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 Abstrakt 
Předložená diplomová práce se zabývá problematikou vymezování periferních oblastí 

v diplomových pracích na KSGRR PřF UK v Praze. Těchto prací zaměřujících se na 

identifikaci periferních oblastí v určitém území bylo v posledních 20. letech vytvořeno 

celá řada a autoři těchto prací si ve většině případů vytvořili vlastní metodiku tohoto 

vymezování. Tato práce se snaží hlouběji poznat a prozkoumat, jakým způsobem se 

autoři snaží identifikovat periferní oblasti pomocí sekundárních dat a pokusit se nalézt 

případné společné znaky tohoto vymezování. Dále tato diplomová práce aplikuje 

rozdílné metodiky vymezování periferních oblastí z analyzovaných diplomových prací 

na území okresu Rokycany, popisuje podobnosti či odlišnosti výsledků a v závěru 

doporučuje nejvhodnější postup vymezování periferních oblastí. 

Klíčová slova: periferní oblasti – charakteristiky perifernosti – vymezování periferních 

oblastí – okres Rokycany 

  

 

Abstract 

This thesis deals with the problem of specifying of peripheral areas in dissertations at 

the Department of Social Geography and Regional Development of the Faculty of 

Science at Charles University in Prague. There have been many thesis concentrating 

on the identification of peripheral areas in particular territory in last twenty years. 

Authors of these dissertations created their own methodologies of this specifying. This 

work aims to further discover and examine ways the authors try to identify peripheral 

areas using secondary data and tries to find potential common features of this 

identification. The thesis applies different methods of identifying of peripheral areas 

from analyzed dissertations in the region of Rokycany district. The work describes 

similarities and differences of results. In the end the most appropriate method of 

identifying of peripheral areas is recommended. 

Key words: peripheral areas – charakteristics peripherality - delimitation of peripheral 

areas – Rokycany district 
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1 Úvod 
Problematika periferních oblastí se v posledních 20 letech stala velmi frekventovaným 

tématem. Po pádu totalitního režimu, který nepřipouštěl hlubší debatu o jakýchkoliv 

rozdílech v socialistické společnosti, došlo k uvolnění diskuze o řadě témat. Jedním 

z těchto témat je také problematika nerovnoměrného rozvoje a s tím spojené téma 

územních rozdílů, resp. periferních oblastí.  

Se zvětšením zájmu o tuto problematiku rostl samozřejmě i počet autorů, kteří se tímto 

tématem začali zabývat a přirozeně se zvětšil i počet přístupů, jak na tato území 

nahlížet. Šíři přístupů a vývoj, jakým se ubírala diskuze a výzkum periferních oblastí 

v české geografii, zachytili ve své práci Havlíček, Chromý, Jančák, Marada (2005). 

Zviditelnění problematiky periferních oblastí a snaha o její hlubší poznání přeneslo 

přirozeně tuto problematiku i na akademickou půdu respektive ke studentům vysokých 

škol. Atraktivnost a relativní novost této problematiky vedla ke vzniku poměrně 

vysokého počtu studentských prací, které se věnovaly právě tomuto tématu. Jednalo 

se jak o ročníkové a bakalářské práce, tak především o práce diplomové a také několik 

prací doktorských.  

Při hlubším prostudování těchto prací nám vyvstala otázka, která byla prvním 

impulsem k sepsání této práce. Tato otázka nám vlastně sama o sobě vymezuje 

obecný cíl této práce, kterým je hlouběji poznat a prozkoumat, jakým způsobem jsou 

vymezovány periferní oblasti v diplomových pracích na KSGRR PřF UK v Praze, a tak 

se pokusit nalézt případné společné znaky tohoto vymezování, posoudit rozdílné 

výstupy jednotlivých metodik v území a doporučit nejvhodnější postup vymezování 

periferií. 

Vzhledem ke skutečnosti, že tato diplomová práce vzniká na Katedře sociální geografie 

a regionálního rozvoje Univerzity Karlovy v Praze a vzhledem k dostupnosti těchto 

prací, se v této práci budeme hlouběji zabývat právě diplomovými pracemi 

vypracovanými a obhájenými pouze na této katedře. Pro naši analýzu jsme si vybrali 

tedy pouze diplomové práce. Vedlo nás k tomu jednak penzum všech těchto prací, 

které je pro jednu diplomovou práci opravdu široké a jednak předpoklad, že kvalita            

a rozsah prací vytvořených diplomanty by měly být přeci jen na vyšší úrovni než u prací 

studentů nižších ročníků. Čímž samozřejmě nechceme jakkoliv snižovat kvalitu prací 

ročníkových či bakalářských, protože i tyto práce mají svou vypovídací hodnotu a řada 

těchto prací vedla autory k jejich rozšíření a vypracování diplomových prací 

s podobným zaměřením.  
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1.1 Dílčí cíle práce 
Uvedený obecný cíl práce lze rozpracovat a konkretizovat do následujících dílčích cílů 
práce: 

1. Shrnout a ohodnotit charakteristiky, které byly použity při vymezení periferních 

území ve vybraných starších diplomových pracích. 

2. Vybrat nejpoužívanější charakteristiky a charakteristiky s nejlepší vypovídací 

hodnotou, a vytvořit tak soubory charakteristik vhodných pro vymezování 

periferních oblastí z dílčích hledisek i z hlediska komplexního. 

3. Aplikovat tyto soubory charakteristik vytvořené z nejpoužívanějších ukazatelů 

perifernosti na jednu oblast (bývalý okres Rokycany) a poukázat tak na územní 

diferenciaci skupin ukazatelů. 

4. Vybrat několik metodik použitých pro vymezení periferních území 

v analyzovaných diplomových pracích, aplikovat je na území okresu Rokycany, 

porovnat výsledky s námi vytvořenou metodikou, popsat případné odlišnosti      

a zároveň demonstrovat metodologická omezení použitých postupů. 

1.2 Výzkumné p ředpoklady práce 
Na samém začátku práce nám vyvstalo několik otázek, které se postupem času 

proměnily v hypotézy čili předpoklady, které by naše práce měla potvrdit či vyvrátit. 

Zaprvé je zde samozřejmý předpoklad, že soubor ukazatelů v námi analyzovaných 

diplomových pracích bude velmi široký a jednotlivé ukazatele se budou lišit jak 

v názvu, tak i způsobem výpočtu. Tento předpoklad vyvstanul při práci s diplomovými 

pracemi zaměřenými na problematiku periferních periferností. Zaujalo mne množství a 

různost ukazatelů, které autoři pro identifikaci periferních oblastí používají. Dalším 

důvodem byla vzájemná neporovnatelnost výsledků některých stejně nazvaných 

ukazatelů v různých pracích. Například index stáří byl v různých pracích konstruován 

odlišně, což znemožňuje vzájemné porovnání oblastí z jiných prací. Po shrnutí             

a zpracování všech ukazatelů perifernosti použitých v analyzovaných diplomových 

pracích dále předpokládáme, že i přes široký soubor ukazatelů perifernosti najdeme 

několik shodných či velmi často používaných ukazatelů. Ke stanovení tohoto druhého 

předpokladu nás vedl zájem zjistit, zda autoři prací používají některé shodné ukazatele 

a pokud ano, tak jaké ukazatele to jsou a které ukazatele jsou nejčastější. Po vytvoření 

souborů ukazatelů z nejpoužívanějších charakteristik perifernosti a našeho 

komplexního souboru charakteristik perifernosti vyvozujeme třetí předpoklad, který zní, 
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že při použití námi vytvořených souborů ukazatelů perifernosti na jedno území, se 

budou výsledná periferní území prostorově lišit. Poslední čtvrtý a nejrozsáhlejší 

předpoklad zní, že pokud použijeme různé metodiky již vypracované v námi 

analyzovaných diplomových pracích, budeme je aplikovat na naše území 

rokycanského okresu a výsledky porovnáme, jak vzájemně, tak s námi vytvořeným 

komplexním souborem ukazatelů a naší metodikou, budou se periferní oblasti lišit. 

1.3 Struktura práce 
Práce je v podstatě rozdělena do pěti částí. V první úvodní části je představen obecný 

cíl práce, který je dále rozpracován do čtyř dílčích cílů. Dále jsou zde definovány čtyři 

výzkumné předpoklady, jejichž platnost se snaží tato diplomová práce potvrdit nebo 

vyvrátit. 

Druhá teoreticko – metodologická část práce zasazuje problematiku periferních oblastí 

a jejich vymezení do širších teoretických rámců. Zabývá se teoretickým přístupy, 

základní definicí klíčových pojmů, rozborem odborné literatury a také rešerší 

analyzovaných diplomových prací. Důležitou částí této kapitoly i celé práce je 

definování problémů při vymezování diplomových prací. 

Postupy a metodiku použitou v této práci vysvětluje část třetí. Odůvodňujeme zde 

výběr analyzovaných diplomových prací, diskutujeme jednotlivé ukazatele, 

konstruujeme rozdílné přístupy pro vymezování periferních oblastí a vysvětlujeme 

použití metody prostého pořadí. 

Následující čtvrtou kapitolu lze rozdělit do dvou okruhů. V prvním okruhu aplikujeme 

v předešlé kapitole vytvořené přístupy na příkladu území okresu Rokycany. V této 

empirické části práce popisujeme územní rozdíly jak jednotlivých ukazatelů, tak              

i celých přístupů. Na závěr této části porovnáváme výstupy všech tří přístupů a 

snažíme se ukázat rozdílnost výsledků. Druhý okruh se věnuje jiným přístupům 

vymezování periferních oblastí, které jsme vybrali z analyzovaných diplomových prací, 

aplikujeme je také na území rokycanského okresu a jejich výstupy porovnáváme 

s výstupy našeho komplexního přístupu. 

Na základě výsledků, ke kterým došly předešlé kapitoly, jsme v závěrečné části celé 

práce shrnuli odpovědi na výzkumné otázky, zaujali stanoviska ke splnění cílů práce      

a diskutovali potvrzení či vyvrácení výzkumných předpokladů. V samotném závěru 

jsme navrhli doporučení budoucím tvůrcům diplomových prací a také návrhy na 
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budoucí případné rozšíření či doplnění celé problematiky vymezování periferních 

oblastí. 

2 Teoretické a metodologické p řístupy k vymezování 
periferních oblastí 

2.1 Teoretické p řístupy k problematice perifernosti 
Každý akademický výzkum musí stát na pevných teoretických základech a nejinak 

tomu je i při výzkumu a vymezování periferních oblastí. Hlavním zdrojem pro tuto 

teoretickou část práce byla publikace Blažek, Uhlíř (2002). Stručný a jasný přehled 

k problematice teorie polarizovaného vývoje území podává i článek Havlíček, Chromý, 

Jančák, Marada (2005). Podrobný přehled teorií týkajících se sledované problematiky 

byl podán v řadě předchozích diplomových prací. Je ovšem účelné je alespoň stručně 

připomenout. Následující stručný přehled je sestaven zejména s použitím výše 

citovaných publikací. 

Hlavním teoretickým směrem pro tuto práci je samozřejmě skupina teorií jádro – 

periferie. Jedním z prvních autorů, který se zabýval problematikou periferních 

jádrových oblastí, byl Walter Christaler. Jeho teorie centrálních míst, kterou aplikoval 

především na oblast Bavorska, se zaměřovala hlavně na geometrickou pravidelnost 

rozmístění center služeb na různých řádovostních úrovních. Christaler došel k závěru, 

že za službami je zákazník ochotný dojíždět až do té doby či vzdálenosti, dokud se mu 

to vyplatí. Zaměřil se tedy na maximální vzdálenost, ze které je zákazník ochotný za 

službou dojet a na minimální velikost trhu, která umožňuje službě existovat. Za 

ideálních podmínek tedy předpokládá, že prostorové rozmístění služeb a tedy i center, 

bude odpovídat pravidelným šestiúhelníkům. Jde tedy o přísně geometrický přístup, 

který ve skutečnosti nemůže fungovat, protože prostor je silně heterogenní. Rozmístění 

center je ovlivněno mnoha jinými faktory, než je pouze přítomnost služeb. Ve své teorii 

definuje tedy především centra a periferie jsou jen jakým si vedlejším efektem této 

teorie Blažek, Uhlíř (2002). My můžeme tedy definovat periferii jako místo, ve kterém 

se nachází menší nebo žádné množství služeb než v centru či jako prostor ležící mezi 

centry. V předválečném období se problematika periferních oblastí objevila ještě např. 

v Haushoferově teorii panregionů Blažek, Uhlíř (2002). 

Po druhé světové válce se problémem nerovnoměrného rozvoje začala zabývat celá 

řada ekonomů, kteří se snažili vysvětlit, proč se některá území rozvíjejí a jiná stagnují 

či ztrácejí. Jmenovat můžeme Gunara Myrdala a jeho teorii kumulovaných příčin, 
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v které uvádí, že „změna nevyvolá reakci opačného směru, ale další změny, které ji 

umocní“ (Blažek, Uhlíř 2002 str. 86). To znamená, že pomyslné nůžky mezi bohatými 

regiony a chudými regiony se budou stále více rozevírat.  

Dalším významným ekonomem, který se zabýval touto problematikou, byl A. 

Hirschmann s jeho teorií nerovnoměrného rozvoje, ve které zdůrazňuje důležitost 

mobilizace vnitřních zdrojů regionů. Tento přístup byl východiskem pro velké množství 

prací z našeho pracoviště, zabývajících se např. lidským kapitálem a rozvojovým 

potenciálem periferních oblastí a zejména pro jejich kvalitativní výzkum jako např. 

Jančák (2001) či diplomové práce Fiala (2009), Váňě (2009), Vejvodová (2009) či 

Střížová (2008) a mnoho dalších. Hirschmann je také přesvědčen, že regionání rozdíly 

jsou potřebné a nutné pro celkový rozvoj.  

Stejný názor na potřebu regionálních rozdílů mají i Perroux a Boudeville. Perrouxova 

teorie růstových pólů byla aplikovaná i v praxi v mnoha zemích. Autor stanovil pojmy 

hnací a hnaná odvětví, kde hnací odvětví vysílají silné impulsy do okolí a dávají tak 

pozitivní rozvojové impulsy i ostatním odvětvím, která také rostou. A tím sílí i celý 

region. Tato teorie ale bohužel příliš úspěchů nezaznamenala, protože byla velmi často 

braná jako universální řešení všech problémů a slepě aplikována ve všech regionech, 

kam byly uměle umisťovány podniky hnacích odvětví, a čekal se automatický rychlý 

růst těchto regionů.  

Asi nejucelenější teorií ze skupiny jádro – periferie je obecná teorie polarizovaného 

rozvoje J. Friedmanna. Ten definoval pojmy „jádro“ a „periferie“, přičemž jádro je podle 

Friedmanna definováno znaky jako nadprůměrná míra tvorby inovací a nadprůměrná 

koncentrace řídících funkcí z veřejného i soukromého sektoru naproti tomu periferie je 

prostor bez tvorby a vzniku inovací, které sem přicházejí až se zpožděním difuzí           

z jádra (Havlíček, Chromý, Jančák, Marada 2005). Přínosem této teorie je shrnutí         

a popsání efektů, které zvyšují dominanci jádra nad periferií. Jsou to: efekt dominance, 

efekt vazeb, informační efekt, psychologický efekt, modernizační efekt a efekt výrobní. 

Friedmann považoval stav polarizace jádro – periferie jen za jedno ze čtyř stádií vývoje 

ekonomiky území. Jde o stadia 1) preindustriální společnost s ostrůvky ekonomiky       

a relativní soběstačností regionů, 2) právě zmiňovaná polarita jádro – periferie, 3) 

disperze ekonomických aktivit z jádra do periferie a 4) prostorová integrace a vzájemná 

závislost (Blažek, Uhlíř 2002). Hampl (2001) zdůrazňuje, že ani čtvrtá fáze není 

konečná a že tedy jde o cyklický stále trvající proces. Na Friedmanna navazuje celá 

řada autorů. Důležitá je práce Wallersteina (1984), který označil přechodný prostor 
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mezi jádrem a periferií jako semiperiferii. A rozšířil tak kontinuum jádro – periferie          

o další pojem. 

Jelikož tato práce vzniká na Katedře sociální geografie a regionálního rozvoje 

Univerzity Karlovy v Praze, nemohu se nezmínit o práci Havlíček, Chromý (2001), kteří 

na základě diskuse starších studií definují 4 typy polarizace prostoru, jimiž jsou            

1) narůstající polarizace, 2) stagnující polarizace, 3) ubývající polarizace, 4) nivelizující 

polarizace (Obrázek č. 1) a samozřejmě o důležité teorii hierarchie reality profesora 

Hampla (např. 1998). Velmi zjednodušeně můžeme říci, že autor v této teorii uvádí, že 

jsou vytvářeni stále noví progresivní nositelé diferenciace, zatímco u vývojově starších 

jevů dochází prostřednictvím difúzních procesů k postupnému poklesu (regionálních) 

rozdílů. 

 

Obrázek č. 1 : Abstraktní vývojové typy polarizace prostoru (jádro/periferie) 

 

Zdroj: Havlíček, Chromý (2001) 
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2.2 Pojmy periferní a marginální 
Již samotné vymezení těchto pojmů je velmi různorodé a česká a zahraniční literatura 

se v použití a pojetí těchto dvou pojmů liší. Nový akademický slovník slov vysvětluje 

význam slova „periferie“ jako okrajovou část města, vzdálenější předměstí či jako 

okrajovou, vedlejší oblast něčeho vůbec (Kraus, J. a kol. 2005). Pojem „marginální“ 

vysvětluje autor v tomtéž slovníku jako „okrajový či méně významný“. Česká 

geografická literatura tyto dva pojmy většinou příliš nerozlišuje a autor si vybere jeden 

pojem, který používá v celé práci. Jiné je to ovšem u literatury zahraniční, především 

anglicky psané, v které se rozdíl pojmů periferní a marginální objevuje velmi často. 

Například Leimguber (1998) se tímto důležitým problémem zabývá a rozlišuje pojmy 

periferní a marginální oblast následovně. Marginální oblast je podle něho území, které 

není zapojené do společenského a ekonomického systému na rozdíl od periferií, které 

do těchto systémů zapojené dosud jsou, přestože jejich pozice je slabá, což ukazuje 

obrázek č. 2. Marginální regiony odlišuje také např. Andreoli (1994) jako jakýsi další 

extrémní stupeň perifernosti nebo také Schmidtová (1998), která popisuje marginalitu 

jako rozšíření kontinua centrum – periferie. 

Obrázek č. 2: Kontinuum jádro, periferie, marginální území 

 

Zdroj: Walter Leimgruber, konference Quo Vadis Periphery, Praha 23. 11. 2005, 
převzato z Čermák (2006), vlastní zpracování 
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Už z této různorodosti a složitosti ve vymezování a rozlišování uvedených pojmů 

vidíme, že nalezení společných charakteristik periferních oblastí musí být ještě 

mnohem složitější a tyto problémy se odrážejí takřka ve všech diplomových pracích.  

2.3 Přístupy vymezování periferních oblastí 
Tato kapitola se věnuje pro naši práci velmi důležitému tématu a tím je vymezování 

periferních oblastí podle různých přístupů, s čímž je spojen i různorodý výběr ukazatelů 

perifernosti, které jsou zapotřebí pro identifikaci problémových (periferních) území.  

V tomto ohledu je pro nás velmi důležitým autorem Leimguber, který se ve své práci 

Leimgruber (2004) snaží o velmi komplexní vymezení periferních oblastí a používá 

k tomu 4 základních přístupů. 

1. Geometrický p řístup 

Území vymezené tímto přístupem charakterizuje jako geometricky, tj. na základě 

kilometrické vzdálenosti vymezenou okrajovou část státu či regionu, která ale nemusí 

být nijak jinak problémová či izolovaná např. sociálně, ekonomicky či politicky naopak 

tato oblast může využívat výhod své okrajové polohy např. výhody hranice s jiným 

státem. Autor uvádí jako příklad některá města na hranicích USA a Mexika. 

Diskutabilní a prakticky nemožnou je aplikace tohoto přístupu na ostrovy, kdy centra 

leží většinou na pobřeží a periferie se nacházejí uvnitř ostrova. 

2. Ekonomický p řístup  

K vymezení ekonomické periferie lze použít celou řadu různých ukazatelů od často 

používaných ekonomických ukazatelů (HDP, občanské vybavenosti či technické 

infrastruktury atd.) přes syntetické ukazatele, které vzniknou kombinací klasických 

ukazatelů s ukazateli např. fyzickogeografickými či demografickými. Výběr těchto 

ukazatelů a hranice, za kterou již jsou regiony označovány jako periferní, jsou velmi 

subjektivní, což může být problém, pokud bychom chtěli např. vzájemně porovnat 

periferní území z různých prací. 

3. Sociální p řístup  

Tato periferie je specifická koncentrací či segregací různých menšin. Může jít               

o menšiny etnické, jazykové, náboženské, sociálně slabé či jinak slabě integrované 

skupiny obyvatel. To může vést ke vzniku slumů či ghett. Tyto oblasti můžeme vymezit 

různými dalšími charakteristikami jako kriminalita atd. a mohou se často nacházet          

i v silně jádrových oblastech jako jsou např. velkoměsta. 
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4. Ekologický p řístup 

Zvláštnost vymezení ekologické periferie můžeme ukázat na jejím dvojznačném 

chápání. V tomto přístupu mohou být jádrem oblasti s kvalitním životním prostředím, 

málo využívaným člověkem s málo narušenými ekosystémy, opakem k nim můžeme 

vymezit narušené a člověkem silně pozměněné až zdevastované území. Jako příklad 

můžeme uvést národní parky a protiklad těžbou nerostných surovin zasažené oblasti. 

Z tohoto pohledu mohou být tedy centrální oblasti periferní, i když v ostatních 

hlediscích nám periferní nevychází. 

Leimgruber ještě doplňuje, že při vymezování periferních území jsou nejčastěji 

používány aspekty ekonomické a sociální, ale jmenuje i další možné přístupy jako 

přístup politický, kulturní či subjektivní vnímání perifernosti území různými aktéry. Tyto 

další přístupy rozlišuje a přidává i Schmidtová (1998). 

2.4 Výzkum periferních oblastí v České republice 
Vzhledem k tomu, že námi analyzované diplomové práce vznikly na katedře sociální 

geografie a regionálního rozvoje PřF UK v Praze, je nezbytné se hned na začátku této 

kapitoly věnovat právě autorům, kteří působí, či působili na této katedře. 

Problematice periferních oblastí se nepřímo jako součástí výzkumu transformačních 

procesů, regionálního vývoje a územní správy věnoval ve svých pracích prof. Hampl 

(1996, 2001). Také pouze jako částí problematiky regionálního rozvoje, regionální 

politiky a strukturálně postižených regionů se věnuje tomuto tématu Blažek (1999, 

2001). Hlavním znakem těchto výzkumů jsou analýzy socioekonomické vyspělosti 

regionů a účinku „vnějších“ ekonomických procesů na polarizaci prostoru. 

Vedoucí diplomových prací, které v této práci rozebíráme, byli jeden čas řazeni do tzv. 

„Slupské školy“. Členění na alternativní školy se v dnešní době již nepoužívá, protože 

se problematikou periferních oblastí věnuje i celá řada autorů, které bychom do žádné 

specifické školy zařadit nemohli např. Halás (2008) z Olomoucké univerzity. 

Výzkum periferních oblastí v rámci „Slupské školy“ má několik specifik, jedním 

specifikem je identifikace problémový oblastí na různých řádovostních úrovních: krajů 

(Marada, Chromý 1999), okresů (Marada 2001), ale i na mikroregionální úrovni 

(Jančák 2001). I způsob výzkumu se liší od extenzivního výzkumu s využitím 

vícerozměrných statistických metod za použití tvrdých statistických dat (Marada 2001) 

přes intenzivní výzkum měkkých dat (Jančák 2001) až po kombinaci obou těchto forem 
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výzkumu (Chromý 2003). Mezi námi vybranými pracemi zabývajícími se periferními 

oblastmi jsou také práce vedené Doc. Bičíkem zabývajícím se především 

dlouhodobými změnami využití ploch (Bičík 2002) či problémem druhého bydlení          

a rekreace (Bičík a kol. 2001, Vágner, Fialová a kol. 2004). Nesmíme opomenout ale      

i jiné směry výzkumu, které jsou s tématem periferních oblastí úzce spjaty jako 

problematika výzkumu venkova (Perlín, 1998) či problematika pohraničí (Jeřábek, 

Dokoupil, Havlíček a kol. 2004) 

Autoři shromáždění kolem Ústavu geoniky AV ČR se věnují periferním oblastem na 

mikroregionální až lokální ůrovni a to především jejich socio-kulturním procesům           

a jejich vlivu na polarizaci prostoru. Důležitou součástí jejich výzkumu je také 

mezinárodní porovnání těchto procesů. 

Problematika periferních oblastí nabrala v posledních dvaceti letech na atraktivitě         

a zabývá se jí celá řada pracovišť. Obecně můžeme říci, že způsob výzkumu těchto 

území se postupem času změnil od extenzivního výzkumu až k dnes velmi často 

praktikovanému intenzivní výzkumu na nízkých řádovostních úrovních. 

2.5 Diplomové práce zahrnuté do metaanalýzy 
Tato kapitola obsahuje stručný popis vybraných diplomových prací zabývajících se 

periferními oblastmi. U jednotlivých prací jsou popsány jejich cíle a metodika, kterou 

autoři použili k vymezení periferních oblastí. V metodice nerozebíráme použité 

ukazatele, protože tomuto se věnuje samostatná kapitola 3.2.  Výpis a seznam všech 

ukazatelů se nachází v příloze č. 1. 

Čermák (2006): Vymezení periferních oblastí Vysočiny a nástin jejich využití pro 

regionální politiku 

Autor si v této práci stanovil cíl definovat oblasti vhodné pro využití prostředků pro 

regionální politiku pro periferní oblasti v kraji Vysočina. Periferní oblasti zkoumal autor 

na měřítkové úrovni obcí III. stupně tedy obcí s rozšířenou působností. Pro vymezení 

periferií uvažoval autor dvě úrovně a to sídelně-produkční úroveň a úroveň 

komunitární. Pro toto členění se rozhodl na základě teorie regionální organizace 

společnost, která mimo tyto dvě organizační úrovně vymezuje ještě úroveň ekologickou 

a institucionální (Hampl 2004). Každou ze dvou použitých úrovní charakterizuje pomocí 

osmi ukazatelů.  

Metodika a způsob vymezení periferních oblastí: 
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Autor použil metodiku bodování dle pořadí v souboru. Soubor 15 regionů řadil 

postupně vzestupně či sestupně tak, aby nízké bodové hodnocení dostávaly regiony, 

jejichž ukazatele naznačují perifernost. Regionům byly přiděleny body podle pořadí      

a stejným způsobem pokračoval autor u všech osmi ukazatelů obou úrovní. Po 

přidělení všech bodů byly body sečteny a byly vytvořeny charakteristiky „Exponovanost 

v rámci 1. úrovně“ a „Exponovanost v rámci 2. úrovně“. Tyto charakteristiky byly 

následně rozděleny do 4 intervalů a zaneseny do mapového výstupu, z kterého je 

patrné, které regiony jsou podle autora málo exponované čili periferní. 

Pileček (2006): Problémy rozvoje periferních oblastí českého pohraničí: příklad 

modelového území Volarsko 

Autor se v práci zabývá výzkumem diferenciace území ORP Prachatice na úrovni obcí 

a přesněji se zabývá jeho nejperifernější částí Volarsko. V práci si autor stanovil 3 cíle. 

Prvním cílem je tedy zhodnotit současný charakter a rozsah polarizace prostoru, což 

znamená vymezit jádrové a periferní obce (oblasti), na úrovni správního obvodu obce 

s rozšířenou působností Prachatice. Druhým cílem je identifikovat hlavní problémy 

rozvoje jednotlivých obcí periferního území Volarska a pokusit se navrhnout možnosti 

řešení a třetím cílem je zhodnotit roli lidského kapitálu pomocí dotazníkového šetření. 

Metodika a způsob vymezení periferních území: 

Autor použil pro zjištění perifernosti sedmi ukazatelů, které zpracoval pomocí dvou 

metod. První metodou bylo rozdělení všech sedmi ukazatelů do šesti tříd (intervalů) na 

základě odchylky každého ukazatele za obec od průměrné hodnoty ukazatele pro celé 

území tedy okres. Tyto intervaly byly v rozsahu od 150 % a více u extrémní 

nadprůměrné odchylky po 49,9 % a méně u extrémně podprůměrné odchylky. Na 

základě toho byly následně obcím přidělovány body pro každý ukazatel od 3 do -3        

a nakonec celkově sečteny a výsledky rozděleny do pěti intervalů od teoretických -21 

bodů u periferních až po 21 bodů u jádrových obcí.  

Druhou metodou bylo použití tzv. syntetického ukazatele kde Ws = syntetický index, yij = 

standardizovaná hodnota ukazatele j pro obec i, n = počet použitých ukazatelů. Tímto 

byla pro každou obec vypočítána hodnota tohoto indexu a výsledky byly také rozděleny 

do pěti intervalů a to od 0,69 u periferních obcí po 4,31 u jádrových obcí. 
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Brabec  (2002): Diferenciace periferních území Plzeňského kraje v letech 1991 a 2001 

Autor ve své práci kategorizoval jednotlivé obce Plzeňského kraje podle úrovně jejich 

perifernosti a díky porovnání výsledků dat ze SLDB 1991 a 2001 dokázal zachytit           

i vývoj této perifernosti v transformačním období.  Pokusil se dokázat vztah mezi malou 

polohovou exponovaností a socioekonomickou či demografickou marginalitou území       

a také se pokusil potvrdit existenci tzv. vnitřních periferií podél krajských a také 

okresních hranic.  

Metodika a způsob vymezení periferních území: 

Pro zjištění geografické polohy použil dvě charakteristiky a pro zjištění 

socioekonomické struktury obcí použil ukazatelů pět. Pro zpracování dat a zjištění 

perifernosti použil autor jednu z metod vícekriteriálního rozhodování (Fiala a kol. 1997), 

kterou si ještě upravil do tvaru (a-a min)/(a prum – a min), kde „a min“ je minimální 

hodnota daného ukazatele a „a prum“ je aritmetický průměr hodnot konkrétního 

ukazatele. Výsledný soubor hodnot všech obcí rozdělil autor hodnotami 15, 30 a 60 % 

a vznikly mu tak 4 kategorie obcí silně, středně a slabě periferní obce a obce 

neperiferní. 

Kosti č (2004): Vnitřní periferie v Česku: příklad středočesko-jihočeského pomezí  

Autor této práce se soustředil na území vnitřní periferie na hranici Středočeského          

a Jihočeského kraje přesněji na okresy Benešov, Příbram, Strakonice, Písek a Tábor. 

Cíle práce byly tedy analýza míry a charakteru polarizace prostoru v této oblasti, 

vysvětlení případných změn v rozmístění periferních oblastí v letech 1991 a 2001         

a také analýza aktivity místních subjektů (starostové, občani atd.) a spolupráce obcí 

díky dotazníkovému šetření. 

Metodika a způsob vymezení periferních území: 

Ke zjištění perifernosti obcí si vytvořil autor dva indexy. Demograficko-strukturální 

index (DSI), který se skládá ze čtyř ukazatelů a dále index polohové exponovanosti 
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(IPE), který je vyjádřen jako průměr dvou kilometrických vzdáleností. Pro upřesnění 

zjištění, které z periferních oblastí jsou nejvíce zaostávající a zda zaostávají i z jiných 

hledisek, zvolil autor ještě 8 dalších doplňujících ukazatelů. 

Pro zjištění které obce jsou nejvíce periferní, byly za periferní obce označeny ty, které 

v případě DSI mají hodnotu menší než 60 vztaženo k modelovému území. U IPE 

rozdělil soubor na 5 intervalů od 0 -14,9 u nejvíce exponovaných po 30 – 49,5 po 

nejméně exponované obce. 

Flachs  (2003): Strakonicko: problematika periferních území 

Práce je strukturována tak, že se autor nejdříve zabývá periferními oblastmi na úrovni 

okresu Strakonice a následně autor sníží měřítkovou úroveň pouze na správní obvod 

Strakonice. Hlavním cílem této práce je identifikovat periferní oblastí v tomto území 

jejich analýza a následný návrh budoucího rozvoje tohoto území. 

Metodika a způsob vymezení periferních území: 

Autor práce použil pro zjištění perifernosti obcí osm ukazatelů, které následně 

zpracoval pomocí metody faktorové analýzy. Faktorovou analýzou vytvořil čtyři 

interpretované faktory, které pojmenoval „faktor urbanizovanosti“, „faktor rozvoje“, 

„faktor izolovanosti“ a „faktor nepracujících“. Výsledné hodnoty rozdělil u každého 

faktoru do čtyř intervalů (kategorií) podle hodnoty faktorového skóre. 

Hazuková  (2008): Potenciál rozvoje periferní a příhraniční oblasti na příkladu 

českomoravského pomezí 

Na modelové území čtyř ORP  a to Jindřichův Hradec, Dačice, Telč a Moravské 

Budějovice se snažila autorka zhodnotit pozici této oblasti v regionálním systému 

Česka, posoudit vnitřní homogenitu či heterogenitu území, analyzovat význam 

administrativních hranic na polarizaci území a také zjistit existenci a posoudit možnosti 

rozvoje vztahů mezi obcemi. Ke splnění posledního cíle použila dotazníkového šetření. 

Metodika a způsob vymezení periferních území: 

Pro vymezení periferních oblastí si autorka práce zvolila 8 ukazatelů. Jedná se 

především o socioekonomické ukazatele a jeden ukazatel polohový. Tyto ukazatele 

použila při zjištění perifernosti obcí dvěmi metodami a to zaprvé pořadovou statistikou, 

kdy byly obcím přidělovány body podle umístění v každém ukazateli a celkový bodový 
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součet byl rozdělen na pentily, přičemž nejnižší počet bodů měly obce periferní            

a zadruhé komponentní analýzou, kdy na základě jednotlivých charakteristik byla 

každé obci přidělena hodnota komponentního skóre a dále byly obce opět rozděleny 

do pentilů a periferní obce byly samozřejmě obce s nejnižším komponentním skórem. 

Vanduchová  (2001): Periferní území a možnosti jejich rozvoje (na modelovém území 

Křinec – Rožďalovice na Nymbursku) 

V této práci si autorka dala za cíl podrobněji identifikovat periferní oblasti v dnes již 

bývalém okrese Nymburk. Tento okres se nachází v jedné z největších vnitřních 

periferií Česka (Musil 1988) a tato práce se tedy snaží o hlubší poznání vnitřní 

diferenciace tohoto území.  

Metodika a způsob vymezení periferních území: 

Pro identifikaci periferních území aplikovala autorka na oblast soubor osmi ukazatelů, 

které vložila do faktorové analýzy a vytvořila 3 faktory. Tyto faktory pojmenovala 

„městskost“, „mladá populace“ a „vysoká nezaměstnanost“. Faktory vysvětlovaly 

celkem 78 % variability souboru. Na základě těchto faktorů vymezila tři skupiny obcí     

a to jádrové oblasti a oblasti více či méně periferní.  

Stockmann (2003): Vliv periferní a příhraniční polohy na rozvoj mikroregionu (příklad: 

Moravské Kopanice) 

Autor práce se věnuje oblasti na česko-slovenské hranici, přesně Uherskobrodsku. 

Hlavními cíli je zhodnocení socioekonomického vývoje v regionu v období 

transformace, vymezení periferních oblastí v okrese Uherské hradiště a také zjištění 

jaký vliv mělo rozdělení Československa a vzniku hranice na vývoj regionu.  

Metodika a způsob vymezení periferních území: 

 Ke splnění výše zmíněných cílů používá autor 8 charakteristik, které zpracovává 

faktorovou analýzou. Touto statistickou metodou vytvořil jeden faktor nazvaný 

„městskost“, tudíž bylo pro každou obec vypočítáno faktorové skóre, na jehož základě 

byly obce rozděleny do pěti skupin, přičemž obce v intervalu s nejnižšími hodnotami 

tohoto skóre byly označeny za periferní. 

Nýdr (2008): Analýza problémů rozvoje jihozápadního Krušnohoří (příspěvek 

k výzkumu periferních oblastí v Česku) 
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Cíli této práce bylo vymezení periferních oblastí v rámci bývalého okresu Chomutov       

a zhodnocení rozsahu a charakteru polarizace prostoru, identifikace hlavních problémů 

rozvoje jednotlivých obcí modelového území a navržení jejich řešení. Autor se také 

pomocí dotazníkového šetření pokusil analyzovat roli lidského potenciálu na rozvoj 

obcí a míru angažovanosti představitelů místní samosprávy. 

Metodika a způsob vymezení periferních území: 

Pro vymezení periferních oblastí si zvolil autor soubor 7 ukazatelů, které převzal z již 

vypracovaných prací (Marada 2001, Pileček 2005, Kostič 2005, Novotná 2005). Při 

hodnocení periferity použil autor metodiku přiřazování bodů jednotlivým obcím podle 

jejich pořadí v jednotlivých charakteristikách s tím, že nejperifernější obce mají nejvyšší 

počet bodů a jádrové nejnižší počet bodů. Pro grafický výstup rozdělil hodnoty do čtyř 

intervalů. 

Mikšátková  (2007): Hranice v jesenické oblasti: analýza vlivu hranic na polarizaci 

prostoru 

Autorka se v této práci věnuje problematice vlivu hranic na vývoj území na 

mikroregionální úrovni v oblasti Jeseníků, přesněji okresy Jeseník a Bruntál. Jejím 

cílem je zjistit, zda a jak vybrané hranice území ovlivňují jeho vývoj a to ve smyslu 

teoretického konceptu polarizace prostoru.  

Metodika a způsob vymezení periferních území: 

Pro ověření perifernosti území použila autorka 9 ukazatelů a jako metodu zpracování 

použila výše popsanou metodiku Pilečka (2005) s jedinou úpravou a to, že výsledné 

hodnoty rozdělila do šesti intervalů od jádra po okrajové oblasti. 

Pokorný  (2005): Polarizace mikroregionů Středočeského kraje  

Autor této práce si zvolil za úroveň, na které bude sledovat periferní oblasti úroveň obcí 

s pověřeným obecním úřadem. Cílem práce je zachytit potencionální regionální 

zaostávání mezi roky 1991 a 2001.  

Autor vychází ze čtyř úrovní geografické organizace společnosti a to úrovně 

ekologické, sídelně-produkční, komunitární a institucionální a pro každou z těchto 

úrovní vybral ukazatele, podle kterých hodnotí perifernost. Celkově vybral 11 

ukazatelů. Těchto 11 ukazatelů zpracovával podobnou metodikou jako výše zmíněný 
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Brabec (2002), ale s několika rozdíly. Jedním z rozdílů byl vzoreček standardizace dat 

a to vzorec (a-a min)/(a max – a min) jehož výsledky následně vynásobil 10                   

a zaokrouhlil. A druhým rozdílem bylo konečné rozdělení celkové sumy výsledných 

ukazatelů do pěti kategorií a to podílu 15, 20, 25, 30 a 60 % na výsledné hodnotě 

perifernosti a to v pořadí od nejhorší (silně periferní) kategorie, která představuje 15 % 

z celkové hodnoty perifernosti až ke kategorii „jádrové“. 

2.6 Problémy vymezování periferních oblastí 
Předchozí rešerše odborné literatury i diplomových prací umožňuje stanovit několik 

obecných problémů, se kterými se setkáme při vymezování periferních oblastí. 

Zmiňujeme je a rozvádíme v následujících kapitolách. Jedná se o rozdílu a použití 

extenzivního a intenzivního výzkumu, problematice řádovostní úrovně a problematice 

výběru ukazatelů. 

2.6.1 Kvantitativní a kvalitativní výzkum 

Než se začneme věnovat problematice řádovosti, musíme se zmínit o rozdílu mezi 

výzkumným přístupem kvantitativním (extenzivním) a výzkumným přístupem 

kvalitativním (intenzivním). Tato odlišnost je úzce spjata s problematikou řádovostní 

úrovně, a proto jí věnujeme samostatnou kapitolu. 

Kvantitativní (extenzivní) výzkum pracuje s tzv. sekundárními daty. Zdroje pro tyto data 

jsou velmi různé. Mezi nejčastěji používaná data patří samozřejmě data z jednotlivých 

cenzů, statistických lexikonů atd., které vytváří Český statistický úřad. Dalšími zdroji 

mohou být webové stránky jednotlivých obcí, úřadů či ministerstev, ale také 

soukromých subjektů, jako jsou velké firmy. Jde tedy o široké spektrum dat, které je ale 

také velmi závislé na řádovostní úrovni a obecně platí, že na čím nižší řádovostní 

úrovni chceme výzkum provádět, tím je dat méně. Marada (2001, str. 13) říká že, 

„snaha o vymezení periferních území ČR byla od počátku omezena datovou základnou 

na úrovni menších územních jednotek, které umožňují přesnější územní vymezení 

periferních regionů. Aktuální statistické podklady jsou dostupné převážně z oblasti 

demografie a limitují tedy snahu o komplexní postižení tématu. Naopak na úrovni 

okresů je dostatek informací ze všech oblastí hospodářství i společnosti.“  

Podle Hendla (2008) jsou přednostmi kvantitativního výzkumu jeho zobecnitelnost na 

populaci, relativní rychlost a přímočarost sběru přesných numerických dat a relativní 
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nezávislost výsledků na výzkumníkovi. Naopak nevýhodu vidí v tom, že získaná 

znalost může být příliš abstraktní a obecná pro přímou aplikaci v místních podmínkách. 

Kvalitativní (intenzivní) výzkum můžeme chápat jako doplněk či protipól k extenzivnímu 

výzkum, ale v dnešní době jsou oba přístupy rovnocenné. Data kvalitativní povahy lze 

získat nejrůznějšími způsoby, z nichž nejčastějšími jsou dotazníková šetření. Jak velmi 

trefně vystihuje Hendl (2008) na straně 48. „Práce kvalitativního výzkumníka je 

přirovnávána k činnosti detektiva. Výzkumník vyhledává a analyzuje jakékoliv 

informace, které přispívají k osvětlení výzkumných otázek, provádí deduktivní              

a induktivní závěry. Seznamuje se s novými lidmi a pracuje přímo v terénu, kde se 

něco děje.“ Tento přístup se nejčastěji používá na nízkých řádovostních úrovních 

z důvodu například nedostatečné datové základny či proto, že výzkumník potřebuje 

zkoumanou oblast hlouběji poznat. Jak zmiňujeme níže, tak právě tyto důvody jsou 

hlavní příčinou, proč celá řada autorů diplomových prací doplňuje svoje práce, právě 

dotazníkovým šetřením.  

Přednostmi kvalitativního výzkumu a jím vytvořených primárních dat jsou podle Hendla 

(2008) především takové, že intenzivní výzkum zkoumá fenomén v přirozeném 

prostředí, reaguje na místní situace a podmínky a hledá lokální příčinné souvislosti. 

Naopak nevýhody spatřuje v ovlivnitelnosti výsledků samotným výzkumníkem a jeho 

preferencemi a ve faktu, že získaná znalost nemusí být zobecnitelná na populaci a do 

jiného prostředí. 

2.6.2 Problematika řádovostní úrovně 

Tato kapitola obsahuje rozbor prací, v kterých se autoři zabývali periferními oblastmi od 

globální až po mikroregionální úroveň. Z každé řádovostní úrovně je vybráno jen 

několik důležitých prací, které mi byly nápomocny při tvorbě této práce a při pochopení 

problematiky řádovosti. Kapitola se hlouběji nezabývá ukazateli, které autoři použili pro 

vymezení periferních oblastí, protože této problematice je v této práci věnována 

samostatná kapitola 2.6.3. 

Problém řádovosti je jedním z hlavních problémů vymezování a chápaní periferních 

oblastí. Hodnocení perifernosti můžeme používat na všech řádovostních úrovních. Na 

makroregionální úrovni např. pozice států, seskupení států či prostorově větších 

regionů v rámci světa či kontinentu na mezoregionální úrovni jako pozici regionů či 

mikroregionů v rámci rozsahově větších regionů, ale i na mikroregionální úrovni např. 
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pozice obcí či ještě menších jednotek v rámci regionů či mikroregionů resp. v rámci 

různých úrovní. Je nezbytné vždy velmi pečlivě posoudit, jaká řádovostní úroveň je pro 

naši práci nejlepší a zda co možná nejpřesněji charakterizuje námi zvolenou 

problematiku a zda odpovídá námi definovaným cílům. 

V globálním měřítku se na problém perifernosti zaměřil ve své teorii ekonom 

Wallerstein (1984). Ten vytvořil systém rozdělení států do tří skupin a to na státy 

světového jádra, státy světové periferie a státy světové semiperiferie. Státy světového 

jádra charakterizuje jako státy „s vysokou ekonomickou výkonností, vysokými příjmy, 

vyspělými technologiemi, kapitálově náročnou produkcí a pestrou odvětvovou skladbou 

výroby a služeb“, naopak státy světové periferie se vyznačují „nízkými příjmy, 

jednoduchými až primitivními technologiemi, produkcí náročnou na pracovní sílu          

a neúplnou odvětvovou skladbou“a semiperiferii označil jako „přechodnou oblast se 

směsicí znaků jádra a periferie“ (Sýkora 2000, str. 74). Podle tohoto vymezení můžeme 

Česku přiřadit pozici státu ležícího na hranici semiperiferie a jádra a stále více 

využívající poměrně malé vzdálenosti ke světovému jádru. 

Na měřítkové úrovni Evropy se zaměřením na Českou republiku přichází Hampl 

(1996). Zdůrazňuje existenci hlavní evropské geoekonomické osy, která začíná ve 

střední Anglii a postupuje až do Pádské nížiny. Zároveň ale předpokládá ještě vedlejší 

geoekonomickou osu od Kodaně přes Berlín a Prahu až po Vídeň a Budapešť. „Česká 

republika by se měla díky této sekundární geoekonomické ose posunout 

z semiperiferního postavení do postavení relativně centrálního, byť v rámci „pouze“ 

sekundárního evropského jádrového prostoru.“ (Hampl 1996, str. 97) 

Na řádovostní úrovni státu resp. Česka se polarizací území zabývali Hampl, 

Gardavský, Kühnl (1987) a to na bázi míry exponovanosti území. Za komunistického 

režimu byla jakákoliv debata o nerovnoměrném územním rozvoji velmi složitá, a tak        

i v této práci byly periferní (neexponované) oblasti spíše vedlejším tématem k oblastem 

jádrovým (exponovaným). Pro vymezení exponovaných území byla použita velikost      

a významnost samotných jednotek, vzdálenost a dostupnost vůči vyšším jednotkám       

a centrům osídlení a byla brána i hustota osídlení v okolí těchto jednotek. Na základě 

těchto ukazatelů bylo rozděleno území Československa na exponovaná                       

a neexponovaná území, přičemž periferní území bylo dále děleno na slabě, středně            

a silně periferní. 
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V práci Marady (2001) se autor zaměřil na vymezení periferních oblastí Česka na 

úrovni bývalých okresů pomocí komponentní analýzy. Marada definoval periferii jako 

území ležící mimo ekonomicky intenzivně využívané oblasti, které se vyznačuje 

vysokým podílem venkovského osídlení a malou hustotou zalidnění. Okresní úroveň 

byla hodnocena také v pracích Fialová (2001) či Marada, Chromý (1999). Okresní 

úroveň je velmi vhodná pro obecnější (hrubší) vymezení periferií a jejímu častému 

používání nahrává poměrně dobrá dostupnost dat na okresní úrovni. Musíme přesto 

zdůraznit, že okresy jsou stále ještě poměrně vysoká řádovostní úroveň. A že okresy 

jsou velmi heterogenními jednotkami a že pro přesnější vymezení periferií potřebujeme 

s vymezením jít ještě na řádovostně nižší úroveň. 

Na nižší úrovni se periferními oblastmi zabýval Musil (1988), pro vymezení periferií 

použil tzv. generelové jednotky (celkem 916) a jeho cílem bylo vymezit oblasti, které 

potřebují zvláštní péči kvůli ekonomickému a sociálnímu zaostávání. Pomocí 

vybraných charakteristik vymezil Musil 27 periferních území, které až na několik 

výjimek např. Osoblažsko označujeme jako vnitřní periferie. Výsledkem práce jsou 

velmi dobře patrné periferní oblasti podél administrativní hranic krajů. Jediné, co lze 

této dodnes velmi citované a používané práci vytknout, je nezachycení periferních 

oblastí v pohraničí a to z důvodu nevhodné konstrukce generelových jednotek 

v pohraničí, které jsou většinou sloučeny s obslužným centrem ve vnitrozemí (Ryšavý 

in Vanduchová 2001, s. 30).   

V roce 2008 Musil navázal na práci z roku 1988 společně s Müllerem a vznikla práce 

Musil, Müller (2008). V této práci se chtěli autoři vrátit k použití generelových jednotek, 

ale z důvodu častého slučování a rozlučování obcí v posledních zhruba 30 až 40 letech 

se rozhodli pro zpracování zcela nového členění České republiky, na jehož základě 

rozdělili území do 1424 subregionálních jednotek. Těchto 1424 subregionálních 

jednotek tvoří většinou obce se základními střediskovými funkcemi a jejích zázemím. 

Na tyto subregionální jednotky aplikovali autoři následně soubor ukazatelů, pomocí 

kterých rozdělili tyto oblasti do čtyř skupin: 1. Periferní území při širším vymezení,              

2. Ostatní území, 3. Území regionálních center, 4. Metropolitní území. 

Na mikroregionální úroveň periferních oblastí se zaměřili např. Jančák (2001) či 

Havlíček, Chromý (2001). Jančák (2001) zdůrazňuje, že z důvodu nedostatečné datové 

základny na úrovni nižších územních jednotek je důležité prostudovat území ne jen 

pomocí kvantitativního šetření a hodnocením vybraných ukazatelů čili tzv. „tvrdých 
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dat“, ale také pomocí terénního šetření, dotazníkového šetření či řízenými rozhovory 

s klíčovými osobnostmi obcí a jiných metod, kterými lze získat tzv. „měkká data“. 

Výzkum periferních oblastí na mikroregionální úrovni otevírá větší možnosti 

kvalitativnímu výzkum např. ve formě dotazníkových šetření, což může vést k mnohem 

hlubšímu poznání problémů zkoumaných regionů. Kvalitativní výzkum formou 

dotazníkového šetření či vedených rozhovorů uplatnili ve své diplomové práci nejnověji 

např. Fiala (2009), Váně (2009), Vejvodová (2009) či Střížová (2008).  Tato práci si 

dala za cíl výzkum kvantitativních charakteristik, takže otázkou kvalitativního výzkumu 

se nebudeme dále více zabývat. 

Výzkum na nižších řádovostních úrovních ztěžuje nedostatečná datová základna, ale 

přesto hlavně studenti používají řádovostní úroveň obcí ve svých pracích nejčastěji. 

Zde nám nastává problém s vymezováním periferních oblastí a používáním 

nejrůznějších charakteristik. Neexistuje žádný ucelený či jednotný systém, podle 

kterého by bylo možné tyto periferní oblasti vymezovat a který by nám pomohl 

například při následném srovnávání různých oblastí, protože to je při použití různých 

charakteristik velmi obtížné a někdy i nemožné. Leimguber (2004, s. 50) uvádí názor, 

že „region je marginální, protože někdo chce, aby marginálním byl“. Tento názor je sice 

svérázný a jistě neplatí ve všech případech, ale je možné, že někdo (výzkumník, 

student, regionální či místní politik) si může pomoci výběrem např. jen některých 

faktorů perifernosti a může tímto velmi ovlivnit výsledky svého výzkumu. Tomuto 

ovlivnění výsledků ze strany výzkumníka či tvůrce práce by se dalo předejít 

používáním podobné metodiky vymezovaní periferních oblastí, přestože je to velmi 

obtížné a v některých případech i nemožné.  

2.6.3 Problematika výb ěru ukazatel ů 

V této kapitole uvádím příklady prací s výpisem ukazatelů perifernosti, které autoři 

v těchto pracích použili pro vymezení periferních oblastí. Z těchto několika příkladů je 

zřejmé, že autoři používají jak různé ukazatele, tak i ukazatel shodné, které najdeme u 

všech autorů. Práce se také liší i v počtech použitých ukazatelů. 

Copus (2001) vydal práci, ve které uvádí přehled indikátorů perifernosti, které použili 

k vymezení periferních území různí autoři v průběhu 80. a 90. let na úrovni států 

členských států Evropské unie. Mezi těmito ukazateli výrazně dominují ukazatele 

ekonomického charakteru jako HDP či nezaměstnanost.  
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Gurung a Kollmair (2005) utřídili ve své práci množství ukazatelů perifernosti použitých 

při různých výzkumech a vytvořili tabulku ukazatelů o osmi kategoriích. Jsou to 

kategorie sociální sféra, stav infrastruktury, zdravotní stav, vzdělanost, politika, 

ekonomika, životní prostředí a indexy rozvoje. Ukazatele shrnuje následující tabulka         

č. 1. 

 

Tabulka č. 1: Gurung, Kollmair (2005) 

subjekt ukazatele 

sociální sféra dětská práce, nerovnost pohlaví,  

  sociální vyloučení, porušování lidských práv 

infrastruktura přístup k čisté vodě, vzdálenost k dopravě, banky, 

  komunikační vybavení, dodávky energie 

zdraví průměrná délka života, dětská úmrtnost, podvýživa 

vzdělanost gramotnost, procento zapsaných do škol 

politika volební účast, index korupce, stav bezpečnosti  

  (násilné činy, kriminalita) 

ekonomika HDP na obyv., procento nezaměstnaných 

životní prostředí  znečištění životního prostředí, stav přírodních zdrojů 

indexy rozvoje index vývoje obyvatelstva, index chudoby, 

  index rovnosti pohlaví 

Zdroj: Gurung, Kollmair (2005), vlastní zpracování 

Marada (2001) zvolil pro vymezení periferních oblastí na úrovni okresů 6 ukazatelů, 

jsou jimi hustotu zalidnění, podíl venkovského obyvatelstva, podíl obyvatelstva žijícího 

v obcích do 499 obyvatel, podíl ekonomicky aktivních obyvatel zaměstnaných 

v primárním sektoru a v bankovním sektoru a průměrnou výši mzdy. Jedná se tedy          

o charakteristiky spadající do ekonomického a sociálního přístupu. Pomocí těchto 

znaků byla komponentní analýzou vytvořena jedna komponenta, kterou autor nazval 

„míra perifernosti“ a tu aplikoval na okresy Česka. Podobným způsobem se autor 

pokusil zohlednit i faktory přírodní a zjistit, jakou vazbu mají v dnešní době přírodní 

faktory na perifernost. K tomuto použil tedy ukazatele perifernost, nadmořská výška, 

svažitost zemědělské půdy, produkční schopnost půdy a podíl lesních ploch na 

nezemědělské půdě a pomocí korelace zjistil, že na úrovni okresů Česka je vliv 
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přírodních faktorů na rozmístění periferních oblastí v dnešní době již jen velmi volný 

s výjimkou souvislosti s lesnatostí (Marada 2001). Pro nalezení faktorů ovlivňujících 

perifernost autor aplikoval jak na všechny, tak i jen na zúžený soubor 31 periferních 

okresů další charakteristiky a zkoumal, zda a jak korelují. Šlo o soubor 14 ukazatelů              

a autorovi vyšlo při jejich aplikaci, „že periferní oblast (v podmínkách Česka) je území 

charakteristické řidším zalidněním, menší progresivitou ekonomické struktury 

(spojenou s menším počtem podnikatelů), dále nižší mírou hmotných investic, menší 

vybaveností středními školami a menším počtem trestných činů. Tato území leží často 

ve větší vzdálenosti od krajských center.“ (Marada 2001 in Sborník ČGS 106 str. 21) 

Podle Musila (1988) se periferní oblasti vyznačovaly úbytkem a stárnutím obyvatelstva, 

úbytkem ekonomicky aktivních osob, vysokým podílem zaměstnaných v zemědělství, 

chudším vybavením domácností, nízkou úrovní občanské vybavenosti, nízkou úrovní 

vzdělanosti, vyšším podílem neobydlených bytů a často špatnou dopravní obslužností. 

Pomocí těchto charakteristik vymezil Musil již výše zmiňovaných 27 periferních území, 

které až na několik výjimek označujeme jako vnitřní periferie, a které se nejčastěji 

rozkládají podél administrativní hranic krajů. 

Musil a Müller 2009 použili pro vymezení periferních oblastí poměrně vysoký počet 

ukazatelů a to celkem 52. Nejprve aplikovali na jimi vytvořené subregionální jednotky 

soubor 17 ukazatelů, a podle nich vytvořili 4 kategorie těchto subregionálních jednotek, 

z nichž jednu nazvali „Periferní území při širším vymezení“ a aplikovali na ně dalších 

35 indikátorů, tudíž celkem 52 indikátorů. A sledovali odchylky hodnot periferií od 

hodnot za celou republiku. Na základě odchylek a úvahy vybrali autoři nakonec 21 

ukazatelů, které považovali za ukazatele, které významně indikují perifernost území              

a rozdělili je ještě podle odchylky do tří kategorií největší, střední a menší odchylka viz 

tabulka č. 2. Autoři práce tedy definují periferní oblasti jako „venkovské zemědělské 

oblasti, které dokumentují vysoké podíly pracovních míst v primárním ekonomickém 

sektoru a rovněž vysoké hodnoty podílu ekonomicky aktivních obyvatel v primárním 

sektoru.  Území, která zaznamenala nejvyšší hodnoty negativních přirozených 

přírůstků obyvatelstva a která se také vyznačují vysokým podílem neobydlených bytů   

a bytů přechodně obydlených nebo sloužících rekreaci, což vše indikuje vylidňování, 

ale přesto jako území která však zároveň zaznamenala od 90. let nejvyšší přírůstky 

obyvatelstva způsobené imigrací.“ (Musil, Müller 2008 in Czech Sociological Review 

str. 339) 
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Tabulka č. 2: 21 ukazatelů perifernosti podle Musil, Müller (2009) 

Největší odchylky Střední odchylky Menší odchylky 

1. Podíl pracovních míst v 
priméru 

8. Počet obyvatel na km2 14. Podíl domácností 
s počítačem 

2. Podíl ekonomicky 
aktivních v priméru 

9. Podíl bytů v RD 
obydlených přechodně + 
sloužících k rekreaci 

15. Počet pracovních 
míst na 100 ekonomicky 
aktivních 

3. Přírůstky přirozenou 
měnou 2001–06 

10. Podíl vyjíždějících za 
prací z obce 

16. Podíl pracovních  míst v 
terciéru 

4. Přírůstky přirozenou 
měnou 1991–2006 

11. Podíl bytů s plynem 
v bytě 

17. Podíl bytů v RD 
z bytové výstavby 
1997–2006 

5. Přírůstky migrací 
2001–06 

12. Podíl bytů připojených 
na kanalizaci 

18. Podíl ekonomicky 
aktivních v terciéru 

6. Podíl neobydlených bytů 13. Podíl cizinců na úhrnu 
obyvatel 

19. Podíl obcí s kanalizací 

7. Přírůstky migrací 
1991–2006 

  20. Míra nezaměstnanosti 

    21. Podíl obyvatel 15+ 
bez maturity 

Zdroj: Musil, Müller (2009), vlastní zpracování  

Pozn. pořadí jednotlivých ukazatelů je stanoveno podle výše hodnoty odchylky od 
průměru Česka tzn., že pořadí ukazuje, co jsou hlavní, středně významné a méně 
významné socio-ekonomické znaky vnitřních periferií Česka. 
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3 Metodika práce 

3.1 Vymezení souboru analyzovaných diplomových prac í 
Jelikož se tato práce zabývá problematikou vymezování periferních oblastí 

v diplomových pracích, bylo prvním a stěžejním úkolem prostudovat právě tyto práce. 

Nejprve bylo zapotřebí stanovit si soubor prací, které budeme podrobněji studovat a ze 

kterých budeme vybírat ukazatele použité při vymezování periferních oblastí. Soubor 

prací jsme si ohraničili těmito požadavky. Muselo se jednat o diplomovou práci, která 

byla obhájena na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje Univerzity Karlovy 

v Praze a metodika resp. soubor ukazatelů, které byly v této práci použity pro 

vymezení periferních oblastí, nesměly být shodné s metodikou resp. souborem 

ukazatelů použitými v jiné práci.  

Všechny tyto požadavky mají za cíl jasně definovat vybraný soubor prací a omezit 

tento soubor prací na únosný počet, který je možné zvládnou podrobně zpracovat, ale 

přesto bude dostatečně platný pro tuto práci. Požadavek neopakující se metodiky 

(ukazatelů) jsme stanovili proto, že v několika pracích byla použita metodika vymezení 

periferních oblastí, kterou vytvořil ve své práci Kostič (2004), a proto jsme z důvodu 

neopakování stejných ukazatelů použili právě jen práci Kostiče (2004). Mezi práce, 

které používali Kostičovu metodiku a ukazatele pro určení perifernosti patří např. práce 

Fiala (2009), Váně (2009), Vejvodová (2009), Střížová (2008) či Kubínová (2007). 

Práce, které splňovali tyto požadavky, jsme následně podrobně zpracovali a jejich 

ukazatele jsme použili v dalších částech této práce. Jednalo se nakonec o soubor 

deseti diplomových prací. Jsou to práce Vanduchová (2001), Brabec (2002), Flachs 

(2003), Stockmann (2003), Kostič (2004), Čermák (2006), Pileček (2006), Mikšátková 

(2007), Hazuková (2008), Nýdr (2008). Podrobnější popis těchto prací v kap. 2.5          

a rozbor ukazatelů v kap. 3.2. 

Postup práce p ři ut řídění ukazatel ů perifernosti 

Největší část práce s vybranými diplomovými pracemi bylo utřídění všech ukazatelů, 

které jednotliví autoři aplikovali na svá území a určovali podle nich periferní oblasti. 

Těchto ukazatelů bylo veliké množství, a tak prvním krokem bylo vypsání všech těchto 

ukazatelů. Soubor všech těchto ukazatelů obsahuje tabulka v příloze č. 2. 

Při výběru ukazatelů, které použiji pro vymezení periferních oblastí v mém území podle 

jednotlivých přístupů, jsem se zaměřil na nejvíce aplikované ukazatele v mnou 
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prostudovaných diplomových pracích. Pokud byl ukazatel nejpoužívanějším 

ukazatelem ve své podskupině, použil jsem ho. V některých podskupinách se stalo, že 

se na postu nejpoužívanějšího ukazatele sešlo několik stejně často aplikovaných 

ukazatelů perifernosti. V těchto případech jsem vybral jeden ukazatel, který jsem 

považoval za nejprůkaznější a nejlépe použitelný pro vymezení periferních oblastí. 

Podskupiny a počty použití jednotlivých ukazatelů jsou zobrazeny v tabulkách č. 4, č. 5 

a č. 6. Nejpoužívanější ukazatele jsem zařadil pouze do přístupů sociálního                          

a ekonomického, do komplexního přístupu jsem zařadil již ukazatele podle mého 

názoru s nejlepší vypovídací schopností. 

3.2 Rozdělení a diskuze ukazatel ů 
V následující kapitole jsme soubor všech ukazatelů rozdělily do čtyř skupin, přičemž 

jsme se nechali inspirovat Leimgruberovými přístupy. Vymezily jsme tak 4 skupiny 

ukazatelů a to ukazatele geometrického, ekonomického, sociálního a ekologického 

přístupu, přičemž každý přístup má ještě své podskupiny podle svého bližšího 

zaměření.  

Za každou skupinou ukazatelů následuje pro zpřehlednění tabulka se shrnutím všech 

ukazatelů daného přístupu. 

Ukazatele geometrického p řístupu 

Jak jsme již zmiňovali v kapitole 2.1 u Christalerovy teorie centrálních míst, není možné 

uplatňovat v realitě přísně geometrické přístupy. Reálný povrch je silně heterogenní 

povahy, tudíž musíme vnímat geometrický přístup šířeji spíše jako hodnocení polohy. 

Tedy nejen např. prostou vzdálenost od středu (jádra), ale i vzdálenost časovou. 

Ukazatele, které můžeme zařadit do tohoto přístupu, jsou celkově velmi často 

používanými ukazateli. Pokud nějaká oblast vykazuje odlišné hodnoty od ostatních 

oblastí, můžeme tuto oblast označit jako geometrickou či polohovou periferii. Jde 

zejména o ukazatele kilometrické vzdálenosti nebo časové dostupnosti například od 

centra regionu.  

„časová dostupnost“ – tento ukazatel se na úrovni obcí tvoří jako počet minut, které 

obyvatele jednotlivých obcí potřebují na to, aby se dostali do své ORP (Stockmann 

2003, Nýdr 2008). Důležité je jaké autor zvolí kriterium. Můžeme si vybrat časovou 

dostupnost automobilem, kde musíme zohlednit nejkratší cestu, kterou si obyvatelé 

k cestě do centra vyberou, ale také zohlednit silnice různých tříd, po kterých se lze do 

centra dostat. Rychlostní komunikace jsou v tomto ohledu velmi důležité, a pokud 
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našim zkoumaným územím žádná rychlostní komunikace či dálnice nevede, je to jeden 

z možných znaků periferity. Ukazatel „nejvyšší třída průjezdové silniční komunikace“ 

(Brabec 2002) je tedy použitelný, ale musíme dát pozor především u silnic vyšších tříd 

a dálnic. Dálnice sama o sobě nemá žádný ekonomický efekt na území, kterým vede. 

Pokud v našem území není sjezd z dálnice, absolutně nic pozitivního naší oblasti 

nepřináší, naopak ji to může ještě více odříznout od okolí a ještě zhoršit její problémy. 

Podobně můžou působit i obchvaty obcí, které sice odvedou dopravu z center obcí                   

a zlepší tak úroveň života v obcích hlavně po ekologické a bezpečnostní stránce, ale 

na druhou stranu odvedou z obce potenciální ekonomický přínos od řidičů, kteří v obci 

nezastaví a nevyužijí místních služeb např. restauračních zařízení, maloobchodních 

prodejen či místních servisů. Z toho vyplývá, že přítomnost silnic vyšších tříd nemusí 

do naší oblasti vždy přinést pozitivní efekty a my musíme být při používání tohoto 

ukazatele velmi obezřetní.  

Význam komunikací vyšší kvality zohledňuje ve své práci Marada (2003), kde různě 

významným komunikacím přiřazuje různé váhy. 

„dopravní dostupnost“ – ukazatel dopravní dostupnosti lze vyjádřit různým způsobem. 

Můžeme ho vytvořit jako počet spojů veřejné dopravy do centra regionu ve všední den 

(Hazuková 2008). Což znamená počet spojů autobusové a vlakové dopravy. Pro 

mnoho obyvatel je tento způsob dopravy mnohdy jedinou možností jak se dostat 

z jejich obce do školy, práce, nemocnice a všemi ostatními službami, které se v jejich 

obci nenacházejí a je tedy velmi důležité kolik spojů denně do a z obce míří. Pileček 

(2006) používá ukazatel „dostupnost“ jako podíl časové dostupnosti do nejbližší ORP     

a počtu přímých a nepřímých linek ve všední den, přičemž obce s nejvyššími 

hodnotami jsou většinou nejvíce vzdáleny od ORP. 

„Ukazatel exponovanosti“ použil pro zjištění polohové atraktivity Pokorný (2005), když 

využíval mezopolohu a makropolohu jednotlivých středisek, kdy mezopolohu vyjádřil 

ukazatelem KFV a sílou aglomeračních vztahů a makropolohu stanovil pomocí 

prostorové vzdálenosti středisek od integrovaných systémů středisek pomocí jejich 

polohy na hlavních silničních komunikacích a železničních tazích, podrobněji o těchto 

ukazatelích hovoří Hampl, Gardavský, Kühnl (1987) 

Nejpodrobněji se problematikou geometrické perifernosti věnoval ve své diplomové 

práci Kostič (2004). Ten vytvořil pro svoji práci „index polohové exponovanosti“ (IPE), 

který do několika dalších pracích převzali a použili i další studenti Vejvodová (2009), 
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Váně (2009), Střížová (2008), Kubínová (2007). Tento index je syntetickým ukazatelem 

vytvořeným jako aritmetický průměr několika kilometrických vzdáleností a to:  

1. kilometrická vzdálenost centra obce (sídlo obecního úřadu) k nejbližšímu městu 

(min. 2 tis. obyvatel a status města) (Fiala 2009).  

Tento údaj má zjednodušeně charakterizovat dostupnost základních služeb, ale 

obsahuje i řadu problémů, s kterými musíme při jeho používání počítat. Jde například    

o obce, které se skládají z více částí, které mohou být od sebe v některých případech 

vzdáleny i několik kilometrů a určení u nich tedy právě zmiňovaného centra (sídlo 

obecního úřadu) je nepřesné či problém velikostní hranice města, ke kterému budeme 

vzdálenost měřit. Velikost sídel je v každém okrese či území ORP jiná a po okresním 

městě resp. sídle ORP už nemusí být v námi vybraném regionu žádné větší sídlo.  

2. kilometrická vzdálenost centra obce (sídlo obecního úřadu) do okresního města či 

sídla ORP jako střediska hierarchicky vyšších služeb a řady důležitých institucí.  

Tento údaj by měl nejlepší vypovídací schopnost, pokud by katastry ORP resp. bývalé 

okresy byly stejně veliké a homogenního tvaru například šestiúhelníky, které uvažoval 

ve své teorii centrálních míst Walter Christaler (Blažek, Uhlíř 2002). Ve skutečnosti 

tomu tak samozřejmě není a tím i klesá vypovídací hodnota této vzdálenosti. Tvar 

okresu resp. území ORP může být například protáhlého tvaru a jeho centrum může 

ležet na jednom konci, tudíž mají přirozeně obce z druhého konce do něho nejdále. To 

nemusí znamenat, že tyto obce jsou periferní. Za službami mohou dojíždět např. do 

sousedního okresního města či ORP, které může ležet blíže než jejich nadřízené 

centrum. Tento ukazatel sám o sobě použil ve své práci Flachs (2003). 

3. kilometrická vzdálenosti k důležitým komunikacím.  

Kvalitní dopravní infrastruktura je samozřejmě velikým přínosem pro každý region. Zde 

bych zmínil Hirschmanana (in Blažek, Uhlíř 2002), který je přesvědčen, „že dostatek 

infrastruktury nevyvolá nutně rozvoj výroby, zatímco opačně tato vazba existuje – 

rozvoj výroby vyvolá silný tlak na rozvoj infrastruktury.“ Za rozvoj výroby si můžeme 

dosadit rozvoj jako takový a vyvstává nám jasná otázka. Značí větší vzdálenost od 

komunikací vyšších tříd či jejich nepřítomnost v regionu jasně a ve všech případech 

perifernost? 

Přes tyto problémy, které musíme při konstrukci „indexu polohové exponovanosti“ 

zohlednit, je tento index nejkomplexnějším ukazatelem použitým v námi 
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prostudovaných diplomovaných pracích zabývajících se periferními oblastmi a jeho 

používání v dalších diplomových pracích značí, že výsledky, které prostřednictvím 

tohoto indexu vzniknou, jsou dobře interpretovatelné a můžou nám něco říci                     

o geometrické perifernosti. 

Tabulka č.3: Ukazatele geometrického přístupu 

název ukazatele počet použití 

časová dostupnost  2 

dostupnost 1 

vzdálenost obce od centra (ORP) 1 

dopravní dostupnost  1 

nejvyšší třída průjezdové silniční komunikace 1 

ukazatel exponovanosti 1 

Zdroj: vlastní zpracování 

Ekonomický p řístup 

Charakteristiky, které můžeme zařadit do ekonomického přístupu, jsou velmi 

různorodé, a proto si v ekonomickém přístupu rozdělíme tyto ukazatele do několika 

podskupin. 

Zaměstnanost 

Nejpoužívanějším indikátorem perifernosti v diplomových pracích je „míra 

nezaměstnanosti“. Tato charakteristika je velmi jednoduše interpretovatelná a datová 

základna je v tomto ohledu dostatečná. Míra nezaměstnanosti nám tedy říká, že čím 

vyšší je míra nezaměstnanosti, tím je region perifernější. 

S mírou nezaměstnanosti je silně propojena skupina charakteristik, které by se daly 

označit jako „podnikatelská aktivita“. V diplomových pracích se nalézá celá řada 

charakteristik, které se právě touto ekonomickou aktivitou zabývají. Obecně lze říci, že 

jejich cílem je jediné a to vymezit periferní oblasti jako oblasti s nízkou podnikatelskou 

aktivitou. Základním ukazatelem této aktivity je „počet fyzických osob na 100 obyvatel“ 

(Čermák 2006). Tento ukazatel nám jednoznačně ukazuje aktivitu místních obyvatel                 

a jejich ochotu podstoupit i určité riziko při založení vlastní živnosti, protože fyzická 

osoba je odpovědna za škody způsobené svým podnikáním a ručí za ně celým svým 

majetkem (Zákon č. 455/1991 Sb. ,o živnostenském podnikání). Do tohoto souboru 

patří především menší živnostníci nabízející širokou škálu služeb. 
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Velmi podobným ukazatelem je „počet právnických osob na 100 obyvatel“ (Čermák 

2006). Stejně jako výše zmíněný ukazatel počtu fyzických osob nám ukazatel počtu 

právnických osob ukazuje aktivitu místních obyvatel. Do skupiny právnických osob 

patří již větší společnosti, které mohou i vytvářet pracovní místa pro místní 

obyvatelstvo a mohou také spolupracovat s veřejným sektorem například obcemi, které 

mohou po splnění předepsaných norem (např. výběrové řízení) zadávat těmto 

společnostem zakázky. 

Ukazatel „podnikatelská aktivita“ použil své práci Flachs (2003) a vymezil tento 

ukazatel jako počet zaregistrovaných ekonomických subjektů na 1 pracujícího. 

Nepřesností tohoto ukazatele může být, že počet zaregistrovaných ekonomických 

subjektů se nemusí shodovat s reálným počtem ekonomických subjektů, které jsou 

opravdu aktivní. 

Komplexněji na problematiku faktorů podnikatelské aktivity zaměřila Mikšátková (2007) 

ve svém ukazateli „podnikavost“. Podle autorky lze podnikavost vymezit jako míru 

podnikatelské aktivity představovanou podílem akciových, družstevních, obchodních 

společností a podnikatelů mínus fyzických osob na celkový počet obyvatel. 

Do podskupiny zaměstnanost musíme samozřejmě také zařadit indikátory, které se 

zaměřují na podíl zaměstnaných v jednotlivých sektorech. Nejpoužívanějším z těchto 

faktorů je „podíl EAO zaměstnaných v priméru“, který se vztahuje k celkovému počtu 

EAO mj. tento faktor používá Pileček (2006), Kostič (2004). U tohoto ukazatele se 

musíme pozastavit a zamyslet se nad tím, zda je vysoká zaměstnanost v primárním 

sektoru opravdu takovým problémem, abychom území vykazující vysoký podíl takto 

zaměstnaných označili za periferní. Podle mého názoru je problémem spíše 

neproporčnost zaměstnání v jednotlivých sektorech a proto by se měl tento indikátor 

používat radši ve formě indexu, v čemž mě svým ukazatelem „sektorová 

zaměstnanost“ utvrzuje Pokorný (2005), který indexovou podobu tohoto ukazatele 

vyjadřuje poměrem počtu EAO v primárním a terciárním sektoru. 

Často používaný „Index progresivity EAO“ aplikuje ve své práci také Čermák (2006). 

Index konstruuje jako 1* primér + 2* sekundér + 3,5* terciér) / (primér + sekundér + 

terciér) a značí nám významnost jednotlivých sektorů na zaměstnanosti. U tohoto 

indexu je problematické zvolení vah u jednotlivých odvětví. Marada (2001) zvolil např. 

u terciéru váhu 4. Další možností jak používat tato data je používat index progresivity 

EAO jako index změny. Ten se vyskytuje v pracích Čermák (2006) a Mikšátková 
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(2007). Jelikož jde o index změny, musíme porovnávat změnu v určitém časovém 

intervalu. V tomto případě jde o interval mezi lety 1991 a 2001, kdy proběhly sčítání 

lidu. Tato změna nám indikuje aktivitu místních obyvatel a jejich schopnost přizpůsobit 

se například novému zaměstnání ve zcela jiném sektoru, což od obyvatel vyžaduje 

poměrně velkou životní změnu a nemalou investici a snahu například o další vzdělání. 

Jednodušeji počítal progresivitu ekonomické aktivity Brabec (2002) a to jen jako podíl 

EAO v terciéru a EAO v priméru.  

Do podskupiny zaměstnanost musíme také zařadit velmi často používaný ukazatel 

„podíl vyjíždějících obyvatel za prací“ (Čermák 2005, Brabec 2002, Kostič 2004, 

Hazuková 2008, Mikšátková 2007). Tento ukazatel nám indikuje dvě vlastnosti regionu 

a to akceschopnost obyvatelstva dojíždět za prací i mimo obec a také nám indikuje, že 

obec nemá dostatečný trh práce a místní obyvatelé jsou nucení vyjíždět za prací mimo 

jejich bydliště. Pro upřesnění toho indikátoru by bylo jistě zajímavé rozdělit vyjížďku jak 

časově, tak i směrově, ale účel ke kterému byl tento indikátor zvolen, tedy pro zjištění 

periferních či problémových obcí je toto zjednodušené vymezení dostatečné. Přesto 

musíme při používání této charakteristiky být obezřetní, zejména u obcí, které leží 

v zázemí většího města či v blízkosti nějakého důležitého podniku zaměstnávajícího 

veliký počet osob. Z těchto obcí bude samozřejmě vysoké procento obyvatel dojíždět 

za prací právě do tohoto města či podniku a přesto tyto obce většinou nemusí být 

podle jiných ukazatelů periferní například ukazatel geografické vzdálenosti od centra 

regionu.  

Pro svou práci, ve které se věnuje Středočeskému kraji, si Pokorný (2005) upravil 

ukazatel vyjížďky za prací jako „podíl Prahy na celkové denní pracovní vyjížďce EAO“. 

Z tohoto ukazatele se autor snaží zjistit vliv Prahy, ale také najít střediska, která mají 

sama o sobě dostatečnou ekonomickou základnu, tudíž mají lepší předpoklady pro 

rozvoj. Tento ukazatel by mohl být samozřejmě podle potřeby použit i na jiném regionu 

než je Středočeský kraj. 

Dalším ukazatelem použitým Pokorným (2005) je „počet pracovních příležitostí“. Tento 

ukazatel je počítán jako součet počtu EAO v dané obci a počtu dojíždějících EAO do 

dané obce, zároveň autor odečetl počet nezaměstnaných. 

Posledním z ukazatelů zohledňujícím zaměstnanost použitý v diplomových pracích je 

ukazatel „pracovní velikost vybraných sídel v mikroregionu“ podle Hampla (2005). 

Tento ukazatel použil Čermák (2006). Pracovní velikost regionu nám udává počet 
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ekonomický aktivních obyvatel očištěných od nezaměstnaných. Velikou výhodou 

tohoto ukazatele je zahrnutí směrové dojížďky a vyjížďky. Mírnou nevýhodou je 

nezahrnutí všech obcí regionu, ale pouze vybraných středisek a také fakt, že veliká 

část směrové vyjížďky a dojížďky se odehrává pouze v rámci regionu a nikoliv 

navenek. I přes tyto nevýhody je tento ukazatel dobře použitelný především pro 

hodnocení kvalitativně vyšší povahy regionu.   

Vzdělanost 

Ukazatel vzdělanosti obyvatel se objevuje prakticky v každé diplomové práci. 

S vysokým počtem využití tohoto ukazatele se také zvyšuje různorodost jeho tvorby či 

výpočtu. Z hlediska různorodosti výpočtu je ukazatel zohledňující vzdělanost 

obyvatelstva nejpoužívanějším ukazatelem perifernosti v diplomových pracích. 

Všechny podoby tohoto ukazatele mají za úkol jediné a to charakterizovat periferní 

oblasti jako území s nízkou úrovní vzdělanosti. 

Úroveň vzdělanosti zjišťují tvůrci diplomových prací od jednoduchých ukazatelů jako je 

„podíl vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva“ (Čermák 2006, Kostič 2004), který 

autoři počítají jako (počet osob s VŠ) / (počet osob ve věku 15+) * 100 či „počet 

obyvatel starších 15 let se SŠ a VŠ vzděláním (Kostič 2004, Hazuková 2008).  

Složitější jsou ukazatele zahrnující do sebe více stupňů vzdělání, kterým jsou 

přidělovány různé váhy. Pileček (2006), Mikšátková (2007) použili ve svých pracích 

„index vzdělanosti“, který vytvořili jako součet středoškolsky vzdělaných obyvatel + 5ti 

násobek  vysokoškolsky vzdělaných obyvatel to celé podělené počtem obyvatel 

starších 15 ti let tedy (SŠ + 5* VŠ)/ obyv. 15+ dle Hampla (2003).  

Stockmann (2003) vytvořil index vzdělanosti jako podíl středoškolsky + dvojnásobek 

vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva na celkovém počtu obyvatel. Autor si je 

vědom, že podíl vysokoškoláku v menších obcích je téměř vždy velmi nízký a že na 

dění v obci mají veliký vliv i další skupiny obyvatel s nižším vzděláním a proto dal VŠ 

vzdělání jen váhu 2. Velmi komplexně vytvořil „index vzdělanosti“ ve své práci Nýdr 

(2008) a to takto : (ZŠ +2x SŠ + 3.5x VŠ)/ celkový počet vzdělaných, který převzal                    

z práce Kuldová (2005). Podobně přistoupil k vytvoření „indexu vzdělanosti“ Pokorný 

(2005), který tento index složil jako součet jednonásobku středoškolského vzdělání 

s maturitou plus dvojnásobku vyššího odborného a nástavbového studia plus 

trojnásobku vysokoškolského studia to celé děleno obyvateli staršími 15 let. 
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Vybavenost území 

Do ekonomického přístupu patří samozřejmě ukazatele, které se zabývají vybaveností 

obcí, ale i samotných domácností. Jedním z těchto ukazatelů je „míra internetizace“ 

(Čermák 2006, Kostič 2004). Pro tento ukazatel byla v těchto pracích použita data 

z roku 2001, a jak zmiňuje Čermák (2006 s. 49) „…dostupnost internetu, který v tomto 

roce nebyl stejně rozšířený ve všech regionech a nebyl také tak cenově dostupný jako 

nyní…“. V době tvorby této práce, tedy v roce 2010 je internet dostupný prakticky na 

celém území a není vázaný ani na pevné připojení, tudíž tento ukazatel nepovažuji 

v dnešní době za dobrý při hodnocení perifernosti. Obyvatelé se sami mohou 

rozhodnout, zda si internet pořídí či nikoliv a je jen na nich, zda dokážou využít 

možnosti internetu ku svému prospěchu. Tento ukazatel nám může tedy ukázat, zda 

lidé této možnosti, vlastnit internetové připojení, využívají či nikoliv. Toto však 

neznamená, že v dřívější době tento ukazatel neměl vypovídací schopnost. 

Problematice informačních technologií a komunikačních technologií a jejich vlivu na 

periferní oblasti se věnuje Reinöhlová (2005), která mimo jiné uvádí, že „internet může 

pomoci překonat vzdálenost a nevýhody, plynoucí z geografické polohy a tím vyrovnat 

rozdíly mezi regiony“ (Reinöhlová 2005 in: Novotná 2005 s. 38) 

K míře pokrytí internetem lze přirovnat studii zabývající se vývojem pokrytí území 

mobilním signálem na obrázku č. 3 (Havlíček, Chromý 2001). Na obrázku č. 3 vidíme 

vývoj pokrytí území Česka signálem mobilního operátora. Část obrázku „a“ ukazuje 

pokrytí signálem k 30.6.2000  a část obrázku „b“ k 31. 12. 2000. Na obrázcích vidíme 

pro operátora neatraktivní (nepokryté) oblasti, které jsou znázorněny černou barvou. 

Z části obrázku „a“ je patrné, že pro operátora bylo nejdůležitější pokrytí velkých měst 

a jejich zázemí, hustě zalidněných oblastí a také oblastí podél důležitých dopravních 

tras. Na části obrázku „b“ je patrné, že je pokryto signálem téměř celé území Česka 

vyjma území, která mají složitější reliéf, jako jsou pohraniční oblasti či ve vnitrozemí 

například Brdy. 

Kostič (2004), Vanduchová (2001), Stockmann (2003) použili pro stanovení úrovně 

vybavenosti ukazatel „vybavenost obcí technickou a občanskou infrastrukturou“. Tento 

ukazatel se tvoří tak, že se zjišťuje, kolik ze sedmi věcí se nachází v obci. Jsou to 

vodovod, kanalizace, plynovod, pošta, škola, zdravotní zařízení a policie. Za každou 

z těchto věcí dostane obec bod (pokud je v obci jen první stupeň ZŠ tak 0,5 bodu)                

a obce s nejnižším počtem bodů jsou označeny za periferní. 
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Obrázek č. 3 : Pokrytí území mobilním operátorem

Zdroj: Havlíček, Chromý (2001)
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Ukazatele vybavenosti v sobě skrývají také několik problémů, které musíme zmínit.  

Jedním problémem je, že úroveň vybavenosti je poměrně silně

velikosti obce, kdy například velmi malé obce většinou nemají a p

ebují kanalizaci či plynofikaci, nehledě na to, že jsou tyto stavby finan

řípadná realizace často několikanásobně převyšuje rozpo
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ů, které musíme zmínit.  

 silně závislá na samotné 

tšinou nemají a především téměř 

 na to, že jsou tyto stavby finančně velmi 

řevyšuje rozpočet obcí. 
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Důležitým faktorem je také charakter reliéfu obce, který tyto stavby může ještě 

mnohonásobně zdražit. 

„zájmová sdružení“ (Pokorný 2005) jsou velice specifickým ukazatelem. Autor se snažil 

nalézt ukazatel, kterým by změřil místní aktivitu obyvatelstva. Uvažoval tři kategorie 

s přidělením různých vah od hodnoty 1 u obcí, které tímto zájmovým sdružením 

podporují ochranu životního prostředí, přes váhu 2 pro obce, které aktivně těmito 

sdruženími podporují rozvoj technické infrastruktury, až po váhu 3 u obcí, jejichž 

zájmová sdružení poskytují prostor vzájemnou pomoc, pro řešení společenských 

problémů a rozvoj sociální infrastruktury. Ač je tento ukazatel velice zajímavý je také 

velmi diskutabilní jak subjektivním zvolením jednotlivých vah, tak i výběrem kategorií 

těchto zájmových sdružení a jeho vypovídací hodnota a interpretace může být 

problémová. 

Bydlení 

Další podskupinou ukazatelů, kterou jsme zařadily do ekonomického přístupu je 

podskupina ukazatelů charakterizujících nám obsazenost domů a bytů a podíly chat či 

chalup na trvale obydlených domech, což nám také značí atraktivitu či neatraktivitu 

regionu pro druhé bydlení přesněji pro chataření a chalupaření. 

Ukazatel „podíl neobydlených domů na 100 trvale obydlených“ použili Pileček (2006), 

Brabec (2002), Nýdr (2008). Tento ukazatel může výzkumníkovi o jeho oblasti 

vypovědět několik skutečností a záleží pouze na něm, jaký závěr z tohoto ukazatele 

vyvodí. Vysoký podíl neobydlených domů může charakterizovat nízký stav 

obyvatelstva, který ve většině případů může značit perifernost. Vysoký podíl 

neobydlených domů nám může indikovat také vysoký potenciál pro druhé bydlení, ale 

my již z tohoto ukazatele nedokážeme zjistit, zda je tento potenciál využit či nikoliv               

a zda je náš region pro druhé bydlení atraktivní. Zavádějící může být tento ukazatel 

také v oblastech se starší věkovou strukturou, kde může být veliký počet domů obydlen 

pouze jedním člověkem nejčastěji v pokročilém věku, což také značí neatraktivnost 

regionu např. pro mladší obyvatele a tím tedy i perifernost. 

Podobně vymezil tuto charakteristiku Kostič (2004) a to jako podíl neobydlených domů 

na počet všech domů. Tato charakteristika má prakticky stejné problémy s interpretací 

jako výše uvedená charakteristika a my musíme být velmi obezřetní při jejím používání. 
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Velmi zajímavě a podle mého názoru nejpřesněji zohlednil ve své práci tuto 

problematiku Čermák (2006). Charakteristiku, kterou nazval „podíl pustých domů“ tvoří 

následovně: (domy neobydlené – domy rekreační) / domy celkem * 100. Tento 

ukazatel je velmi dobře použitelný pro vyjádření určité neatraktivnosti území, kde tedy 

vyšší počet pustých domů ukazuje neatraktivnost území jak z hlediska trvalého bydlení, 

tak z hlediska druhého bydlení. Menší zkreslení tohoto ukazatele může nastat u obcí či 

měst, ve kterých se nacházejí bytové domy. Jelikož neobydlené byty tento ukazatel 

nezahrnuje. 

„Podíl trvale obydlených bytů postavených 91 a 01“ podle Kostiče (2004 s. 64) 

vyjadřuje tento ukazatel „jak úspěšnost obcí v období transformace, tak předpoklady 

obcí pro udržení obyvatel i budoucí rozvoj“.  

Flachs (2003), Vanduchová (2001) použili ukazatel „podíl chalup na počet domů“ (na 

100 trvale obydlených domů. Tento ukazatel použila také Fialová (2001). Podíl chalup 

nám ukazuje, jak je region atraktivní pro druhé bydlení. 

Ostatní ukazatele ekonomického p řístupu 

„Projekty“ Pokorný (2005). Tento, do naší struktury práce, těžko zařaditelný ukazatel 

nám ukazuje počet podaných žádostí o finanční podporu ze strukturálních fondů 

Evropské unie. Autor zvolil systém vah a kategorií, o které se rozepisuje ve své práci 

(Pokorný 2005) na straně 58. Jde opět o velmi diskutabilní ukazatel, už jen z toho 

důvodu, že uvažuje počet podaných žádostí a ne počet žádostí schválených. Počet 

podaných žádostí nám zajisté říká něco o aktivitě a snaze o prosazení místních zájmů, 

ale na reálný život mají v pozitivním smyslu dopad žádosti schválené a především 

samotné realizované projekty a naopak žádosti neschválené nemají přirozeně dopad 

žádný či v nějakých případech mohou mít na život obyvatel i dopad negativní např. 

nepřidělení dotace na rekonstrukce budov, památek či infrastruktury obce atd. Ukazatel 

by šel zařadit i do přístupu sociálního a to jako znak lidského kapitálu.  
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Tab. č. 4 :Ukazatele ekonomického přístupu 

 

Pozn. pokud se shodují názvy ukazatelů a nalézají se v samostatných řádcích např. „index vzdělanosti“,           
použili autoři jiný způsob výpočtu a ukazatel se shoduje pouze v názvu 

Sociální p řístup 

Pro ukazatele sociálního přístupu vymezování periferních oblastí jsou nejčastěji 

používána demografická data. V diplomových pracích jsou to ukazatele týkající se 

struktury obyvatelstva regionu, vývoje či změny obyvatelstva v regionu a rozložení 

obyvatelstva regionu. 

Struktura obyvatelstva 

Ve vytvořené podkategorii „struktura obyvatelstva“ se nacházejí ukazatele, které se 

zaměřují především na věkové složení obyvatel regionu. Používaným ukazatelem je 

„index stáří“, který autoři počítají různými způsoby. Flachs (2003) jej počítá jako poměr 

mezi obyvateli ve věku 60+ a obyvateli do 14 let, přičemž počet obyvatel ve věku 60+ 

je brán jako 100% a pokud je hodnota větší než 1 znamená to, že v obci převažují 

podskupina zaměstnanost počet 
použití 

podskupina 
vzdělanost 

počet 
použití podskupina vybavenost počet 

použití 

míra nezaměstnanosti 9 podíl VŠ  2 vybavenost obcí technickou a občans. 
infrastrukturou  3 

podíl EAO zaměstn. v 
priméru na celkovém počtu 
EAO 

8 

podíl 
obyvatel 
15+ s SŠ a 
VŠ 

2 míra internetizace  2 

podíl vyjíždějících obyvatel 
za prací 5 index 

vzdělanosti  2 
nejvyšší třída průjezdové silniční 
komunikace 

1 

index progresivity EAO  2 index 
vzdělanosti 

1 zájmová sdružení 1 

pracovní velikost 
vybraných sídel v 
mikroregionu (Hampl 
2005) 

1 index 
vzdělanosti 

1 
 

  

změna indexu progresivity 
ekonomické aktivity 
obyvatelstva 1991 a 2001  

1 index 
vzdělanosti 1 podskupina bydlení počet 

použití 

počet fyzických osob na 
100 obyvatel 1   

podíl neobydlených domů na 100 
trvale obydlených 3 

počet právnických osob na 
100 obyvatel 

1 ostatní počet 
použití 

podíl chalup na počet domů 2 

progresivita ekonomické 
aktivity  1 projekty 1 podíl pustých domů  1 

podnikatelská aktivita  1   
podíl neobydlených domů / počet 
všech domů  1 

podnikavost 1     podíl trvale obydlených bytů 
postavených 91 a 01 

1 

sektorová zaměstnanost 1 
    

počet pracovních 
příležitostí 

1 

  

Zdroj: vlastní zpracování 

 
 podíl Prahy na celkové 

denní pracovní vyjížďce 
EAO 

1 
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obyvatelé starší 60 let nad obyvateli do 14 let, což je velmi nepříznivá věková struktura 

obyvatelstva. Jiným způsobem počítají „index stáří“ či „index poproduktivní populace“ 

Hazuková (2008) a to jako poměr počtu osob ve věkových kategoriích 0-15 a 65 a více 

let a osob ve věku 16-64 či Stockmann (2003) a to jako podíl počtu obyvatel 

v poproduktivním věku ku počtu obyvatel v předproduktivním1 věku.  

Pod jiným názvem „index věkového složení“ počítá tuto charakteristiku obyvatelstva 

Vanduchová (2001). Konstruuje ji jako počet osob ve věku 0 – 14 let na 100 osob ve 

věku 60 a více let. 

Další index zabývající se věkovým složením obyvatelstva použila ve své práci 

Mikšátková (2007), která vytvořila „index zatížení“. Tento index je podíl obyvatel 

předproduktivního a postproduktivního věku ku počtu EAO v roce 2001. 

Dalšími ukazately, které nám mohou prozradit něco o struktuře obyvatelstva je 

ukazatel „podíl EAO na celkové populaci“ (Kostič 2004) či „podíl pracujících“ (Flachs 

2003).  

Ukazatele struktury obyvatelstva podle věku nám dávají velmi zajímavé a díky 

dostatečné datové základně i velmi přesné výsledky. Obecně lze říci, že čím je 

obyvatelstvo v regionu starší, tím je region problémovější jak v době našeho výzkumu, 

tak i do budoucna.  Obezřetní ale musíme být při aplikaci těchto ukazatelů na 

pohraniční oblasti, které díky částečnému dosídlení v transformačním období, vykazují 

poměrně mladou věkovou strukturu i vzhledem k celorepublikovému průměru (příloha 

č. 23) a přesto většinu oblastí, které tvořily tzv. Železnou oponu, řadíme do skupiny 

vnějších periferií.  

Do podskupiny „struktura obyvatelstva“ lze přiřadit i jiné charakteristiky než je věková 

struktura obyvatelstva. Jedním z ukazatelů, který se věnuje struktuře obyvatelstva 

z jiného pohledu je ukazatel „podíl rodáků“ (Čermák 2006, Pokorný 2005). Tento 

ukazatel nám může ukázat, jaký vztah mají obyvatelé k místu bydlení a i to, zda je toto 

místo dobré pro dlouhodobé bydlení nebo zda mají potřebu se z obce odstěhovat 

jinam. Rodáci mají většinou silnější vztah ke své rodné obci a jsou ochotnější k nějaké 

akci, která může vést ke změně a zlepšení celkového života v regionu. Pokorný (2005, 

s. 57) naopak říká, že „pokud bude hodnota tohoto ukazatele relativně vysoká, 

můžeme usuzovat, že život v daném mikroregionu nabízí určité životní výhody pro 
                                                           
1
 Ve sčítání 1991 obyvatelstvo v poproduktivním věku zahrnuje muže ve věku 60 a více a ženy 

ve věku 55 let a více. Ve sčítání 2001 je definován jako všechno obyvatelstvo starší 60 let. 
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obyvatele, kteří se zde narodili, není však atraktivní pro ostatní. Usuzujeme tedy, že 

vyšší podíl rodáků je známkou určité vývojové stagnace a bude vykazovat vyšší míru 

perifernosti.“ Nad tímto rozporem, zda je přítomnost rodáků v mikroregionu pozitivním 

či negativním jevem se musíme zamyslet a podle mého názoru není na tento rozpor 

jednoznačná odpověď. Tento protiklad ale nic nemění na tom, že vyšší podíl rodáků 

mají perifernější mikroregiony (obce) ať je náš názor na podíl rodáků kladný či záporný. 

Obyvatelstvo můžeme strukturovat podle nejrůznějších kritérií, dalším z těchto kritérií je 

také náboženské vyznání či víra. Ukazatel „podíl věřících“ použil Pokorný (2005), který 

ihned zdůrazňuje, že bychom tento ukazatel neměli primárně považovat za ukazatel 

perifernosti, ale že na základě analýz bylo ověřeno, že lze tímto ukazatelem periferní 

prostory identifikovat. Podle mého názoru je použití tohoto ukazatele velice diskutabilní 

a problémové a záleží na tom, do jaké míry je tento ukazatel skutečně průkazný. 

Vývoj a zm ěna počtu obyvatelstva 

Ukazatele vývoje a změny obyvatelstva jsou v diplomových pracích velmi často 

používanými ukazateli. Autoři používají různě dlouhá období, která jsou závislá na 

datové základně, kterou tvoří sčítání lidu. Autoři používají různá sčítání lidu a různá 

období z několika důvodů. Těmito důvody jsou specifický vývoj obyvatelstva v jimi 

zkoumaném území např. poválečný odsun obyvatelstva či vznik a pád železné opony   

a  samozřejmě rok vytvoření jejich práce. Někteří autoři používají data i mimo cenzové 

roky a to data ze Statistických ročenek jednotlivých krajů. 

„Index změny počtu obyvatel 2001/1930“ (Vanduchová 2001, Stockmann 2003). Rok 

1930 byl v těchto pracích zvolen záměrně, protože v tomto období byl počet obyvatel 

ještě relativně stabilní (Hampl 1996) a nedocházelo k nějakému masivnímu vylidňování 

venkova směrem do měst. Rok 1930 je brán jako 100 % a podle toho zda je v roce 

2001 počet obyvatel vyšší či nižší než v roce 1930 je označeno území za úbytkové či 

nikoliv. Rok 1930 je pro dlouhodobé porovnání vývoje vhodný jen u oblastí, které 

nebyly zasaženy poválečným odsunem německého obyvatelstva, protože v tomto 

případě by bylo zcela zřejmé, že půjde o úbytkové území, protože většina těchto území 

nebyla nikdy plně dosídlena do předválečného stavu.                                                                          

„index změny počtu obyvatel 1991 a 2001“ (Pileček 2006, Vanduchová 2001, Nýdr 

2008, Pokorný 2005, Kostič 2004). Změna počtu obyvatel v tomto období, které 

můžeme nazvat „transformačním obdobím“ nám může velmi dobře nastínit atraktivnost 

či neaktraktivnost území projevující se přírůstkem či úbytkem obyvatelstva 
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v demokratických podmínkách bez omezení jakým byl například příhraniční pás. 

Změnu počtu obyvatel během transformačního období použila také Hazuková (2008)        

a to „saldo změny počtu obyv. 91 a 04 přepočtené na 1000 obyvatel“ přičemž se 

periferní oblasti vyznačují výraznou ztrátou obyvatelstva.  

Stejný časový interval použila také Mikšátková (2007) „vývoj počtu obyvatel mezi lety 

2004 – 1991“, která použila také interval „vývoj počtu obyvatel mezi lety 1991 – 1930“      

a zohlednila tak ve své práci dva rozdílné časové intervaly, které zahrnují dvě 

významné události, při kterých docházelo k výrazným změnám, což autorce umožnilo 

mnohem hlouběji pochopit problematiku vývoje počtu obyvatelstva v jí vybraném 

území.  

Rok 1950 je dalším datem, které najdeme v ukazatelích vývoj a změny počtu 

obyvatelstva. Toto datum je specifické tím, že oblasti postižené poválečným odsunem 

německého obyvatelstva jsou již částečně dosídleny a obyvatelstvo, které doosidlovalo 

tato území, je často městského původu, což znamená, že úbytkem obyvatelstva 

mohou být postižena města. Města tedy můžeme označit za populačně ztrátové 

regiony. Pro specifičnost tohoto data se ve své práci pro toto datum rozhodl pouze 

Flachs (2003) v ukazateli „index vývoje počtu obyvatel 1950/2001“. 

Brabec (2002), Kostič (2004) a Pokorný (2005) použili „index změny počtu obyvatel 

91/80“. Použití tohoto intervalu je velmi zajímavé, protože v sobě obsahuje poslední 

sčítání lidu za totalitního režimu a první sčítání lidu po revoluci, tudíž období, kdy 

proběhly důležité společensko-politické změny, jejichž důsledky měly samozřejmě 

dopad i na změny počtu obyvatelstva v určitých územích naší země kupříkladu 

otevření hranic a zpřístupnění pohraničí. Tyto změny se samozřejmě musely 

promítnout i do hodnocení periferních území a zpracování těchto výsledků musí být 

velmi složité a určitých oblastí i zavádějící. 

Rozložení obyvatelstva 

Do podskupiny rozložení obyvatelstva jsem shrnul několik ukazatelů, které 

charakterizují velikost území, jeho sídelní systém a koncentraci obyvatelstva v něm. 

„počet obyvatel mikroregionu“ (Čermák 2006). Tento jednoduchý ukazatel nám říká, 

kolik obyvatel žije v určitém čase na námi zvoleném území. Při používání tohoto 

ukazatele musíme brát zřetel na to, že každé námi zvolené území např. obce mají 

různě veliké katastry a tudíž srovnávání pouze prostého počtu počtu obyvatel je 
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prakticky nemožné. Možné by bylo, pokud by námi zvolená území byla alespoň 

přibližně podobně veliká. Přesto nám tento ukazatel může o našem území vypovědět 

něco o celkovém významu našeho území v systému nějakého řádovostně vyššího 

celku. 

Jedním z nejpoužívanějších ukazatelů celkem je „hustota zalidnění“ (Čermák 2006, 

Pileček 2006, Kostič 2004, Flachs 2003, Hazuková 2008, Vanduchová 2001, 

Stockmann 2003, Nýdr 2008, Pokorný 2005). Přestože tento ukazatel patří k obecně 

nejpoužívanějším ukazatelům pro určení perifernosti, musíme být při jeho používání               

a hlavně jeho interpretaci opatrní, protože hustota zalidnění velice silně závisí na 

velikosti území našich zkoumaných jednotek např. katastrů obcí. Při používání                       

a interpretaci tohoto ukazatele musíme vycházet z hlubšího poznání zkoumaného 

regionu a znalosti např. jeho sídelního systému, protože u rozdrobeného sídelního 

systému může být interpretaci tohoto ukazatele zcela jiná než u sídelního sytému 

„centralizovaného“.  

Dalším možným ukazatelem pro přesnější rozpoznání rozmístění obyvatelstva v území 

a celého sídelního sytému jsou ukazatele určující, jaké procento obyvatel žije 

v různých velikostech obcí či procento malých obcí na všech obcích v území. Tyto 

ukazatele použil Čermák (2006) a jsou to ukazatele „podíl obyvatel žijících v obcích do 

500 obyvatel“ a „podíl obcí do 200 obyvatel v mikroregionu“. Prvně zmíněný ukazatel 

charakterizuje, jaký význam mají obce z hlediska celkového počtu obyvatel regionu, 

zatímco druhý zmíněný ukazatel charakterizuje rozdrobenost sídelního systému. Oba 

tyto ukazatele se snaží dokázat, že vysoká rozdrobenost sídelní struktury a vysoký 

podíl obyvatel žijící v malých obcích jsou znakem perifernosti. Čermák (2006) použil 

ještě ukazatel „míra urbanizace“ a to jako podíl obyvatel žijících v obcích se statutem 

města. 
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Tabulka č. 5: Ukazatele sociálního přístupu 

podskupina struktura 
obyvatelstva 

počet 
použití 

podskupina vývoj obyvatelstva 
počet 

použití 
podskupina rozložení obyvatelstva 

počet 
použití 

index stáří  3 
index změny počtu obyvatel 1991 a 
2001 5 hustota zalidnění v mikroregionu 9 

podíl EAO na celkové 
populaci 2 

Index změny počtu obyvatel 
2001/1930 2 počet obyvatel mikroregionu 1 

Index zatížení  1 index změny počtu obyvatel 91/80 2 podíl obcí do 200 oby. v mikroreg. 1 

index věkového 
složení 1 

index vývoje počtu obyvatel 
1950/2001  1 míra urbanizace 1 

podíl rodáků 2 
saldo změny počtu ob. 91 a 04 
přepočtené na 1000 obyvatel  1 

podíl obyvatel žijících v obcích do 
500 oby. 1 

podíl věřících 1 
Vývoj počtu obyvatel mezi lety 1991 
– 1930 1 

 
  

    
Vývoj počtu obyvatel mezi lety 2004 
– 1991 1     

Zdroj: vlastní zpracování 

Ekologický p řístup 

Ukazatele, které bychom mohli zařadit do tohoto přístupu, se v diplomových pracích 

příliš nevyskytují. Je to z několika důvodů. Prvním a nejzásadnějším důvodem je 

nedostatek až přímo neexistence údajů na nižší než okresní úrovni.  Dalším z důvodů 

je poměrně složitá interpretace výsledků, což jsem již zmiňoval v kapitole 2.3. Díky 

ekologickému přístupu se může zcela otočit vnímání polarizace jádro – periferie, 

protože oblast vymezená všemi ostatními přístupy (geografický, sociální, ekologický) 

jako jádro, se v ekologickém přístupu může jednoduše stát periferií a periferie naopak 

jádrem.  

Jedním z použitých ukazatelů je ukazatel „podíl lesů“ (Flachs 2003). Tento ukazatel je 

pro vymezení periferních oblastí používán ve smyslu, kde větší podíl lesů na ploše 

katastru obce značí větší perifernost. Při zamyšlení nad tímto faktorem perifernosti 

můžeme ale dojít k závěru, že větší podíl lesních může značit větší potenciál pro 

turistiku a turistika by velmi ovlivnila perifernost našeho území. V potaz musíme brát 

také intenzivně zemědělsky využívané oblasti, kde lesy ustupují zemědělské půdě, 

přesto to však neznamená, že obce v silně zemědělsky obdělávané krajině nemohou 

být periferní. V tomto nás utvrzují také velmi často používané ukazatele podílu 

zaměstnaných v priméru tedy lesnictví a zemědělství (Pileček 2006), přičemž větší 

podíl zaměstnaných v této sféře značí perifernost. Marada (2001) zjistil, že lesnatost 

okresů statisticky významně koreluje s periferností a proto má tento ukazatel velmi 

dobrou vypovídací schopnost a bude také použit v námi vytvořeném komplexním 

přístupu. 
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3.3 Aplikace diskutovaných p řístup ů 
Po utřídění a prodiskutování všech ukazatelů jsme vybrali nejčastěji používané 

ukazatele u ekonomického a sociálního přístupu a vytvořili z nich soubory ukazatelů, 

které budeme následně aplikovat na naše modelové území. Nejpoužívanější ukazatele 

v jednotlivých podskupinách jsme použili jen u ekonomického a sociálního přístupu. 

Pro přístup komplexní jsme aplikovali ukazatele podle našeho názoru s nejlepší 

vypovídací hodnotou. 

Ekonomický p řístup 

Podle tab. č. 5 jsme si pro vymezení periferních oblastí ekonomickým přístupem zvolili 

5 ukazatelů a to podle počtu použití v diplomových pracích. Použili jsme 

nejpoužívanější ukazatele z každé námi vytvořené podskupiny (zaměstnanost, 

vzdělanost, vybavenost, bydlení) což byly ukazatele „míra nezaměstnanosti“, „index 

vzdělanosti“ dle Hampla (2005), „vybavenost obcí technickou a občanskou 

infrastrukturou“ a „podíl neobydlených domů na 100 trvale obydlených“. K těmto 4 

ukazatelům jsme ještě přiřadili ukazatel pátý a to „podíl ekonomicky aktivních obyvatel 

zaměstnaných v priméru na celkovém počtu ekonomicky aktivních obyvatel“, protože 

tento ukazatel se v celkovém počtu všech použitých ukazatelů zařadil na celkově druhé 

místo, nemohli jsme ho tedy opomenout, viz příloha č 2. 

Sociální p řístup 

Ukazatele spadající pod sociální přístup jsme rozdělili do tří podskupin (struktura 

obyvatelstva, vývoj obyvatelstva, rozložení obyvatelstva). Nejpoužívanějšími ukazateli 

byly ukazatele „index stáří“, „index změny počtu obyvatel 1991 a 2001“ a „hustota 

zalidnění mikroregionu“. U ukazatele změny počtu obyvatelstva je jasný důvod jeho 

nejčastějšího používání, čímž je dostupnosti dat ze sčítání lidu a také časové období, 

v kterém vznikaly mnou prostudované diplomové práce. Protože tato práce vzniká 

v roce 2010 a i data „indexu stáří“ a „hustoty zalidnění“ jsou počítány z nejaktuálnějších 

možných dat, nepoužiji pro ukazatel změny obyvatelstva rok 2001, nýbrž rok 2010.  

Geometrický p řístup 

Pro vymezení geometrické periferie použijeme pouze jeden ukazatel a tím je ukazatel 

„časová dostupnost“. Jedná se o časovou dostupnost automobilem z jednotlivých sídel 

do jejich nadřízené ORP. Jelikož tento ukazatel používám k vymezení naší komplexní 

periferie, zmiňuji se o něm v kapitole 3.3.1 a grafický výstup je v příloze 19. 
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Ekologický p řístup 

Do tohoto přístupu se nám z prostudovaných diplomových prací zařadil pouze jeden 

ukazatel a to ukazatel „podíl lesů“ a proto nebudeme v našem území ekologickou 

periferii vymezovat. Tento ukazatel také používáme v našem komplexním přístupu, 

tudíž výsledky tohoto ukazatele najdeme v příloze č. 17. 

3.3.1 Vlastní komplexní přístup 

V tomto komplexním přístupu se pokusíme vybrat z každé podskupiny ukazatelů 

alespoň jeden ukazatel, který by měl co možná nejlepší vypovídací hodnotu. V tomto 

přístupu tedy nezáleželo na počtu použití jednotlivých ukazatelů, ale na jejich 

vypovídací hodnotě. Vybrali jsme 9 ukazatelů a to:  

„index progresivity ekonomicky aktivních obyvatel“ (Marada 2001)  

Tento index jsem zvolil z toho důvodu, že si myslím, že problémem určitých oblastí 

není vysoký počet zaměstnaných v priméru, protože primární sektor je důležitou          

a nezbytnou součástí ekonomiky a pokud je primární sektor vyspělý, nemusí to 

znamenat žádný problém. Problémem některých oblastí je podle mého názoru 

neproporčnost jednotlivých sektorů a tuto neproporčnost zachycuje právě tento index. 

Index se počítá s počtů zaměstnaných v jednotlivých sektorech ekonomiky takto:             

(1* primér + 2* sekundér + 3* terciér)/(primér + sekundér + terciér) 

„index vzdělanosti“ 

Pro komplexní vymezení jsem si upravil „Index vzdělanosti“ podle Stockmanna (2003). 

Ten jsem si zvolil z důvodu jeho jednoduché a srozumitelné aplikace a také z důvodu 

jakým Stockmann tento index obhajuje. Autor poukazuje na to, že na dění zvláště 

v menších obcích mají silný vliv i jiné složky obyvatelstva než vysokoškoláci. Je to 

především z důvodu malého počtu pracovních míst, ve kterých by mohli tito občané 

uplatnit své vzdělání, a proto jsou nuceni pracovat hlavně ve větších městech a často 

se do těchto měst i přestěhují. V menších obcích tudíž zůstávají lidé většinou s nižším 

vzděláním a je na nich, aby ovlivňovali dění v těchto obcích. Stockmann (2003) počítá 

tento index takto (SŠ+ 2* VŠ)/ počet všech obyvatel. Já jsem za počet všech obyvatel 

obce dosadil pouze obyvatelstvo starší 15 let tudíž takto: SŠ + 2* VŠ/ obyvatelstvo 15+ 

„podíl neobydlených bytů“   
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V ekonomickém přístupu patřil mezi nejpoužívanější ukazatele perifernosti „podíl 

pustých domů“ Čermák (2006). Přestože se jedná o často používanou charakteristiku, 

má tato charakteristika několik mínusů. Pro mě je největším problémem této 

charakteristiky nezahrnutí neobydlených bytů, a proto použiji tento ukazatel takto: (byty 

neobydlené – byty rekreační) / byty celkem * 100).  Tento ukazatel nám automaticky 

zahrne neobydlené byty v bytových i v rodinných domech a je tudíž přesnější, než když 

se tato charakteristika počítá jen se samotnými domy. 

 „index zatížení“ (Mikšátková 2007) 

Pro zjištění věkového složení obyvatelstva jsem použil „index zatížení“ Mikšátkové 

(2007) s daty ze Statistického lexikonu měst a obcí 2008. Tento index se tvoří jako 

podíl obyvatel v předproduktivním věku a obyvatel v poproduktivním věku ku2 počtu 

EAO za určitý rok. Tento index nám může ukázat velmi zajímavá data, protože nám 

vyjde reálné zatížení EAO tj. kolik ekonomicky neproduktivních obyvatel připadá na 

ekonomicky aktivní obyvatele. Mírnou nepřesnost nám můžou způsobovat 

nezaměstnaní EAO u obcí s vysokou nezaměstnaností a také obyvatelé 

v poproduktivním věku, kteří si stále vydělávají i v důchodovém věku. Tito lidé do 

tohoto indexu zahrnuti nejsou a my tuto chybu pomíjíme, ale pokládáme za důležité na 

ni upozornit. 

„Změna počtu obyvatelstva v letech 1930 – 1991“ 

Porovnání cenzových roků 1930 a 1991 jsem bylo zvoleno z důvodu zjištění, zda je 

námi zvolený region úbytkový či růstový i z dlouhodobého hlediska. Jedná se o data 

z posledního předválečného a prvního porevolučního sčítání. 

„Změna počtu obyvatelstva v letech 1991 – 2010“ 

Pro zjištění změny počtu obyvatel v tzv. transformačním období jsme si zvolili roky 

1991 jako první porevoluční sčítání a rok 2010 jako nejaktuálnější data. 

„podíl lesních ploch“ 

Tento ukazatel jsme zařadili do komplexního přístupu ze dvou hlavních důvodu. 

Prvním důvodem byl fakt, že se jedná o jediný ukazatel, který můžeme zařadit do 

                                                           
 2 Ve Statistickém lexikonu měst a obcí 2008 tvoří soubor obyvatel poproduktivního věku všichni 
obyvatelé starší 65 let. 
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ekologického přístupu a druhým důvodem je potvrzení skutečnosti, že zalesnění 

okresu silně koreluje s periferností (Marada 2001). 

„podíl rodáků“  

Jak jsme již popisovali v kapitole 3.2, není na přítomnost rodáků jednoznačný pohled 

názor. My tento ukazatel přesto používáme, protože již z obrázku v příloze č. 18 je 

patrné, že v našem území má určitě dobrou vypovídací schopnost. 

„časová dostupnost“ 

Tento ukazatel jsme si zvolili z důvodu zahrnutí do našeho komplexního přístupu          

i geometrické hledisko. Ukazatel zahrnuje pouze nejkratší časovou vzdálenost 

z jednotlivých obcí do centra bývalého okresního města a nynější ORP Rokycany. 

3.3.2 Metoda prostého pořadí 

Metodiku prostého pořadí jsme si vybrali z důvodu její velmi dobré zpracovatelnosti, 

vysoké vypovídací schopnosti a přehledné interpretovatelnosti výsledků. Při 

standardizaci pořadím se nám nezkreslují výsledky jako při použiti některých 

statistických metod, což se děje například u faktorové analýzy. Nevýhodou této 

metodiky je ztráta informace, jak hodně či málo se liší hodnoty jednotlivých ukazatelů 

mezi jednotlivými obcemi. 

Po získání všech dat za všech 68 obcí a pro všechny námi zvolené charakteristiky             

a jejich zpracování do tabulek, nám vznikly tabulky s velikým množstvím údajů. Tyto 

údaje se musely tedy utřídit. Prvním krokem bylo seřazení obcí podle četnosti daného 

jevu. Abychom mohli s daty dále pracovat, museli jsme každé obci přiřadit za její 

pořadí v dané charakteristice body. Obce jsme tedy bodovali od 1 do 68., kdy 1 bod byl 

přiřazen obci s nejhorší hodnotou jevu, což v některém případě znamenalo nejnižší 

hodnotu jako např. u „indexu vzdělanosti“, či naopak nejvyšší hodnotu jako například          

u „nezaměstnanosti“. Pokud dvě či více obcí dosáhly stejné hodnoty určité 

charakteristiky, byla obcím přidělena průměrná hodnota pořadí, které jim náleželo. 

Touto jednoduchou metodou jsme získali pořadí obcí u všech charakteristik. Jelikož 

jsme vytvořili soubory ukazatelů ekonomických a sociálních ukazatelů, museli jsme 

ještě sečíst všechny body ze všech ukazatelů a vytvořit pořadí obcí v rámci 

ekonomického a sociálního přístupu. 
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4 Aplikace p řístup ů na příkladě okresu Rokycany 
V práci používáme pojem okres, protože při zániku okresů v roce 2002 a vzniku nových 

jednotek ORP se celý okres Rokycany bez výjimky přeměnil na ORP Rokycany a také 

proto, že ČSÚ sbírá a poskytuje svá data stále za bývalé okresy.  

Okres Rokycany leží v severo-východní části Plzeňského kraje. Ve směru východ-

západ měří okres přibližně 22 km, ve směru sever-jih přibližně 36 km. Jeho rozloha činí 

575 km2, což je po okresu Jeseník druhý nejmenší okres v České republice. Celkový 

počet obyvatel okresu je k 31.12. 2008 47 341 obyvatel (CZSO.cz). Poloha okresu 

v rámci státu a kraje je znázorněna v příloze č. 3.  

Dnešní oblast obce s rozšířenou působností Rokycany se shoduje s územím bývalého 

okresu Rokycany. Za okres Rokycany jsou stále vedena data na Českém statistickém 

úřadě. Těchto dat je poměrně veliké množství a proto není problém tato data použít pro 

základní charakteristiku našeho území.  

Oblast bývalého okresu jsem si vybral pro aplikaci ukazatelů perifernosti z několika 

důvodů. Jedním důvodem je, že jsem se narodil právě v Rokycanech a v současnosti 

žiji v městě Hrádku. Tudíž tuto oblast osobně znám a mohu tak lépe popsat a vysvětlit 

výsledky naší práce.  

Dalším důvodem je specifická sídelní struktura této oblasti. V Rokycanském okrese se 

nalézá 68 obcí, z čehož přesně 50 obcí jsou obce do 500 obyvatel (26,1 % obyvatel 

okresu) a 67 obcí leží v intervalu do 5000 obyvatel (61,6 % obyvatel okresu). Rokycany 

jako bývalé okresní město a dnešní centrum ORP s počtem 14 274 obyvatel převyšují 

silně ostatní obce. Druhou počtem obyvatel největší obcí v Rokycanském okrese je 

město Hrádek s 2990 obyvateli. Z této sídelní struktury je patrné, že Rokycanský okres 

je poměrně silně venkovským okresem. Přesto najdeme i tomto okrese různě silné či 

zaostávající oblasti.  

4.1 Jednotlivé charakteristiky obcí Rokycanského ok resu 
V této kapitole stručně popíšeme rozložení hodnot jednotlivých charakteristik podle 

obcí v Rokycanském okrese. Obrazové výstupy jsou zařazené v přílohách. 
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4.1.1 Ukazatele ekonomického přístupu 

„Nezaměstnanost“ 

Průměrná nezaměstnanost v okrese Rokycany je podle dat ČSÚ k 1.4.2010 8,4%. Do 

intervalu s nejvyšší procentuální nezaměstnaností nám spadá 5 obcí a to obce 

Směčice, Sirá, Kařízek, Chomle a Ostrovec-Lhotka. Z přílohy č. 4 je patrné, že 

nadprůměrnou nezaměstnaností trpí především severní část okresu a naopak střední                

a jižní část okresu má spíše průměrnou až podprůměrnou nezaměstnanost. Najdou se 

ovšem i výjimky jako v severní části okresu obce Čilá a Bujesily, které k 1.4.2010 měly 

nulovou nezaměstnanost či naopak v jižní části okresu obec Mešno s nadprůměrnou 

nezaměstnaností. Celkově nejvyšší nezaměstnanost měla obec Sirá a to 28,1 %. 

Okresní město Rokycany se vyznačuje průměrnou nezaměstnaností. 

„Index vzdělanosti (Hampl 2003)“ 

Index vzdělanosti podle Hampla (2003) nám vyšel v intervalu od 48,9 pro obec Liblín 

s nejméně vzdělaným obyvatelstvem do hodnoty 140,9 pro obec Štítov 

s nejvzdělanějším obyvatelstvem. Průměr indexu vzdělanosti pro okres je 95. Z přílohy 

č. 5 je patrné, že nejvzdělanější obyvatelstvo se nachází ve větších obcích jako Zbiroh 

a Hrádek, samozřejmě v okresním městě Rokycany a také ve dvou obcích na západě 

okresu Smědčice a Bušovice, které nejspíše využívají menší vzdálenost od Plzně jako 

centra vzdělanosti kraje. 

„Vybavenost obcí technickou a občanskou infrastrukturou“ 

Charakteristika občanské vybavenosti může nabývat hodnot od 0 do 7 podle toho 

kolika ze sedmi stanovených věcí je obec vybavena. 0,5 bodu mohly dostat obce, ve 

kterých se nacházela ZŠ pouze s prvním stupněm. V obrazové příloze jsou tedy 

rozděleny obce do osmi intervalů (včetně nuly). Z přílohy č. 6 je patrné že nejvyššího 

možného stupně vybavenosti (tedy 7 bodů) dosáhly 3 největší obce Rokycany, Hrádek, 

Zbiroh a také menší Radnice. Lépe vybavené jsou obce ve střední části Rokycanského 

okresu  zatímco na jihu a severu hůře. Nejhůře vybavenými obcemi, které nezískaly ani 

jeden bod jsou obce Vísky, Líšná, Týček, Kařízek, Čilá, Kamenec a Smědčice. 

„Podíl neobydlených domů na 100 trvale obydlených“ 

Tento ukazatel nabývá hodnot od 0 % až po 27,6 % u obce Kařízek. Hodnoty 0 % 

neobydlených domů dosáhlo 5 obcí a to obce Vísky, Plískov, Veselá, Čilá a Hůrky. 
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Z obrázku v příloze č. 7 je patrné, že vyšší procento neobydlených domů vykazují 

spíše obce v severní části okresu, i když v této části leží právě i obce s nulaprocentní 

hodnotou (Čilá, Plískov). Vysoké procento neobydlených domů obsahuje i několik obcí 

na jihu okresu např. Trokavec. 

„Podíl EAO zaměstnaných v priméru na celkovém počtu EAO“ 

Interval hodnot tohoto ukazatele je opravdu široký a to od 1,1 % u města Hrádku do 

77.8 % zaměstnaných EAO v priméru u obce Čilá. V příloze č. 8 je jasně vidět, že 

nejvyšší procentuální podíly takto zaměstnaných obyvatel mají obce na severu okresu 

a částečně na východě a úplném jihu okresu. Naopak velmi nízké procentuální 

zastoupení EAO zaměstnaných v priméru mají obce v okolí Rokycan a při západní 

hranici okresu. 

Ekonomický p řístup 

Pro vymezení ekonomického přístupu jsme zvolili stejnou metodiku jako u přístupu 

předchozího, tedy rozdělení dat do pentilů a barevnou škálu od nejtmavší tentokráte 

pro „ekonomicky periferní“ obce a po nejsvětlejší pro „ekonomicky jádrové“ obce. 

Z obrázku č. 4 je patrné jasné ekonomické jádro v okolí okresního města Rokycany             

a naopak vysoký počet ekonomicky periferních a slabých obcí na severu a také úplném 

jihu okresu. 
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Obrázek č. 4: Ekonomický přístup 

 

4.1.2 Ukazatele sociálního p řístupu 

„Index stáří“ 

Index stáří dosahuje hodnot od 44,4 u obce Vísky po hodnotu 588,2 u obce Liblín. 

Index stáří nám říká, že pokud má obec hodnotu indexu 100, je v obci poměr 

předproduktivních a poproduktivních obyvatel stejný. Pokud je index vyšší než 100, je 

v obci více obyvatel 65 let a starší než obyvatel do 14 let věku. Průměr indexu stáří 

v celém okrese je 145,5 což ukazuje na nepříznivou věkovou situaci v celém okrese. 
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Z obrázku v příloze č. 9 je patrné, že obce s nejvyšším indexem stáří čili s nejhorším 

poměrem obyvatel předproduktivního a poproduktivního věku leží v severní části 

okresu. Naopak obce s nejnižší hodnotou indexu se nacházejí v blízkosti okresního 

města a také severovýchodní části okresu. 

„Index změny obyvatelstva 2010/1991“ 

Index změny počtu obyvatel jasně ukazuje, do či z kterých obcí se přistěhovalo či 

vystěhovalo obyvatelstvo. Pokud má index hodnotu 100, nachází se v obci v roce 2010 

stejný počet obyvatel jako v roce 1991. Pokud je index nižší než 100 je obec úbytková 

v opačném případě je počet obyvatel v roce 2010 vyšší nežli byl v roce 1991. Příloha č. 

10 

„Hustota zalidnění“ 

Průměrná hustota zalidnění okresu Rokycany je 72 obyvatel na km2 medián hustoty 

zalidnění je dokonce pouze 44 obyvatel na km2. Což je poměrně nízké hodnoty, 

protože průměrná hustota zalidnění Česka k 1.1.2010  je podle Českého statistického 

úřadu 133 obyvatel na km2. Z obrázku v příloze č. 11 jasně vidíme, že hustěji zalidněný 

je jih okresu, především okolí okresního města. V severní části má vyšší hustotu 

zalidnění jen obec Radnice. 

Sociální p řístup 

Po obodování jednotlivých obcí podle jejich celkového pořadí a po sečtení těchto bodů 

můžeme na následujícím obrazovém výstupu vidět, jakým způsobem jsou v okrese 

Rokycany rozmístěny sociálně slabé či silné obce. Soubor obcí jsme si rozdělili do 

pentilů podle počtu bodů a a těchto pět skupin obcí, jsme pojmenovali od nejslabších 

jako „sociálně periferní“, „sociálně slabé“, „sociálně semiperiferní“, „sociálně silné“           

a „sociálně jádrové“ obce. Na obr. č. 5 jsou znázorněné obce od nejtmavší barvy pro 

„sociálně periferní“ do nejsvětlejší barvy pro „sociálně jádrové“. Okres je jasně 

rozdělený na sociálně slabou severní část, ve které se nachází sociálně periferní obce 

Sebečice, Terešov a Hradiště s Čilou. Zajímavé je, že tyto obce tvoří jakési dvojice, 

když spolu vždy dvě obce přímo sousedí. Přesto i v severní části okresu najdeme 

sociálně jádrové obce, kterými jsou velké obce Zbiroh a Radnice. Na druhou stranu 

obce jižní a západní části okresu spadají nejčastěji do skupiny sociálně silných                   

a sociálně jádrových přičemž město Rokycany je ve skupině sociálně silné. Sociálně 

semiperiferní obce tvoří shluk obcí na západě okresu a také na samotném jihu. 
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Obr. č. 5: Sociální přístup 

 

4.1.3 Komplexní přístup 

„index progresivity ekonomicky aktivních obyvatel“ (Marada 2001)  

Tento index říká, že čím vyšší je hodnota tohoto indexu, tím vyšší je podíl 

zaměstnaných v terciéru, protože terciér má nejvyšší váhu. Naopak nízká hodnota 

indexu značí vysokou zaměstnanost v primárním sektoru. Průměrná hodnota tohoto 

indexu je pro celý okres 223 a je prakticky stejná jako je hodnota mediánu 223,5. Na 

obrázku v příloze č. 12 vidíme nejsvětlejší barvou dvě obce s nejnižší hodnotou indexu 



 
60   Aplikace přístupů na příkladě okresu Rokycany 

_________________________________________________________________________________________________________ 

a to obce Lhotka u Radnic a Čilá a dále většinu severní části okresu, která spadá do 

druhého intervalu s podprůměrnými hodnotami. Naopak ne intervalu s nevyššími 

hodnotami znázorněném nejtmavší barvou patří 6 obcí, z nichž absolutně nejvyšší 

hodnotu má obec Liblín a to 265 přičemž ze 85 EAO pracuje jen 5 v priméru 15 

v sekundéru a celých 51 v terciéru. Hned na druhém místě se umístilo město 

Rokycany, kde je přirozeně nejvyšší koncentrace služeb. 

„index vzdělanosti“ 

Z přílohy č. 13 jsou zřetelné dvě oblasti, které vykazují u indexu vzdělanosti vysoké 

hodnoty. První je obec Zbiroh, která vystupuje z jinak slabšího severu okresu. Druhou 

důležitější oblastí je okolí okresního města a také obce na západě okresu. Vysoké 

hodnoty indexu vzdělanosti v těchto obcí můžeme vysvětlit přítomností středních škol 

v městě Rokycany a také dobré dostupnosti a relativní blízkosti Plzně jako centra 

vzdělanosti s vysokou koncentrací jak středních, tak i vysokých škol. Zároveň můžeme 

vyšší hodnoty tohoto indexu ve větších obcích odůvodnit vyšší možností uplatnění 

v zaměstnání pro vysokoškolsky vzdělané obyvatelstvo. Průměrná hodnota tohoto 

indexu je pro okres 77,3 přičemž nejnižší hodnotu vykázala obec Liblín (43,7)                      

a nejvyšší překvapivě obec Bušovice (95,1). 

„podíl neobydlených bytů“ 

Průměrná hodnota neobydlených bytů v Rokycanském okrese je rovných 10 % 

(medián 9,5%). Obce Čilá, Vísky a Hůrky vykázaly dokonce 0 % neobydlených bytů, 

naopak nejvyšší podíl neobydlených bytů jsme zaznamenali u obcí Kařízek a Chlum                

a to přes 25 %. Geograficky můžeme popsat zajímavou skupinu čtyř obcí na 

jihovýchodě okresu s velmi nízkým procentem neobydlených bytů, což ukazuje, že tato 

oblast je atraktivní např, pro druhé bydlení. Další obce s nízkým podílem těchto bytů se 

nacházejí na úplném severu a středu okresu, ale ty netvoří tak celistvou oblast. Jak 

můžeme v příloze č. 14 jasně vidět, tak jsou obce s nejvyšším podílem neobydlených 

domů rozmístěny v různých částech okresu a nevykazují žádnou tendenci k vytvoření 

interpretovatelné neatraktivní oblasti. 

„index zatížení“ (Mikšátková 2007) 

Hodnota indexu zatížení nám říká, že pokud by byl počet obyvatel v před-                            

a poproduktivním věku shodný s počtem EAO je jeho hodnota 100. Pokud je nižší je 

EAO méně než ekonomicky neproduktivních, v opačném případě je počet EAO vyšší. 
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Z obrazového výstupu v příloze č. 15 jasně vidíme, že většina okresu leží pod touto 

stobodovou hranicí indexu (průměr 71,8 a medián 66,1). Nad 100 bodovou hranici se 

dostalo pouze 6 obcí, přičemž obec Cekov měla právě rovných 100 bodů. Index tedy 

ukazuje celkově vysoké zatížení EAO ve většině okresu. 

„Změna počtu obyvatelstva v letech 1930 – 1991“ 

Změnu počtu obyvatelstva v delším časovém intervalu nám zachycuje právě tento 

ukazatel. Změna je v procentech, kde za 100% stav obyvatelstva je brán rok 1930. 

Převažující světla barva na obrázku v příloze č. 16 říká, ve srovnání s rokem 1930 je 

většina obcí populačně úbytková. Přičemž pouze 6 obcí dokázalo oproti tomuto roku 

počet svých obyvatel navýšit. Absolutně největší navýšení počtu obyvatel obyvatel 

zaznamenalo město Hrádek (327 %), naopak největší úbytek prokázala obec Vísky jen 

z 16 % stavu obyvatelstva oproti roku 1930. Z přílohy č. X je tedy patrné, že celý sever 

a střed okresu mimo obec Zbiroh je v tomto časovém horizontu silně populačně 

úbytkový. 

„Změna počtu obyvatelstva v letech 1991 – 2010“ 

Na rozdíl od předcházející charakteristiky změny počtu obyvatel 1930 a 1991 je 

projevila většina obcí rokycanského okresu nárůst počtu svých obyvatel. Z přílohy č. 10 

můžeme vyčíst, že největší nárůst počtu obyvatel zaznamenaly obce v zázemí 

okresního města Rokycany, zatímco samy Rokycany zaznamenaly mírný úbytek            

a oproti roku 1991 žije v roce 2010 95,6 % obyvatel. Největší nárůst obyvatelstva 

zaznamenaly once Vísky, Kornatice a Veselá na jihu okresu a Smědčice na západě. 

Do intervalu s největším úbytkem obyvatel spadá opět část obcí na severu okresu, 

přičemž nejsevernější obec okresu Hradiště vykázala také největší úbytek a to téměř 

61 %. Celková průměrná hodnota obce okresu je 104,9 %. 

„podíl lesních ploch“ 

Průměrná hodnota ukazatele podílu lesních ploch pro obce rokycanského okresu je 

34,3 %, ale najdeme zde i několik obcí, které mají více jak 60 % zemědělské půdy 

pokrytou lesními porosty. Obcí s nejvyšším podílem lesním ploch je obec Medový 

Újezd s 85,1 %. Na opačné straně se nacházejí obce, které mají méně než 1 % lesních 

ploch a to obce Veselá, Bezděkov, Kakejcov, Vísky a Štítov. Obecně můžeme podle 

přílohy č. 17 říci, že největší procento lesních porostů mají obce na východě až 

severovýchodě okresu.  
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„podíl rodáků“ 

Příloha č. 18 ukazuje rozložení obcí s procentuálním zastoupením rodáků. Podle 

tohoto zobrazení bychom mohli hrubě rozdělit okres na dvě poloviny a to pásem obcí 

táhnoucím se jihovýchodním směrem od obce Bujesily až po obec Těně. Severně od 

tohoto pásu mají obce vyšší podíl rodáků než obce ležící jižně od tohoto rozhraní, 

samozřejmě na několik výjimek. Průměrná hodnota tohoto ukazatele pro obce okresu 

Rokycany je 46,4 % podílu rodáků na trvale žijícím obyvatelstvu. Maximem je 73 % 

rodáků v obci Bujesily a minimem 22,5 % v obci Liblín.  

„časová dostupnost“ 

U geometrického ukazatele časové dostupnosti bylo předem jasné, že obce, které jsou 

kilometricky nejvzdálenější od okresního města, budou mít také nejvyšší časové 

hodnoty. Přesto je zde i několik výjimek např. u obce Všenice, která leží v pásu obcí, 

z kterých potřebují lidé kratší čas pro cestu do Rokycan než právě lidé z této obce. 

Tudíš vyšlo, že lidé z nejvzdálenějších obcí tzn. obce ze severovýchodu okresu, 

potřebují více jak 30 min., aby se dopravili automobilem do okresního města. Přesné 

rozložení časové vzdálenosti je znázorněno v příloze č. 19. 

Komplexní p řístup 

Pokud se podíváme na obr. č. 6 je zcela zřejmé, kde leží podle použité metodiky 

periferní a slabé oblasti. Při rozdělení do pentilů se do skupiny „komplexně periferní“ 

zařadilo 10 obcí, které se všechny nalézají v severní části okresu. Jako nejvíce 

periferní se nám ukázala obec Líšná. Taktéž druhý interval „komplexně slabé“ zahrnuje 

obce v severní a východní části s výjimkou dvou obcí na samém jihu okresu. Obce 

komplexně semiperiferní jsou již rozmístěné prakticky nerovnoměrně po celém území 

okresu. U obcí komplexně silných můžeme jako zajímavost jmenovat obce Radnice                

a Zbiroh jako menší centra v jinak slabém severu. Obce zařazené do skupiny 

„komplexně jádrové“ jsou především obce v zázemí Rokycan společně s nimi, přičemž 

jako nejvíce jádrové nám v našem komplexním přístupu vyšly překvapivě Strašice, 

když Rokycany se umístily na druhém místě.  
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Obr. č. 6: Komplexní přístup 

 

4.1.4 Porovnání ekonomického, sociálního a komplexního přístupu 

V této kapitole porovnáme výsledky tří přístupů, které jsme uplatnili na území okresu 

Rokycany. Zjistíme, zda vyšly některé obce periferní ve více přístupek a pokud ano, tak 

které to jsou. 

Při porovnání všech tří přístupů na obr. č. 3, 4 a 5 a i z jejich popisu výše je zřejmé, že 

okres je poměrně silně diferencován na slabší severní část a silnější jižní část. Pokud 

vezmeme obce, které jsou zařazeny do nejslabšího periferního intervalu, zjistíme, že 
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žádnou z obcí nenajdeme ve všech třech přístupech zároveň jako periferní. Lze najít 

obce, které se vyskytují ve dvou nejslabších skupinách, ale vždy je to pouze 

kombinace sociálně a komplexně periferní obec Sebečice nebo kombinace 

ekonomicky a komplexně periferní obce Sirá, Přívětice, Lhotka u Radnic, Líšná, Chlum 

a Zvíkovec. Tudíž nenajdeme žádnou obec, která by se nacházela najednou 

v nejslabších skupinách u sociálního a ekonomického přístupu. To nám jasně ukazuje, 

že ukazatele jak sociálního, tak ekonomického přístupu identifikují každý jako periferní 

jiné obce, což dokazuje naši třetí hypotézu, že se budou periferní oblasti lišit při použití 

různých souborů ukazatelů.  

Naopak u skupin nejsilnějších obcí jsme nalezli tři obce, které se ve skupině 

„jádrových“ obcí objevily pokaždé, tedy třikrát. Jsou to obce Strašice, Hrádek                       

a Kamenný Újezd. Řada obcí se zařadila do jádrových skupin ve dvou případech, a tak 

jsme je pro přehlednost vypsali v následující tabulce č. 6. 

U zbývajících tří skupin (slabé, semiperiferní, silné) se soubor obcí poměrně dost měnil 

a prolínal a tak vybereme jen příklady. Obec Drahoňův Újezd se pokaždé zařadila do 

skupiny „slabé“, obec Kornatice třikrát vyšla jako „semiperiferní“ a obec Mirošov se 

vždy projevila jako „silná“. 

Obecně můžeme přesto říci, že pokud se podíváme na celkové rozdělení okresu 

Rokycany, tak je u všech tří přístupů zřetelné, je tento okres diferencován na slabší, 

problémovější či perifernější severní část a silnější či jádrovější část jižní. Tento pohled 

platí, přestože jsou v našem modelovém území četné výjimky.  
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Tabulka č. 6: Obce zařazené do jádrových skupin jednotlivých přístupů 

Název obce Ekonomický přístup Sociální přístup Komplexní přístup 

Strašice x x x 

Hrádek x x x 

Kamenný Újezd x x x 

Rokycany x x 

Volduchy x x 

Osek x x 

Holoubkov x x 

Bezděkov x 

Klabava x 

Ejpovice x 

Štítov x 

Veselá x 

Vísky x 

Dobřív x 

Smědčice x 

Radnice x 

Zbiroh x 

Kařez x 

Lhota pod Radčem x 

Zdroj: vlastní zpracování 

4.2 Jiné p řístupy vymezení periferních oblastí 
V této kapitole vymezíme periferní oblasti pomocí několika odlišných metodik, které 

byly použity v námi analyzovaných diplomových pracích. Pro vymezení jsme aplikovali 

metodiku Vanduchové (2001), která vymezovala periferní oblasti pomocí faktorové 

analýzy, metodiku Brabce (2002), který pro zpracování dat a zjištění perifernosti využil 

jednu z metod vícekriteriálního rozhodování a jako třetí metodiku jsme vybrali často 

citovaný a v diplomových pracích používaný demograficko-strukturální index (DSI) 

Kostiče (2004). Více o jednotlivých metodikách v kapitole 2.5 a souhrn jimi 

používaných ukazatelů v příloze č. 1.  
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Jednotlivé metodiky jsme tvořili podle naprosto stejného klíče, jaký používali původní 

autoři prací. 

4.2.1 Vymezení periferních území podle Vanduchové (2001) 

K vymezení periferních oblastí podle této metodiky bylo zapotřebí zpracovat data 

pomocí statistického programu SPSS. Tímto softwarem jsme zpracovali všech osm 

ukazatelů uvedených v příloze č. 1 a vytvořili pomocí funkce faktorové analýzy tři 

faktory přesně tak, jak ve své práci vytvořila autorka. Vznikly nám tedy faktory 

„městskost“, „mladá populace“, „vysoká nezaměstnanost“. Tyto tři faktory nám celkově 

vysvětlovaly 74,66 % variability souboru (u Vanduchové 78%). V tabulce č. 7 je jasně 

vidět, které ukazatele nejvíce sytily jednotlivé faktory. Následně byly hodnoty 

faktorových skóre za jednotlivé faktory převedeny programem ArcGIS do grafických 

výstupů přílohy č. 20, 21 a 22. 

V tuto chvíli jsme, ale měli jen tři faktory, ze kterých můžeme již vyvozovat určité 

závěry v území okresu Rokycany. Například můžeme jasně vidět na příloze č. 20, že 

faktor „městskost, se opravdu nejsilněji projevil u populačně největších obcí (Rokycany, 

Hrádek), ale také u obcí s nejvyšší hustotou zalidnění (Holoubkov). Naopak                        

u populačně malých obcí např. Čilá a u obcí s nízkou hustotou zalidnění např. Hradiště 

je hodnota faktorového skóre nízká. Jedná se především o obce na severu a úplném 

jihu okresu.  

Naším cílem bylo zjistit periferní obce či oblasti v rokycanském okrese a porovnat je s 

výsledky námi vytvořeného komplexního vymezení. Proto jsme ještě museli podle 

Vanduchové (2001) sečíst u každé obce její faktorové skóry u všech tří faktorů, zanést 

je do mapy a až poté provést souhrnné ohodnocení vzniknuvších periferních oblastí. 

Pro jednodušší srovnání s naším komplexním vymezením jsme pro mapový výstup na 

obrázku č. 7 použili stejné barevné spektrum pro intervaly, tedy nejtmavší pro obce 

s nejnižší hodnotou skórů, tedy pro nejperifernější obce.  

Porovnání s komplexním p řístupem 

S porovnání obrázků číslo 6 a 7 je patrné, že u vymezení periferií podle Vanduchové 

(2001) spadá do nejslabšího intervalu hodnot a vykazuje tak největší perifernost méně 

obcí než je tomu u našeho komplexního přístupu přesněji čtyři nejperifernější obce                

u vymezení Vanduchové a deset obcí u komplexního vymezení. Jediná obec, která je 

v nejslabších intervalech v obou vymezeních je obec Lhotka u Radnic. Při celkovém 
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pohledu na vymezení podle Vanduchové (2001) je zřejmé, že periferní obce vycházejí 

touto metodikou na severu okresu, velmi podobně jako naší komplexní metodikou. 

Vanduchová (2001) definuje periferní oblasti tak, že alespoň 3 obce, které se nacházejí 

ve dvou nejvyšších (nejtmavších) stupních (intervalech) perifernosti, spolu musejí 

sousedit. Jen tak může v území identifikovat periferní oblast. Tímto nám tedy na území 

okresu Rokycany vychází jedno periferní území a to veliká periferie na severu okresu. 

Zajímavé je, že autorka by jako periferní oblast nevymezila obce Hradiště a Čilá, 

protože ty nemají za souseda žádnou obec z dvou nejvyšších intervalů perifernosti.           

A označila by je pouze jako periferní obce, kdy Vanduchová označuje obec jako 

periferní, pokud spadá do tří nejvyšších (nejtmavších) intervalů perifernosti, což je 

podle mého názoru příliš široký interval hodnot a stačilo by označit za periferní jen 

obce ve dvou nejhorších intervalech. 

 

 

Tabulka č. 7: Hodnoty faktorových zátěží 

  Faktory 

Ukazatele 
městskost 

Mladá 
populace 

Vysoká 
nezaměstnanost 

nezaměstnanost -,004 ,057 ,906 

hustota zalidnění ,910 ,063 -,087 

zaměstnaní v primér/EAO -,589 -,426 -,253 

index změny oby. 10/91 ,016 ,840 ,293 

index změny oby. 91/30 ,921 ,021 -,166 

(0-14/65+) ,286 ,723 -,292 

chalupy/domy -,705 -,296 -,169 

% variability souboru 37,17 21,50 15,99 

Extrakční metoda: Principal Component Analysis, rotace Varimax 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Obrázek č. 7: Typologie obcí okresu Rokycany podle intenzity perifernosti 
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4.2.2 Vymezení periferních oblastí podle Kosti če 

Jak jsme již zmiňovali výše, Kostič (2004) používá ve své práci pro vymezení 

periferních území svůj „demograficko-strukturální index“. My použijeme jeho index jen 

v jeho základní podobě tedy pouze pět resp. čtyři základní ukazatele, protože ukazatel 

index změny populace 1980-1991 a 1991-2001 používá jen kvůli srovnání stavu 

periferních oblastí za dvě časová období ve své práci, čemuž se mi v této práci 

nevěnujeme a navíc ji i sám autor po korelaci nepoužil. Nebudeme již také výslednou 

perifernost ověřovat dalšími osmi doplňujícími ukazateli.  

Jednoduchý přehled metodiky a souhrn všech ukazatelů je již uveden v kapitole 2.5           

a příloze č. 1. Na tomto místě uvedu ještě několik upřesnění tvorby DSI a toho, 

z jakých hodnot je vlastně vytvořeno konečné vymezení periferních oblastí. Čtyři 

použité ukazatele se nejprve musí přepočítat a hodnoty standardizovat pomocí 

jednoduchého vzorce, který je (hodnota ukazatele/ prům. hodnota ukazatele za 

okres)*100. Hodnota demograficko-strukturálního indexu je vlastně průměrná hodnota 

ze všech čtyř indexů. 

Srovnání DSI s komplexním p řístupem 

Kostič (2004) řadí mezi periferní obce ty obce, které spadají pod hodnotu DSI 60, 

Podle rozdělení do intervalů tedy vidíme, že na obrázku č. 9 spadá do nejnižších dvou 

intervalů veliká část obcí na severu okresu, dále se vytvořila skupina periferních obcí 

ve střední části okresu a také periferní oblast na samém jihu okresu. Do nejslabšího 

intervalu spadá 10 obcí, což je stejný počet jako u námi vytvořeného komplexního 

přístupu a celkově pod hodnotu DSI 60 spadá 25 obcí. Pokud srovnáme obrázek č. 8 

s obrázkem č. 6, zjistíme, že se vymezené periferní oblasti oblasti liší velmi málo. 

Pokud vezmeme pouze obce, které spadají do nejnižších intervalů, najdeme 6 obcí, 

které se v těchto intervalech objevují jak ve vymezení podle DSI, tak v našem 

komplexním přístup. Jsou jimi obce Čilá, Hlohovice, Lhotka u Radnic, Chlum, 

Ostrovec-Lhotka a Líšná. Mírnou nepřesností je navíc rozdělení do intervalů, protože 

Kostič používá šest intervalů a komplexní přístup pět. Sjednocením tohoto rozdělení, 

by se počet těchto obcí ještě zvýšil. 

Jako nejsilnější, jádrové obce, které dosahují hodnoty DSI větší než 100 vyšly obce 

Rokycany, Hrádek, Holoubkov, Strašice, což se shoduje s naším vymezením, ale je to 

menší počet než u našeho komplexního přístupu. I tento fakt přičítáme vyššímu počtu 

intervalů.  
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Obecně můžeme říci, že výsledky DSI se silně shodují s výsledky našeho komplexního 

přístupu. 

Obrázek č. 8: Demograficko strukturální index aplikovaný na obce okresu Rokycany 
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4.2.3 Vymezení periferních oblastí podle Brabce (2001) 

Třetí metodikou, kterou jsme si vybrali pro vymezení periferních oblastí a porovnání 

jejích výsledků s naším komplexním přístupem je metodika Brabce používající jednu 

z metod vícekriteriálního rozhodování. Podle vzorečku uvedeného v kapitole 2.5, který 

aplikoval na pět ukazatelů (příloha č. 1) standardizoval hodnoty jednotlivých 

charakteristik perifernosti, následně hodnoty sečetl, vydělil počtem ukazatelů                         

a vynásobil stem. Tyto hodnoty jsme následně rozdělili do stejných intervalů jako ve 

své práci Brabec (2001) tedy do čtyř intervalů 15, 30,60 % a 60 a více procent. Právě 

toto rozdělení nám velmi ovlivnilo výsledný vzhled obrázek č. 9, protože většina obcí 

rokycanského okresu spadá do intervalu 30 až 60 %. Tento interval je podle mého 

názoru příliš široký, stejně tak počet pouhých 4 intervalů je příliš nízký. Přehlednější 

grafické znázornění a lepší vypovídací schopnost by tedy vyřešilo jiné rozdělení 

intervalů a navýšení jejich počtu. 

Srovnání výsledk ů s komplexním p řístupem 

Přes výše uvedené námitky s rozdělením intervalů, můžeme z obr. č 9 vyčíst několik 

zajímavých informací. Nejperifernější obce, které se ocitly v nejslabším intervalu do 15 

% hodnot, se nám ukazují nejtmavší barvou, a tak je můžeme jednoduše popsat. 

Jedná se o osm obcí, z nichž čtyři leží v severní části okresu, jedna na západní hranici 

okresu a tři na jihu našeho modelového území. Tři obce, které nám díky Brabcově 

metodice vyšly jako nejperifernější, se jako periferní ukázaly i v našem komplexním 

vymezení. Jde o obce Chlum, Lhotka u Radnic a Líšná. V Brabcově vymezení nám 

jako neperiferní obec zůstalo jen okresní město Rokycany.  

Tato metodika je poměrně snadná na zpracování, ale pro lepší interpretovatelnost 

výsledků by bylo zapotřebí změnit rozdělení intervalů a zvětšení jejich počtu. 
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Obrázek č. 9: Vymezení periferní území na obcích okresu Rokycany podle Brabce 
(2001) 
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5 Závěr 
Tato práce si dala za obecný cíl hlouběji poznat a prozkoumat, jakým způsobem jsou 

vymezovány periferní oblasti v diplomových pracích na KSGRR PřF UK v Praze              

a pokusit se nalézt případné společné znaky tohoto vymezování a posoudit rozdílné 

výstupy jednotlivých metodik v území. Tohoto obecného cíle se snažila práce 

dosáhnout pomocí čtyř dílčích cílů a čtyř základních předpokladů. Potvrzení nebo 

vyvrácení těchto předpokladů se budeme věnovat v následující závěrečné kapitole. 

Po shrnutí a ohodnocení charakteristik, které byly použity pro vymezení periferních 

oblastí v námi analyzovaných diplomových pracích, jsme mohli ověřit první předpoklad 

této práce. Tímto předpokladem bylo, že soubor těchto ukazatelů bude široký                      

a jednotlivé ukazatele se budou lišit jak v názvu, ale i způsobem výpočtu. Tento 

předpoklad se nám v plném rozsahu podařilo potvrdit, protože z jedenácti 

analyzovaných diplomových pracích jsme shrnutím všech použitých charakteristik 

vytvořili soubor 55 různých ukazatelů perifernosti, jejichž seznam s počtem použití 

najdeme v příloze č. 2. Potvrdila se tedy nejen šíře souboru, ale prostý předpoklad 

shodnosti názvu a různého výpočtu, což můžeme vidět například u charakteristiky 

„index vzdělanosti“ v kapitola 3.2. 

Po splnění prvního cíle jsme začali soubor všech charakteristik podrobně studovat                

a zjišťovat, zda lze potvrdit i druhý předpoklad, který říká, že přestože je soubor 

ukazatelů poměrně široký a různorodý, najdou se v něm shodné či velmi často 

používané ukazatele. I tento předpoklad se nám podařilo potvrdit, jak můžeme vidět 

v příloze č. 2 na počtu použití jednotlivých ukazatelů, tak z tabulek č. 4, 5 a 6 a podle 

nich vytvořených souborů charakteristik ekonomického a sociálního přístupu. 

Potvrzením tohoto předpoklady byl splněn i druhý cíl, protože byly vytvořeny výše 

zmiňované soubory nejpoužívanějších charakteristik a také soubor charakteristik 

s podle nás s nejlepší vypovídací hodnotou, tedy náš „komplexní přístup“. 

Splněním dvou předcházejících cílů a předpokladů se nám otevřel prostor pro aplikaci 

námi vytvořených souborů ukazatelů perifernosti na modelové území a porovnání jejich 

výsledků. Předpokladem bylo, že území označená jednotlivými přístupy za periferní, se 

budou vzájemně lišit. Tento předpoklad se povedlo potvrdit jen částečně. Přestože 

obce zařazené jednotlivými přístupy do nejslabších intervalů čili označené jako 

nejperifernější se téměř neshodovaly, protože jsme nenašli ani jednu obec, která by se 

v těchto intervalech vyskytla ve všech třech přístupech, tak při pohledu na celý okres 
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Rokycany je patrné, že všechny tři přístupy vymezily sice s řadou výjimek severní 

oblast okresu jako periferní a jižní část okrasu jako jádrovou. 

Podobnému srovnání jakým bylo předchozí srovnání výsledků jednotlivých přístupů, 

jsme se věnovali i ve čtvrtém cíli a posledním předpokladu. Pro toto porovnání jsme si 

vybrali tři různé metodiky vymezení periferních oblastí, které jsme vybrali 

z analyzovaných diplomových prací. A porovnali jsme je s výstupy našeho 

komplexního přístupu. Předpoklad zněl podobně jako předchozí, jen s tím rozdílem, že 

jsme porovnávali různé metodiky a jejich výstupy na modelovém území. Výsledky 

metodik a jejich srovnání s naší metodikou jsou jednotlivě popsány v kapitolách 4.2.1, 

4.2.2 a 4.2.3. Na tomto místě musíme konstatovat, že stanovená hypotéza se nám 

povedla potvrdit opět jen částečně, i když shoda výsledků u jednotlivých metodik byla 

různá. 

Nejpodobnější výsledky v porovnání s komplexním přístupem měla metodika Kostiče 

(2004) a jeho demograficko-strukturální index. V nejslabším intervalu se nám podařilo 

najít 6 společných obcí z našich nejperifernějších deseti. A pokud by Kostič používal 

stejný počet intervalů jako naše metodika, toto číslo by mohlo být vyšší. U Metodiky 

Vanduchové (2001) jsme v nejslabším intervalu našli shodu pouze s jedinou obcí                

a u metodiky Brabce (2001) jsme se shodli na třech nejperifernějších obcích. Z tohoto 

je patrné, že shoda na úrovni obcí byla až na Kostičovo vymezení poměrně nízká              

a náš předpoklad neshody výsledků v území by se tím potvrdil. Přesto opět při pohledu 

na celé území okresu Rokycany můžeme konstatovat, že kromě metodiky Brabce 

(2001), nám metodiky rozdělily území na severní slabší periferní část a jižní silnější 

jádrovou část, tudíž musíme konstatovat, že periferní území na úrovni okresu se 

poměrně silně shodují. 

Jako závěrečné shrnutí se pokusíme stručně sepsat několik doporučení, která by měli 

zohlednit studenti a budoucí tvůrci diplomových prací, kteří si zvolí jako téma vymezení 

periferních oblastí na určitém území. Po dokončení této práce je zřejmé, že minimální 

řádovostní úroveň, na které by měli budoucí tvůrci diplomových prací identifikovat 

periferní oblasti, pokud chtějí podrobně popsat územní rozdíly, je úroveň jednotlivých 

obcí. Naprostým ideálem by samozřejmě byla úroveň jednotlivých sídel, protože 

některé obce skládající se z více sídelních částí mohou být poměrně silně vnitřně 

diferencované. Bohužel na nízkých řádovostních úrovních jsou veliké problémy 

s dostatečnou datovou základnou, což může vést k zavádějícím jednostranným 

výsledkům, protože na těchto nižších úrovních jsou dostupná prakticky jen 
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demografická data. Rozdíly ve výsledcích jednostranně zaměřených vymezení 

periferních oblastí můžeme vidět na výše vypracovaném srovnání sociálního                         

a ekonomického přístupu. 

Aby se autoři vyhnuli jednostranně ovlivněným výsledkům, měli by používat 

charakteristiky perifernosti ze všech sfér. Tudíž jak ukazatele demografické a sociální, 

tak ukazatele ekonomické, geometrické a pokud to datová základna dovoluje, tak                   

i ukazatel ekologické, politické či kulturní. Podle našeho názoru lze jen tímto širokým 

spektrem ukazatelů co možná nejpřesněji vymezit komplexně periferní oblasti. 

Doporučil bych také, přestože se tato diplomová práce tomuto výzkumu příliš 

nevěnovala, aby autoři zapojili do svých prací i intenzivní formu výzkumu, protože tato 

forma výzkumu jim umožní hlouběji poznat jimi zkoumanou oblast a pomůže jim 

k lepšímu pochopení problémů a vnitřní diferenciace těchto území. 

Pokud autoři použijí široké spektrum ukazatelů, je důležité je ještě zpracovat metodou, 

prostřednictvím které budou moci dostatečně přehledně a přesně interpretovat svoje 

výsledky. Po porovnání různých metodik, které se nacházejí v kapitole 4.2, jsem dospěl 

k závěru, že čím jednodušší je samotná metodika, tím lepší a přesnější je interpretace 

jejích výsledků. Proto bych se snažil vyvarovat například metodám vícekriteriální 

statistiky, jakou je například faktorová analýza, a osobně bych se přiklonil k jednoduché 

metodě prostého standardizování pořadím. Velmi důležité je podle mého názoru 

grafické znázorní výsledků, které nám nejpřehledněji ukáže prostorové rozmístění 

všech jevů a oblastí, tudíž i periferních území. 

Problematika vymezování periferních oblastí přináší celou řadu problémů, z nichž na 

některé se snažila upozornit právě tato práce. Ať už se jedná o problém řádovosti, 

problém výběru ukazatelů, problém získání a zpracování dat atd. Tato práce si 

nekladla za cíl osvětlit všechny tyto problémy, ale pokusila se vyzvednout problematiku 

vymezení periferních oblastí pomocí sekundárních dat. Rozsah diplomové práce je 

bohužel omezený a my vidíme, čím by se tato práce dala rozšířit a doplnit. Velice 

zajímavé a podle našeho názoru přínosné by bylo  zpracování většího počtu 

diplomových prací zabývajících se problematikou periferních oblastí z jiných univerzit, 

čímž by se samozřejmě rozšířil i soubor ukazatelů a analýzy území by mohly být 

přesnější. Jelikož jsme v práci téměř úplně opomenuli intenzivní výzkum, bylo by velmi 

zajímavé komparovat právě tento výzkum např. dotazníková šetření a pokusit se zjistit, 

zda také obsahují podobnosti či pravidelnosti jako námi studovaný problém využití dat 

sekundárních. 
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7 Přílohy 
Příloha č. 1: Použité ukazatele v analyzovaných diplomových pracích 

Čermák (2006): Vymezení periferních oblastí Vysočiny a nástin jejich využití pro 

regionální politiku 

Názvy ukazatelů 1. úrovně: 

1. počet obyvatel mikroregionu 

2. hustota zalidnění v mikroregionu 

3. podíl obcí do 200 obyvatel v mikroregionu 

4. míra urbanizace 

5. podíl obyvatel žijících v obcích do 500 obyvatel 

6. pracovní velikost vybraných sídel v mikroregionu 

7. míra nezaměstnanosti 

8. podíl pustých domů 

Názvy ukazatelů 2. úrovně: 

1. index progresivity EAO 

2. změna indexu progresivity ekonomické aktivity obyvatelstva 1991 a 2001  

3. podíl VŠ 

4. podíl vyjíždějících obyvatelstva za prací 

5. počet fyzických osob na 100 obyvatel 

6. počet právnických osob na 100 obyvatel 

7. podíl rodáků 

8. míra internetizace (podíl domácností s internetem z celkového počtu 

domácností) 

Pileček (2006): Problémy rozvoje periferních oblastí českého pohraničí : příklad 

modelového území Volarsko 

Názvy ukazatelů: 

1. hustota zalidnění 

2. index změny počtu obyvatel 1991 a 2001 

3. index vzdělanosti 

4. podíl ekonomicky aktivních obyvatel zaměstnaných v priméru 

5. míra nezaměstnanosti 



 

6. podíl neobydlených domů na 100 trvale obydlených 

7. dostupnost 

Brabec  (2002): Diferenciace periferních území Plzeňského kraje v letech 1991 a 2001 

Názvy ukazatelů: 

1. index změny počtu obyvatel 91/80 v % 

2. progresivita ekonomické aktivity  

3. vyjíždějící EAO v % 

4. podíl neobydlených bytů na 100 trvale obydlených v % 

5. nejvyšší třída průjezdové silniční komunikace 

Kosti č (2004): Vnitřní periferie v Česku : příklad středočesko-jihočeského pomezí  

Názvy ukazatelů: 

1. hustota zalidnění 

2. podíl EAO na trvale bydlícím obyvatelstvu v % 

3. podíl zaměstnaných v priméru / celkovém počtu EAO 

4. podíl neobydlených domů / počet všech domů (v %) 

Názvy doplňujících ukazatelů: 

1. podíl zaměstnaných obyvatel vyjíždějících za prací 

2. podíl nezaměstnaných / EAO 

3. podíl obyvatel 15+ s VŠ 

4. podíl obbyvatel 15+ s SŠ a VŠ 

5. podíl trvale obydlených bytů postavených 91 a 01 

6. podíl domácností s PC s připojením na internet 

7. vybavenost obcí technickou a občanskou infrastrukturou 

8. počet ekonomických subjektů na 100 obyvatel (2004) 

Flachs  (2003): Strakonicko: problematika periferních území 

Názvy ukazatelů na úrovni okresu: 

1. nezaměstnaní v % 

2. dopravní poloha  

3. index obyvatel 1950/2001 v % 

4. hustota zalidnění 



 

5. index stáří 

6. podíl EAO zaměstananých v priméru 

Názvy ukazatelů na úrovni obcí: 

1. podíl pracujících/celkový počet obyvatel obce 

2. podnikatelská aktivita 

3. index obydlených bytů 01/91 

4. podíl chalup na počet domů 

5. občanská a technická vybavenost 

6. intenzita veřejné dopravy 

7. mikroregionální poloha 

8. podíl lesních ploch 

Hazuková  (2008): Potenciál rozvoje periferní a příhraniční oblasti na příkladu 

českomoravského pomezí 

Názvy ukazatelů: 

1. hustota zalidnění 

2. saldo změny počtu obyvatel mezi lety 1991 -  2004 na 1000 obyvatel 

3. index poproduktivní populace 

4. EAO v priméru na celkový počet obyvatel 

5. míra nezaměstnanosti 

6. podíl EAO vyjíždějících z obce 

7. dopravní dostupnost na základě počtu spojů ve všední den 

8. index vzdělanosti 

Vanduchová  (2001): Periferní území a možnosti jejich rozvoje (na modelovém území 

Křinec – Rožďalovice na Nymbursku) 

Názvy ukazatelů: 

1. hustota zalidnění na km2  

2. míra nezaměstnanosti 

3. podíl EAO v I 

4. Index změny počtu obyvatel 2000/1991 

5. Index změny počtu obyvatel 2000/1930 

6. Index věkového složení (0-14/60+) 



 

7. podíl chalup na počet domů 

Stockmann (2003): Vliv periferní a příhraniční polohy na rozvoj mikroregionu (příklad : 

Moravské Kopanice) 

Názvy ukazatelů: 

1. hustota zalidnění 

2. časová dostupnost 

3. index změny počtu obyvatel 

4. úroveň občanské a technické vybavenosti 

5. index stáří obyvatelstva 

6. míra nezaměstnanosti 

7. index vzdělanosti 

8. podíl ekonomicky aktivních v priméru 

Nýdr (2008): Analýza problémů rozvoje jihozápadního Krušnohoří (příspěvěk 

k výzkumu periferních oblastí v Česku) 

Názvy ukazatelů: 

1. hustota zalidnění  

2. index změny počtu obyvatel mezi roky 1991 a 2001 

3. index vzdělanosti 

4. podíl ekonomicky aktivních v priméru 

5. Míra nezaměstnanosti 

6. Podíl neobydlených domů na 100 trvale obydlených 

7. časová dostupnost 

Mikšátková  (2007): Hranice v jesenické oblasti: analýza vlivu hranic na polarizaci 

prostoru 

Názvy ukazatelů:   

1. Vývoj počtu obyvatel mezi lety 1991 – 1930 

2. Vývoj počtu obyvatel mezi lety 2004 – 1991 

3. Index zatížení 

4. Index vzdělanosti  

5. nezaměstnanost 



 

6. podíl zaměstnaných v priméru z ekonomicky aktivních v roce 2001 

7. podnikavost 

8. progresivita zaměstnanosti/index zaměstnanosti  

9. vyjížďka 

Pokorný (2005): Polarizace mikroregionů Středočeského kraje  

1. Ekologická úrove ň 
• hustota zalidnění 
• ukazatel exponovanosti 

2. Sídelně produk ční úrove ň 
• změna počtu obyvatel mezi jednotlivými cenzy (11191/1980 a 2001/1991) 
• sektorová zaměstnanost 
• podíl Prahy na celkové denní pracovní vyjížďce EAO 

počet pracovních pílezitostí 

3. a 4.   Komunitární a institucionální úrove ň 
• index vzdělanosti (SŠ + 2*vyšší odborné a nástavbové a + 3* VŠ) 
• ukazatel podílu žijících rodáků 
• podíl věřících osob 
• zájmová sdružení 
• projekty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 2: : Shrnutí všech ukazatelů z analyzovaných diplomových prací 

název charakteristiky počet použití kdo je použil 

míra nezaměstnanosti 9 
Čermák, Pileček, Kostič, Flachs, Hazuková, Vanduchová, Stockmann, 
Nýdr,Mikšátková 

hustota zalidnění v mikroregionu 9 
Čermák, Pileček, Kostič, Flachs, Hazuková, Vanduchová, Stockmann, Nýdr, 
Pokorný 

podíl EAO zaměstn. v priméru na celkovém počtu EAO 8 Pileček, Kostič, Flachs, Hazuková, Vanduchová, Stockmann,Nýdr, Mikšátková 

podíl vyjíždějících oby. za prací 5 Čermák, Brabec, Kostič, Hazuková, Mikšátková 

index změny počtu obyvatel 1991 a 2001 5 Pileček, Vanduchová, Nýdr, Kostič, Pokorný 

vybavenost obcí technickou a občans. infrastrukturou  3 Kostič, Vanduchová, Stockmann 

podíl neobydlených domů na 100 trvale obydlených 3 Pileček, Brabec, Nýdr 

index stáří  3 Flachs, Hazuková,Stockmann 

index změny počtu obyvatel 91/80 3 Brabec, Kostič, Pokorný 

index progresivity EAO  2 Čermák, Mikšátková 

podíl VŠ  2 Čermák, Kostič 

podíl ob. 15+ s SŠ a VŠ 2 Kostič, Hazuková 

index vzdělanosti  2 Pileček, Mikšátková 

míra internetizace  2 Čermák, Kostič 

podíl chalup na počet domů 2 Flachs, Vanduchová 

časová dostupnost  2 Stockmann, Nýdr 

podíl EAO na celkové populaci 2 Kostič, Flachs 

Index změny počtu obyvatel 2001/1930 2 Vanduchová, Stockmann 

podíl rodáků 2 Čermák, Pokorný 

podíl lesů 1 Flachs 

pracovní velikost vybraných sídel v mikroregionu (Hampl 2005) 1 Čermák, 

změna indexu progresivity ekonomické aktivity obyvatelstva 1991 a 2001  1 Čermák, 

počet fyzických osob na 100 oby. 1 Čermák, 

počet právnických osob na 100 oby. 1 Čermák, 

progresivita ekonomické aktivity  1 Brabec 

podnikatelská aktivita  1 Flachs 

podnikavost 1 Mikšátková 

index vzdělanosti 1 Stockmann 

index vzdělanosti 1 Nýdr 

podíl pustých domů  1 Čermák, 

podíl neobydlených domů / počet všech domů  1 Kostič 

podíl trvale obydlených bytů postavených 91 a 01 1 Kostič 

dostupnost 1 Pileček 

vzdálenost obce od centra (ORP) 1 Flachs 

dopravní dostupnost  1 Hazuková 

nejvyšší třída průjezdové silniční komunikace 1 Brabec 

Index zatížení  1 Mikšátková 

index věkového složení 1 Vanduchová 

index vývoje počtu obyvatel 1950/2001  1 Flachs 

saldo změny počtu ob. 91 a 04 přepočtené na 1000 obyvatel  1 Hazuková 

Vývoj počtu obyvatel mezi lety 1991 – 1930 1 Mikšátková 

Vývoj počtu obyvatel mezi lety 2004 – 1991 1 Mikšátková 

počet obyvatel mikroregionu 1 Čermák, 

podíl obcí do 200 oby. v mikroreg. 1 Čermák, 

míra urbanizace 1 Čermák, 

podíl obyvatel žijících v obcích do 500 oby. 1 Čermák, 

ukazatel exponovanosti 1 Pokorný 

sektorová zaměstnanost 1 Pokorný 

podíl Prahy na celkové dení vyjížďce EAO 1 Pokorný 

počet pracovních příležitostí 1 Pokorný 

index vzdělanosti 1 Pokorný 

podíl věřících osob 1 Pokorný 

zájmová sdružení 1 Pokorný 

projekty 1 Pokorný 

Pozn. pokud se shodují názvy ukazatelů a nalézají se v samostatných řádcích např. „index vzdělanosti“,           
použili autoři jiný způsob výpočtu a ukazatel se shoduje pouze v názvu 



 

Příloha č. 3: Poloha okresu Rokycany v rámci Česka 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 4: Nezaměstnanost v obcích rokycanského okresu k 1.4.2010 

 

 

 



 

Příloha č. 5:  Index vzdělanosti (Hampl 2005) v obcích rokycanského okresu k 1.1.2001 

 

 

 

 



 

Příloha č. 6: Vybavenost obcí občanskou a technickou infrastrukturou 

 

 

 



 

Příloha č. 7: Příloha č. 7: Podíl neobydlených domů na 100 trvale obydlených v obcích 
rokycanského okresu k 1.1.2001 

 

 

 



 

Příloha č. 8: Podíl EAO zaměstnaných v priméru na celkovém počtu EAO v obcích 
rokycanského okresu k 1.1.2008 

 

 

 



 

Příloha č. 9: Index stáří v obcích rokycanského okresu k 1.1.2008 

 

  

 



 

Příloha č. 10: Změna počtu obyvatelstva v obcích rokycanského okresu mezi roky 1991 
a 2010 

 

 



 

Příloha č. 11: Počet obyvatel na km2 v obcích rokycanského okresu k 1.1.2010 

 

 

 



 

Příloha č. 12: Index progresivity ekonomicky aktivních obyvatel v obcích rokycanského 
okresu k 1.1.2008 (Marada 2001)  

 

 



 

Příloha č. 13: Index vzdělanosti v obcích rokycanského okresu k 1.1.2001 

 

 

 



 

Příloha č. 14: Podíl neobydlených bytů v obcích rokycanského okresu k 1.1.2001 

 

  



 

Příloha č. 15: Index zatížení (Mikšátková 2007) v obcích rokycanského okresu 
k 1.1.2008 

 

 

 



 

Příloha č. 16: Změna počtu obyvatelstva v obcích rokycanského okresu mezi roky 1930 
– 1991 

 



 

Příloha č. 17: Podíl lesních ploch v obcích rokycanského okresu k  31.12.2008

 



 

Příloha č.18: Podíl rodáků v obcích rokycanského okresu k 31.12.2008

 

 

 



 

Příloha č. 19: Časová dostupnost z obcí rokycanského okresu do Rokycan k 1.5.2010 

 

 

 



 

Příloha č. 20: Prostorové uplatnění faktoru 1 „městskost“ na obce v okrese Rokycany 

 

 

 



 

Příloha č. 21: Prostorové uplatnění faktoru 2 „mladá populace“ na obce v okrese 
Rokycany  

 

 



 

Příloha č. 22: Prostorové uplatnění faktoru „vysoká nezaměstnanost“ na obce v okrese 
Rokycany 

 

 

 



 

Příloha č. 23: Prostorové uplatnění faktoru „vysoká nezaměstnanost“ na obce v okrese 
Rokycany 

        Zdroj: Český statistický úřad  


