovány. Ambicí předkládaného příspěvku je tak tuto niche částečně vyplnit, 
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neboť je jeho cílem zhodnotit zda a jakým způsobem se inovační potenciál projevuje na rozvoji životních 

podmínek obyvatelstva regionů zemí střední a východní Evropy. Dosažené závěry nejsou vzhledem ke 

složitosti celé problematiky vůbec jednoznačné. Ačkoliv byly u regionů s analogickou dynamikou vývoje 
inovačního potenciálu zjištěny jisté paralely v kontextu dynamiky rozvoje životních podmínek obyvatelstva, 

nepodařilo se identifikovat logicky předpokládané závislosti, které by zmíněný vývoj uspokojivě 

vysvětlovaly.  
 

Klíčová slova: inovační potenciál, životní podmínky, střední a východní Evropa 

 
Annotation: The impact of knowledge and their resulting in innovation is an essential part of modern 

economy theory tenet. All the given potential of innovation beyond, their proliferation beholds in the terms 

of performance oriented studies foremost. The innovation oriented research in the context of inherent goal of 
every development, thus the development of human life quality are being much often rolled-out instead, 

possibly for deep abstraction of the term itself. The ambition of this paper is to partially fill this niche, 

because its goal is to evaluate whether and how is the innovation potential proven on living conditions 

development of Central and Eastern European countries population. Owing to the complexity of whole 

topic, the reached conclusions are not high profiled enough. Though some likenesses among regions with 

similar development of innovation potential dynamics were found, in the light of development of 
populations living conditions dynamics the logically expected dependencies which should interpret the 

mentioned development’s ample explanation were not. 

 
Key words: innovation potential, living conditions, Central and Eastern Europe 
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and of Žilina-administrative Region  
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Anotace: Cílem článku je ukázat jaký je postoj malých a středních podniků Moravskoslezského kraje 

a Žilinsko-správního kraje ke znalostem a inovacím, s uvedením společných i rozdílných hodnocení 

jednotlivých oblastí problémů. Pro dosažení tohoto cíle byl v obou správních celcích proveden sekundární 
a následně primární výzkum. Respondenty primárního výzkumu byly MSP ze všech částí krajů, tj. bývalých 

okresů. Pro analýzu získaných odpovědí bylo použito celkem 900 dotazníků, 450 ze slovenských MSP 

a stejné množství z českých MSP. Tím byly vytvořeny podmínky pro srovnání a formulaci závěrů. Výsledky 
analýzy a srovnání ukázaly, že zaměření podniků je orientované spíše na technologie než na lidský faktor. 

Jako velmi výrazná se jeví potřeba podpory vzdělávání ale také osvěta v oblasti inovací. 

 
Klíčová slova: malé a střední podniky, regionální rozvoj, znalosti, inovace, primární výzkum, 

konkurenceschopnost 

 

Annotation: This article aims to show what is the approach to knowledge and innovation of small and 

medium-sized enterprises of the Moravian-Silesian Region and of Žilina-administrative region, indicating 
both common and divergent assessments of individual problem areas. To achieve this aim the secondary and 
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then primary research was implemented in both administrative units. The respondents of the primary 

research were the SMEs from all parts of the region, i.e. the former districts. For the analysis of the answers 

a total of 900 questionnaires were collected, 450 of Slovak SMEs and the same amount of Czech SMEs. 
This created the conditions for the comparison and the conclusions. The results of analyzes and comparisons 

showed that the enterprises are oriented on technology rather than on the human factor. As seems to be 

a very strong need to support education but also education in the field of innovation. 
 

Key words: SMEs, regional development, knowledge, innovation, primary research, competitiveness 

 
JEL classification: L2, M1 
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HODNOCENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ V DEMOGEOGRAFICKÉM KONTEXTU – 

VYBRANÉ VÝSLEDKY SHLUKOVÉ ANALÝZY OKRESŮ ČESKÉ REPUBLIKY 

Evaluation of human resources in demo-geographical context – cluster analysis of the districts 

of the Czech Republic 

PHDR. DANA HÜBELOVÁ, PH.D. 
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Anotace: Prezentovaný článek se zabývá teritoriálním rozmístěním lidských zdrojů na úrovni okresů České 
republiky. Výzkum byl realizován na základě použití statistické metody shlukové analýzy. Text se zaměřuje 

především na kvalitativní stránku lidských zdrojů, kterou do značné míry ovlivňuje současný ekonomický 

vývoj České republiky a stávající demografická situace. Shluková analýza ukázala, že existují poměrně 

výrazné regionální (okresní) disparity. Nejvyšší kvalitu lidských zdrojů zaznamenávají velká města a zázemí 

největších jader, naopak nejnižší kvalitou lidských zdrojů disponují okresy hraniční i vnitřní periferie. 

Kvalitativní změna a eliminace stávajících disparit je podmíněna příznivým fungováním klíčových faktorů, 
k nimž patří především optimální socioekonomická situace, pozitivní demografický vývoj a moderní 

vzdělávací systém. 

 
Klíčová slova: lidské zdroje, demografické indikátory, regionální rozvoj, okres 

 

Annotation: Human resources can be defined as the knowledge and skills that a person has. It is probably 
the most significant developing factor in coming post-industrial period. The research aim is to 

comprehensively specify demographic aspects as indicators of the human resources quality and qualitatively 

spatially differentiate the territory of the Czech Republic at the district level. Cluster analysis is used for the 
evaluation and comparison of demographic indicators within the districts. The analysis showed that there are 

quite significant regional (district) differences. These disparities are mainly derived from differences in the 

development of the economic base, geographic location and previous demographic trends that influence 
currently lingers. 

 

Key words: human resources, demographic indicators, regional development, district 
 

JEL classification: J11 
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LIDSKÉ ZDROJE JAKO POTENCIÁL REGIONÁLNÍHO ROZVOJE – 

KOMPARACE DLE EKONOMICKÉ AKTIVITY NA ÚROVNI KRAJŮ 

ČESKÉ REPUBLIKY 

Human resources as a potential regional development – comparison according economic activity 

at the level of regions of the Czech Republic 
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Anotace: Článek se věnuje problematice lidských zdrojů v České republice (dále ČR). Na základě dat 

z posledních tří Sčítání lidu, domů a bytů (dále SLDB) na našem území (roky 1991, 2001 a 2011), 

představuje komparativní analýzu stavu lidských zdrojů dle ekonomické aktivity na úrovni jednotlivých 

krajů ČR s cílem vyhodnotit odlišnosti v jednotlivých krajích ČR a jejich vývoj v čase. Z analýzy vyplynulo, 

že podíl ekonomicky aktivních se celkově od roku 1991 ve všech krajích ČR snížil stejně tak jako podíl 
zaměstnaných. Od roku 2001 se nezaměstnanost snížila pouze v Moravskoslezském kraji, Olomouckém 

kraji a v Ústeckém kraji. Celkově tedy analýza ukázala na jednoznačný trend snižování podílu ekonomicky 

aktivního obyvatelstva v populaci a zvyšující se podíl nezaměstnaných i z tohoto sníženého podílu 
ekonomicky aktivních. Stále méně lidí tedy vytváří zdroje pro zvyšující se podíl strávníků systému a tento 

trend je bohužel dlouhodobě neudržitelný. 
 

Klíčová slova: lidské zdroje, ekonomická aktivita, zaměstnaní, nezaměstnaní, census, komparace 

 
Annotation: This article focuses on human resources in the Czech Republic. Based on data from the last 

three censuses of population and housing in our country (1991, 2001 and 2011 years) the paper shows the 

comparative analysis of human resources according the economical characteristics on the level of region in 
the Czech Republic. The main aim of the paper is to evaluate differences between regions and its changes 

during the time. The results from the analysis show that there is decreasing level of economically active 

population from the 1991 till today as well as there is decreasing level of employed peoples. From 2001 year 
the unemployment decreases on in Moravskoslezský, Olomoucký and Ústecký regions. Generally the 

analysis shows the trend of decreasing of economically active population and increasing level of 

unemployed people. There is possible to say that less people in the population create sources for increasing 
level of “eaters”. This trend is unsustainable from the long term horizon. 

 

Key words: Censuses of Population and Housing, human resources, comparison 
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ANALÝZA PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ 

Analysis of the business environment 
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Anotace: V současné době patří Karvinský region k restrukturalizačně ohroženým regionům. Poslední 

měsíce se hovoří o ukončení těžebních prací v obci Karviná, čímž by došlo k zvýšení již tak vysoké míry 

nezaměstnanosti. Z těchto důvodů je nutné vytvořit konkurenceschopný region, který bude schopen 

nabídnout podnikatelům dostatečné podmínky pro jejich podnikání. Cílem článku je zmapovat na základě 
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dat ČSÚ, databáze ČSÚ a strategických dokumentů vývoj MSP a nalézt vztah mezi vývojem 

podnikatelských aktivit a vzdělanostní strukturou. Na základě korelační analýzy byl specifikován vztah mezi 

těmito charakteristikami hospodářského rozvoje regionu.  
 

Klíčová slova: regionální rozvoj, konkurenceschopnost, obec s rozšířenou působností 

 
Annotation: Karvina region currently belongs to the restructuring vulnerable regions. Last month, it 

discussed about the end of mining operations, thereby increasing the already high unemployment. It is 

necessary to create a competitive region for the following reasons. This region will be able to offer 
entrepreneurs sufficient conditions for their business. This article aims to map the development of MSP and 

to find the relationship between the development of business and educational structure. They used data CSO, 

the CSO and strategic documents. Based on the correlation analysis was specified relationship between the 
characteristics of the region. 
  

Key words: regional development, competitiveness, municipality with extended powers 

 
JEL classification: R23 
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EMPLOYING HIGHLY SKILLED PROFESSIONALS 

IN MULTINATIONAL CORPORATIONS  

Zaměstnávání vysoce kvalifikovaných pracovníků v nadnárodních společnostech 
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Annotation: Competitiveness of companies is becoming increasingly depending on persons and the method 

of their management. This has occurred especially during the last century when economic globalization has 
led to integration of regions into economic areas and strong internationalization of labour market. 

Multinational corporations (MNCs) operating on different world’s markets and employing personnel coming 

from various countries are important parts of the process. The paper supports the phenomenon with evidence 
of increased share of foreigners in management positions in the notable Czech companies. A speed of 

migration procedure is an important factor influencing a decision of MNCs about investment in particular 

countries. The government of the Czech Republic is aware of this fact and therefore aims to gain 
a competitive advantage over other states through creation effective tools supporting migration of highly 

skilled workers. The paper presents an overview of Czech migration measures directed at highly skilled 

foreigners. 

 

Key words: migration policy, multinational corporations, labour market, highly skilled professionals 

 
Anotace: Konkurenceschopnost podniků se stává čím dál více závislou na lidech a způsobu jejich řízení, 

zvláště potom během posledního století, kdy vlivem ekonomické globalizace dochází k integraci regionů 

v hospodářské oblasti a k výrazné internacionalizaci trhu práce. Důležitým činitelem tohoto procesu jsou 
nadnárodní společnosti, které operují v různých světových regionech a zaměstnávají pracovníky pocházející 

z jiných zemí. Příspěvek tento fenomén dokládá na rostoucím podílu cizinců ve vedení významných českých 
podniků. Pro nadnárodní firmy je rychlost migrační procedury důležitým faktorem, který se podílí 

na rozhodnutí o investování v jednotlivých státech. Tuto skutečnost si vláda České republiky uvědomuje, 

a proto se pomocí tvorby efektivních nástrojů na podporu migrace vysoce kvalifikovaných pracovníků snaží 
získat konkurenční výhodu nad ostatními zeměmi. Příspěvek uvádí přehled českých migračních opatření 

určených pro vysoce kvalifikované cizince. 
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Klíčová slova: migrační politika, nadnárodní firmy, trh práce, vysoce kvalifikovaní pracovníci 
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VZDELÁVANIE V KREATÍVNYCH ODVETVIACH V NITRIANSKOM KRAJI 

Education in creative industries in the Nitra region 
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Anotácia: Kreativita je jednou z charakteristík ľudského kapitálu a zároveň kľúčovým aspektom konceptu 
kreatívnej ekonomiky. Cieľom príspevku je vyjadriť a zdôvodniť význam vzdelávania v kreatívnych 

odvetviach. Skúmaným územím je územie Nitrianskeho samosprávneho kraja. Hodnotili sme postavenie 

kreatívnych odvetví v ekonomike skúmaného regiónu a úroveň a vývoj formálneho a neformálneho 
vzdelávania so zameraním na rozvoj kreatívnych zručností využiteľných v kreatívnych odvetviach. 

Respondenti, predstavitelia vzdelávacích subjektov a firiem pôsobiacich v odvetví “Hudba, vizuálne 

a scénické umenie”, sa vyjadrili k významu a úrovni vzdelávania v relevantných odboroch a postaveniu 
vzdelávacích inštitúcií v hodnototvornom reťazci odvetvia. Nitriansky kraj je v celkovej podnikateľskej 

aktivite a podnikateľskej aktivite kretívnych odvetví pod priemerom krajiny. V tomto regióne môžeme 

v posledných rokoch pozorovať nárast absolventov umeleckých a umelecko-remeselných odvetví, naopak 
výrazne upadajú študijné odbory, ktoré vzdelávajú v oblasti výroby produktov kreatívnych odvetví 

(odevníctvo a textil, spracovanie dreva a výroba hudobných nástrojov). V rámci definovaného 

hodnototvorného reťazca odvetvia je evidentný silný sociálny kapitál medzi jeho segmentmi a jednotlivými 
subjektmi. Veľmi výrazná je interakcia medzi tvorcami kreatívneho obsahu a vzdelávacími inštitúciami. 

Sociálny kapitál je aj jedným z faktorov jeho relatívne vysokého štádia vývoja. Okrem toho je kardinálnym 

faktorom vývoja a úspešnosti analyzovaného odvetvia v Nitrianskom kraji jeho dlhodobá tradícia 
a „vychovaný“ klient.  

 

Kľúčové slová: vzdelávanie, kreatívne odvetvia, hodnototvorný reťazec, Nitriansky samosprávny kraj 
 

Annotation: Creativity is one of the characteristics of human capital and a key aspect of the concept of 
creative economy. The objective of this paper is to express  and justify the importance of education in the 

creative industries. The territory of Nitra Region was studied. We evaluated the status of creative industries 

in the economy of the region and examined the level and the development of formal and non-formal 
education with a focus on developing creative skills for creative industries. Respondents, representatives of 

educational institutions and companies operating in the industry of Music, visual and performing arts, 

commented on the importance and level of education in the relevant fields and the role of educational 
institutions in the industry value chain. Level of Nitra region in overall business activity and the activity of 

creative sector is below the average rate. In this region we can observe an increase in recent years, graduates 

of art and art-craft industry , while significantly decline courses that train in the production of products of 
creative industries ( textiles and clothing industry, wood processing and the production of musical 

instruments). There is evident strong social capital between segments and actors of the defined industry 

value chain. Very significant is the interaction between producers of creative content and educational 
institutions. Social capital is also one of the factors of its relatively high stage of development. In addition, 

the cardinal factor in the development and success of the sectors analyzed in the Nitra region is long 

tradition and a "mannered" client. 
 

Key words: education, creative industries, value chain, Nitra Self-governing Region 

 
JEL classification: O18, R11, R12 
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Anotácia: V súčasnosti to, čo najviac odlišuje jeden podnik od druhého sú ľudia. Práve ľudia, svojimi 

vedomosťami a zručnosťami, svojim aktívnym a kreatívnym prístupom k inováciám 

a samotným zákazníkom rozhodujú, či podnik bude úspešný alebo nie. Práve preto, je podpora vzdelávania 
pre udržanie konkurencieschopnosti podniku veľmi dôležitá. Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov by malo 

byť súčasťou celkovej stratégie a politiky firmy a malo by ísť o ucelený, systematický proces. Článok 

popisuje, do akej miery majú podniky systematický prístup k vzdelávaniu zamestnancov. Cieľom bolo tiež 
zistiť, či existujú rozdiely v prístupe k vzdelávaniu zamestnancov medzi podnikmi Bratislavského 

a Košického kraja. Informácie sme získavali z dotazníkového prieskumu. Výskum ukazuje, že len málo 

nami skúmaných podnikov uplatňuje systematický prístup vzdelávania svojich zamestnancov, čo hodnotíme 
negatívne. 

  

Kľúčové slová: vzdelávanie zamestnancov, konkurencieschopnosť podniku, prístup k vzdelávaniu 
 

Annotation: It is the people, what distinguishes one company from the other at most nowadays. It is the 

people, who decide by their knowledge and skills, active and creative approach to innovations and 

customers, if the company is successful or not. That is why the support of education is very important to 

keep the competiveness of the company. Education and development of the employees should be the part of 

the overall strategy and politics of the company and it should be the compact and systematic process. The 
article describes to which measure the companies have the systematic approach to education of employees. 

The goal was to find out if there exist any differences in the approach to education of the employees among 

the companies of the Bratislava and Kosice regions. The questionnaire survey was the source of information. 
According to the results of our survey, only few of the surveyed companies apply the systematic approach to 

the employees´ education, which we evaluate negatively. 

 
Key words: education of employees, competiveness of the company, approach to education 
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Anotácia: Súčasné obdobie rozvoja ľudskej spoločnosti  prechádza obdobím rozsiahlej hospodárskej 

a spoločenskej transformácie – od ekonomiky priemyselnej k ekonomike kreatívnej.  Táto zmena je 
založená na využití ľudskej inteligencie, znalostiach, kreativite. Využitie kreatívneho potenciálu 

individuálnej kreativity ale aj kreativity v tímoch,  vedie k progresívnemu vývoju konkurencieschopnosti 

organizácie  a jej ekonomickému úspechu. Cieľom článku bolo analyzovať mieru  využitia kreativity  
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v kreatívnom priemysle  záhradnej architektúry, v podnikoch s rozdielnym rozsahom činnosti 

lokalizovaných v Nitrianskom kraji. 

 
Kľúčové slová: kreativita, selfmanagement, konkurencieschopnosť  

 

Annotation: The current period of development of human society through a period of extensive economic 
and social transformation - from an industrial economy to a creative economy. This change is based on the 

use of human intelligence, knowledge, creativity. Utilizing creative potential individual creativity but also 

creativity in teams, leading to a progressive development of the competitiveness of the organization and its 
economic success. The aim of paper was to analyze the rate of utilization of creativity in the creative 

industries landscape design, in enterprises with different scope of activity localized in the Nitra region.  

 
Key words: creativity, self management, competitiveness 

 

JEL classification: R11 
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Anotace: Cílem článku je prezentovat vývoj a pozici středoškolských technických oborů v ČR jako celku 

a vyhodnotit rozložení těchto oborů v rámci jednotlivých krajů ČR, a to včetně míry jejich koncentrace 

a specializace. Pomocí komparace statistických dat, určením indikátoru koncentrace a pomocí strukturální 
analýzy jsou zjištěny posuny na trhu práce v poptávce po profesích technického zaměření, jsou označeny 

„technicky orientované“ kraje z hlediska středního školství a určena jejich oborová specializace. Ukazuje se, 

že realita změn českého trhu práce ne vždy koresponduje se závěry OECD. I přes značnou podobnost ve 
struktuře českého regionálního školství lze v technických oborech středních škol vysledovat jisté 

specializační rozdíly. 

 
Klíčová slova: technické obory, ISCED 3, české kraje  

 

Annotation: This article aims to present the development and position of secondary technical fields in the 
CR as a whole and evaluate the distribution of these fields within the Czech regions, including their rate of 

concentration and specialization. Using the comparison of statistical data, structural analysis and calculating 

indicator of concentration, shifts in the labor market demand for technical occupations are detected, 
"technically oriented" regions in terms of high secondary education are marked, and their specialization is 

determined. It appears that reality on the Czech labor market does not always correspond to the OECD 

conclusions. Despite the similarity in the structure of the Czech regional high secondary education, some 
specialization differences in technical fields can be traced. 

 

Key words: technical fields, ISCED 3, Czech regions  
 

JEL classification: I21, R39 
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Annotation: Endogenous theories of regional development consider social capital as one of the important 

development factors. From the perspective of the local government it should be taken into consideration as 

having a significant potential for local economic and community development. This potential can be 
deployed for achieving the common good. The aim of the article is to emphasise the role of local 

governments in building and maintaining bridging social capital in rural areas in Slovakia. This type of 
social capital plays an important role in the formation of Local Action Groups. The methods used in this 

study involved literature review in the field of social capital and a survey conducted among Local Action 

Groups in Slovakia.   
 

Key words: social capital, local government, local action groups, Slovakia 

 
Anotácia: Endogénne teórie regionálneho rozvoja považujú sociálny kapitál za jeden z dôležitých faktorov 

rozvoja. Z pohľadu miestnych samospráv je potrebné sústrediť sa na jeho významný potenciál pre miestny 

a komunitný rozvoj. Tento potenciál môže byť využitý na dosiahnutie spoločných cieľov. Cieľom tohto 
článku je zdôrazniť úlohu miestnych samospráv pri budovaní a udržiavaní premosťovacieho sociálneho 

kapitálu vo vidieckych oblastiach na Slovensku. Tento typ sociálneho kapitálu zohráva dôležitú úlohu pri 

vytváraní Miestnych akčných skupín. V štúdii sme použili metódy prehľadu a sumarizácie literatúry 

v oblasti sociálneho kapitálu a prieskum medzi Miestnymi akčnými skupinami na Slovensku.  

 

Kľúčové slová: sociálny kapitál, miestna samospráva, miestne akčné skupiny, Slovensko 
 

JEL classification: Z130 
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SVAZKOVÉ ŠKOLY: PERSPEKTIVA K ZACHOVÁNÍ VENKOVSKÝCH ŠKOL? 

Associated schools: the perspective of the preservation of the schools in small rural communities? 

ING. ZUZANA KHENDRICHE TRHLÍNOVÁ, PH.D. - JUDR. MAREK STARÝ, PH.D. 

 

Katedra práva a veřejné správy 

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. 

Department of Law and Public Administration 

University of Finance and Administration 

 

Anotace: Nepříznivý demografický vývoj staví před většinu malých obcí, které jsou zřizovateli mateřských 
a základních škol, více či méně naléhavou otázku jejich budoucí udržitelnosti. Český právní řád přitom 

nabízí pozoruhodné řešení, spočívající ve zřízení tzv. svazkové školy, tj. školy, která je zřízena pro více obcí 

sdružených v dobrovolném svazku obcí. Na rozdíl od slučování škol znamená zřízení školy svazkové 
trvalou participaci všech zainteresovaných obcí na jejím řízení a zpravidla též fyzické zachování výuky 

v jednotlivých obcích. Přestože Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy tuto cestu ve svých 
metodických materiálech výrazně doporučuje a lze ji identifikovat i v řadě vyspělých evropských států, 

v České republice je její využití v praxi doposud minimální (v současné době existují na území našeho státu 

jen 3 takové školy). Autoři se zamýšlejí nad potenciálními výhodami tohoto řešení a snaží se zároveň 
upozornit na případná rizika. Ta sice nelze podceňovat, celkově se ale zakládání svazkových škol jeví spíše 

jako nadějná perspektiva, vyžadující ovšem pro futuro intenzivnější, zejména ekonomickou podporu. 

 
Klíčová slova: obec, svazková škola, příspěvková organizace 
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Annotation: Rural communities deal many problems and challenges in the context of the demographic 

change and its impacts to the sustainability of local services, pre-school and primary education included. 
One of the possibilities to conserve primary education in small communes is the creation of so-called 

“associated schools”, it means schools that are managed by more than one community. Associated schools 

can be developed by the communes integrated to the one of the form of inter-municipal partnership 
alliances. Partnership of the communities on the management of associated schools can be one of the way 

how to keep primary education in small communes with low numbers of pupils that must often close schools 

due to the lack of financial and human resources. Associated schools permit to ensure better quality of 
education and educational infrastructure. Although that Ministry of Education of the Czech Republic 

recommends creation of these types of schools, there is still a strong opposition from local leaders to create 

and participate on the management of associated schools. There are only three associated schools in CR. 
Text presents potential advantages of associated schools as well as some risks and limits of these types of 

schools. In spite of the fact that there are some barriers and risks of the creation and functioning of 

associated schools, there is a perspective of establishment of new ones. It needs however more economic 

and methodological support.         

 

Key words: community, associated school, contributory organizations 
 

JEL classification: I28 
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SPOLUPRÁCE PODNIKŮ, ŠKOL A VEŘEJNÉ SPRÁVY PŘI PLÁNOVÁNÍ 

LIDSKÝCH ZDROJŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI PRO OBDOBÍ 2014–2020 

The cooperation between enterprises, educational institutions and public administration in human 

resource planning in the Pilsen Region for the period 2014–2020 

ING. LUKÁŠ KAŇKA - DOC. RNDR. JIŘÍ JEŽEK, PH.D. 

 

Katedra geografie 
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Department of Geography  

Faculty of Economics 

University of West Bohemia 

 

Anotace: Příspěvek se zabývá spoluprácí podnikatelské sféry, vědecko-výzkumných institucí a veřejné 

správy při plánování lidských zdrojů v Plzeňském kraji pro období 2014–2020. Teoretickým základem této 

formy spolupráce je koncept trojité šroubovice. Příspěvek prezentuje empirické údaje, které byly získány na 
základě dotazníkového šetření realizovaného katedrou geografie Západočeské univerzity v Plzni na přelomu 

let 2013 a 2014. Příspěvek poukazuje na to, že nedostatek odborných pracovních sil si vyžaduje koncepční 

řešení. Jednou z možností, vedoucích k zajištění dostatečného počtu technicky vzdělaných pracovníků je 
strategická spolupráce třech šroubovic – podnikatelské, akademické a veřejné sféry. 

 

Klíčová slova: koncept trojité šroubovice, technické vzdělávání, odborné pracovní síly, Plzeňský kraj  
 

Annotation: The paper deals with the cooperation between enterprises, research institutions and public 

administration in human resource planning in the Pilsen Region for the period 2014–2020. The theoretical 
basis of this type of cooperation is the concept of the triple helix. The paper presents empirical data that 

have been obtained on the basis of a survey questionnaire conducted by the Department of Geography at the 

University of West Bohemia at the turn of the year 2013 and 2014. This paper points out that the lack of 
technically skilled manpower requires a conceptual solution. One of the ways to ensure an adequate number 

of technically skilled manpower is a strategic cooperation of three helices – enterprises, academic sphere 

and public administration. 
 

Key words: Triple Helix concept, technical education, technically skilled manpower, Pilsen Region 

 

JEL classification: H70, I29, J01, L14 
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ZHODNOCENÍ PODPORY VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI 

OP VZDĚLÁVANÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 

Evaluation of the higher education support within the Operational programme 

Education for competitiveness 

RNDR. JANA KOUŘILOVÁ, PH.D. - ING. JANA FOLKOVÁ 

 

Katedra regionálních studií 

Národohospodářská fakulta 
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Faculty of Economics 

University of Economics, Prague 

 

Anotace: Cílem tohoto příspěvku je zhodnocení realizaci podpory zkvalitnění vysokoškolského vzdělávání 

v rámci oblasti podpory 2.2 – Vysokoškolské vzdělání Operačního programu vzdělávání pro 
konkurenceschopnost. Vysoké školy jsou hodnoceny podle úspěšnosti projektů předkládaných 

v jednotlivých výzvách, objemu finančních prostředků, včetně přepočtů na studenta či akademického 

pracovníka.  Z analýz vyplývá větší zájem i úspěšnost v jednotlivých výzvách ze strany veřejných vysokých 
škol. Z hlediska počtu podpořených projektů i celkových finančních prostředků byla nejúspěšnější 

Univerzita Palackého v Olomouci, následovaná Masarykovou univerzitou v Brně a s poměrně výrazným 

odstupem pak Vysokým učením technickým v Brně. V závěru jsou porovnány finanční prostředky 
realizované v rámci oblasti podpory 2.2 v jednotlivých krajích ČR. Nejvíce finančních prostředků získaly 

vysoké školy v Jihomoravském kraji, v přepočtu na 1 studenta byl nejúspěšnější kraj Olomoucký. 

 
Klíčová slova: vysoké školy, operační program, vysokoškolské vzdělávání, finanční podpora 

 

Annotation: This paper focuses on the implementation of support for the improvement of higher education 

in the area of intervention 2.2 - Higher Education within Operational Programme Education for 

Competitiveness. Universities are ranked by the success of the projects submitted in the individual calls, the 

volume of financial resources, including conversion to a student or a staff member. Analyzes show a greater 
interest and success in individual calls from the public universities. In terms of the number of supported 

projects and total funding Palacky University Olomouc was the most successful, followed by Masaryk 

University and the University of Technology in Brno. Finally, the Czech regions are compared under the 
funds realized in the area of intervention 2.2. Universities in Jihomoravský region obtained the most volume 

of funds, universities in Olomoucký region were the most succesful in finance per a student. 

 
Key words: universities, operational programme, higher education, financial support 

 

JEL classification: I250, J240 
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VOJVODSTVÍ V RÁMCI SKUPINY ČESKÝCH A POLSKÝCH REGIONŮ 

SOUDRŽNOSTI 

Position of the population of Region Moravskoslezsko and Opolskie Voivodeship within groups of 

Czech and Polish cohesion regions 
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Anotace: Stať je zaměřena na zhodnocení postavení obyvatel regionů soudržnosti Moravskoslezsko 

a Opolskie v rámci skupiny českých a polských regionů soudržnosti. V průběhu stati je tak postupně 
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analyzován vývoj počtu obyvatel, čistého disponibilního důchodu na obyvatele, životní úrovně, míry 

nezaměstnanosti a podílu vysokoškoláků na dospělé populaci. Volba výše uvedených ukazatelů vycházela 

nejen z dostupnosti statistických dat poskytnutých Evropským statistickým úřadem, ale také z poněkud 
omezeného prostoru, jež měli autoři stati k dispozici. Z tohoto důvodu je spíš danou stať možno vnímat jako 

úvod do mnohem širší studie, již autoři připravují. Na základě provedené analýzy pak autoři dospěli 

k závěru, že ačkoliv oba regiony patří spíše k méně lidnatým celkům, můžeme především Moravskoslezský 
kraj označit za region, jenž z hlediska životní úrovně, disponibilních prostředků a úrovně nezaměstnanosti 

patří mezi prvních devět nejvyspělejších regionů. Za jediný kritický bod tak můžeme označit relativně nízký 

podíl vysokoškoláků na dospělé populaci. Naopak Opolské vojvodství se v případě tří výše uvedených 
makroekonomických ukazatelů pohybuje pravidelně v poslední třetině našeho pomyslného žebříčku. 

Jediným ukazatelem, v němž tak převyšuje úroveň Moravskoslezského kraje je podíl vysokoškoláků na 

dospělé populaci.  
 

Klíčová slova: čistý disponibilní důchod domácností, HDP na obyvatele v PPS, Moravskoslezsko, míra 

nezaměstnanosti, NUTS 2, obyvatelstvo, Opolské vojvodství, vysokoškoláci 

 

Annotation: This paper is focused on the evaluation of the position of the population of cohesion regions 

Moravskoslezsko and Opolskie within groups of Czech and Polish cohesion regions. During this paper there 
is to gradually analyze the development of population, the net disposable income per capita, standard of the 

living, rate of the unemployment and the share of university graduates in the adult population. The choice of 

the above indicators based not only on the availability of statistical data provided by the European Statistical 
Office, but also somewhat limited space, which the authors of the article available. For this reason, this 

paper is as an introduction to a much broader study, which is prepared by authors. Based on the analysis, the 

authors then concluded that although both regions belong more to the less populous units, so we can mainly 
Region Moravskoslezsko mark for the region, which in terms of living standards, disposable incomes and 

the level of unemployment among the top nine most developed regions. In one critical point, we can identify 

a relatively low proportion of university graduates in the adult population. On the contrary Region Opolskie 
in the three above-mentioned macroeconomic indicators moves periodically in the last third of our 

imaginary ladder. The only indicator in which it exceeds the level of the Region Moravskoslezsko, the 

proportion of university graduates in the adult population. 
 

Key words: net disposable income of household, GDP per capita in PPS, Moravskoslezsko, Opolskie, rate 

of the unemployment, NUTS 2, population, university graduates  
 

JEL classification: J31, R23 
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Specialisation, spatial concentration and diversification in Czech and Slovak regions 
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Anotace: Příspěvek se zabývá problematikou implementace vybraných metod hodnocení odvětvové 
struktury zaměstnanosti na regionální úrovni. K nejčastěji používaným metodám patří index specializace, 

lokalizační kvocient a hrubý index diverzifikace. Jejich implementací na reálných regionálních datech za 

české a slovenské kraje v roce 2012, byla empiricky ověřena obecná očekávání. Index specializace je ve 
všech krajích velmi nízký, lokalizační kvocient dosahuje vysokých hodnot v některých odvětvích zejména 

v regionech hlavních měst a hodnoty hrubého indexu diverzifikace dokládají nízkou míru diverzifikace. 

Prokázalo se, že regionální struktura zaměstnanosti má obdobné parametry v obou zemích. 

 

Klíčová slova: specializace, prostorová koncentrace, diversifikace, struktura zaměstnanosti 
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Annotation: This paper examines the issue of implementation of selected methods for evaluation ofsector 

employment structure on the regional level. The most used methods are the index of specialisation, the 
localisation quotient and the gross index of diversification. By their implementation on real data of the 

Czech and the Slovak regions in 2012 some general expectations were verified. The values of the index of 

specialisation are very low in all regions. High values of  the localisation quotient are reached in some 
sectors especially in capital regions and values of the gross index of diversification prove low rate of 

diversification. It was proved that regional employment structure has similar parameters in both countries. 

 
Key words: specialisation, spatial concentration, diversification, employment structure 
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Anotace: Článek se zabývá vývojem míry nezaměstnanosti v České republice, a to jak z národního, tak 

i regionálního pohledu. Cílem příspěvku je zhodnotit trendy ve vývoji národní a regionální míry 

nezaměstnanosti v letech 1993 až 2012. V článku byly využity čtvrtletní údaje o míře nezaměstnanosti 

z databáze Českého statistického úřadu. Současně byla provedena, na základě metody Hodrick-Prescottova 

filtru, dekompozice nezaměstnanosti na sezónní, cyklickou a strukturální složku. Z provedené analýzy jsou 

patrné významné rozdíly mezi regiony české ekonomiky. Získaná data také poukázala na fakt, že na celkové 
míře nezaměstnanosti má signifikantní podíl její strukturální složka. Současně bylo zjištěno, že celkovou 

míru nezaměstnanosti ovlivňovala během sledovaného období její cyklická složka, a to v obou směrech. 

 
Klíčová slova: Česká republika, Hodrick-Prescottův filtr, míra nezaměstnanosti, regionální disparity 

 

Annotation: This paper analyses trends in the unemployment rate in the Czech Republic, both from the 
national as well as the regional perspective. The aim of this paper is to assess trends in the development of 

national and regional unemployment rates between the years 1993 and 2012.  We applied quarterly data on 

unemployment from the Czech Statistical Office. We also performed, based on the method Hodrick-Prescott 
filter, decomposition of unemployment on its seasonal, cyclical and structural components. The analysis 

reveals significant differences between regions of the Czech economy. The data also show that the structural 

component has remarkable share in the total unemployment rate. It was also found that the overall 
unemployment rate was affected by its cyclical component in both directions during the observed period. 

 

Key words: Czech Republic, Hodrick-Prescott filter, regional disparities, unemployment rate 
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ANALÝZA TRHU PRÁCE V OBDOBÍ NEFUNKČNÍHO INFORMAČNÍHO 

SYSTÉMU O OBCÍCH ČR 

(NA PŘÍKLADU OBCÍ OKRESŮ BRUNTÁL A JESENÍK) 

Analysis of labour market during the period of non-functional information system communities Czech 

republic (the example of the Bruntál and Jeseník districts) 

MGR. ZDENĚK OPRAVIL - DOC. RNDR. VÁCLAV TOUŠEK, CSC. 

 

Katedra geografie 

Přírodovědecká fakulta 

Univerzita Palackého v Olomouci 

Department of Geography 

Faculty of Science 

Palacký University in Olomouc 

 

Anotace: V ČR od počátku roku 2005 funguje Informační portál Ministerstva práce a sociálních věcí, jehož 

cílem bylo vytvoření elektronického portálu, na kterém si mohou zájemci hledat zaměstnání vlastními 

silami. Vedlejším produktem portálu (informačního systému firmy OKsystem) jsou tzv. Statistiky, které 

umožňovaly analyzovat až do úrovně obcí situaci na trhu práce do konce roku 2011. Ministerstvo se poté 

rozhodlo v souladu se změnami ve výplatě sociálních dávek funkční informační systém opustit a zároveň 
vybudovat systém nový. To se nezdařilo, takže nyní nejsou k dispozici data umožňující analýzu situace na 

trhu práce za menší územní jednotky než okres. Autoři ve svém příspěvku proto navrhují, jak postupovat v 

období nefunkčního informačního systému při analýze zaměstnanosti a nezaměstnanosti v menších 
územních jednotkách (obce, správní obvody obcí s pověřeným obecním úřadem či s rozšířenou působností). 

 
Klíčová slova: informační systém, statistiky, trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost 

 

Annotation: Since the beginning of 2005 the Information portal of Ministry of Labour and Social Affairs is 
launched with the idea of creating electronic labour market, where applicants can look for jobs on their own. 

The side product of the portal (information system of the company OKsystem) is the so called Statistics, 

which enabled to analyse the situation on the labour market in the municipalities till the end of 2011. The 
ministry decided then in accord with changes in the issue of social benefits to leave the system and build a 

new one. That did not happen so far, therefore there are no data enabling the analysis of labour market in 

areas smaller than districts. The authors propose in their contribution how to act in the period of non-
functional information system in analyses of employment and unemployment in smaller spatial units 

(municipalities, areas of municipalities with authorised municipal office and municipalities with extended 

powers). 
 

Key words: information system, statistics, labour market, employment, unemployment 
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Annotation: The aim of this paper is to analyze the current state of the labour market in the region of South 

Bohemia. The main emphasis is the characteristics of the labour market developments in the last 7 years, 

focusing on the most prevalent forms of discrimination. Data were obtained through personal interviews 

with employees MPSV, LFS, CSO, Census and data files provided by them. Whithin the post there were 

characterized the most problematic districts, the proportion of high-risk groups (women, people ZP, over 
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55 graduates, long-term unemployed) and detailed characteristic of the age and educational attainment. In 

conclusion of the article, there are defined specific measures leading to increase employment in South 

Bohemia. 
 

Key words: labour market, discrimination, South Bohemia Region 

 
Anotace: Cílem příspěvku je analyzovat současný stav trhu práce v regionu jižních Čech. Hlavní důraz je 

kladen na charakteristiku vývoje trhu práce za posledních 7 let se zaměřením na nejčastěji se vyskytující 

formy diskriminace. Data byla získána na základě osobních rozhovorů se zaměstnanci MPSV, VŠPS, ČSÚ, 
SLDB a jimi poskytnutých souborů dat. V rámci příspěvku byly charakterizovány nejproblematičtější 

okresy, podíl rizikových skupin (ženy, osoby ZP, starší 55, absolventi, dlouhodobě nezaměstnaní) a detailní 

charakteristiky věku a vzdělání nezaměstnaných. V závěru práce jsou definována specifická opatření 
vedoucí ke zvýšení zaměstnanosti na jihu Čech. 

 

Klíčová slova: trh práce, diskriminace, Jihočeský kraj 
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Annotation: The goal of this paper is to analyze the current state of the labor market in the South Bohemian 
region characterizing the most common forms of perceived discrimination on the basis of field surveys. Data 

were collected from 168 respondents during the autumn 2013. Based on the analyzed data, it was found that 

most people experience discrimination around the age of 45 years and the most frequent forms of 
discrimination reported are age, gender, and possibly parenthood. An interesting finding was that 

discrimination in the labor market much more effect men than women. 

 
Key words: labor market, discrimination, South Bohemia Region 

 

Anotace: Cílem příspěvku je analyzovat současný stav na trhu práce v jihočeském regionu 
charakterizováním nejčastěji vnímané formy diskriminace na základě terénního šetření. Data byla získána od 

168 respondentů, během podzimu 2013. Na základě analyzovaných údajů bylo zjištěno, že nejvíce 

diskriminaci vnímají lidé ve věku kolem 45 let a dále jako nejčastější formu diskriminace uvádějí věk, 
pohlaví a případně rodičovství. Zajímavým zjištěním bylo, že se s diskriminací na pracovním trhu mnohem 

častěji setkávají muži oproti ženám. 

 
Klíčová slova: diskriminace, trh práce, Jihočeský kraj 

 

JEL classification: X12 
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VYUŽÍVANIE FLEXIBILNÝCH FORIEM PRÁCE NA SLOVENSKU PODĽA 

ÚDAJOV Z VÝBEROVÉHO ZISŤOVANIA PRACOVNÝCH SÍL 

The use of flexible forms of work in Slovakia according to the Labour Force Survey 

ING. ERIKA ĽAPINOVÁ, PHD. 

 

Inštitút ekonomických vied 

Ekonomická fakulta 

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 

Institute of Economic Sciences 

Faculty of Economics 

Matej Bel University Banska Bystrica 

 

Anotácia: V príspevku budeme analyzovať mieru využívania flexibilných foriem práce na Slovensku (práca 

na kratší pracovný čas, dočasná, príležitostná, sezónna práca, práca na zmeny, práca večer, v noci, cez 

víkend, práca nadčas, agentúrne zamestnávanie, práca na kratší pracovný čas), pričom budeme sledovať 
využívanie jednotlivými skupinami pracovníkov. Využívať budeme údaje z Výberového zisťovania 

pracovných síl, realizovaného Štatistickým úradom Slovenskej republiky. Následne sa pokúsime analyzovať 
príčiny rozdielov vo využívaní flexibilných foriem medzi jednotlivými skupinami. 

 

Kľúčové slová: flexibilné formy práce, flexibilné formy organizácie pracovného času, pozitívna a negatívna 
flexibilita práce 

 

Annotation: In this paper we analyze the rate of use of flexible forms of work in Slovakia (part-time work, 
temporary work, casual work, seasonal work, sift work, evening work, night work, Saturday work, Sunday 

work, working at home, overtime hours, part-time employment, temporary agency employment). We 

observe the use of flexible forms by different groups of workers. We will use data from the Labour Force 
Survey, conducted by the Statistical Office of the Slovak Republic. Subsequently, we will try to analyze the 

reasons for the differences in the use of flexible forms between different groups. 

 

Key words: flexible forms of employment, flexibility of working time, positive and negative flexibility of 

work 

 
JEL classification: J22 
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REGIONÁLNÍ ROZVOJ ČR VE VZTAHU K EU 

Regional development of the Czech Republic in relation to the European Union 

PROF. RNDR. RENÉ WOKOUN, CSC. 
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Anotace: Zapojení České republiky do integračního procesu vytvořilo vhodné podmínky pro posílení 

ekonomického růstu a tím i zvýšení ekonomické úrovně nejen celé ČR, ale i jednotlivých regionů. V článku 
je předložen návrh stěžejních úkolů pro regionální rozvoj ČR ve vztahu k Evropské unii nejen pro období 

2014-2020, ale i následující období. Rovněž jsou prezentovány návrhy na zlepšení konzistence kohezní 

politiky a strategií regionálního rozvoje v ČR.  
 

Klíčová slova: regionální strategie v ČR, regionální rozvoj, kohezní politika EU 

 
Annotation: The involvement of the Czech Republic into integration processes has created appropriate 

conditions for strengthening the economic growth and thereby the increase of the economic level of the 

country, but also of individual regions. In this paper, the proposal of key challenges for the regional 
development in relation to the European Union is presented, not only for 2014-2020, but also the following 
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period. Other presented proposals may help to improve the consistency of cohesion policy and regional 

development strategies in the country.  

 
Key words: regional strategy in the Czech Republic, regional development, cohesion policy EU 

 

JEL classification: R11 
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THE ROLE OF THE MANAGEMENT OF THE EUROPEAN COMMISSION 

AT SHAPING THE EU REGIONAL POLICY 

Úloha manažmentu Európskej komisie pri formovaní regionálnej politiky EÚ 
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Annotation: Regionálna politika EÚ sa priamo dotýka každodenného života takmer pol miliardy Európanov 

a zároveň predstavuje významnú položku ropočtu EÚ. Najvyplvňejšiu pozíciu v inštitucionálnom rámci EÚ 

v oblasti regionálne politiky tradične zohráva Európska komisia. Cieľom predloženého príspevku je vniesť 
“viac svetla” do rozhodovacích procesov manažmentu Európskej komisie v oblasti regionálnej politiky, 

keďže ide o jednu z oblastí, ktorá je verejnosťou, vrátane odborno-akademickej, vnímaná ako “čierna 

skrinka”. Predložený príspevok je založený na vlastnej, takmer šesťročnej skúsenosti z decíznej sféry 
Európskej komisie. Analýza identifikovala kľúčových predstaviteľov na manažérskych pozíciách, 

zodpovedných za rozhodnutia v oblasti regionálnej politiky a stručne ich právomocí v danej oblasti. 

Príspevok taktiež identifikuje a analyzuje šesť fáz cyklu strategického plánovania a programovania 

Európskej komisie ako aj štyri hlavné prístupy rozpočtového manažmentu Európskej komisie v oblasti 

regionálnej politiky. 

 
Key words: regional policy, management., European Commission 

 

Anotácia: The EU regional policy costs a significant part of EU budget and is influencing daily lives of 
almost half a billion of Europeans. The strongest position among in the EU institutional framework in the 

regional policy traditionally plays the European Commission.  The purpose of this paper is to bring ”more 

light” into the decision making process of the management of the European Commission in the area of EU 
regional policy, as this area is often perceived as a “black box” by the public, including professionals the 

academics dealing with the regional policy. The core of this paper is based on own almost six year 

professional experience from the top level decision making body of the European Commission. Our analysis 
identified the three main levels of the key decision makers responsible for the management of the EU 

regional policy and their responsibilities. The paper also identifies and analyzes six stages of the European 

Commission´s Strategic Planning and Programming Cycle and four main European Commission´s budget 
management approaches of the EU regional policy. 

 

Kľúčové slová: regionálna politika,  manažment, Európska komisia 
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HODNOCENÍ ÚČELNOSTI ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ: TEORETICKÁ 

A METODOLOGICKÁ VÝCHODISKA A PRAKTICKÁ APLIKACE 

Assessment of effectiveness of development projects: the theoretical and methodological framework 

and practical application 

DOC. RNDR. MILAN VITURKA, CSC. 
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Anotace: Článek se zabývá teoreticko-metodologickými východisky a praktickými nástroji hodnocení 

účelnosti veřejných investičních projektů v kontextu aplikace principu 3E. Hlavní pozornost je soustředěna 
na dva typy projektů: projekty výstavby/rekonstrukce silničních komunikací (liniový typ) a projekty 

regenerace brownfields (bodový typ). Shromážděné teoreticko-metodologické poznatky byly prakticky 
využity pro vytvoření originálních metodických přístupů založených na multikriteriálním hodnocení 

účelnosti uvedených typů projektů. V tomto ohledu byl jako optimální v případě silničních komunikací 

definován územně orientovaný přístup a v případě brownfields pak uživatelsky orientovaný 
stakeholderovský přístup. 

 

Klíčová slova: rozvoj, veřejný projekt, účelnost, dopravní infrastruktura, brownfields, zainteresovaná strana  
 

Annotation: The article deals with the theoretical and methodological approaches and the practical tools 

used for the evaluation of the effectiveness of public investment projects, in the context of the application of 
the principle 3E. The main attention is paid to two types of projects: projects of construction/reconstruction 

of roads (linear type) and projects of regeneration of brownfields (point type). The collected theoretical and 

methodological knowledge were practically used to create the original methodological approaches based on 

multi-criteria evaluation of the effectiveness of these types of projects. Regarding this, the territorially 

oriented approach was defined in the case of the roads and the user-oriented stakeholders´ approach in the 

case of the brownfields. 
 

Key words: development, public project, effectiveness, transport infrastructure, brownfields, stakeholder 

 
JEL classification: H43, R58 
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THE INFLUENCE OF THE HORIZONTAL REDISTRIBUTION MECHANISM 

UNDER THE GENERAL SUBSIDY UPON THE FINANCIAL SITUATION OF 

VOIVODESHIPS IN POLAND – STUDY RESULTS 

JAROSŁAW OLEJNICZAK, PH.D. 
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Annotation: The main objective of this paper was to conduct the analysis and the assessment of the 

significance of a equalisation and regional part of the general subsidy for the voivodeships in Poland. The 
study procedure encompass the analysis of the horizontal redistribution scale in the all 16 regions in Poland, 

the analysis of the financial situation of the voivodeships in the years 2008-2012, using the databases of the 

Ministry of Finances, and also the comparative analysis of initial indicators and the corrected indicators 
obtained as a result of excluding income streams resulting from the equalisation mechanism. Therefore, for 

the better understanding the importance of the subsidy redistribution mechanism, it was necessary to reduce 

the calculation elements of the indicators by their value. In the majority of cases omitting the subsidy in the 
calculation resulted in the deterioration of the budgetary indicators in the half of voivodeships. It should be 
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noticed that in the most extreme cases, the volume of subventions received was as much as twice the size of 

own revenue. This may attest to the striking maladjustment between the structure of regional income and the 

regional financing demands. It must be also noted that the outflow of proceeds under the pending ‘Robin 
Hood tax’ regulations – in the case of the Mazovian Voivodship(mazowieckie) – reached as much as a third 

of regional revenue, overall. This has the effect of greatly reducing the level of financing available for self-

governing regions. In the Mazovian Voivodeship, the adopted fiscal solution resulted in liquidity loss. 
 

Key words: equalisation, regional self-government budget, Robin Hood Tax 

 
JEL classification: H2, H7 
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ZÁVISLOST MEZI ÚČINNOSTÍ A ÚČELNOSTÍ PROJEKTŮ - PŘÍPAD ROP JV  

Dependency of efficiency and effectiveness in the regional development projects - Case ROP SE  
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Anotace: Příspěvek se zabývá vazbou mezi účinností (efektivností) a účelností regionálních rozvojových 

projektů. Navržený teoretický přístup je ilustrován na souboru projektů registrovaných jako žádosti o 
podporu v operačním programu ROP Jihovýchod.  Účinnost je měřena prostřednictvím identifikace 

investičních nákladů na jednotku výstupu, účelnost prostřednictvím standardizovaně zpracované CBA. 

Závislost je identifikována prostřednictvím korelační analýzy.  
 

Klíčová slova: hodnocení projektů, účinnost (efektivnost), účelnost    

 
Annotation: The paper deals with the relation between efficiency and effectiveness of regional development 

projects. The suggested theoretical approach is illustrated on a set of projects registered as a request for 

assistance from Regional Operating Program South-East. Efficiency is measured by identifying the 
investment cost per unit of output, efficiency by standardized cost-benefit analysis. A potential dependency 

is identified by means of correlation analysis. 

 
Key words: project evaluation, efficiency, effectiveness  
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Annotation: The paper aims at analyzing the significance of EU funds in the creation of sport and 

recreation infrastructure in Poland in the context of the Cohesion Policy. The research has been conducted 

on the basis of data derived from the official websites of the Regional Operational Program for Kujawsko-
Pomorskie Voivodship 2007-2013 (ROP WKP). The information on applications approved by the European 
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Commission in the 2007-2013 programming period available at the websites have been currently upgraded 

and monitored. In order to achieve the aim of a research analysis have included all investments in sport and 

recreation infrastructure financed from EU funds. From database, which contained 6,117 applications 
implemented under the Cohesion Policy, 227 applications related to sport and recreation infrastructure have 

been analyzed. It has been proved in the paper that EU funds have contributed significantly to the creation of 

sport and recreation infrastructure improving, among others, quality of life.   
 

Key words: Poland, Cohesion Policy, EU funds, sport and recreation infrastructure, quality of life 

 

JEL classification: O21, R1, R5 
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REGIONAL DISPARITIES IN USE OF FUNDS FROM OPERATIONAL 
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Annotation: An unsatisfactory environmental situation is one of the reasons of unsteady regional 

development and emergence of regional disparities in the Czech Republic. The article is aimed at the 
regional disparities in the use of the financial resources from the Operational Program Environment in the 

Czech Republic in the programing period 2007 – 2013. The analysis is based on the dependence between the 

data from Ministry of Environment of the Czech Republic that are published during the implementation of 

the Operational Program Environment and the regional statistical data from the Czech Statistical Office 

focused on environmental issues. Results show that the allocation of the financial resources from the 

Structural Funds is distributed quite unevenly along the individual regions NUTS 3 in the Czech Republic. 
Moreover, some regions NUTS 3 show funding disproportional with the state of their environment. 

Consequently, differentiation between regions might deepen in the future.  

 
Key words: regional disparities, Operational program Environment, structural funds, environment, NUTS 3 

 

Anotace: Neuspokojivý stav životního prostředí je jedním z důvodů nerovnoměrného regionálního rozvoje 
a vzniku regionálních disparit v České republice. Příspěvek se zaměřuje na regionální rozdíly v čerpání 

finančních prostředků z Operačního Programu Životní Prostředí v České republice v programovém období 

2007 – 2013. Analýza je založena na závislosti mezi daty Ministerstva Životního Prostředí, které jsou 
publikovány během realizace Operačního Programu Životní Prostředí a údaji z regionálních statistik 

Českého statistického úřadu, zaměřených na environmentální problematiku. Výsledky ukazují, že 

přidělování finančních prostředků ze Strukturálních Fondů je rozloženo zcela nerovnoměrně mezi 
jednotlivými kraji České republiky. Navíc, některé kraje vykazují financování nevyvážené se stavem jejich 

životního prostředí. Tudíž by se mohly nerovnosti mezi regiony v budoucnu prohlubovat. 

 
Klíčová slova: regionální disparity, Operační program Životní prostředí, strukturální fondy, životní 

prostředí, kraje 
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Anotace: Snahou článku je představit koncept veřejné podpory, jež je nepříliš diskutovaný, navzdory faktu, 

že je všeobecným pravidlem ovlivňujícím toky veřejných zdrojů všech států evropského společenství 
a jejich obyvatel. Veřejná podpora, tj. podpora, jež vykazuje určité selektivní znaky a je poskytována 

z veřejných zdrojů je neslučitelná s vnitřním trhem Společenství.  Aplikace unijní legislativy je 

demonstrována na úzkém vymezení veřejné podpory s cílem prokázat nejednoznačnost definice a paradoxy 

ve využití v našem systému.   

 

Klíčová slova: veřejná podpora, veřejné subjekty, projekt EU 
 

Annotation: The aim of the article is to introduce the less discussed concept of state aid, which affects the 

public resources of all European countries and its residents. State aid is an aid that is selective and is 
provided from public sources. It is incompatible with the internal market of the European Union.  

Application of EU legislation in Czech Republic is demonstrated on a narrow definition of state aid in order 

to demonstrate the definitions, which is not clear, and paradoxes in use. 
 

Key words: state aid, public autonomies, EU project  
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South Moravian and Moravian-Silesian region in national TV reporting: selected aspects 
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Anotace: Ačkoliv televizní zpravodajství představuje značně důležitou kategorii, jeho prostorové implikace 

bývají často opomíjeny. V tomto článku se pokoušíme prozkoumat vybrané aspekty televizních portrétů 

Jihomoravského a Moravskoslezského kraje. Cílem článku je tematická analýza a komparace příspěvků 
z celostátních televizních zpravodajství vztažených k Jihomoravskému a Moravskoslezskému kraji. Tyto 

regiony jsou charakterizovány rozdílnými kvalitami, což se odráží také v televizním zpravodajství. Zatímco 

témata vztažená k Moravskoslezskému kraji byla především hospodářského a environmentálního charakteru, 
pro Jihomoravský kraj bylo typických více témat zachycujících život tohoto regionu. K vyjádření rozdílů 

v televizním zpravodajství vztaženém k oběma zkoumaným regionům se ukázala jako užitečná 

korespondenční analýza. 
 

Klíčová slova: NUTS III regiony, Moravskoslezský kraj, Jihomoravský kraj, média, TV zprávy, 

korespondenční analýza, gatekeeping 
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Annotation: Albeit TV reporting constitutes enormously important category, its spatial implications are 

often neglected. In this article we will attempt to examine selected aspects of TV portrayals of South 

Moravian and Moravian-Silesian regions. The objective of this article is to analyse and compare the 
thematic contributions of national TV reporting related to South Moravian and Moravian-Silesian regions. 

These regions can be characterised by different qualities, which finds its projection also in TV reporting. 

While the topics related to Moravian-Silesian region proved to be mainly of economic and environmental 
character, in case of South Moravia the researched themes were much more motley. To express differences 

in TV reporting related to both examined regions, correspondence analysis turned out useful. 

 
Key words: NUTS III regions, Moravian-Silesian Region, South Moravian Region, media, TV news 

reporting, correspondence analysis, gatekeeping 

 
JEL classification: R10, M30, B50 
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Anotácia: Marketing sa v posledných rokoch etabloval vo verejnej správe na Slovensku, či už na úrovni 

štátnej správy, respektíve samosprávy. V príspevku sa zameriavame predovšetkým na uplatňovanie 
marketingu miest a regiónov v územnej samospráve. Cieľom analýzy je zistiť implementáciu 

marketingových aktivít v krajských mestách v Slovenskej republike. Zo zistení vyplynulo, že marketing je 

využívaný vo všetkých krajských mestách na Slovensku, avšak v rôznej forme, rozsahu a s odlišnou 
zodpovednosťou. Ďalej poukazujeme na diskrepantné chápanie marketingovej komunikácie v jednotlivých 

mestách vzhľadom k tomu, že na mestských úradoch je diferentný počet pracovísk s heterogénnou 

zodpovednosťou v rámci organizačnej štruktúry. V závere zdôrazňujeme potrebu diskusie o cieľoch 
a úlohách aktivít mestského a regionálneho marketingu. 

 

Kľúčové slová: samospráva, marketing, implementácia 
 

Annotation: Marketing has in recent years established itself in public administration in Slovakia, whether at 

state level, or local government level respectively. This paper mainly focuses on the application of 
marketing to cities and regions in local government. The objective of the analysis is to assess the 

implementation of marketing activities in regional towns in the Slovak Republic. The findings showed that 

marketing is used in all regional cities in Slovakia, but in a different form, scale and with different levels of 
responsibilities. Furthermore, we will point out the discrepancies and inconsistencies of understanding 

marketing communication in different towns due to the fact that the number of local authorities vary 

from town to town; the number of departments and the level of responsibilities within the organizational 
structure too differ. In conclusion, we emphasize the need to discuss the objectives and tasks of the activities 

of urban and regional marketing. 

 
Key words: local government, marketing, implementation 
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NOVÉ TRENDY ONLINE MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE JAKO 

PROSTŘEDEK PRO ZVYŠOVÁNÍ ATRAKTIVITY MĚST A OBCÍ 

V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI 

New trends in online marketing communication as a tool for increasing attractiveness 

of municipalities in Moravian-Silesian region 
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Anotace: Tento příspěvek se zabývá marketingem měst a obcí a jeho moderními formami, které probíhají 

v online prostředí pomocí sociálních médií. Jedná se o komplementární součást komunikačního mixu, jejíž 

význam neustále narůstá tak, jak roste množství lidí, kteří jsou považováni za členy internetové populace 

v České republice. Důležitost marketingu v prostředí veřejné správy již mnozí autoři jasně prokázali. Cílem 

tohoto příspěvku je zhodnotit využívání sociálních médií v komunikaci municipalit a na základě výzkumu 
současné situace na území Moravskoslezského kraje odkrýt možnosti budoucího vývoje pro všechny 

územně samosprávní celky v České republice. V teoretické části je často použita analogie 

k podnikohospodářské sféře, jelikož se téma online komunikace obce v odborných a vědeckých publikací 
nevyskytuje tak frekventovaně, jak by si zasluhovalo. V praktické části byly využity statistické metody, jako 

jsou průměry, frekvence, korelace a shluková analýza. Data byla zpracována pomocí softwaru SPSS. 
Analýza současného stavu ukazuje na značné mezery ve využívání sociálních médií jako komunikačního 

nástroje v prostředí měst a obcí. Rovněž byly nalezeny subjekty, které užívají tento nástroj velmi dobře 

a budují úspěšně svou image komunikující samosprávy, čímž zvyšují svou atraktivitu. Tyto obce pak byly 
vybrány pro podrobnější analýzu tak, aby mohly posloužit jako modelové příklady ostatním. 

 

Klíčová slova: komunikace měst a obcí, marketing území, online marketing, place marketing, sociální 
média 

 

Annotation: This paper deals with municipality marketing and its modern forms which are happening 
online via social media.  This complementary part of a communication mix is constantly growing together 

with an increase of internet population in the Czech Republic. Many authors already showed the importance 

of marketing in public sector.  The overall objective of this paper is to evaluate the options of 
communication of the municipalities by using social media and discover possible future developments for 

all local authorities in the Czech Republic on the basis of research of the current situation in the Moravian-

Silesian region.  The topic of online communication on local level does not occur frequently in expert and 
academic publications even though it deserves it. That is why in the theoretical part an analogy to the 

business – economic sphere is used.  In the practical part are used statistics methods such as average, 

frequencies, correlation analysis and cluster analysis. The data were processed by SPSS software. The 

analysis of present state shows significant gaps in using social media as a tool for communication on the 

level of local bodies. At the same time there were found subject which use such communication tool in 

a very good way and successfully build the image of a city which communicates - by doing this they 
increase their attractiveness. These cities were chosen for more detailed analysis so that they can be used as 

model examples for the rest. 

 
Key words: communication of municipalities, territorial marketing, online marketing, place marketing, 

social media 

 
JEL classification: M31 
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THE CORPORATE ENVIRONMENT OF  MUNICIPALITIES 

Podnikatelské prostředí obcí 

ING. MIROSLAVA VAŠTÍKOVÁ - ING. KATEŘINA MATUŠÍNSKÁ, PH.D. 
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Annotation: This article presents outputs of a primary research aimed on the analysis of the corporate 

environment quality and standards of communication between the municipality and resident small and 
medium enterprises (SME). An inductive approach, theoretical discourse on the role of the municipality in 

creation of corporate environment that is based on marketing of municipalities and descriptive primary 

research with analysis of obtained results was used in the article. Municipalities were divided into two basic 

categories according to the number of inhabitants (up to 6 thousand inhabitants and over 6 thousand 

inhabitants) for the marketing research purposes. 

 
Key words: corporate environment of a municipality, small and medium enterprises (SME), marketing 

research  

 
Anotace: Článek byl primárně zaměřen na prezentaci výsledků primárního marketingového šetření 

posuzujícího kvalitu podnikatelského prostředí obce a úrovně komunikace obce s organizacemi  malého 

a středního podnikání se sídlem na jejich území. Článek obsahuje teoretické pojednání o úloze obcí ve 
vytváření podnikatelského prostředí a analýzu získaných výsledků z primárního šetření. Pro potřeby 

výzkumy byly obce rozděleny do dvou kategorií dle počtu obyvatel (obce do 6 000 obyvatel a obce nad 

6 000 obyvatel).  
 

Klíčová slova: podnikatelské prostředí obce, malí a střední podnikatelé, marketingový výzkum 

 
JEL classification: M31, H40 
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VEŘEJNÉ SLUŽBY Z POHLEDU UŽIVATELE 

Public services – user view 

ING. SVATAVA NUNVÁŘOVÁ, PH.D. 
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Anotace: Článek prezentuje aspekty poskytování veřejných služeb a jejich kvality. Podrobněji se věnuje 

Mystery shoppingu jako jedné z metod zvyšování kvality veřejných služeb. Identifikovány jsou kategorie, 
které mají vliv na vnímání kvality poskytované veřejné služby zákazníkem u využívání služeb městského 

úřadu. 

 
Klíčová slova: veřejná služba, kvalita veřejných služeb, mystery shopping, územní samosprávný celek 

 

Annotation: The paper presents aspects of providing of public services and their quality. The paper deals in 
detail with Mystery Shopping as a method of improving the quality of public services. They are identified 

categories that have an impact on the perception of quality of public services by using the services at the 

municipal office. 
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Key words: public service, public service quality, mystery shopping, local government 

 

JEL classification: H7 
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POSTAVENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V OBCIACH  SLOVENSKA 

The position of municipal council in municipalities in Slovakia 

ING. IVANA GECÍKOVÁ, PHD. 
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Anotácia: Obecné zastupiteľstvo je orgánom obce s viacerými významnými kompetenciami v oblasti 

určovania zásad nakladania s majetkom obce, schvaľovania rozpočtu obce a jeho úprav, ako aj záverečného 

účtu. Medzi významné kompetencie, ktorými môže obecné zastupiteľstvo rozhodovať a súčasne riadiť  
rozvoj obce, je schvaľovanie rozvojových dokumentov, akými sú územný plán obce či program 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce a iné. Z hľadiska rozhodovania je preto dôležitá štruktúra 

poslancov, ktorí obecné zastupiteľstvo tvoria. Príspevok poukazuje na štruktúru poslancov zastupiteľstva vo 
vybraných obciach Slovenska, najmä z hľadiska ich profesijného zamerania, vzdelania či dĺžky pôsobenia 

vo funkcii poslanca. Príspevok prezentuje, ako si obecné zastupiteľstvá v respondovaných obciach kreujú 

svoje odvodené orgány, ktoré im pomáhajú pri tvorbe rozvojových rozhodnutí. 
 

Kľúčové slová: obecné zastupiteľstvo, poslanec, verejná funkcia, rozvoj, komisie 

 
Annotation: The municipal council is the body of municipality with several important competencies in area 

of determining the principles of municipal property management, of approval of the municipal budget and 

its changes, as well as the final account. Significant competencies with which the municipal council may 
manage and decide about municipality development, is the approval of development documents, such as 

landscape plan or program of economic and social development of the municipality and others. In terms of 

decision-making is therefore important structure of councilors who constitute the local council. The 
contribution highlights the structure of council members in selected municipalities in Slovakia, particularly 

in terms of their professional careers, education or length of tenure as a Member. The paper presents as 

a municipal councils in responded municipalities establish their derived, which assists them in making 
development decisions. 

 

Key words: municipal council, Member, public function, development, commissions 
 

JEL classification: H70, H11 
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Perceptions of ethics of elected and executive representatives of local self-government 
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Anotácia: V prostredí verejnej správy existuje etická infraštruktúra, ktorej súčasťou je presadzovanie 

určitých etických noriem správania. V podmienkach Slovenska existujú etické štandardy a kódexy správania 
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sa pre volených a výkonných pracovníkov verejnej správy. Tieto normy nie sú síce  kodifikované, ale na 

druhej strane tým môžu pružnejšie reagovať na prípadné zmeny alebo nové okolnosti. Dodržiavanie 

etických noriem nekontroluje žiadny špeciálny kontrolný orgán, ale verejná mienka. Práve verejná mienka je 
tým nástrojom, ktorý „kontroluje“ dodržiavanie etických noriem a kódexov. Cieľom príspevku je zhodnotiť 

ako vnímajú etiku volených a výkonných predstaviteľov miestnej samosprávy obyvatelia.  

 
Kľúčové slová: obyvateľstvo, etická infraštruktúra, poslanci zastupiteľstva, starosta 

 

Annotation: In the area of public administration, there is an ethical infrastructure, which includes the 
promotion of certain ethical norms of behavior. In Slovakia there are ethical standards and codes of conduct 

for elected and executive staff in the public administration. These standards are not codified, although, on 

the other hand it can react more flexibly to any changes or new situations. Adherences to ethical standards 
doesn´t control any special control body, but the public opinion. Public opinion is just the tool that "control" 

adherence to ethical standards and codes. The aim of this paper is to evaluate perceptions of ethics of elected 

and executive representatives of local – self – government from the viewpoint of inhabitants.  

 

Key words: inhabitants, ethic infrastructure, members of council, mayor 

 
JEL classification: H70, H11 
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Municipal creditworthiness as a determinant of development 
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Anotácia: Bonita obce všeobecne zahŕňa hlavne dobrú kvalitu, vysokú hodnotu alebo povesť. Predstavuje 

zhodnotenie a  kumulované vyjadrenie kvalitatívnych a kvantitatívnych parametrov obce a môžeme ju 
hodnotiť na úrovni celoštátnej, veľkostnej a územnej. Je tvorená (podmienená) tromi aspektmi – 

hospodárením obce podľa rozpočtu, majetkom obce, rozvojovými podmienkami obce. Pri jej stanovení je 

možné využiť viacero metód – najčastejšie ide o finančnú a  majetkovú analýzu. Hodnotenie sa interpretuje 
na určitej škále – bonita zlá, nízka, problematická, dobrá, vysoká. Bonita má  výraznú relevanciu 

k rozvojovým možnostiam a udržateľnosti rozvoja, k efektívnosti a stabilite fungovania obce a tiež je 

východiskom pre komparáciu  obcí benchmarkingovým prístupom. Príspevok na základe metodického 
postupu uplatnenému aj v Českej republike  upraveného o výber relevantných ukazovateľov k cieľu 

skúmania a rozvinutého o ďalšie ukazovatele analyzuje a hodnotí bonitu 32 vybraných obcí SR. Cieľom 

skúmania je overenie dvoch závislosti:  medzi veľkosťou obce a hodnotou bonity; prosperitou územia 
a hodnotou bonity. Na základe ukazovateľov tvoriacich bonitu je možné  hodnotiť aj kapacity obce pre 

miestny rozvoj.      

   
Kľúčové slová: bonita obce, segmenty bonity, miestny rozvoj 

 

Annotation: Creditworthiness of municipality generally consists mainly of good quality, high value or 
reputation. It is an assessment and cumulative expression of qualitative and quantitative parameters of the 

municipality and it can be assessed at the national, territorial and size level. It is created (determined) by 
three aspects - management of the municipality under budget, municipal property and developing conditions 

of the municipality. During its determination, it is possible to use multiple methods - most often it concerns 

the financial and equity analysis. The rating is interpreted at a certain scale – bad, low, problematic, good, 
high. Creditworthiness has a strong relevance to development opportunities and sustainable development , 

the efficiency and stable operation of the municipality and also provides the basis for comparing municipal 

benchmarking approach. The paper based on the methodology applied also in the Czech Republic, amended 
by the selection of relevant indicators for objective examination and developed by other indicators analyzes 
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evaluates the creditworthiness of the 32 selected municipalities in Slovakia . The aim of the study is to 

verify the two dependencies: the size of the village and the value of creditworthiness; prosperity of area and 

value of assessments. Based on the indicators constituting the creditworthiness can also evaluate the 
capacity of municipalities for local development. 

 

Key words: municipality creditworthiness, segments of creditworthiness, local development 
 

JEL classification: H72, R58 
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Anotace: Příspěvek se zabývá hodnocením zadluženosti obcí, možností využití různých ukazatelů 
zadluženosti. Metodika je založena na hodnocení ukazatelů zadluženosti jak těch využívaných 

Ministerstvem financí ČR tak i zvolených dalších dvou ukazatelů postihujících jak roční náklady na 

dluhovou službu tak celkové zadlužení obce. Výpočty jsou provedeny za rok 2012. Výsledkem výzkumu je 
identifikace obcí s problematickým zadlužením. Dalším výstupem výzkumu je též identifikace 

problémových míst při hodnocení výsledků jednotlivých ukazatelů a zhodnocení vhodnosti jejich použití.  

 

Klíčová slova: rozpočet obce, deficit, dluh, hodnocení zadluženosti 

 

Annotation: The paper deals with the municipal indebtedness, with the possibility of using different 
indebtedness indicators. The methodology is based on the evaluation indebtedness indicators as those used 

by the Ministry of Finance as well as other two indicators affecting both the annual cost of debt service and 

total debt of the municipality. Calculations are made for the outcomes of fiscal year 2012. Outcome of the 
research is to identify communities with problematic debt. Another outcome of the research is also 

identifying bottlenecks in the assessment of individual indicators and assess their suitability. 

 
Key words: municipal budget, deficit, debt, debt rating 
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Anotácia: Cieľom príspevku bolo vyhodnotiť vývoj finančnej sebestačnosti miestnych samospráv 

v Slovenskej republike za regióny NUTS III v období rokov 2002 až 2012. Zámerom bolo odhaliť regióny, 

v ktorých sú miestne samosprávy dlhodobo najmenej finančne autonómne a identifikovať možné príčiny 
daného stavu. Dlhodobo podpriemerné hodnoty miery finančnej sebestačnosti vykazovali miestne 
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samosprávy v prešovskom, v košickom regióne a tiež podpriemerné hodnoty vykazovali miestne 

samosprávy v banskobystrickom regióne. Uvedené regióny sa vyznačujú aj vysokou mierou 

nezamestnanosti v porovnaní s ostatnými regiónmi SR. V príspevku je kvantifikovaná miera závislosti 
medzi finančnou sebestačnosťou miestnych samospráv v regiónoch NUTS III a HDP na obyvateľa a mierou 

nezamestnanosti v regiónoch NUTS III. Na základe parciálnych výsledkov analýzy možno dedukovať, že 

rast HDP na obyvateľa a zníženie nezamestnanosti v spomenutých regiónoch by mohli napomôcť k rastu 
miery finančnej sebestačnosti miestnych samospráv.  

 

Kľúčové slová: finančná autonómia, miestne samosprávy, regióny, HDP na obyvateľa, nezamestnanosť. 
 

Annotation: The aim of this paper was to evaluate the financial autonomy of local governments in the 

Slovak Republic by NUTS III regions from 2002 to 2012. Intention was to reveal regions where local 
governments are long term the least financially autonomous and identify possible causes of this condition. 

Below-average figures of the financial autonomy reached local governments in the Prešov region, Košice 

region and also below-average values showed local governments in the Banská Bystrica region. These 

regions are characterized by a high unemployment rate compared to the other regions of Slovakia. The paper 

quantifies the dependency ratios between the financial autonomy of local governments in NUTS III regions 

and GDP per capita and unemployment rates in NUTS III regions. Based on partial results of analysis can be 
deduced that the increase of GDP per capita and reduction of unemployment rate at mentioned NUTS III 

regions in the Slovak Republic could help to increase the level of financial autonomy of local governments. 

 
Key words: financial autonomy, local governments, regions, GDP p.c., unemployment 
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Anotácia: Miestne samosprávy v podmienkach Slovenska môžu samostatne hospodáriť so svojim 

majetkom. Jednou z foriem, akou samosprávy majetok využívajú je zakladanie podnikov s majetkovou 

účasťou. Napriek tomu, že toto právo je zakotvené v platnej legislatíve, v podmienkach Slovenska 
neexistuje priama právna úprava hospodárenia podnikov s majetkovou účasťou miest, čo v praxi vedie 

k vzniku množstva problematických oblastí. Cieľom príspevku bolo analyzovať vybrané determinanty 

hospodárenia podnikov s majetkovou účasťou miest a podpornou argumentáciou zadefinovať postoje 
k vybraným otázkam hospodárenia týchto podnikov. Kľúčovou metódou bola Delfská metóda postavená na 

dosahovaní názorového konsenzu expertov z teoretického prostredia a praxe. Analýzou bolo zistené, že 

podniky s majetkovou účasťou miest majú zväčša formu s.r.o. Účelom zakladania podnikov bola najmä 
správa mestského majetku a komerčné aktivity nesúvisiace s výkonom kompetencií, čo je do budúcnosti 

žiaduce zmeniť. Mestá majú tendenciu byť 100%-ným vlastníkom najmä pri s.r.o. a tento trend by mal 

zostať zachovaný. V prípade výsledku hospodárenia, až tretina podnikov dosahovala stratu, pričom medzi 
expertami panuje názor, že tieto podniky by mali byť v budúcnosti zlikvidované alebo transformované. 

Podiely na zisku do mestských rozpočtov odvádzajú najmä podniky zamerané na výkon kompetencií 

a nakladanie so ziskom (jeho odvádzanie do rozpočtu mesta alebo spätné investovanie do podniku) by sa 
malo odvádzať od okolností, rozhodnutím poslancov MZ. Zo sledovaných podnikov až 64% je na rozpočty 

miest naviazané dodávateľsko-odberateľskými vzťahmi. Ceny za služby poskytované podnikmi mestu by 

mali byť odvodené od reálnych nákladov a výhodné pre obe strany. Implementácia spomenutých zásad by 

mala viesť k efektívnejšiemu hospodáreniu podnikov s majetkovou účasťou miest. 
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Kľúčové slová: podniky s majetkovou účasťou miest, majetok miest, manažment samospráv 

 

Annotation: Local self-governments in Slovakia have the right to manage their property, while setting up 
an enterprise with the municipal property share is one of the eligible forms. Despite the fact that law 

stipulates this right, there is no direct legislation covering the enterprises, what in practice leads to many 

issues. The objective of this paper was to analyze selected determinants of the enterprises and to define 
approaches towards selected issues of their management. Delphi method, based on reaching consensus of 

experts from the theory and practice, was the key method used in the study. The analysis proved that the 

enterprises have usually a form of ltd. and they are mainly oriented on the municipal property management 
and commercial activities, not connected to the self-government competencies. Preferably this will change 

in the future. Municipalities usually own 100% of ltd. enterprises and this trend should be preserved. Almost 

one third of the enterprises reached a loss, what lead to the conclusion that these enterprises need to be either 
liquidated or transformed. Especially those enterprises oriented on self-government competencies pay 

a share on their profit to the municipal budgets, while the members of municipal council should adopt the 

decision about profit. 64% of enterprises are linked to the municipal budgets by the supplier relations, while 

prices for the provided services should be based on the real costs and, additionally, beneficial for both parts. 

Implementation of the approaches should lead to the more effective management of these enterprises. 

 
Key words: enterprises with the municipal property share, municipal property, management of self-

government 

 
JEL classification: H70 
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Anotace: Příspěvek se zabývá aktuální tématikou meziobecní spolupráce v regionu Jihočeského kraje. 

Nynější pojetí regionální politiky jako činnosti, jejímž úkolem je přispívat ke snižování disparit mezi 
úrovněmi rozvoje jednotlivých regionů a zabezpečování jejich harmonického rozvoje, zdůrazňuje i vyžaduje 

nutnost spolupráce měst, obcí, mikroregionů a regionů při rozvoji daného prostoru. Hlavním cílem 
příspěvku je celková analýza problematiky meziobecní spolupráce v kontextu regionálního rozvoje 

a regionální politiky města Český Krumlov. Analyzováno je jak vlastní zapojení města Český Krumlov do 

meziobecní spolupráce, tak financování městem uskutečňovaných forem spolupráce. 
 

Klíčová slova: Český Krumlov, meziobecní spolupráce, obec, regionální politika, regionální rozvoj, 

rozpočet obce 
 

Annotation: The paper deals with current topic of the issue of intermunicipal cooperation in the South 

Bohemia Region. In the current concept of regional politics as an activity, the main purpose of which is to 
reduce disparities in development of individual regions and to ensure their harmonious development, 

emphasis is also laid on cooperation of towns, municipalities, microregions and regions in development of 

a given area. The primary aim of the paper is overall analysis of the issue of intermunicipal cooperation in 
the context of regional development and regional policy of the town of Český Krumlov. It is analyzed 

involvement of the town of Český Krumlov into intermunicipal cooperation and also funding of all forms 

used by the town. 
 

Key words: budget of municipality, Český Krumlov, intermunicipal cooperation, municipality, regional 

development, regional policy 
 

JEL classification: R11 
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PODPORA ROZVOJE MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE V ČR 

Support for the development of inter-municipal cooperation in the Czech Republic 

ING. MAREK JETMAR, PH.D. 

 

Svaz měst a obcí České republiky  Unions of Towns and Municipalities of the CR 

 

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. College of Regional Development 

 

Anotace: Článek se zabývá problematikou podpory meziobecní spolupráce v České republice. Přináší 

informace o průběhu realizaci projektu Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci 

území správních obvodů obcí s rozšířenou působností a o základních zjištěních z doposud realizovaných 

šetření. Ze získaných poznatků vyplývá vysoký zájem obcí a měst o problematiku meziobecní spolupráce, 

vysoký potenciál k jejímu dalšímu rozvoji. Jako příznivé se jeví i vytvoření nové formy meziobecní 

spolupráci v území obcí s rozšířenou působností (ORP) – budoucím „malých“ okresech, která by výrazně 
posílila postavení obcí. 

 

Klíčová slova: obce, města, meziobecní spolupráce 
 

Annotation: The article deals with the support of inter-municipal cooperation in the Czech Republic. It 

provides information on the progress of the System project to support the development of inter-municipal 
cooperation in the Czech Republic within the administrative districts of municipalities with extended 

powers. The article presents the major findings of the research carried out so far. The findings show a high 

interest of municipalities and cities in the issue of inter-municipal cooperation, a high potential for further 
development. As seems to be favorable and the creation of new forms of inter-municipal cooperation in the 

territory territorial district of municipality with extended power (future “small” district), which would 

greatly enhance the status of all municipalities (towns and villages). 
 

Key words: municipalities (towns, villages), inter-municipal cooperation 

 
JEL classification: R38, R58 

******* 

ÚZEMNÍ VYMEZENÍ REGIONŮ V ČESKÉ REPUBLICE VE VZTAHU 

K REFORMĚ VEŘEJNÉ SPRÁVY 

Definition of regions in the Czech Republic in relation to Public administrative reform 

DOC. JUDR. ING. RADEK JURČÍK, PH.D. 

 

Ústav práva a humanitních věd 

Provozně ekonomická fakulta  
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Department of Law and Social Science 

Faculty of Business and Economics 

Mendel University in Brno 

 

Anotace: V příspěvku autor analyzuje územní členění České republiky z hlediska územní samosprávy, 

(členění na vyšší územní samosprávné celky), kraje jako správní obvody podle zákona o územním členění 
státu a členění České republiky z hlediska EU na NUT2. V rámci roztříštěnosti územního členění státu 

a různých územních vymezení nadkrajů, velkých a malých krajů, územních obvodů okresů a obcí 
s rozšířenou působností je poukázáno na praktické problémy při výkonu veřejné moci. V daných 

souvislostech autor dává doporučení ke sjednocení územního členění a souvislosti s regionální politikou. 

 
Klíčová slova: územní členění, kraj, reforma veřejné správy, regiony, NUT2, regionální politiky  
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Annotation: This paper deals with analyse of regional division of the Czech Republic with a view to 

municipal authorities (region´s divisions), regions as administrative districts according to Law on regional 

division and division of the Czech Republic with the view of the EC on NUTS 2. In the framework 
fragmentation of regional division of the Czech Republic and different regional divisions state regions, large 

regions and small regions, district and municipalities with extended powers we point out practical problems 

concerning execution of public power. In framework of above mentioned conditions author gives 
recommendations for the unification of regional division and author point out on regional politics. 

 

Key words: regional division, region, reform of public administration, districts, NUTS2, regional politics 
 

JEL classification: R11, R50, H77 
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VYBRANÉ SOCIOEKONOMICKÉ CHARAKTERISTIKY 

MIKROREGIONU RAJHRADSKO 

Selected socio-economic characteristics of the microregion of Rajhradsko 

BC. IVA DVOŘÁKOVÁ 

 

Katedra regionální ekonomie a správy 

Ekonomicko-správní fakulta  

Masarykova univerzita  

Depart. of Regional Economics and Administration 

Faculty of Economics and Administration  

Masaryk University 

 

Anotace: Článek se zabývá územím mikroregionu Rajhradsko, které se nachází v Jihomoravském kraji. 
Mikroregion Rajhradsko je dobrovolný svazek pěti obcí, který vznikl za účelem dlouhodobé spolupráce na 

celkovém rozvoji území. Hlavním cílem příspěvku je analýza demografických a ekonomických údajů 

daného mikroregionu a jejich následná interpretace. V textu je analyzován vývoj obyvatel v jednotlivých 

obcích mikroregionu v letech 2002 až 2012, včetně současné vzdělanostní struktury obyvatelstva. Pozornost 

je věnována také podnikatelským subjektům, u kterých převažuje činnost velkoobchodní a maloobchodní 

následovaná stavebnictvím a průmyslem. Přestože mikroregion Rajhradsko se prezentuje jako turistický 
region, je zde zastoupení subjektů podnikajících v činnostech spojených s cestovním ruchem poměrně malé. 

 

Klíčová slova: mikroregion Rajhradsko, mikroregion, dobrovolný svazek obcí, Jihomoravský kraj, 
ekonomická aktivita 

 

Annotation: The article deals with the territory of the microregion of Rajhradsko which is located in the 
South Moravian Region. The Rajhradsko microregion is voluntary association of five municipalities that 

was established for the purpose of long-term cooperation with development of the region. The main 

objective of this contribution is to analyze demographic and economic data of the microregion and 
subsequently to interpret them. The development of the population in each municipality of the microregion 

between 2002 and 2012 as well as the current educational structure of the population is broken down in the 

text. The attention is also paid to business entities where wholesale and retail followed by construction 
industry predominate. Although the Rajhradsko microregion represents itself as a tourism region, the 

representation of enterprises related to tourism is rather small. 

 
Key words: Rajhradsko microregion, microregion, voluntary association of municipalities, South Moravian 

Region, economic activity 

 
JEL classification: R12 
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PODMÍNKY A ŠANCE SOCIÁLNÍ KOHEZE V MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINĚ 

The conditions and opportunity for social cohesion in Local action groups 

MGR. ELIŠKA NOVOTNÁ, PH.D. - ING. JIŘÍ VOPÁTEK, PH.D. 

 

Katedra společenských věd  
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Departnemt of Social Sciences  
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University of Economics, Prague 

 

Anotace: Cílem článku je zjistit, zda v konkrétní kolektivitě místní akční skupiny existují podmínky pro 

sociální kohezi jejich členských obcí, což je předpokladem její úspěšnosti. Pro sekundární analýzu dat jsme 
použili metody popisné statistiky, jednoduchého koeficientu, Pearsonův χ2-test nezávislosti včetně reziduální 

analýzy a kvalitativního výzkumu. Dospěli jsme k poznání malých stávajících podmínek a absence vnímané 

sociální koheze, avšak poměrně vysokých šancí zvýšení sociální koheze v budoucnu. To je nadějí pro 

existenci a rozvoj této místní akční skupiny. 

 

Klíčová slova: sociální koheze, přemosťující sociální kapitál, důvěra, meziúroveň,  místní akční skupina,  
podmínky, demografická situace, ekonomika, infrastruktura, občanská participace, šance 

 

Annotation: The aim of the article is to determine whether in particular local action groupsthere exist 
conditions for social cohesion of their member municipalities, which is a condition for their success. For the 

secondary data analysis methods we used descriptive statistics, simple coefficient, Pearson's chi-squared test 

(χ2) of independence including residual analysis and qualitative research.We succeeded in recognizing small 
existing conditions and the absence of perceived social cohesion. Nevertheless, there is a relatively high 

chance of reaching social cohesion in the future. This is hope for the existence and development of these 

local action groups. 
 

Key words: social cohesion, bridging social capital, trust, inter-level, local action groups, conditions, 

demographic situation, economy, infrastructure, civil participation, opportunity 
 

JEL classification: R11, Z13  
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VLIV INSTITUCIONÁLNÍHO PROSTŘEDÍ NA IMPLEMENTACI 

MÍSTNÍ AGENDY 21  

The impact of institutional environment to the Local Agenda 21 implementation 
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University of Economics, Prague 

 

Anotace: Příspěvek představuje základní principy místní Agendy 21, včetně přínosů její aplikace do 
zvyšování kvality řízení ve veřejném sektoru. Specifická pozornost je věnována současnému stavu aplikace 

místní Agendy 21 v ČR, včetně zhodnocení pozitivních dopadů její implementace do dlouhodobého rozvoje 

obcí, měst a regionů. Příspěvek zároveň ukazuje na určité bariéry a omezení, se kterými se jednotlivé obce, 
města a kraje potýkají při procesu zavádění místní Agendy 21 do praxe. Představena je zejména role 

participace, komunikace a partnerství mezi různými typy aktérů v dané lokalitě nebo regionu pro úspěšné 

využívání metodiky místní Agendy 21, včetně institucionální podpory národních organizací a struktur. 
Přínosy i limity zavádění projektu místní Agendy 21 jsou představeny na příkladu města Litoměřice, které 

z hlediska metodiky zavádění a přenosu zkušeností patří mezi města tzv. dobré praxe. 

 
Klíčová slova: Místní Agenda 21, partnerství, kvalita ve veřejné správě 
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Annotation: The paper presents basic principles of Local Agenda 21, including its impacts to the public 

management quality improvement. Specific attention is paid to the actual process of implementation of the 

Local Agenda 21 in the Czech Republic. It analyses positive effects of its implementation to the sustainable 
development of communes, cities and regions. The contribution presents some limits and constraints that are 

faced by municipalities and regions in the process of implementation of Local Agenda 21. Paper introduces 

also the importance of participation, communication and partnership in between different stakeholder for the 
long term success of development strategies. Institutional support of national organisations and networks is 

also presented in this analysis. Impacts and limits of the Local Agenda 21 implementation are presented on 

the case study of the Town Litoměřice that is considered as a “town of good practices” in the process of 
implementation of Local Agenda 21.   

 

Key words: Local Agenda 21, partnership, public administration quality  
 

JEL classification: Q01 
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DLUHOVÁ PROBLEMATIKA JAKO PŘEDMĚT PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍ 

POLITIKY NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI A ROLE VEŘEJNÉ SPRÁVY 

V TOMTO PROCESU 

The debt issue as the subject of social policy planning at the regional level and role 

of public administration in this process 

MGR. JAN MANDYS, PH.D.1 - MGR. MICHAELA NOSKOVÁ2 
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Anotace: Zadluženost obyvatel České republiky přestává být problémem několika jednotlivců, avšak týká 

se stále většího počtu osob z různého spektra společenského žebříčku. Cílem příspěvku je pak ukázat roli 

veřejné správy v procesu plánování místní sociální politiky právě. Tento teoretický problém je diskutován na 
konkrétním příkladu práce vybraných pracovních skupin, která se orientuje na dluhovou problematiku. 

Příspěvek pro analýzu problému využívá výstupy z komunitního plánování sociálních a souvisejících služeb 

ve městě Pardubice. Výsledkem analýzy je pak stručná definice role veřejné správy v procesu plánování 
sociální politiky na regionální úrovni s důrazem na to, že veřejná správa a regionální management musejí 

umět nést zodpovědnost za svá rozhodnutí a za spokojenost občanů s místem, které spravují. 

 
Klíčová slova: dluhy, sociální politika, komunitní plánování 

 

Annotation: Indebtedness of the population of the Czech Republic ceases to be a problem of a few 
individuals, but relates to an increasing number of people from different spectra of the social ladder. The 

aim of this paper is then to show the role of public administration in the planning process of local social 

policy. This theoretical problem is discussed on the specific example of the work of selected working 
groups, which focuses on the debt issue. The paper uses for problem analysis the outputs of community 

planning and related services in Pardubice. The result of the analysis is a brief definition of the role of public 

administration in the process of social policy planning at the regional level, with emphasis on the public 
administration and regional management must be able to take responsibility for their decisions and for 

citizens' satisfaction with the place they manage. 

 
Key words: debts, social policy, community planning 

 

JEL classification: Z13, H83; R58 
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HODNOTOTVORNÉ PROCESY V ODVETVÍ KULTÚRY 

Value generating processes in the cultural sector 
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Anotácia: Príspevok sa zaoberá analýzou odvetví kultúrneho sektora s úzkym prepojením na odvetvia 

kreatívneho sektora. Oba sektory spolupôsobia pri vytváraní hodnôt v rámci kreatívnej ekonomiky. Na 

príklade dvoch prípadových štúdii:  1)Divadlo Andreja Bagara v Nitre a 2)M ART PRINT, Veľké Zálužie) 
poukazujeme na hodnototvorný reťazec pri vytváraní špecifického produktu so svojou pridanou hodnotou 

pre trh. V prípadovej štúdii 1) sa na tvorbe výsledného produktu – divadelné predstavenie, nepodieľajú len 

priami aktéri, ale aj akcesorické podporné činnosti. V prípadovej štúdii 2) sú výsledným produktom umelca 
Ing. Štěpánka, tlač grafických listov, vydavateľská činnosť a organizovanie vernisáži v galérii. 

Hodnototvorný reťazec v oboch prípadových štúdiách poukazuje na relatívne veľké množstvo článkov na 

inputovej a outputovej strane, ktoré sú zapojené do hodnotvorného procesu. 
 

Klúčové slová: kultúrny sektor, kreatívna ekonomika, hodnototvorný reťazec 

 
Annotation: The paper deals with the analysis of the cultural sector with close links to the creative sector. 

Both sectors work together to create value within the creative economy. The example of two case studies: 1) 

Andrej Bagar Theatre in Nitra and 2) ART PRINT Veľké Zálužie, points out the value creation chain in 
creating a specific product with its added value to the market. In case study 1) the formation of the final 

product - a theatrical performance, not involved only direct actors but also ancillary support activities. In 

case study 2) are the end product of an artist Ing. Štěpánek, print of engravings, publishing and organizing 
the opening of the gallery. The value chain creation in both case studies points to a relatively large number 

of articles on input and output side involved in value chain process. 

 
Key words: cultural sector, creative economy, value chain creation 

 

JEL classification: Z11 
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THE ROLE OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS IN A REGIONAL 

DEVELOPMENT IN A CONTEXT OF SOCIAL COHESION: THE CASE OF 

ICELAND 

Rola neziskových organizácií v rozvoji regiónov z hľadiska sociálnej súdržnosti: prípad Islandu 
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Annotation: The non-profit sector is not only a supplement for public sector and business sector but non-

profit organizations are equal partners in the provision of public services, especially in the local 

communities where they better reflect the particular problems and requirements. Operation of non-profit 
organizations at the community level involves citizens and initiates cooperation with the government at the 

local level. In this paper we map the non-profit sector, its operation and contribution to regional 

development in the context of social cohesion in specific conditions in Iceland. The paper is a part of the 
project "Love your hater", which promotes the exchange of experiences among NGOs in Slovakia and 
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Iceland in their management and financing, as well as exchange of experience on specific activities aimed at 

mitigation of racism and discrimination and improving living conditions in the regions. 

 
Key words: non-profit organizations, third sector, regional development, social cohesion 

 

Anotácia: Neziskový sektor nie je len doplnkom pre verejný sektor a ziskový sektor, ale neziskové 
organizácie sú rovnocenným partnerom pri poskytovaní verejných služieb, najmä v miestnych komunitách, 

kde lepšie reflektujú na konkrétne problémy a požiadavky. Pôsobením na úrovni komunít tak neziskové 

organizácie aktivizujú občanov a spolupracujú s vládou na miestnej úrovni. V príspevku mapujeme 
neziskový sektor, jeho fungovanie a prínos v rozvoji regiónov z hľadiska budovania sociálnej súdržnosti 

v špecifických podmienkach na Islande. Príspevok je súčasťou projektu „Love your hater“, ktorý podporuje 

výmenu skúseností medzi neziskovými organizáciami na Slovensku a na Islande v oblasti ich manažmentu 
a financovania, ako aj výmenu skúseností v oblasti špecifických aktivít zameraných na zmierňovanie 

rasizmu a diskriminácie a zlepšovania životných podmienok v regiónoch. 

 

Klíčová slova: neziskové organizácie, tretí sektor, regionálny rozvoj, sociálna súdržnosť 

 

JEL classification: L31, O18, P48 
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Anotácia: Cieľom príspevku je poukázať na špecifiká odvetvia záhradnej a krajinnej architektúry ako 
jedného z kreatívnych odvetví. Odvetvie je charakterizované na základe veľkosti a typu firiem, zamerania 

ich činnosti, štruktúry, lokalizácie a faktorov, ktoré ju ovplyvnili, spolupráce v odvetví a vzájomných väzieb 

a pozitívnych efektov plynúcich z rozvoja uvedeného odvetvia v Nitrianskom kraji. V príspevku sú 
prezentované výsledky kvalitatívneho prieskumu aplikovaného vo firmách záhradnej a krajinnej 

architektúry a výsledky detailného interview vo vybraných podnikateľských subjektoch.Realizovaný 

výskum potvrdil, že odvetvie záhradnej a krajinnej architektúry patrí k typickým predstaviteľom kreatívnych 
odvetví. 

 

Kľúčové slová: kreatívne odvetvia, záhradná a krajinná architektúra, špecifické znaky 

 

Annotation: The aim of this article is to highlight the specifics of Garden and Landscape Architecture´s  
sector as one of the creative industries. Sector is characterized by the size and type of companies, orientation 

their activities, the structure, location and factors that affected the location, cooperation in the sector and 

their relationship and positive effects resulting from the development of that sector in the Nitra region. This 
article presents the results of qualitative research applied in firms of Garden and Landscape Architecture and 

the results of detailed interviews made in selected business entities. The research  confirmed that Garden and 

Landscape Architecture is a typical representative of creative industries. 
 

Key words: creative industries, garden and landscape architecture, specific characteristics 
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Anotace: Kreatívna tvorba záhradnej architektúry má v súčasnosti vplyv na rozvoj regiónu dvomi 

spôsobmi. V prvom rade vytvorením diel krajinnej architektúry, sadovníckymi úpravami, projektmi záhrad, 

ale tiež vytváraním prostredia pre rozvoj niektorých podnikateľských aktivít. Ide najmä o cestovný ruch, 

záhradníctvo a sadovníctvo. Záhradná tvorba môže zabezpečiť rozvoj podnikania na pôde a tým nahradiť 

zníženú produkciu poľnohospodárskych komodít a prispieť k regionálnemu rozvoju. Podnikanie v záhradnej 

architektúre Nitrianskeho kraja je limitované v súčasnom období nedostatkom financií u potenciálnych 
klientov, ale tiež bariérami vytvorenými pre podnikanie v Slovenskej republike.  Početnosť firiem 

záhradných architektov v Nitre umožňuje ich rozvoj na báze partnerskej spolupráce bez silnej konkurencie 

medzi sebou. Zároveň umožňuje špecializáciu záhradných architektov pre poskytovanie tovarov a služieb. 
Firmy záhradných architektov  z hľadiska kreatívnej tvorby sa špecializujú na umelecký a odborný štýl 

tvorby, čím si vytvárajú rôzne príležitosti v podnikaní. Ich súčasné problémy v rámci podnikania  súvisia 

s bariérami politiky štátu vo vytvorenom  podnikateľskom prostredí v SR. Tieto firmy pôsobia v regióne na 
základe nových hodnotových reťazcov. 

 

Klíčová slova: záhradná architektúra, hodnotový reťazec, kreativita 
 

Annotation: Creative garden architecture currently affects regional development in two ways. Firstly, it 

results in landscape architecture outputs, horticulture arrangements, and garden projects. Secondly, it 
constitutes an environment for the development of certain business activities, namely tourism and 

horticulture. Garden architecture is able to secure the development of land-based economy, replacing the 

decreased production of agricultural commodities, and thus contributing to regional development. Garden 
architecture businesses in the Nitra region are currently limited by the lack of their potential clients’ 

financial resources as well as the barriers to entrepreneurship created in the Slovak Republic. The number of 
the businesses in the region enables them to develop mutual cooperation without the need for strong 

competition. On the contrary, it encourages the diversification of business activities, various levels of their 

specialization and potential development of partnerships in a region. The number of the businesses in the 
region enables them to develop mutual cooperation without the need for strong competition. It also 

encourages their specialization in provision of products and services. From the viewpoint of creative 

activities, the garden architecture businesses specialize in artistic and professional style of their production, 

thus opening various business opportunities. These businesses active in the region on the basis of new value 

chains. 

 
Key words: garden architecture, value chain, creativity    

 

JEL classification: E29 
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HODNOCENÍ HROZEB SPOJENÝCH S DOPADY KLIMATICKÉ ZMĚNY 

NA MĚSTA A REGIONY 

Threats assessment of clime change impact into cities and regions 

DOC. ING. ARCH. VLADIMÍRA ŠILHÁNKOVÁ, PH.D. - MGR. MICHAEL PONDĚLÍČEK, PH.D. 

 

Katedra regionalistiky 
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Institute of Regionalism 

College of Regional Development 

 

Anotace: Článek se věnuje problematice reálných dopadů klimatické změny na fungování obcí, měst 

a regionů a na bezpečnostní důsledky, které tyto změny vyvolávají. Článek se zaměřuje na hledání cesty, jak 
definovat a měřit hrozby, které se mohou s postupujícími důsledky změny klimatu projevit ve městech, 

obcích a regionech Česka. Na základě analýzy stávajících teoretických poznatků byla navržena typologie 

hrozeb spojených se změnami klimatu pro obce, města a regiony v Česku. Tato typologie slouží jako 

podklad pro hodnocení hrozeb spojených se změnou klimatu expertní metodou DELPHI2 (ověřeno na 

pilotní studii pro město Hradec Králové). Práce prokázala, že lze sestavit obecně použitelný soubor hrozeb, 

které jsou spojeny s bezpečnostními dopady klimatické změny na obce, města a regiony v Česku 
a prostřednictvím tohoto souboru vyhodnotit typ a velikost hrozeb pro dané území. Vyhodnocení typu a 

míry hrozby je jen prvním krokem, na který musí navázat zpracování návrhu opatření tzv. cestovních map 

vedoucích k resilienci a adaptaci obcí, měst a regionů na důsledky klimatické změny. 
 

Klíčová slova: klimatická změna, hodnocení hrozeb, města a regiony 

 
Annotation: The paper is focused on real impact of clime change into villages, cities and regions operating 

and its security aftereffects. The paper aims into definition and measurement of threats whose could appear 

in villages, cities and regions in Czechia as a result of clime change. On the base of theoretical knowledge 
analysis there was create the typology of threats connected with clime change for villages, cities and regions 

in Czechia. This typology works as basic set for threats connected with clime change evaluation by expert 

method DELPHI2 (evaluated on pilot project in City of Hradec Králové). The work demonstrates that there 
is possible to create set of threats connected with security impact of clime change into villages, cities and 

regions in Czechia and there is possible via this set to evaluate the type and dimension of threats for given 

area. The evaluation of the type and dimension of threats is only the first step. There must be created 
proceedings proposals so called “road map” towards resilience and adaptability of villages, cities and 

regions as a result of clime change. 

 
Key words: clime change, threats assessment, cities and regions 

 

JEL classification: Q56 
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HODNOCENÍ DOPADŮ DÁLNIC A RYCHLOSTNÍCH SILNIC Z HLEDISKA 

NÁROKŮ NA ZÁBOR LESA 

Environmental impact evaluation of highways and expressways in view of forest appropriation 

ING. VILÉM PAŘIL 
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Anotace: Následující článek je zaměřen na hodnocení dopadů vybraných dopravních projektů pozemních 

komunikací v České republice na životní prostředí s důrazem na problematiku záboru půdy. Jsou zde 

zkoumány především expresní koridory a cílem je určení možností jejich vzájemné komparace vzhledem 
k ostatním rozvojovým souvislostem expresní infrastruktury, především ve vztahu k poptávce. Zkoumány 
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budou stávající dopravní tepny i plánované projekty, které vycházejí z dopravní sektorové strategie 

Ministerstva dopravy ČR. 

  
Klíčová slova: dopravní infrastruktura, expresní doprava, dopady na životní prostředí, zábor lesa 

 

Annotation: Following article is aimed on environmental impact evaluation of chosen ground transport 
infrastructure projects in Czech Republic with emphasis on the appropriation of land. The subject of this 

article is to analyze express transport corridors and the objective is to identify opportunities of project 

comparison in the relation with the other development circumstances, e.g. in the relation with demand. 
Analysis includes both current transport projects and even planned projects that come from the long-term 

transport sector strategy from Ministry of Transport in Czech Republic. 

 
Key words: transport infrastructure, express transport, environmental impact evaluation, forest 

appropriation 

 

JEL classification: Q51, R42  
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FAKTORY REVITALIZACE BROWNFIELDŮ V ČESKÉ REPUBLICE 

Factors revitalization of brownfields in the Czech Republic 

RNDR. ROBERT OSMAN - RNDR. BOHUMIL FRANTÁL - RNDR. JOSEF KUNC, PH.D. - 

MGR. PETR KLUSÁČEK, PH.D. - MGR. STANISLAV MARTINÁT 

 

Oddělení environmentální geografie 

Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.  

Department of environmental geography 

Institute of Geonics AS CR, v. v. i. 

 

Anotace: Příspěvek se zabývá opětovným využitím brownfieldů v České republice. Na základě analýzy 

informací o znovu využití reziduálních prostorů jsou ukázány hlavní proměny v současném managementu 
prostoru. Příspěvek je založen na komparaci dvou datových souborů - konkrétně databázi stávajících 

brownfieldů spravované agenturou CzechInvest a vlastní databázi již revitalizovaných brownfieldů. 

Příspěvek je rozdělen do tří částí, v první je analyzována struktura souboru revitalizovaných brownfieldů, 
v druhé je prostřednictvím komparativní analýzy tato struktura porovnána se strukturou souboru stávajících 

brownfieldů a ve třetí jsou analyzovány samotné faktory revitalizace brownfieldů. Příspěvek si tak klade za 

cíl odpovědět na otázky jakých funkcí brownfieldy po revitalizaci nabývají a jaké faktory rozhodují o jejich 
znovuvyužití. 

 

Klíčová slova: management prostoru, faktory, revitalizace, brownfield 
 

Annotation: The paper deals with reuse of brownfields in the Czech Republic. Based on the analysis of 

information about re-use of residual spaces are shown major changes in the current management space. The 
paper is based on a comparison of two data files - specifically, the existing brownfields database managed 

by the CzechInvest and own database of brownfields that have already been revitalized. The paper is divided 

into three parts, the first part of the paper analyzes the structure of a revitalized brownfields, in the second 
part of the paper, the structure of this file is compared with the structure of existing brownfields and the 

third part analyzes the factors revitalization of brownfields. The paper aims to answer the question what 

functions take the brownfields after revitalization and what factors determine their reuse. 
 

Key words: space management, factors, revitalization, brownfield 

 
JEL classification: R110, R120, P230, P250 
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PŘÍKLAD LIBERECKÉHO KRAJE  

Analysis of brownfields regeneration occasions: Liberecký region example 

ING. JAKUB ČERNÍK - RNDR. JOSEF KUNC, PH.D. 
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Anotace: Za brownfields považujeme území, jež jsou deprimována po svém předchozím využití. 

V současnosti pozbyla tato území a objekty, které se na nich nachází, využití a vytváří tak překážku v dalším 

rovnovážném rozvoji území. Cílem předkládaného příspěvku je, na základě faktorové analýzy hlavních 
komponent ovlivňujících regeneraci brownfields, identifikace socio-ekonomických, prostorových 

a demografických faktorů, jež mají vliv na regeneraci brownfields na příkladu Libereckého kraje. 
Z výsledků je patrné, že zvolené ukazatele mají prokazatelný vliv pouze na regeneraci brownfields 

zemědělského původu. Vzhledem k charakteru analyzovaných dat se lze domnívat, že u pozůstatků jiných 

činností hrají významnější roli tzv. měkké faktory, především aktivní participace dotčených stran, jejich 
osobní motivace, inspirace dobrými příklady regenerace, apod. 

 

Klíčová slova: brownfields, regenerace, faktorová analýza, Liberecký kraj, Česká republika 
 

Annotation: Brownfield is any land degenerated by it´s previous use. Such areas (and structures in this 

area) may currently be vacant and it represents a barrier in future balanced development of the area and 
surroundings. This contribution targets on describing the ability of brownfields remediation by using the 

Principal Component Analysis of socio-economic, spatial and demographic indicators. As a study area was 

set up the Liberece region. From results it is clear that selected indicators can satisfactorily describe the 

ability for remediation only by agricultural brownfields. Regarding to the type of analysed data we can 

presuppose a significant influence of soft factors on brownfield remediation. Such factors may describe the 

role of active participation of stakeholders, private motivating factors, inspiration in case of best practices, 
etc. 

 

Key words: brownfileds, regeneration, factor analysis, Liberecký region, the Czech Republic 
 

JEL classification: R1, R5, Q2, Q3 
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Anotace: Brownfieldy jsou stále více diskutovaným tématem mezi výzkumníky i veřejnou správou. Zvláště 

v periferních oblastech a v regionech postižených strukturálními změnami je problém brownfieldů 

s ohledem na jejich omezenou atraktivitu pro investory velmi specifický. Příspěvek se snaží komentovat 
problematiku brownfieldů ve výše uvedeném typu území na příkladě města Karviná. Ve své teoretické části 
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příspěvek diskutuje nad ekonomickými, sociálními a environmentálními aspekty regenerace brownfieldů, na 

což navazuje prostorová analýza těchto ploch na území Karviné, v jejímž rámci zkoumána jejich velikost, 

předchozí využití, typ vlastnictví, kontaminace a umístění v rámci města. Jsou formulována specifika 
regenerace těžebních brownfieldů. V poslední části příspěvku je vyhodnoceno tematické dotazníkové šetření 

provedené mezi obyvatelstvem města (n=150), v němž byly zjišťovány preference budoucího využití 

brownfieldů a obecně percepce těchto ploch místními obyvateli. V závěru jsou formulována doporučení jak 
veřejné správě, tak investorům, jak přistupovat k problematice brownfieldů. 

 

Klíčová slova: brownfieldy, Karviná, Česká republika, regenerace 
 

Annotation: Brownfields are increasingly discussed topic among researchers and public administration 

representatives as well. Especially in peripheral areas and in regions affected by structural changes is an 
issue of brownfields due to their limited attractiveness for investments very specific. This paper aims to 

comment the issue of brownfields in the above type of area on the example of city of Karviná. The 

theoretical part of the paper discusses the economic, social and environmental aspects of brownfield 

regeneration. Then spatial analysis of these areas brownfields on the area studied city is carried on from the 

point of view of their size, previous use, type of ownership, contamination and location within the city. The 

specifics of regeneration of mining brownfields are then formulated. In the last part of the paper thematic 
survey conducted among the population of the city of Karviná (n = 150) is evaluated. The survey aimed to 

determine preferences for future use of brownfields and general perception of these areas by local 

population. Within the conclusion recommendations on how public administration and investors should 
approach the issue of brownfields, are formulated. 

 

Key words: brownfieldy, Karviná, Czech Republic, regeneration 
 

JEL classification: O18 
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Annotation: The existence of brownfields represents one of relatively significant problems complicating the 
longer-term municipalities and the whole regions development programs implementation. That is why their 

regeneration is considered generally to be topical. We are able to utilize in the Czech Republic the 

experience of the problem solution in some other European countries where the regeneration has a rich 
tradition  - mainly from the United Kingdom and the Federal Republic of Germany.  

 

Key words: brownfields, regeneration, protection of environment, derelict soil, municipalities and regional 
development plans,  infrastructure construction 

 

Anotace: Existence brownfieldů představuje poměrně závažný problém komplikující implementaci 
dlouhodobých programů rozvoje obcí a celých regionů. Z uvedených důvodů je regenerace browfinfieldů 

pokládána za aktuální proces. V České republice můžeme využívat zkušenosti z řešení dané problematiky 

v některých evropských zemích, které mají s regenerace bohaté tradice – především ze Spojeného království 
Velké Británie a Severního Irska a ze Spolkové republiky Německo.  
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Klíčová slova: brownfieldy, regenerace,ochrana životního prostředí, kontaminovaná půda,municipální 

a regionální rozvojové plány,budování infrastruktury  

 
JEL classification: X12 
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STUDIE LIDICKÁ, BRNO, ČESKÁ REPUBLIKA) 

Discussion about energy savings and potential threats of energy poverty at the level of the residential 

house (case study Lidická, Brno, Czech Republic) 
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Oddělení environmentální geografie 

Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.  

Department of environmental geography 
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Anotace: Předkládaný příspěvek se věnuje problematice energetických úspor a energetické chudoby na 
úrovni bytového domu. Pozornost je zaměřena na proces hledání cest vedoucích k energetickým úsporám 

a dále na to, zda některé investice nemohou vytvářet ohrožení energetickou chudobou u některých skupin 

aktérů. Výsledky ukazují, že veřejná finanční podpora energetických úspor může paradoxně způsobovat za 
jistých podmínek vážné finanční problémy (zamítnutí finanční dotace) a může tak vytvářet i další 

ekonomický tlak na skupinu aktérů potenciálně ohrožených energetickou chudobou.   

 
Klíčová slova: energetické úspory, energetická chudoba, bytový dům, Brno, Česká republika 

 

Annotation: The contribution deals with issues of energy savings and energy poverty at the level of the 

residential house. The attention is focused on the process of searching of methods leading to energy savings 

and furthermore on the question, if some investments can create threats of energy poverty among some 

groups of actors. The results show that even public financial support for energy savings can cause at some 
conditions (rejection of financial support) serious financial problems and it can create further economic 

pressure on groups of actors who are potentially threatened by energy poverty.   

 
Key words: energy savings, energy poverty, residential house, Brno, Czech Republic 

 

JEL classification: O18 
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Anotace: Rozvoj obnovitelných zdrojů energie prioritně cílí na environmentální témata jako je klimatická 

změna, nebo otázky energetické bezpečnosti a dostupnosti zdrojů, avšak má svůj otisk také v podobě vzniku 
nových pracovních míst a vzniku celého nového ekonomického sektoru. Předložený příspěvek se zabývá 

obnovitelnými zdroji energie a jejich dynamickým rozvojem, který dokumentuje na zvyšujícím se počtu 

pracovních příležitostí v tomto sektoru. Podrobně analyzuje vývoj zaměstnanosti v hlavních sektorech 

„zelené energetiky“ v podmínkách České republiky a dává je do souvislosti s vývojem v celé Evropské unii 

a také s hlavními faktory ovlivňujícími strukturu obnovitelných zdrojů energie v ČR. Cílem příspěvku je 

diskuse o přínosu OZE na zaměstnanost a zprostředkovaně i konkurenceschopnost ČR.    
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Klíčová slova: obnovitelné zdroje energie, zaměstnanost, Česká republika 

 
Annotation: Development of renewable energy sources is primarily focused on environmental topics such 

as the climate change, or energy security and source availability.  Moreover, it reflects new jobs 

opportunities and establishment of new economy sectors. The contribution deals with renewable energy 
sources and their dynamic development, which is documented by increasing number of potential jobs in this 

sector.  The employment progress in main branches of “green economy” of the Czech Republic is analysed, 

and the collected data with main European trends and the main factors influencing structure of renewable 
energy sources in the Czech Republic are compared. The main goal of the contribution is to discuss the 

renewable energy sources benefits for employment and indirectly the Czech Republic competitiveness as 

well.   
 

Key words: renewable energy source, employment, the Czech Republic 

 

JEL classification: Q2, O13, O33, J21 
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Anotace: Význam energie generované z obnovitelných zdrojů v České republice neustále roste. S rozvojem 
jednotlivých sektorů obnovitelných zdrojů energií však stoupá i ovlivnění krajiny přilehlé k těmto zdrojům. 

Příspěvek se zabývá územním vymezením nové energetické krajiny, která dosud byla na území České 

republiky popisována pouze v teoretické rovině. Na základě GIS analýzy, která využila vrstvu větrných 
elektráren, bioplynových stanic a velkých fotovoltaických elektráren s kapacitou výkonu nad 5MW byla 

vytvořena základní databáze zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů. Na základě této vrstvy 

byly vymezeny oblasti vlivu těchto zařízení, a tím i územní rozsah nové energetické krajiny, který má 
význam nejen z vědeckého hlediska, ale může přinést cenné informace i pro představitele veřejné správy, 

investory a občany. Výsledky této studie přinášejí poznatky o výskytu nové energetické krajiny na 

území České republiky. Článek by se měl stát východiskem pro další vědecké výzkumy a odborné diskuze, 
které by měly vést nejen k budoucímu zpřesňování a modifikacím vytvořené metodiky, tak i k detailnějšímu 

budoucímu vymezení nové energetické krajiny, jež by mohlo napomoci ke zkvalitnění rozhodovacích 

procesů spjatých s územním plánováním na různých hierarchických úrovních (národní, regionální, lokální). 
 

Klíčová slova: nová energetická krajina, obnovitelné zdroje, větrné elektrárny, bioplynové stanice, 

fotovoltaické elektrárny 
 

Annotation: The contribution deals with the definition and the spatial delimitation of the new energy 
landscape which has been described in the Czech Republic only in theory yet. The primary database was 

created by means of GIS analyses based on combination three layers with installations producing energy 

from renewable sources - wind power plants, biogas plants and photovoltaic power plants with production 
capacity over 5MW. On the basis of this layer were spatially delimited areas of influence of these devices, 

and thus the theoretical range of the new energy landscape. The result of this study brings new knowledge 

about spatial distribution of new energy landscapes on the territory of the Czech Republic. The article 

should be starting point for future scientific researches and discussions, which should help not only to the 

improvements and modifications of the original methodology, should support the improvement of the 
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decision-making processes associated with spatial planning at the different hierarchical levels (national, 

regional, local). 

 
Key words: new energy landscape, renewable resources, wind power plants, biogas plants, photovoltaic 

power plants 

 
JEL classification: Q24 
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NOVÉ DOBÝVACÍ PROSTORY V REGIONÁLNÍ STRUKTUŘE ČR 

New mining areas in the regional structure of the Czech Republic 
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Palacký university in Olomouc 

 

Anotace: Základem těžební činnosti u nás je předchozí schválení chráněného ložiskového území a následně 

dobývacího prostoru. Po roce 1989 došlo v politice vyhlašování dobývacích prostorů k zásadní komoditní 
reorientaci. Postupně byly rušeny prakticky všechny dobývací prostory stanovené pro těžbu rud a výrazně se 

omezila plocha pro těžbu uhlí, které představovalo plošně nejrozsáhlejší území s přímými 

socioekonomickým a environmentálním dopady na rozvoj obcí a regionů. V současné době je necelých tisíc 
dobývacích prostorů na území, jejichž plocha dosahuje podílu jednoho procenta rozlohy státu. V posledních 

deseti letech ve struktuře nově schvalovaných dobývacích prostorů dominují ropa, zemní plyn a kaolin. 

Příspěvek hodnotí regionální rozdíly a přístupy k procesu schvalování nových dobývacích prostorů na 
úrovní státní správy a samosprávy. Hodnoceno je období od roku 1990 do současnosti.  

 

Klíčová slova: těžba surovin, dobývací prostory, Česká republika 
 

Annotation: The basis of mining activity in our country is conditioned by the prior approval of the 

protected deposit area and subsequently by the mining area. After 1989, the announcement policy of mining 
areas was fundamentaly changed. The most significant changes were related to the commodity reorientation. 

Basically all mining areas oriented on the extraction of ores were gradually being abolished. Mining areas 

for the extraction of coal were also significantly narrowed down. Regarding the spaciousness, this area 
represented the most extensive one with direct socioeconomic and environmental impact on the 

development of municipalities, towns and regions. Nowadays in the Czech Republic, there are almost 

thousand mining areas that cover one per cent of the whole country's area. In the last decade, the structure of 
the newly approved mining areas is dominated by oil, natural gas and kaolin. This paper assesses regional 

differences and approaches to the process of approving new mining areas at the level of state and local 

governments. The assessment focuses on the period from 1990 onwards. 
 

Key words: mining, mining areas, Czech Republic 

 
JEL classification: R11, R14, R51 
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RŮST POČTU OBYVATEL V ZÁZEMÍ KRAJSKÝCH MĚST V ČR 

V LETECH 2001-2011 

Population growth in the hinterland regional cities in the Czech Republic in 2001-2011 

MGR. LUKÁŠ NEVĚDĚL, PH.D. - BC. JAKUB PAŘIL 
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Mendel University in Brno 

 

Anotace 

Předmětem této práce je výzkum aktuálního suburbánního prostoru všech krajských měst v České republice 

v letech 2001 - 2011. Práce se zaměřuje na porovnávání vývoje počtu obyvatel obcí, které se nachází 
v zázemí krajských měst České republiky. Hlavní metodou práce je komparace časové řady. Výsledkem 

práce jsou předložené komparativní kartogramy pro 13 krajských měst. Suburbanizační tendence se 
u zkoumaných měst projevují v různém čase (prvně Praha, následovalo Brno či Plzeň, z menších krajských 

měst pak České Budějovice), u některých tyto procesy nebyly dle zvolené metodiky dosud statisticky 

zaznamenané (např. Ostrava). V jiných případech nebylo možno nalézt jádro suburbanizace či jej ztotožnit 
s krajským centrem (například v případě Ústeckého kraje či Karlovarského kraje). 

 

Klíčová slova: krajská města, zázemí, demografie, obyvatelstvo 
 

Annotation: The subject of this thesis is research of the current suburban area of all the the regional capitals 

in the Czech Republic in between 2001 and 2011. The work focuses on comparing of development 
of population in small towns and villages, which are located in proximity of the the regional cities of Czech 

Republic. The main method of the work is a comparison of a time series. The results are portrayed as 

comparative cartograms of 13 regional centres. These towns show suburbanisation tendencies at different 

points of time; Prague is the first, followed by Brno, Plzeň, and České Budějovice from the group of smaller 

regional centres. On the other hand, for some centres such as Ostrava these tendencies were not statistically 

proven by the method of research which was used. In other cases, it was not possible to find the nucleus of 
suburbanisation or to identify it with the regional centre. This was the case for the regions of Ústí nad 

Labem or Karlovy Vary. 

 
Key words: the regional cities, hinterland, demographics, population 

 

JEL classification:  J11 
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NĚKOLIK ÚVODNÍCH POZNÁMEK K PROBLEMATICE 

INSTITUCIONALIZACE METROPOLITNÍCH OBLASTÍ V KONTEXTU 

VÝVOJE URBANIZACE V ČESKÉ REPUBLICE 

Some introductory remarks on institutionalization of metropolitan areas in the context 

of rrbanization development in the Czech Republic 

ING. PETR ŠAŠINKA 

 

Katedra regionální ekonomie a správy 
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Faculty of Economics and Administration  

Masaryk University 

 

Anotace: Akcelerace urbanizace ve vyspělých zemích ve 20. století se za posledních 50 let stala 

celosvětovým fenoménem přinášejícím řadu problémů a výzev. Vztahy města a jeho zázemí tak postupně 

doznaly zásadních proměn. V postsocialistických zemích probíhal vývoj urbanizace za působení 

specifických faktorů, které na základě historické paměti ovlivnily a dodnes ovlivňují utváření funkčních 

regionů. Cílem příspěvku je poukázat na specifika vývoje urbanizace v České republice a v následné diskusi 
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zmínit dosud opomíjenou institucionalizaci metropolitních oblastí (ukotvení metropolitních oblastí 

v procesu prostorového plánování, potažmo v systému české veřejné správy), která může být 

i z ekonomického pohledu výhodná pro všechny zainteresované subjekty. 

 

Klíčová slova: urbanizace, metropolitní oblasti, institucionalizace, Česká republika 

 
Annotation: The acceleration of urbanization in developed countries in the 20th century has become during 

last 50 years a global phenomenon bringing many challenges. Relations between city and its surroundings 

have been consequently evolved by many essential changes. In post-socialistic countries the development of 
urbanization was affected by specific factors which influence – on the basis of historical memory – creating 

of functional regions. The goal of this paper is to point out the specifics of the urbanization development in 

the Czech Republic and to show that the institutionalization of metropolitan areas (anchoring metropolitan 
areas in the process of spatial planning), which may be advantageous even from an economic point of view 

for all stakeholders. 

 

Key words: urbanization, metropolitan areas, institutionalization, Czech Republic 
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SOUVISLOSTI SUBURBANIZAČNÍCH TENDENCÍ OBCÍ V ZÁZEMÍ 

MĚSTA PARDUBICE 

Contexts of suburban trends in the Pardubice Region 
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Anotace: Suburbanizace je fenoménem, který po Spojených státech a západní Evropě pohltil i Evropu 

východní, Českou republiku nevyjímaje. Ekonomická krize provázející konec první dekády 21. století, 

ztlumila dosavadní suburbanizační tlaky a umožnila tak veřejné správě vyhodnotit dopady rozrůstání sídel 
v zázemí velkých měst na ekonomické, sociální i environmentální fungování sídel a regionů. Tento 

příspěvek analyzuje suburbánní oblast města Pardubice z pohledu využití území (landuse), narůstajícího 

počtu obyvatel a ekonomické stability obecních rozpočtů. Pomocí matematických a statistických metod tak 
poukazuje na skutečnost, že nárůst počtu obyvatel v obcích často neznamená zvýšení příjmů obce vedoucí 

k dalšímu rozvoji. 

 
Klíčová slova: suburbanizace, rozpočet, ekonomika obce 

 

Annotation: Suburbanization is a phenomenon, that started in the USA and via western Europe reached also 
the eastern part of Europe. The Czech Republic was no exception. Economic crisis of the end of the first 

decade of the 21st century provided time to the state and local governments to evaluate impacts of the 

previous development to the economic, social and environmental life of settlements and regions. The 
presented paper analyses the suburban area of the Pardubice region from the following points of view: land 

use and urban dynamics, increasing number of inhabitants in suburban villages and economic stability of the 

local governments’ budgets. Using mathematic and statistical methods it points to the fact that not all local 
governments fulfilled their assumption of increasing settlements´ incomes linked to the expanded housing 

construction and raising number of inhabitants. 

 
Key words: suburbanization, budget, settlement´s economy 
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PROSTOROVÁ DIFERENCIACE DEMOGRAFICKÉHO VÝVOJE: PŘÍKLAD 

OKRESŮ BRUNTÁL, TRUTNOV A HODONÍN 

Spatial differentiation of demographic development: the case of Bruntál, Trutnov and Hodonín 

districts 
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Anotace: Cílem příspěvku je analýza dlouhodobého (období 1950 – 2011) a především současného (2008 – 

2012) vývoje počtu obyvatel a věkové struktury a jejich prostorové diferenciace na území okresů Bruntál, 
Trutnov a Hodonín, s rozlišením přirozeného a migračního pohybu obyvatelstva (2008 – 2012). Pozornost je 

věnována také kategorii obcí do 1000 obyv., u nichž se situace oproti okresnímu vývoji lišila. Obecně lze 
říci, že růst počtu obyvatel je koncentrován zejména do zázemí okresních center a úbytek obyvatel se 

vyskytuje v okrajových částech okresů. Změna celkového počtu obyvatel je ve větší míře ovlivněna migrací. 

Problémem všech sledovaných okresů je stárnutí populace. 
 

Klíčová slova: demografie, diferenciace, celkový přírůstek, přirozený přírůstek, migrace, index stáří 

 
Annotation: The aim of this paper is to analyze the long-term (period 1950-2011) and mainly contemporary 

(2008-2012) trends in population change and age structure and its spatial differentiation in the districts of 

Bruntál, Trutnov and Hodonín, distinguishing natural and migratory population movements (2008-2012). 
Attention is also paid to the category of municipalities below 1,000 inhabitants, where the situation was 

different compared to the district development. In general, the population growth is concentrated mainly in 

the background of district centers and population loss occurs in the peripheral parts of the districts. The total 

population change is significantly more affected by migration. The big problem of all monitored districts is 

population ageing. 

 
Key words: demography, differentiation, total increase, natural increase, migration, ageing index  
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OBYVATEL  

Transformation processes of post-socialist cities and housing estates in Central Europe from the 

perspective of local people 
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Anotace: Článek je zaměřen na analýzu post-socialistických měst, zejména panelových sídlišť. Výzkum 

probíhal ve vybraných městech střední Evropy (Česká republika, Polsko, Slovensko a Slovinsko) a pro 
mapoval současné procesy na základě dotazníkového šetření místních obyvatel v uvedených městech. 

Výsledky šetření ukazují na problémy, které jsou si v jednotlivých šetřeních poměrně podobné a souvisejí 

s růstem sociální a ekonomické diferenciace v rámci a měst a mezi regiony. 

 

Klíčová slova: postkomunistické město, střední Evropa, veřejný prostor, komunity 
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Annotation: The paper focuses on the analysis of post-socialist cities, particularly housing estates. The 

research was realized in selected cities of Central Europe (Czech Republic, Poland, Slovakia and Slovenia) 

and mapped the current processes on the basis of a questionnaire survey of local residents in those cities. 
Results of the survey indicate problems that are relatively similar and related to the growth of social and 

economic differentiation between cities and regions. 

 
Key words: post-communist city, Central Europe, public space, community 
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PŘÍČINY VZNIKU MIGRACE A REFLEXE SOUVISEJÍCÍCH TEORIÍ 

The causes of migration initiation and reflections on related theories  
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Anotace: S rostoucím rozsahem migrace obyvatelstva a jejími značnými regionálními i globálními dopady 

je třeba se ve zvýšené míře zabývat hodnocením jejích teoretických vysvětlení. Cílem příspěvku provést 

kritické zhodnocení rozdílného teoretického vysvětlení příčin vzniku migrace v duchu soudobé ekonomické 
teorie. Různé teoretické přístupy odrážejí různé cíle výzkumu, různá zaměření a zájmy. Nicméně žádná 

z teorií neumožňuje plně vysvětlit komplexní problém migrace v celé své šíři. Doporučit lze spíše hledání 

vzájemné komplementarity jednotlivých již existujících teorií a vybrané teoretické postuláty podrobovat 
kritickému empirickému zkoumání. Řešení je možné nalézat pouze aplikací multidisciplinárního přístupu 

k problematice s využitím poznatků koexistujících teorií. 

 
Klíčová slova: migrace, teoretické koncepty, multidisciplinarita 

 

Annotation: With the increasing extent of population migration and its significant regional and global 
impacts, we  should be increasingly dealing with the assessment of its theoretical explanation. The aim of 

this paper is to make a critical evaluation of different theoretical explanations of the causes of migration in 

the spirit of contemporary economic theory. Different theoretical approaches reflect different research 
objectives, different orientations and interests. However, none of the theories does fully explain the complex 

issue of migration in its entirety. It can be rather recommended to search for mutual complementarity 

between existing theories and for selected theoretical postulates make critical empirical investigation. The 
solution can be found only by the application of a multidisciplinary approach using knowledge of coexisting 

theories. 

 
Key words: migration, theoretical concepts, multidisciplinarity 
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A CONTRIBUTION TO HUMAN GEOGRAPHICAL REGIONALISATION 
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Annotation: The core–periphery dichotomy belongs among the basic axioms of the spatial organisation of 

society. It exists at various hierarchical levels. It forms basis for human geographical regionalisations, when 

resulting functional (or just nodal) regions have their central and peripheral areas. For the territory of the 
Czech Republic is typical that the most distinct peripheries concentrate along the boundaries of the spheres 

of influence of regional centres at the level of regional capitals. The main objective of this contribution is to 

propose the regionalisation of the Czech Republic at the mezzo regional level (i.e. the level corresponding to 
the primary dichotomic distribution of core and periphery), to compare it to existing regionalisations at the 

mezzo regional level, and to confront the boundaries of resulting regions with localisations of peripheral 

areas. 
 

Key words: dichotomy core–periphery, travel-to-work flows, regional division, Czech Republic 

 
Anotace: Dichotomie jádro–periférie patří mezi základní axiómy prostorového uspořádání společnosti. 

Existuje na různých hierarchických úrovních. Vycházejí z ní i humánně-geografické regionalizace, kdy mají 

výsledné funkční (nebo jen nodální) regiony svoje jádrové i periferní části. Pro území České republiky je 
typické, že nejvýraznější periferie se nacházejí na hranicích sfér vlivu regionálních center úrovně krajských 

měst. Hlavním cílem příspěvku je provedení regionalizace České republiky na mezoúrovni (t. j. úrovni 

odpovídající primárnímu dichotomickému rozložení jádro–periferie), porovnání s dosavadními ostatními 
regionalizacemi na mezoúrovni a konfrontace hranic výsledných regionů s lokalizací periferních území. 

 

Klíčová slova: dichotomie jádro–periferie, dojížďka do zaměstnání, regionální členění, Česká republika 
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Annotation: The contribution addresses theoretically the inner structure of functional region. It defines 

types of functional regions on the basis of selected criteria regarding their inner structure. As classification 

criteria a number of cores in a region, their hierarchical importance and character of interaction relationships 
between them and within a region have been employed. A study of functional regions is not important only 

for geography, but also for regional and spatial science and for planning practise. 

 
Key words: functional region, inner structure, types of regions 

 

Anotace: Příspěvek se z teoretického hlediska zabývá vnitřní strukturou funkčního regionu. Na základě 
zvolených kritérií týkajících se vnitřní struktury definuje typy funkčních regionů. Klasifikačními kritérii 

byly počet jader v regionu, jejich hierarchický význam a charakter interakčních vazeb mezi nimi i v rámci 

regionu. Studium funkčních regionů a vnitřní struktury nemá význam pouze pro geografii, ale také pro 
regionální a prostorovou vědu a pro plánovací praxi. 

 
Klíčová slova: funkční region, vnitřní struktura, typy regionů 
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Anotace: Cost-of-Illness je deskriptivní analýza měřící náklady nemocnosti, tedy ekonomickou zátěž 

nemoci. Studie může být využita pro různé zdravotní problémy i geografické podmínky. Na základě analýzy 

metodologické literatury a již provedených odborných studií článek zkoumá a klasifikuje možné přístupy 
a metody Cost-of-Illness. Cílem článku je určit metodologický rámec studie a zhodnotit možnosti použití 

této metody. Z provedené analýzy vyplývá, že tradiční přístup klasifikuje přímé náklady, nepřímé náklady 

(ztráta produktivity) a nehmotné náklady zahrnující kvalitu a délku života, bolest apod.  
 

Klíčová slova: cost-of-illness studie, nemocnost, přímé náklady, nepřímé náklady, nehmotné náklady 
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Annotation: The Cost-of-illness study may be defined as a descriptive analysis measuring the cost of illness 

thus the economic burden of disease. It can be applied to various health problems and diverse geographical 
conditions. Based on the methodological literature and the expert studies the paper investigates and 

classifies the applicable approaches and methods of the Cost-of-Illness study. The aim of the paper is to 

determine the methodological framework of the study and to provide the critical evaluation related to the 
possibilities of application. The conducted analysis implies the traditional approach of classification 

including direct cost, indirect cost (losses in productivity) and the intangible cost including quality and 

length of life, pain and suffering. 
 

Key words: cost-of-illness, disease, direct cost, indirect cost, intangible cost 
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Anotace: Příspěvek je věnován problematice vývoje spádovosti za zdravotnickými službami nadlokální 

a mikroregionální úrovně v zázemí Brna (okresy Brno-město, Brno-venkov, Blansko a Vyškov). Na základě 

rajonizace zdravotnických služeb z roku 1977 a dotazníkového šetření z let 2010-2012 uskutečněného přes 

obecní úřady je provedena komparace změn v územní spádovosti jednotlivých obslužných procesů a jejich 

hierarchie. Nejvýznamnější změny přinesla možnost volby zdravotnického zařízení. Na nadlokální úrovni 
(srovnatelné s úrovní bývalých zdravotnických středisek) došlo k posílení vlivu Brna a dalších měst na úkor 

menších obcí a v některých případech i k degradaci bývalých zdravotních středisek - především v nejbližším 

zázemí Brna. Na mikroregionální úrovni (srovnatelné s úrovní bývalých poliklinik) se posílila pozice 
menších center v suburbánním zázemí Brna. 

 

Klíčová slova: služby, spádové území, zdravotnická zařízení, brněnská aglomerace 
 

Annotation: Paper deals with the geographical pattern of supra-local and microregional medical services 

centers and their spheres of influence in part of South Moravian region – hinterland of Brno city (districts 
Brno-město, Brno-venkov, Blansko a Vyškov). Consumer´s migration for medical services were done, when 

respondents (the officials of Local Offices) were asked for main and secondary targets of local inhabitants in 

chosen services. Results were compared with network of polyclinics and health centers and boundaries of 
their spheres from year 1977.  At the supra-local level (comparable to the level of the former health centers) 

to strengthen the influence of Brno and other cities at the expense of smaller municipalities and in some 

cases, to the degradation of the former health centers - especially in the immediate Brno hinterland. At the 
microregional level (comparable to that of former polyclinics) to strengthen the position of smaller centers 

in the suburban hinterland of Brno. 

 
Key words: services, catchment area, medical facilities, Brno agglomeration 
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Development of large-scale retail in Olomouc and shopping behaviour research 
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Anotace: Česká města jsou dlouhodobě vystavena tlakům nadnárodních maloobchodních řetězců, což se 

projevuje v nebývale zvýšené míře rovněž změnou nákupních zvyklostí obyvatel měst a okolí. Jejich 

preference pro volbu konkrétní velkoplošné prodejny jsou silně a často i podprahově ovlivňovány 
promyšlenými marketingovými aktivitami maloobchodních řetězců. Příspěvek se věnuje problematice 

vývoje velkoplošného maloobchodu v Olomouci a rozboru velkoplošné maloobchodní vybavenosti ve 

vnitřní struktuře města. Následuje analýza nákupního chování obyvatel města. 
 

Klíčová slova: velkoplošný maloobchod, nákupní chování, Olomouc 

 
Annotation: The Czech cities are under long-term pressure from international retailers which is also 

reflected in the changing shopping behaviour of the urban population and those living in the suburbs. Their 

preferences towards a certain store are often subliminally strongly influenced by the sophisticated marketing 
activities of the retail chains.  The paper addresses the topic of large-scale retail development in Olomouc 

and the analysis of the large-scale retail facilities in the internal structure of the city. This is followed by 

an analysis of the shopping behaviour of the urban population. 
 

Key words: large-scale retail, shopping behaviour, Olomouc 

 
JEL classification: R12 
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Annotation: The purpose of a paper is analysing Corporate Social Responsibility (CSR) as a tool for 
sustainable economic and social development and reviewing CSR practise of the companies in the 

Moravian-Silesian and Zlín Region. In our empirical research (146 Moravian-Silesian and 83 Zlín SMEs 

had been surveyed) we explored the commitment, the motivations and barriers of social and environmental 
activities in two regions, and we also consider the concept as a strategic tool for sustainable regional 

development. Conclusions of this paper indicate a possible future development of CSR and uncovered 

a summary of CSR impacts. Paper is contribution to the debate for recognition of the particular role  
of CSR as a tool for strengthening regional competitiveness. 
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Key words: corporate social responsibility, regional development, small and medium-sized enterprises 

 
Anotace: Cílem příspěvku je analyzovat společenskou odpovědnost podnikání (CSR) jako nástroje pro 

udržitelný economický a sociální rozvoj a také pro přezkoumání CSR a jeho aplikovatelnost ve 

společnostech v Moravskoslezském a Zlínském kraji. V našem empricickém výzkumu (146 
moravskoslezských a 83 zlínských malých a středních podniků) jsme zkoumali závazek, motivaci 

a překážky sociálních a ekologických aktivit ve dvou regionech. Koncept CSR je představen jako 

strategický nástroj pro udržitelný regionální rozvoj. Závěry příspěvku ukazují na budoucí vývoj společenské 
odpovědnosti podnikání a odhalují konkrétní možnosti v dalším využití CSR mezi malými a středními 

podniky. Příspěvek přispívá k poznání role CSR jako nástroje pro posílení regionální konkurenceschopnosti.  

 
Klíčová slova: společenská odpovědnost podnikání, regionální rozvoj, malé a střední podniky 

 

JEL classification: M14, R11 
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Annotation: The paper deals with regional difference in effectiveness of production factor labour at small 

and medium-sized enterprises in food industry. Labour productivity was judged in context, i. e. considering 

development of other indicators as well: technical equipment of labour and capital productivity. On the basis 
of relationship among indicators productivity of labour, capital and capital-labour ratio were the food 

industry enterprises in monitored regions divided into 3 groups. The regions Střední Čechy and Jihozápad 

were classified as economics successful. It was found that the productivity of labour and its dynamic in 
particular regions has different size also development, that's largely affected by disparity in the fieldof 

wages in particular regions. 

 

Key words: labour productivity, technical equipment of labour, small and medium-sized enterprises, 

regions 

 
Anotace: Příspěvek se zabývá regionálními rozdíly v účinnosti výrobního faktoru práce v malých 

a středních podnicích v potravinářském průmyslu. Produktivita práce byla posuzována v kontextu vývoje 

souvisejících ukazatelů: technické vybavení práce a produktivita kapitálu. Na základě vztahů mezi těmito 
ukazateli byly potravinářské podniky v monitorovaných regionech rozděleny do 3 skupin. Ekonomicky 

nejúspěšnější byly klasifikovány malé a střední podniky ve Středních Čechách a Jihozápadě. Dále bylo 

zjištěno, že úroveň a dynamika produktivity práce je odlišná v jednotlivých regionech a je do značné míry 
ovlivněna mzdovou disparitou v jednotlivých regionech. 

 

Klíčová slova: produktivita práce, technické vybavení práce, malé a střední podniky, regiony 
 

JEL classification: R11, D24, E23 
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Annotation: The  theme of paper apply to problems of regional perspectives, it deal with regional small and 

medium-sized enterprises (SMEs). These firms  appearance to its number have strong impact  to 

development of whole region. The results of research can contribute improvement of marketing 
management these firms with subsequent positive influence to development of region.This paper examines 

international marketing in business practice of Czech exporting small and medium-sized enterprises (SMEs) 
with regard to the strategic perspectives. Research was focused on Czech exporting SMEs from Moravian-

Silesia region and their behavior on international markets. For purpose of collecting data, a questionnaire 

was given to 262 SMEs involved in international business. Statistics utilized in this research included 
frequency, mean, percentage, and chi-square test. Data were analyzed by Statistical Package for the Social 

Sciences software. The research analysis disclosed that there is certain space for improvement in strategic 

marketing especially in a marketing research, perception of cultural and social differences, product 
adaptation and usage of marketing communication tools. 

 

Key words: international marketing, marketing mix, marketing research, small and medium-sized 
enterprises (SMEs), strategic marketing 

 

Anotace: Téma příspěvku se týká prokazatelně problematiky regionálního rozvoje, jedná se o regionální 

malé a střední firmy, které vzhledem k početnímu zastoupení v celé podnikatelské sféře mají výrazný dopad 

na rozvoj celého regionu. Výsledky výzkumu mohou přispět ke zlepšení marketingového řízení těchto firem 

s následným pozitivním vlivem na rozvoj regionu. Příspěvek zkoumá mezinárodní marketing v obchodní 
praxi malých a středních firem ve vztahu ke strategickému vývoji. Výzkum byl zaměřen na exportující malé 

a střední firmy Moravskoslezského regionu z hlediska jejich působení na mezinárodních trzích. Pro získání 

potřebných informací a odpovědí bylo osloveno 262 malých a středních firem, podnikajících 
v mezinárodním obchodě. Získaná data byla analyzována příslušnými statistickými metodami a programy. 

Výzkumné analýzy odhalily, že je zde určitý prostor pro zlepšování v oblasti strategického marketingu, 

především v marketingovém výzkumu, ve vnímání kulturních a sociálních odlišností, v adaptaci produktů na 
podmínky jednotlivých zemí, v účinnosti používání nástrojů marketingového mixu. 

 

Klíčová slova: mezinárodní marketing, marketingový mix, marketingový výzkum, malé a střední firmy, 
strategický marketing 
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Anotace: Tento příspěvek je zaměřen na problematiku plánování rozvoje cestovního ruchu s důrazem na 

zapojení regionálních stakeholders do implementační fáze regionální strategie. Zdůrazňuje význam 

spolupráce mezi krajskou organizací destinačního managementu a regionálními stakeholders pro úspěšný 

rozvoj cestovního ruchu. Příspěvek navrhuje metodiku analýzy stakeholders, která je považována za 

východisko pro nastartování procesu spolupráce. Metodika je založena na zkoumání tří atributů, které 

charakterizují význam stakeholders pro rozvoj cestovního ruchu a také jejich postoj k procesu implementace 
strategických priorit. Analýza stakeholders je realizována v Jihočeském kraji, který je zvolen jako testovací 

oblast pro ověření navržené metodiky. 

 
Klíčová slova: cestovní ruch, plánování, stakeholders, analýza 

 

Annotation: This paper is focused on planning of tourism development with an emphasis on the issue of 
regional stakeholders’ involvement in the implementation phase of regional strategy. It refers to the 

importance of collaboration between regional destination management organization and regional 

stakeholders for successful development of tourism. The paper suggests a method for stakeholder analysis 
which is considered as a starting point of the collaboration process. The method is based on an analysis of 

three attributes which characterize the importance of stakeholders for tourism development and their attitude 
to the implementation process of the strategic priorities. The stakeholder analysis is realized in the South 

Bohemia Region, which is selected as a testing area for verification of suggested methodology. 

 
Key words: tourism, planning, stakeholders, analysis 

 

JEL classification: R58 

******* 

POLITIKA CESTOVNÍHO RUCHU V ČR V LETECH 2007–2013 

A JEJÍ OČEKÁVANÉ MOŽNOSTI V LETECH 2014–2020 

Tourism policy in the Czech Republic in 2007-2013 and the prospective opportunities 

in the years 2014-2020 

DOC. RNDR. JIŘÍ VYSTOUPIL, CSC. - ING. MARTIN ŠAUER, PH.D. 

 

Katedra regionální ekonomie a správy 

Ekonomicko-správní fakulta  

Masarykova univerzita  

Depart. of Regional Economics and Administration 

Faculty of Economics and Administration  

Masaryk University 

 

Anotace: Příspěvek diskutuje současnou a budoucí podobu politiky cestovního ruchu v ČR. Nejdříve je 

vyhodnocena dosavadní veřejná podpora cestovního ruchu, prioritně hlavně Regionální operační programy 
a Integrovaný operační program. Následně je prostor věnován nové Koncepci státní politiky cestovního 

ruchu a problematice připravovaných operačních programů strukturální politiky EU. V této souvislosti 

článek analyzuje věcný soulad priorit a opatření Koncepce státní politiky cestovního ruchu s navrhovanou 

podobou Integrovaného regionální operačního programu. 

 

Klíčová slova: politika cestovního ruchu, strukturální politika EU, evaluace 
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Annotation: The paper discusses the current and future form of the tourism policy in the Czech Republic. 

Firstly, there is assessment of the present public support of the tourism, above all Regional Operational 
Programmes and the Integrated Operational Programme, followed by description of the new National 

Tourism Policy of the Czech Republic for the period 2014-2020 and upcoming operational programs of the 

EU structural policy. In this context, we provide a detail analysis of the priorities and measures consistency 
between the National Tourism Policy and the proposed Integrated Regional Operational Programme. 

 

Key words: tourism policy, EU structural policy, assessment 
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Annotation: Tourism in Slovakia needs to have correctly set growth objectives for its long-term 

development. On the one hand, these objectives must be based on the tourism offer in Slovakia and on the 

other hand, on the current and anticipated demand. Also, objectives for the development of tourism must 

respect the competitive position of Slovakia in international tourism. The quantitative aspect of tourism 

objectives is reflecting the growth rate predicted by the UNWTO for tourism in the world and in Europe. 

The aim of this paper is to highlight the interconnection of markets and targets in tourism in the context of 
regional development. The problem of Slovakia in international competition is slow growth and loss of key 

markets in tourism. Therefore, we investigate the source markets and propose priorities and development 

goals. For analysis, we use time series of international and Slovak tourism statistics.  
 

Key words: tourism, goals of development, international competition, competitive advantage, tourism 

demand 
 

Anotácia: Cestovný ruch na Slovensku potrebuje pre dlhodobý rozvoj správne stanovené ciele rastu. Tieto 

ciele musia byť založené na jednej strane na rešpektovaní strany ponuky ako aj na existujúcom a 
predpokladanom dopyte. Ciele tiež musia rešpektovať konkurenčnú pozíciu Slovenska v medzinárodnom 

cestovnom ruchu. Kvantitatívna stránka cieľov v cestovnom ruchu musí zohľadňovať rast, ktorý 

predpokladá UNWTO v cestovnom ruchu vo svete a v Európe. Cieľom príspevku je zdôrazniť prepojenie 
medzi cieľmi rozvoja cestovného ruchu a trhmi v cestovnom ruchu v kontexte regionálneho rozvoja. 

Problémom Slovenska je v medzinárodnej konkurencii pomalý rast a strata kľúčových trhov v cestovnom 

ruchu. Preto skúmame zdrojové trhy a navrhujeme priority a ciele rozvoja. Na analýzu používame časové 
rady medzinárodnej a slovenskej štatistiky cestovného ruchu.  

 

Kľúčové slová: cestovný ruch, ciele rozvoja, medzinárodná konkurencia, konkurenčná výhoda, dopyt 
v cestovnom ruchu  
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Anotace: Problematika tourism destination governance (vládnutí turistické destinaci) je v zahraničí 

aktuálním tématem a stává se předmětem řady výzkumů. Koncept tourism destination governance v zásadě 

rozšiřuje teorii destinačního managementu (Bieger, 1996; Bratl a Schmidt, 1998; Ritchie a Crouch, 2003, 
Holešinská, 2012), jehož podstatou je spolupráce a vztahy (vazby) mezi aktéry cestovního ruchu, které jsou 

zkoumány pomocí teorií interorganizačních sítí (Alter a Hage, 1993). Teorie sítí však nejsou schopny 
detailně zachytit povahu a zdroje vzájemných interakcí, a proto se středem zájmu stává koncept destination 

governance využívající teorie corporate governance (Beritelli, Bieger a Laesser, 2007; Nordin a Svensson, 

2007; Baggio, Scott a Cooper, 2010; Pechlaner, Volgger a Herntrei, 2012). Příspěvek předkládá především 
zahraniční teoretické poznatky a přístupy k problematice tourism destination governance a shrnuje metody 

používané touto teorií. Koncept tourism destination governance je současné dán do kontextu 

s institucionálními směry teorie regionálního rozvoje. 
 

Klíčová slova: tourism destination governance; corporate governance; cestovní ruch; destinační 

management 
 

Annotation: The issue of tourism destination governance is a current topic abroad and becomes the subject 

of many studies. Essentially, the concept of tourism destination governance extends the theory of destination 

management (Bieger, 1996; Bratl and Schmidt, 1998; Ritchie and Crouch, 2003; Holešinská, 2012), which 

is based on cooperation and relationships between stakeholders, which are examined by the theory of inter-

organisational cooperation (Alter and Hage, 1993). The network theory is not able to capture in detail the 
nature and source of interaction, and therefore the focal point is the concept of destination governance that 

applied the corporate governance theory (Beritelli, Bieger and Laesser, 2007; Nordin and Svensson, 2007; 

Baggio, Scott and Cooper, 2010; Pechlaner, Volgger and Herntrei, 2012). The paper reviews foreign 
theoretical knowledge and approaches to tourism destination governance and summarizes the utilized 

methods. Moreover, the concept of tourism destination governance is presented in the context of the 

institutional line of regional development theory.   
 

Key words: tourism destination governance; corporate governance; tourism; destination management 
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Anotace: Příspěvek se zabývá disproporcemi ve vývoji ubytovaných rezidentů a nerezidentů v jednotlivých 

regionech NUTS III. Cílem je nalezení disproporcí, souvislostí a časových intervalů, zejména v časové řadě 
nerezidentů. Pomocí metod analýzy a syntézy jsou sledované počty rozloženy a vyhodnocovány podle 

regionů NUTS III a dále podle roků. Srovnáván je i vývoj na základě průměrných hodnot a mediánu. 
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Z matematického aparátu je použita pravděpodobnost výskytu, průměr absolutních odchylek, směrodatná 

odchylka a rozptyl celého základního souboru. Srovnání nárůstů a poklesů generuje množinu vstupních dat 

pro následnou precedenční analýzu. Sledované disproporce byly konfrontovány s ekonomicko politickým 
vývojem.  Zjištěné výsledky potvrzují souvislosti vývoje se vstupem do Evropské Unie a s krizí, nejsou však 

dostatečně prokazatelné. Podstatným zjištěním je, že vývoj v regionech je daleko více závislý na prostředí 

regionu, než na okolí. 
 

Klíčová slova: NUTS III, ubytovaní rezidenti, ubytovaní nerezidenti 

 
Annotation: This paper addresses the disproportion in the development accommodated residents and non-

residents in each NUTS III regions. The aim is to identify disparities, context and time intervals, especially 

in a time series of non-residents. Methods of analysis and synthesis are used. Main monitored values of 
numbers, which are divided according to regions and NUTS III by year. The development is compared to 

the average and median values. The mathematical method is to use the probability of occurrence, average 

absolute deviation, standard deviation and variance of a population. Comparison of increase and decrease 

generates a set of input data for subsequent analysis precedence. Monitored the disproportion were 

confronted with economic and political development. The results confirm the context of the development 

with the entry into the European Union and with a crisis, but not sufficiently verifiable. Significant finding is 
that the development in the regions is far more dependent on the environment of the region than the 

surroundings.  

 
Key words: NUTS III, accommodated residents, accommodated non-residents 
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Anotace: Cílem příspěvku je přiblížit změny ve spotřebě cestovního ruchu (dále CR) v ČR v letech 2007 až 

2011 na základě dat ze satelitního účtu cestovního ruchu v období vzniku hospodářské krize  
a pokračující recese. Bude zkoumán vývoj spotřeby podle jednotlivých produktů cestovního ruchu 

s ohledem na chování zákazníků, kteří musí reagovat na podmínky zhoršování socioekonomických 

podmínek ve společnosti a upravit svou spotřebu podle reálných možností svých důchodů. Porovnání bude 
provedeno v oblasti produkce příjezdového, domácího i výjezdového CR, hrubé přidané hodnoty (HPH), 

tvorby hrubého fixního kapitálu (THFK) a zaměstnanosti v odvětví. Výsledkem finanční a ekonomické krize 

je snížení spotřeby všech druhů CR, ve všech produktech i v charakteristických a navazujících odvětvích. 
Stav před rokem 2009 dosud nebyl dosažen. 

 

Klíčová slova: satelitní účet, cestovní ruch, produkty cestovního ruchu, hospodářská krize, recese 
hospodářství 

 

Annotation: The aim of this paper is to describe the changes in the consumption of tourism in the Czech 
Republic in the years 2007 to 2011 based on data for the Tourism Satellite Account in the period of 

economic crisis and ongoing recession. It examines growth in consumption by individual tourism products 

with regard to the behavior of customers who must respond to conditions of worsening socio-economic 
conditions in the society and adjust their consumption according to the real possibilities of their income. The 

comparison will be carried out in the spheres of production of incoming, outgoing and domestic tourism, 

GVA, gross fixed capital formation and employment in the sector. The result of the financial and economic 
crisis is to reduce the consumption of all types of tourism, in all the products and the characteristics and 

downstream sectors. Status before 2009 has not yet been reached. 
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Anotace: Cestovní ruch je jakožto významná ekonomická aktivita v mnoha regionech České republiky 

podporován finančními i nefinančními nástroji, a to na úrovni jednotlivých obcí, krajů i z různých 
operačních programů v rámci regionální politiky EU. Autorka se na příkladu Jihočeského kraje, kde má 

cestovní ruch mimořádný význam, pokusí přispět k vyhodnocení efektivity tohoto „mnohovrstevného“ 

systému jak pro dotčené subjekty, tak pro samotný rozvoj odvětví v regionálním měřítku. Po provedení 
analýzy dvou nejvýznamnějších podpůrných nástrojů cestovního ruchu v letech 2009 – 2013, totiž Strategie 

rozvoje cestovního ruchu v Jihočeském kraji a Regionálního operačního programu Jihozápad, poukáže 

v závěru příspěvku na synergické efekty plynoucí z několika úrovní podpory i na některá slabá místa, která 
doplní doporučeními pro následující období. 

 

Klíčová slova: regionální politika, cestovní ruch, Jihočeský kraj, Regionální operační program Jihozápad 

 

Annotation: Tourism – an important economic activity in most regions of the Czech Republic – is generally 

supported by means of both financial and non-financial instruments, on the level of individual 
municipalities, regions and from various operational programmes within the EU regional policy. Based on 

the example of South Bohemia region, where the importance of tourism is particularly significant, the author 

strives to contribute to the efficiency evaluation of this “multilevel” system for the subjects concerned and 
for the development of the whole field of tourism on a regional scale. Using an analysis of two most 

important instruments of support between the years 2009 – 2013, i.e. Strategy of Development of Tourism in 

the South Bohemia Region and Regional Operational Programme South-West, the author highlights 
synergistic effects resulting from different levels of support as well as some weaknesses, which will be filled 

in with own recommendations for the following period.  

 
Key words: regional policy, tourism, South Bohemia, Regional Operational Programme South-West 
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EKONOMICKÉ DOPADY VINAŘSKÉHO CESTOVNÍHO RUCHU 

V TURISTICKÉ OBLASTI LEDNICKO-VALTICKÝ AREÁL 

Economic impacts of wine tourism in the tourist area of Lednice-Valtice Area 
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Anotace: Cílem článku je využít dosavadních poznatků o TSA a uplatnit jeho vybrané postupy a procedury 

na hodnocení ekonomických dopadů cestovního ruchu na regionální úrovni. Metodicky byl v rámci TSA 

využit postup odhadu velikosti a struktury poptávky. Současně byly ověřovány možnosti využití datových 
zdrojů národního TSA pro regionální analýzy. Z výsledků provedených analýz a šetření vyplývá, že do 

kalkulace ekonomických dopadů vinařského cestovního ruchu v regionu LVA vstupuje celá řada veličin. 
Tam kde byla data dostupná, byly využity sekundární zdroje, nicméně zásadní informace poskytlo až 

provedené terénní šetření. V průběhu zpracování se ukázalo, že kvantifikace ekonomických efektů na 

regionální úrovni je reálná. Zároveň je však podmíněna účelovými terénními šetřeními, která doplňují 
chybějící datovou základnu pro hodnocení. Satelitní účet cestovního ruchu je dobrým východiskem 

hodnocení, nicméně územní podrobnost jeho datových zdrojů neumožňuje tato data v dostatečném rozsahu 

využívat. Samotný výpočet také ukázal, že největší riziko nepřesností je spojeno s odhadem velikosti 
jednodenní návštěvnosti. 

 

Klíčová slova: regionální TSA, vinařský cestovní ruch, přímé ekonomické dopady 
 

Annotation: The aim of this article is to use existing knowledge about the TSA and apply selected methods 

and procedures for evaluating economic impacts of tourism at regional level. Methodically, we used the 

TSA process of demand size and structure estimation. At the same time we checked possibilities how to use 

data sources of national TSA for regional analysis. Results of the carried out analyses and investigations 

show that there are several factors which affect the calculation of economic impacts of wine tourism in the 
region of LVA. The secondary data were used when they were available. However, the essential data source 

was questionnaire survey. During the data processing it turned out, that quantification of economic effects at 

regional level is real. At the same time, field surveys must be part of the research, which complete the data 
source for evaluation. Tourism Satellite Account is useful starting point for evaluation, however spatial 

detail of the data source does not allow to use such data in sufficient way. The calculation itself also showed 

that the greatest risk of inaccuracies is associated with an estimation of amount of one-day visitors. 
 

Key words: regional TSA, wine tourism, direct economic impacts 
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Anotácia: Cykloturistika je v súčasnosti stále častejším spôsobom využívania voľného času. Predstavuje 

jeden z významných prvkov regionálneho rozvoja a preto okrem samotnej aplikačnej praxe priťahuje aj 

pozornosť vedeckej komunity. Nitriansky samosprávny kraj svojimi prírodnými, kultúrno-historickými 

i realizačnými predpokladmi poskytuje pre rozvoj cykloturistiky dostatok príležitostí. Napriek tomu však 

disponuje najmenším počtom kilometrov cyklotrás zo všetkých krajov Slovenska. Príspevok analyzuje 

problematiku cykloturistiky v literatúre, potenciál a súčasnosť cykloturistiky v Nitrianskom samosprávnom 
kraji a prezentuje participáciu pracoviska na jej rozvoji.   

 

Klíčová slova: cykloturistika, regionálny rozvoj, cestovný ruch, Nitriansky samosprávny kraj 
 

Annotation: In present, bicycle touring is still more common way of how to use leisure time. It is one of the 

important elements of regional development and therefore, except application practice itself, it also attracts 
the attention of the scientific community. The Nitra Self-governing region with its natural, cultural-

historical, and implementation preconditions provides sufficient opportunities for the development of 

bicycle routing. Nevertheless, it has the lowest number of kilometres of cycle routes from all regions of 
Slovakia. The paper analyses the issue of bicycle touring in literature, potential, and current state of bicycle 

touring in the Nitra Self-governing region and presents participation of the department on its development. 

 
Key words: bicycle touring, regional development, tourism, Nitra Self-governing Region 
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JIHLAVA – TŘEBÍČ – RAABS CYCLE PATH: THE CHALLENGE OF REGION 
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Annotation: A few decades ago the bicycle was regarded as no more than a means of getting from one 
place to another. Many sorts of different bikes appeared on the market and part of the population took up 

biking as a hobby. The cycling transport has not been supported in our country for many years. Only the 

sharp increase in the number of cars in the cities caused, that in some cities have begun the city halls support 
the construction of cycling infrastructure. Cycling in the Czech Republic is relatively young branch of 

sustainable tourism which came and still comes through dynamic changes in recent years, whether in terms 
of building a network of cycle paths and lanes or related infrastructure. Inappropriate investments, often in 
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inappropriate locations and also a lack of supporting infrastructure meet the new cycling infrastructure 

building. However, the situation is gradually improving. Jihlava – Třebíč – Raabs cycle path, proclaimed as 

an easy family cycle path, represents an example of an investment in the Vysočina region representing the 
smallest density of cycle paths in the Czech Republic. However, is it an appropriate investment that meets 

the requirements? 

 
Key words: cycle path, cycling investments, tourism, subsidy 

 

Anotace: Před několika desetiletími sloužilo kolo pouze jako dopravní prostředek z jednoho místa na druhé. 
Na trhu se však začala objevovat kola různých značek a pro různé terény, čímž se kolo pro část populace 

stalo jejich zájmem. Po dlouhá léta nebyl rozvoj cyklistiky příliš finančně podporován, až postupný nárůst 

počtu aut ve městech vyvolal nezbytný rozvoj budování potřebná infrastruktury. Cykloturismus je v Česku 
zatím mladá forma udržitelného cestovního ruchu, která se stále vyvíjí a s ní se rozvíjí také budování 

potřebného zázemí. Postupně se tak objevila celá řada projektů financovaných převážně z fondů Evropské 

unie. Ne vždy však byly finanční prostředky vynaloženy účelně. Jednou z novějších investic je také 

cyklostezka Jihlava – Třebíč – Raabs, která v kraji Vysočina vyplňuje území s nejnižší hustotou cyklostezek 

v ČR. Předkládaný příspěvek sleduje dvě roviny. Mapuje jak zájem turistů o cykloturistiku, tak hodnotí 

oprávněné vynaložení finančních prostředků ve vztahu k výstavbě a funkci zmiňované cyklostezky. 
 

Klíčová slova: cyklostezka, investice do cyklistiky, cestovní ruch, dotace 
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Annotation: Tourist traffic  belongs to   the  significant  sectors of national economy. Of  no less  

importance  are  its contributions  to the  development of  macro-economic indicators and  cooperation of the 

individual entrepreneurs  from various sectors. Prosperity and profitability  of  companies involved in  
tourist traffic is  positively  reflected in the growth of the  national economy, in terms of   increasing 

employment, creating new  jobs in the industry and   the related sectors, providing  complementary  services 

forming inseparable part of tourist traffic. Changes in the environment,  quality   of accommodation and  all-
round utilization  connected with   catering, relax in  wellness,   walking  in the nature, which in the most 

natural way  generate  preconditions of compensating for the occupational  complaints  of  wage earners.  

The contribution is aimed   to assess  the level of  services  in tourist traffic  provided by  small family 
enterprises as  partners for positive economic growth  and  sustainable development of the  country. It 

analyses  the functioning of   those  small family  firms in Dolný Liptov,  in one of the  most attractive  of 

Slovakia.The survey   was conducted  on a sample of five  selected  family enterprises, with assessment   
based on   the method of  queuing,  measuring  the distance from the   zenith,  the „Etalón-Zenit, and the 

method of Füller´s triangle, and the method of Servqual to assess the quality of services. 

 
Key words: tourism, region, family company, services, survey, methods, development of the region 
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Anotácia: Cestovný ruch patrí k významným odvetviam národného hospodárstva. Zaujímavé sú jeho 

prínosy v rozvoji makroekonomických ukazovateľov, aj v spolupráci jednotlivých podnikateľských 

subjektov z rôznych odvetví. Prosperita a ziskovosť podnikov cestovného ruchu sa pozitívne premieta do 
hospodárskeho rastu krajiny, zvyšovania zamestnanosti, vytvárania nových pracovných miest v sektore 

i ďalších nadväzných odvetviach, ako aj poskytovania  doplnkových služieb, ktoré k cestovného ruchu 

neoddeliteľne patria. Zmena prostredia, kvalitné ubytovanie a všestranné vyžitie  spojené so starostlivosťou 
o stravu, relax  vo wellness, či prechádzkou v prírode, najprirodzenejšie vytvárajú predpoklady odstránenia 

neduhov bežného pracovného života. Cieľom príspevku je zhodnotiť úroveň poskytovania služieb 

v cestovnom ruchu malými rodinnými podnikmi vybraného regiónu na Slovensku, ako partnera pre 
pozitívny hospodársky rast a udržateľný rozvoj krajiny. Príspevok analyzuje fungovanie malých rodinných 

podnikov v jednom z najatraktívnejších regiónov Slovenska, Dolný Liptov. Prieskum bol realizovaný na 

vzorke piatich vybraných rodinných podnikov, vyhodnotenie prebiehalo použitím metódy poradia, metódy 
vzdialenosti od zenitu „Etalón-Zenit a metódy Füllerovho trojuholníka, hodnotenie kvality služieb bolo 

vykonané metódou Servqual. 

 

Kľúčové slová: cestovný ruch, región, rodinný podnik, služby, prieskum, metódy, rozvoj regiónu 
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Anotace: Předkládaný příspěvek se věnuje problematice regenerace brownfields se specifickým důrazem na 
jejich využití v cestovním ruchu a volnočasových aktivitách. V návaznosti na teoretickou diskusi jsou ve 

stěžejní druhé části textu prezentovány výsledky terénního výzkumu s návštěvníky vybraných případových 

lokalit na území města Brna (Česká republika). Cílem dotazníkového šetření a současně i tohoto příspěvku 
bylo najít odpověď na otázku vnímání nového využití brownfields v oblasti cestovního ruchu a identifikovat 

potenciál různých typů brownfields k jejich opětovnému využití ze strany návštěvníků. Výsledky poukazují 

mj. na silné vnímání otázky bydlení v urbánním prostoru, neboť regenerace nevyužívaných obytných 
objektů či lokalit byla z jejich strany diskutována nejvíce.  

 

Klíčová slova: brownfield, cestovní ruch, regenerace, Brno, Česká republika 
 

Annotation: The article deals with issue of brownfields regeneration with special attention to brownfields 

redevelopment in tourism and leisure time activities. With connection to the theoretical discussion, there are 
presented the results of the field research with visitors of the selected case study areas located on the 

territory pf Brno City (Czech Republic). The objective of this questionnaire survey was to identify the 

answer to the question how the new brownfield use in for tourism is perceived among visitors and identify 
potential of the different types of brownfields from visitors’ perspective. The results show the strong support 

for future housing utilisation, because regeneration of abandoned and neglected  locations for housing needs 

was discussed among the visitors the most intensively.  
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Anotace: Kongresový cestovní ruch představuje relativně novou a z hlediska ekonomiky významnou formu 

cestovního ruchu. Článek pojednává o předpokladech, příležitostech a rozvoji kongresové turistiky regionu 

Severní Moravy a Slezska. Cílem příspěvku je na základě analýzy statistických údajů českých a světových 
institucí a prostřednictvím komparace uvést možné vývojové trendy a příležitosti pro rozvoj kongresového 

turismu. Výsledkem jsou závěry, které zdůrazňují jeho rostoucí význam a příležitosti v oblasti regionálního 

rozvoje a cestovního ruchu v  Moravskoslezském kraji.  
 

Klíčová slova: kongresový cestovní ruch, Moravskoslezský kraj, předpoklady rozvoje cestovního ruchu 

v regionu. 
 

Annotation: Congress tourism is relatively new and in terms of economy important form of tourism. The 

article discusses the assumptions, opportunities and development of congress tourism in the Moravian 

Silesian region. The aim of this paper is to analyze statistical data from the Czech and world institutions and 

on the base of comparison to indicate the possible trends and opportunities, which is developed congress 

tourism. Resulting conclusion highlights the growing meaning of congress tourism in the field of regional 
development and tourism in the Moravian Silesian region.  

 

Key words: congress tourism, Moravian Silesian Region, options of the regional tourism development 
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Anotace: Předkládaná případová studie se zabývá problematikou veletržní činnosti v Brně a jejích dopadů 
na podnikatelské subjekty. Veletrhy do města lákají velké množství návštěvníků a vystavovatelů, kteří 

utrácejí prostředky za ubytování, stravu a  zábavu. Tím jsou ovlivněny podnikatelské subjekty, které tyto 
služby nabízejí. Jelikož jedním z nejvíce profitujících sektorů je sektor ubytovacích služeb, je demonstrován 

dopad veletrhů a výstav právě na hotelích a penzionech, konkrétně na jejich cenové politice. Hotely 

a penziony reagují na zvýšenou poptávku vyššími cenami, pokud mají jistotu, že zájem o ubytování je 

natolik velký, že jej vyšší ceny neodradí. Cílem článku  je analyzovat, jak ubytovací zařízení zvyšují ceny 

ubytování během nejvýznamnější veletržní akce v Brně, Mezinárodního strojírenského veletrhu. Ceny 

ubytování jsou zkoumány jak u hotelů v bezprostřední blízkosti výstaviště, tak i u zařízení vzdálenějších. 
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Práce přináší důkazy o tom, že brněnské veletrhy výrazně ovlivňují nejen blízké okolí areálu výstaviště, ale 

i širší region zahrnující další obce a města v Jihomoravském kraji. Dále přináší bližší pohled na změny cen 

ubytování v době konání strojírenského veletrhu. Bylo zjištěno zvýšení ceny až o sto šedesát procent, čímž 
se potvrzuje výrazný a nepopiratelný efekt veletrhů na rozvoj a prosperitu ekonomických subjektů 

v regionu. 

 
Klíčová slova: veletrhy a výstavy, hotely, cenová politika, Brno 

 

Annotation: This paper deals with problems of impact of trade fairs in Brno on other subjects in the region. 
Fairs and exhibitions attract many visitors to the city and they spend money on accommodation, food and 

fun. Enterprises providing these services are influenced by the fairs. One of the most profiting sector is 

providing of accommodation, therefore the impact will be demonstrated on hotels, specifically on their 
pricing policy. Hotels react to the increased demand by raising the price of accommodation, if they are sure 

the interest in the accommodation is big enough. The aim of the paper is to find out how much are the prices 

raised during the most important fair in Brno, the International Engineering Fair. The pricing policy is 

analysed on the example both the nearest hotels and the hotels in longer distance from the trade fairs. The 

paper brings proofs of significant impact not only in Brno, but also in wider region. It brings also closer look 

on changes of accommodation prices. More than one hundred and sixty percent raise of prices was found 
out, which confirms strong and undeniable impact of fairs and exhibitions on enterprises in the region. 

 

Key words: fairs and exhibitions, hotels, pricing policy, Brno 
 

JEL classification: R11, R32 

******* 

KNOWLEDGE OF REGIONAL BRANDS IN MORAVIAN-SILESIAN REGION 
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Annotation: This article deals with regional brands in the Moravian-Silesian region in the Czech Republic. 
Research was focused on finding out if consumers know regional brands and how this knowledge depends 

on demographic factors. The data were obtained by questionnaire survey and analysed by IBM SPSS. From 

the thousands of respondents the representative sample of 719 for MS region was created based on 
demographic factors of gender, age, education and income. The research analysis disclosed that consumer 

knowledge of regional brands in MS region depends on education and income and is independent on gender 

and age. 
 

Key words: regional brands, demographic factors, brand awareness, brand recall 

 
Anotace: Tento článek se zabývá regionálními značkami v Moravskoslezském kraji v České republice. 

Výzkum byl zaměřen na zjištění, zda spotřebitelé znají regionální značky a jak tato znalost závisí na 

demografických faktorech. Údaje byly získány dotazníkovým šetřením a analyzovány pomocí IBM SPSS. 
Z tisíců respondentů byl sestaven vzorek 719 respondentů z MS kraje reprezentativní na základě 

demografických faktorů pohlaví, věku, vzdělání a příjmu. Analýza výzkumu odhalila, že znalost 

regionálních značek spotřebiteli v MS kraji závisí na vzdělání a příjmu a je nezávislá na pohlaví a věku. 
 

Klíčová slova: regionální značky, demografické faktory, znalost značky, vybavení si značky 

 
JEL classification: M31 
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REGIONÁLNÍ GASTRONOMIE V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI JAKO 

PROSTŘEDEK PRO PODPORU CESTOVNÍHO RUCHU 

Regional gastronomy as a means to promote tourism in the Moravian-Silesian region 
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Anotace: Cílem příspěvku je vytyčit základní předpoklady v regionu pro regionální gastronomii a zhodnotit 

tak, zda je v Moravskoslezském kraji možnost tento směr rozvíjet a podpořit tak cestovní ruch. Článek 

pracuje s metodami SWOT analýza a regionální analýza. V úvodu jsou věnovány kapitoly teoretickým 
výstupům. V praktické části následuje zhodnocení potenciálu oblasti pro cestovní ruch. Na základě 

provedené regionální analýzy, která byla zaměřena na popis geografických, demografických a kulturních 

předpokladů oblasti, můžeme hovořit o tom, že Moravskoslezský kraj má předpoklady pro rozvoj regionální 
gastronomie. 

 

Klíčová slova: cestovní ruch, gastronomie, Moravskoslezský kraj 
 

Annotation: The aim of this paper is to set out the basic prerequisites in the region for regional gastronomy 

and evaluate as to whether the Moravian-Silesian Region the opportunity to develop this direction and 
encourage tourism. Article works with methods SWOT analysis and regional analysis. In the beginning 

chapters are devoted to the theoretical output. In the practical part follows the appreciation potential of the 

area for tourism. Based on the regional analysis, which focused on the description of geographic, 

demographic and cultural assumptions of the field, we can talk about the Moravian-Silesian region has 

potential for the development of regional gastronomy. 

 
Key words: tourism, gastronomy, Moravian-Silesian Region 

 

JEL classification: L83 
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Annotation: Commonly the human capital is defined as knowledge and skills which the person disposes of. 

The article concentrates on details on selected methods of education in the field of Tourism which are one of 

important elements of the intellectual capital. The aim of the article is to apply the knowledge of educational 
processes by means of the methodology of Bloom’s taxonomy of cognitive objectives of practice in tourism. 

Presently when new curricula are prepared and new tools for verifying their completing revised taxonomy of 

educative objectives is already considered. In the educative process of study of tourism a new revised 
system has its justification and therefore it aspires to be used in the problems of tourism. The purpose of 

introduced problems of Bloom’s taxonomy is to stimulate students to further cognition, searching solution, 

activating analytic and synthetic processes which consequently are applied into professional fulfilment.  
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Key words: tourism, cognitive processes, Bloom’s taxonomy 

 

Anotace: Obecně se lidský kapitál vymezuje jako znalosti a dovednosti, kterými jedinec disponuje. 
Příspěvek se podrobněji zaměřuje na vybrané metody vzdělávání v oboru Cestovní ruch, které jsou jednou 

z významných složek intelektuálního kapitálu. Cílem příspěvku je poznatky z edukačního procesu, aplikovat 

prostřednictvím metodiky Bloomovy taxonomie kognitivních cílů do praxe v cestovním ruchu. 
V současnosti, kdy jsou připravována nová kurikula a nové nástroje pro ověřování jejich naplňování je již 

přihlíženo k revidované taxonomii vzdělávacích cílů. V edukačním procesu studia cestovního ruchu má 

nově revidovaný systém své oprávnění a proto reflektuje na využití v problematice cestovního ruchu. 
Záměrem nastolených problémů z Bloomovy taxonomie je podnítit studenty k dalšímu uvažování, hledání 

řešení, k aktivizaci analytických a syntetických procesů, které následně aplikuje do profesního uplatnění. 

 
Klíčová slova: cestovní ruch, kognitivní procesy, Bloomova taxonomie 
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Annotation: According to the UNWTO document “Tourism 2020 Vision”  cultural tourism belongs to the 

most popular forms of tourism and the interest in it grows faster than in other forms of tourism.  Its growth 

rate is even faster that the growth of global tourism. Cultural tourism is often intertwined with other forms of 
tourism, especially with spa, medical, recreational and congress tourism. Cultural tourism is often associated 

with visiting of cultural destination, which is such a destination, which is the goal of cultural tourism and the 

culture is significantly or dominantly applied in its offer. World Heritage is the designation for places on 
Earth that are of outstanding universal value to humanity and as such, have been inscribed on the World 

Heritage List to be protected for future generations to appreciate and enjoy. The aim of this paper is to 

evaluate cultural tourism in connection with World Heritage. 
 

Key words: cultural tourism, UN World Tourism Organisation, cultural tourists, World Heritage 

 
Anotace: Podle dokumentu Světové organizace cestovního ruchu, UNWTO " Vize cestovního ruchu pro rok 

2020", kulturní cestovní ruch patří k nejoblíbenějším formám cestovního ruchu a zájem o něj roste rychleji 

než u jiných forem cestovního ruchu. Jeho tempo růstu je ještě rychlejší, než růst světového cestovního 
ruchu. Kulturní cestovní ruch se často prolíná s dalšími formami cestovního ruchu, a to zejména 

s lázeňským, zdravotním, rekreačním a kongresovým cestovním ruchem. Kulturní cestovní ruch je často 

spojován s návštěvou kulturních destinací, což je taková destinace, která je cílem kulturního cestovního 
ruchu a kultura výrazně nebo převážně uplatňuje ve své nabídce. Světové dědictví je označení pro místa na 

Zemi, které mají výjimečnou celosvětovou hodnotu pro lidstvo a jako takové byly zapsány na Seznam 

světového dědictví, které je třeba chránit pro budoucí generace. Cílem tototo příspěvku je zhodnotit kulturní 
cestovní ruch v souvislosti se světovým kulturním dědictví. 

 
Klíčová slova: kulturní cestovní ruch, Světová organizace cestovního ruchu, kulturní turisté, Světové 

dědictví 

 

JEL classification: L83 
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GLOBAL POLITICS: DEMOCRATIC PRACTICE AND THE THREAT LOGIC 

WITHIN AND BEYOND THE TRANSATLANTIC REGION 

Globální politika: demokratická praxe a logika hrozby uvnitř a vně transatlantického regionu 

MGR. GETNET TAMENE, PHD. - DOC. PHDR. OĽGA BOČÁKOVÁ, PHD. 
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Annotation: Currently, issues of democratic practice and the threat logic among others have become more 

discussable themes than ever before in the transatlantic region and beyond. While the absence of sound 

common threat has generally deepened the rifts in the relationships of the enlarged transatlantic alliance 
(ETAA) in the post-CW era, current events have protracted the rifts even further, putting in question the 

nature of the alliance’s democratic practice, which is meant to serve as a model to those beyond it. Since 

decision making on global issues has been unilaterally dominated by Washington, this behavior significantly 
discourages democratic practice. It is worth to assess the ETAA in light of democratic practice and global 

decision making capacity as well as in light of the threat logic. Following the analysis the paper will make a 

viable recommendation. 
 

Key words: democratic practice, global politics, threat logic 

 

Anotace: V súčasnosti, otázky demokratickej praxe a logika hrozby sa nielen v transatlantickom regióne 

stali oveľa viac diskutované témy ako kedykoľvek predtým. Cieľom príspevku je poukázať na to, že zatiaľ, 

čo absencia spoločnej hrozby celkovo prehlbovala trhliny vo vzťahoch rozšírenej transatlantickej aliancie 

(ETAA), aktuálne udalosti situáciu viac zhoršovali, tým že spochybnili demokratickú prax aliancie, ktorá sa 

pokladá ako vzor pre zvyšok sveta. Keďže, v rozhodovaniach o vážnych globálnych otázkach výrazne 

dominuje Washington, toto správanie významne odrádza demokratickú prax. Bude dôležite hodnotiť ETAA 
vzhľadom na demokratickú prax a z hľadiska jej schopnosti rozhodovania o globálnych otázkach ako aj   

vzhľadom na logiku hrozby. V závere príspevku tiež odporúčame možné riešenia vzniknutej situácie. 

 
Kľúčové slová: demokratická prax, globálna politika, logika hrozby 
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INTEGRACE 

South American region as an integration process: Case study of UNASUR and the possibility 

of application of the theories of European Integration 
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Anotace: Autor v textu zkoumá jihoamerický integrační proces UNASUR, komparuje jeho výchozí 
podmínky a dosavadní vývoj s Evropou a aplikuje evropské integrační teorie. Snahou je analyzovat výchozí 

podmínky integrace v regionu Jižní Ameriky a identifikovat možná slabá místa. Autor využívá komparativní 

metody ve formě srovnávání jednotlivých aspektů integrace v regionu Jižní Ameriky s aspekty v evropském 
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regionu. Výsledkem je konstatování omezené možnosti aplikace některých teorií evropské integrace 

v regionu Jižní Ameriky, s ohledem na doposud odlišnou podobu a vývoj integračního procesu. 

 
Klíčová slova: region, regionální integrace, Jižní Amerika, Evropská unie 

 

Annotation: The author examines South American integration process UNASUR, compares its initial 
condition and development with the integration in Europe and applies European integration theories. Main 

aim is to analyze several conditions of integration in Southe American region and to indentify its weak 

spots. The author usescomparative method in the form of comparison of particular aspects of integration in 
South America with the aspects in European region. The author finds out that the possibility of application 

of some of the theories of European integration is currently rather limited, due to different character and 

development of the integration process in South America. 
 

Key words: region, regional integration, South America, European Union 

 

JEL classification: F53 
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Anotace: Článek se zabývá dopady ozbrojeného konfliktu v Sýrii na region Blízkého východu, respektive 
na politický a socio-ekonomický vývoj v sousedním Libanonu. Jako nosný přístup pro tuto studii bude 

použita analýza dostupných primárních a sekundárních zdrojů, kdy se bude jednat o přehledovou studii. 

Jako klíčová se v tomto kontextu jeví problematika syrských uprchlíků, kteří v důsledku ozbrojeného 
konfliktu opouští svou domovskou zemi a více než třetina z nich směřuje právě do Libanonu. Libanon 

nicméně zejména díky křehkosti svého politického systému není připraven takové výzvě čelit a dle 

některých odborníků hrozí přelití syrského ozbrojeného konfliktu právě do Libanonu. Tento problém jako 
velmi aktuální vnímá i Organizace spojených národů, která ustanovila Mezinárodní podpornou skupinu pro 

Libanon. 

 

Klíčová slova: Sýrie, Libanon, uprchlíci, konflikt 

 

Annotation: The article deals with the impacts of an armed conflict in Syria on the region of Middle East, 
especially on the political and socio-economic development in Lebanon. In terms of methodology, a key 

approach is the analysis of available primary and secondary sources. The aim of author is to provide 

a coherent case study. What is crucial is the issue of Syrian refugees who due to armed conflict had to leave 
their home country. More than a third of them decided to reside in Lebanon. Lebanon, however, is not ready 

to face up to such a challenge mainly due to the fragility of its political system. According to some experts, 

there is a serious threat that the armed conflict in Syria might spill over Lebanon as well. Currently, this 
problem is perceived by United Nations which established the International Support Group for Lebanon. 

 

Key words: Syria, Lebanon, refugees, conflict 
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Anotace: V roce 1994 došlo v Jihoafrické společnosti k výrazné změně společenského uspořádání. 

Oficiálně skončila politika apartheidu a byla přijata nová liberální demokratická ústava, která zaručuje práva 

všem členům společnosti bez rozdílu jejich barvy pleti. Cílem práce je zhodnotit změny v jihoafrické 

společnosti. V práci bylo postupováno metodou literární rešerše.  Hlavními výsledky, které vznikly na 

základě analýzy Ginihiho koeficientu a HDI, jsou, že stále existují rozdíly mezi původními skupinami 
obyvatel a také mezi oblastmi, které jsou obývány spíše černošským obyvatelstvem.   

 

Klíčová slova: Jihoafrická republika, ústava, regionální rozvoj 
 

Annotation: There came to a major change in South African society in 1994. The politics of apartheid was 

officially refused and new liberal democratic Constitution was implemented. The new Constitution 
guarantee rights to all members of society without influence caused by skin colour. The aim of a study is to 

describe ganges in South – African society. The main used method was literaly research.  Contribution up to 

analysis of Gini coefficient and HDI shows that there are still differences beetween former groups of 
population and also between areas which are inhabited by coloured population. 

 

Key words: South Africa, constitution, regional development 
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PARTNER XVII. MEZINÁRODNÍHO KOLOKVIA O REGIONÁLNÍCH VĚDÁCH 
 

Partnerem XVII. mezinárodního kolokvia o regionálních vědách je Regionální rada regionu 
soudržnosti Jihovýchod. Prostřednictvím Regionálního operačního programu Jihovýchod 
přispívá za pomoci evropských dotací k účelnému rozvoji Jihomoravského kraje a Kraje 
Vysočina. Podpora je směrována do oblasti dopravy, cestovního ruchu a rozvoje měst a obcí 
regionu.  
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