
Abstract

The main goal is to analyse the quality of housing and human capital in the Liberecky kraj 

in the beginning of 21st century. The survey gets on constructed aggregate indexes, which 

aspire to refer important spatial differentiations in quality of housing and human capital 

measured on municipalities and microregions. Aggregate indexes of the quality of housing 

rely on own housing quality definition gets out of the interdisciplinarity and complexity 

this topic, whereas definition and indicators of the quality of human capital are assumed 

from other publications. In the thesis are two main methodologies based on collecting, 

analyse and valuation the statistical data on the one hand and preparing, execution and 

valuation on the other hand. The thesis conduces to second housing, peripheries, rural areas 

and housing policy research. The influence of private and public institutions on housing 

development  is  emphasized  and the  research  deals  with  new trends  of  housing  in  the 

interest area. The results inhere in approving high housing quality out of the central areas, 

to  these  days  very  intensively  built-up.  The  place  and  price  of  housing  are  the  most 

important factors.
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