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Abstrakt 

Diplomová práce „Projevy globalizace ve městech, na příkladu měst: Praha a Brno“ se 

zabývá tím, jak se projevuje globalizace ve městech. Jednou z mnoha definic 

globalizace je ta, ţe je to komplexní proces, který zahrnuje změny ve společnosti. Tyto 

změny spočívají v globální propojenosti a mobilitě lidí, vzniku nadnárodních institucí a 

k rychlému přenosu informací, zboţí, myšlenek a sluţeb přes národní hranice. Rozvoj 

měst je ovlivněn mnoha faktory a procesy, globalizace je jedním z nich. Mění se 

struktura měst. Práce analyzuje vliv globalizačních procesů na konkrétních příkladech 

dvou největších měst České republiky, v Praze a v Brně. Autorka zmiňuje koncept 

globální město a uvádí hlavní hierarchie globálních měst. Pro analýzu globalizace ve 

městech je globalizace jakoţto vícedimenzionální pojem rozloţena do několika 

propojených oblastí resp. dimenzí. Těmi jsou ekonomika, kultura, migrace a mobilita, 

sociálně prostorová dimenze a komunikace a doprava. V těchto dimenzích jsou 

analyzovány vybrané indikátory kaţdé dimenze.  

 

Abstract 

This thesis „Aspects of globalization in cities, on the example of cities: Prague and 

Brno“ provides a reflection of how globalization influences cities. One definition of 

globalization is following: it is a complex process which contains changes in society. 

These changes lie in global conectivity,  higher mobility of people and establishment of 

transnational corporations and to fast transaction of information, ideas, goods and 

services over national boundaries. Development of cities is influenced by many factors, 

one of them is globalization. The structure of cities is changing. This thesis provides a 



   

description of globalization´s processes in two the biggest cities in the Czech republic 

Prague and Brno. An author has mentioned a concept of global cities. For analysis how 

globalization affects cities is globalization is divided into few interconnected 

dimensions. These dimensions are economy, culture, migration and mobility, social-

spacial dimension and communication and transport. Within these dimensions are 

analyzed specific indicators.   
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Vstupní diskuse poznávaného problému: 

 

Globalizace je široký a mnohdy abstraktní fenomén a je třeba ho definovat v rámci 

tohoto tématu diplomové práce. Obecně globalizace zahrnuje změny ve společnosti, 

které vedou k větší propojenosti lidí, rychlému přenosu informací, zboţí a sluţeb. 

Většina odborníků se shodne na tom, ţe jde o přirozený a nevyhnutelný proces. 

Flexibilita produkce, poskytování sluţeb v celosvětové konkurenci a vzájemná závislost 

států vede k tomu, ţe se svět stává jediným sociálním systémem.  

 

Od 70. let 20. století se v souvislosti s celospolečenskými a ekonomickými změnami 

začala měnit i struktura měst. Změny mají v některých městech ve světě podobné 

dopady. Vznikají tzv. globální města: Tokio, New York, Londýn. Tato města jsou 

propojená aktivitami nadnárodních společností. Mezi další světové metropole bývá 

řazen Frankfurt, Los Angeles, Paříţ. Do této skupiny se nyní postupně včleňuje i Praha. 

Dopady na různá města samozřejmě záleţí na specifických lokálních charakteristikách. 

U nás nebyly tyto globální změny zřetelné z důvodu komunistické reţimu aţ do roku 

1989. V posledních letech i česká společnost a města v České republice pociťují tlak 

globalizace. Míra vlivu závisí na velikosti, počtu obyvatel, ekonomice a poloze měst. 

Ve městech např. posílil sektor sluţeb. A to především výrobní, finanční a další sluţby 

pro podniky (reklamní agentury, poradenské a právní sluţby), jeţ se staly dominantním 

sektorem v ekonomice na úkor oslabení průmyslové výroby ve městech. Města jsou 

vyhledávaným místem, kde firmy zabývající se sluţbami sídlí a významným znakem 

Institut sociologických studií 

Projekt diplomové práce 



   

městských center je významná ztráta rezidenční funkce. Původní obyvatelé se stěhují do 

jiných částí města či za město. Chtějí se totiţ vyhnout rostoucím problémům městských 

center, těmi jsou např. špatné ţivotní prostředí, dopravní zácpy, nárůst motorizace, 

zastavovaní zelených ploch, ale i pozdější komercializace, která znamenala nárůst cen 

pozemků a nemovitostí pro komerční vyuţití centrálních oblastí.  

 

Téma práce: 

 

Práce se bude zabývat ne tak často analyzovaným sociologických tématem, a to projevy 

globalizace ve struktuře a fungování měst. Práce stojí na přístupu, ţe lidská společnost 

je také formována prostorem a spolu s kulturními, demografickými a sociálními 

charakteristikami vše dohromady tvoří sociální strukturu. Zaměřím se především na 

strukturu obyvatelstva, prostorový vývoj a kulturu. V této práci bych se chtěla věnovat 

tomu, jaké pozorovatelné vlivy a problémy má fenomén globalizace na vybraná města 

v ČR. Vybraná města jsou diferencovaná a budou se pravděpodobně lišit v míře projevů 

globalizace.  

Představím teoretický koncept globálních měst. Budu analyzovat např. tyto jevy a 

problémy, které předpokládám, ţe jsou pro „globalizující“ města typická. Centra měst 

se dláţdí, rozšiřuje se infrastruktura, koncentrují se tam zahraniční firmy, komerční 

objekty, obchodní centra. Je časté, ţe původní obyvatelstvo bydlící v centrech měst je 

vytlačováno na okraj měst. Na okrajích měst ţijí lidé z niţších vrstev a po nastěhování 

původních obyvatel z center měst mohou vznikat sociální problémy (vznik 

suburbanizace). Dalším důleţitým znakem sociální struktury obyvatelstva a jejího 

prostorového rozšíření je sociální polarizace a odlišnost nároků na bydlení a sociální 

poţadavky jednotlivých věkových a příjmových skupin. Vysoce příjmová elita ţijící 

v centru jsou většinou lidé charakterističtí samostatnými nebo bezdětnými dvou 

kariérními domácnostmi s konzumním způsobem ţivota. Tato vysoce příjmová elita se 

vyznačuje vyšším vzděláním a specifickými kulturními preferencemi. Na druhé straně 

ve městech ţijí chudší a nekvalifikovaní lidé, kteří jsou negativně ovlivněni globálními 

(politickými) změnami. V zahraničí ve značné míře došlo v tzv. globálních městech k 

nárůstu obyvatel ţijících v chudobě (Londýn 25%, Mexiko City 85%!).
1
 „Špatnou 

ekonomickou situací jsou nejvíce postiženi chudí zástupci z etnických minorit, kteří patří 

                                                 
1
 Vašek M., 2006. Globalizační procesy v městském rozvoji. Diplomová práce 



   

mezi nejvýznamnější představitele nové pracovní síly, obzvláště pak mládež etnických 

minorit, která není integrovaná do nového pracovního trhu a stává se podle Castellse 

(1989) „nadbytečnou“ populací.“ (Vašek 2006: 39-40) V těchto městech můţe vznikat 

separace jednotlivých zón, jako např. citadely, enklávy, ghetta. Dalším jevem můţe být 

homogenizace kultury a ţivotního stylu.  

Předběţná struktura a osnova práce:  

V první části práce nejprve definuji pojmy globalizace a globální města. Poté se 

pokusím popsat projevy těchto jevů v sociální, prostorové a kulturní struktuře měst. 

Projevy globalizace budu hledat v těchto oblastech:  

 

1.) Ekonomika – Především si budu si všímat vstupu mezinárodních a zahraničních 

firem na pracovní trh a přílivu cizího kapitálu. Dále mě bude zajímat příliv cizinců do 

měst. Ať jako pracovníků ve veřejných institucích či podnikajících osob nebo jako 

pracujících v dělnických profesích. Případně analyzuji cizince, kteří přicházejí do měst 

z důvodu bydlení a pokusím se zjistit, zda ve městech tvoří segregované lokality. 

(Vietnamci, Rusové,…)  

2.) Životní styl – Pokusím se nalézt, zda je patrný vliv zahraniční kultury na ţivotní styl 

a kulturní moţnosti. Budu si všímat supermarketů, obchodních center, kulturních 

nabídek, programů kin, apod.  

3.) Urbanismus – Zaměřím se na typy staveb a na to, zda jsou stavby uniformní a 

podobné stavbám v tzv. globálních městech. (Např. pracovní prostory - tzv. 

„openspacy“) 

4.) Institucionální spolupráce – Zjistím, zda a jak města spolupracují s jinými městy 

mimo ČR, zda města spolu v něčem soutěţí, pořádají společné akce, kongresy, apod.   

 

Ve druhé části srovnám mezi sebou projevy a míru vlivu globalizace případových měst 

Praha, Brno, Hradec Králové.  

 

Předpokládané metody zpracování:  

Ke zpracování tématu pouţiji sekundární analýzu dat, budu analyzovat články 

v odborných časopisech, dokumenty vydávané veřejnou správou, kulturní programy, 

programy o spolupráci a vše, co ovlivňuje globalizaci měst. Poté provedu na základě 

statistických dat komparaci těchto měst: Praha, Brno, Hradec Králové.  
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1.  Úvod 
 

Není snad obecnějšího pojmu v současné době neţ pojem globalizace. Uţ 

přístupy k samotné existenci globalizace se u jednotlivých autorů liší a hlavně je tento 

pojem téměř u všech lidí spojen s častými hodnotícími polemikami. Toto mě při psaní 

práce motivovalo a chtěla jsem se pokusit tento problém přehledně zanalyzovat 

v souvislosti s problematikou měst. Snaţím se zaujímat nehodnotící hledisko, 

v některých pasáţích práce působí moţná aţ moc popisným dojmem. Cílem mé práce je 

popsat, jak se proces globalizace projevuje ve městech. Toto téma je analyzováno 

mnoha zahraničními autory, v české sociologii či sociální geografii není mnoho 

publikací na toto téma.  

Snaţím se práci konzistentně strukturovat. Před tím neţ přicházím k hlavní části, 

tj. k analýze projevů globalizace na úrovni měst, tak se v první kapitole zabývám 

mnohdy nejasným pojmem globalizace, diskutuji jeho existencí a časové zařazení. 

Uvádím definice a pojetí některých autorů a popisuji hlavní aspekty, jeţ charakterizují 

globalizaci. Poté se dostávám k tomu, ţe rozvoj měst je podmíněn mnoha vlivy, jedním 

z vlivů je proces globalizace. Dění ve městech je stále více ovlivněno faktory, které 

pocházejí mimo administrativní území měst. Avšak města nejsou všechna stejná pod 

vlivem globalizace. Projevuje se tzv. glokalizace. Coţ je současně se projevující 

působení jak globalizační, tak i lokalizační tendence (Giulianotti, Robertson 2007). 

Také je nutno říci, ţe při pohledu na nějakou lokalitu (státy, města apod.) nelze říci, ţe 

něco je či není globalizované, určující je spíše míra globalizace či jejích projevů. Podle 

různých zahraničních organizací a studií vznikají hierarchie tzv. globálních měst. 

Jednotlivé klasifikace se od sebe odlišují co do pouţité metodiky. Zejména ve 

výběrových kritériích. Některé klasifikace kladou důraz na ekonomický vliv města, jiné 

na kulturní či politický význam, další zohledňují kvalitu ţivotního prostředí města.   

 V dalších kapitolách na základě poznatků z předchozí kapitoly vytvořím 

dimenze, ve kterých můţeme pozorovat vlivy globalizace. Jsou to tyto dimenze: 

ekonomika, kultura, migrace a mobilita, sociálně prostorová dimenze a komunikace a 

doprava. Dále pojednávám o základních charakteristikách analyzovaných měst, protoţe 

se sice jedná o dvě největší česká města, ale příliš se sobě nepodobají. Kaţdé z těchto 

měst je v jiné situaci nejen co do velikosti a administrativního postavení, ale také co do 
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regionální polohy. Brno má blíţe k Rakousku a také ke Slovensku, Praha má zase blíţ k 

Německu. V nejvíce empirické části, tedy v šesté kapitole, na konkrétních indikátorech 

analyzuji situaci v Praze a Brně. Data získávám především z Českého statistického 

úřadu a z existujících národních, mezinárodních a městských statistik.   

 

 

2.  Cíl práce, výzkumné otázky a metody    

Cíl 

 Cílem této práce je popsat, jak se projevuje proces globalizace ve městech. Na 

příkladu dvou největších měst v České republice se pokusím zjistit, jak k tomuto 

procesu v jednotlivých dimenzích globalizace dochází.  

Výzkumné otázky 

 V souvislosti s cílem práce jsme si poloţili několik výzkumných otázek.  

1) Jak ovlivňují globalizační procesy města v České republice?  

2) Jak je definováno globální město? 

3) Jaké problémy můţeme pozorovat ve struktuře měst, které jsou ve vysoké míře 

ovlivněné globalizací? 

Metody a zdroje dat 

 Nejprve tato práce zjišťuje obecně hlavní aspekty globalizace a naznačuje 

propojení globalizace s lokální úrovní, konkrétně tedy s městy. Poté mapuji přístupy ke 

studiu tzv. globálních měst a uvádím nejvýznamnější autory a klasifikace (hierarchie) 

globálních měst. Práce popisuje, pomocí jaké metodiky jsou města vytvořena, 

především, na jakých stojí výběrových kritériích. Globalizace je vícedimenzionální 
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pojem. A proto pro moţnost analyticky pracovat s tímto pojmem se pokouším na 

základě literatury rozloţit pojem do několika propojených oblastí, resp. dimenzí. Pro 

kaţdou dimenzi vytvářím určitý indikátor či indikátory, coţ jsou ukazatele, ke 

zjišťování jejího stavu (Petrusek et al. 2011: 143-145). Zjišťuji stav těchto indikátorů v 

případových městech Praha a Brno je analyzuji a porovnávám. Srovnávám buď města 

mezi sebou, města vůči průměru či celkové situaci v České republice nebo města v čase.    

Cílem této práce není podat úplnou analýzu města v globalizujícím se městském 

prostředí, ale naznačit současnou situaci jednotlivých dimenzí a časové trendy 

indikátorů v případových městech.  

Metody, které jsou pouţity k dosaţení tohoto cíle, jsou analýza odborné 

literatury, kompilace, vlastní zpracování existujících statistických dat nalezených 

k tématu práce.  

Zdroje dat vyuţívané v této práci jsou mezinárodní i národní statistiky. 

Především projekt "Globalization and the World Cities", The Global Cities Index, 

Global Power City Index 2009, kniha Saskie Sassen Global cities, kde poprvé pouţila 

termín globální město. Dále vyuţívám data popisující stav Přímých zahraničních 

investic od České národní banky, data z Ministerstva práce a sociálních věcí, velmi 

často vyuţívám statistiky Českého statistického úřadu. Dále jsem pouţila předběţné 

výsledky Sčítání lidí, domů a bytů 2011, data Výzkumného ústavu práce a sociálních 

věcí a dalších.     
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3. Globalizace 
 Neţ začneme analyzovat projevy globalizace na úrovni měst, je nutné 

globalizaci definovat a uvést ji v širším kontextu. Při pokusu o definici se nám naskýtá 

první problém. Není totiţ snad obecnějšího pojmu v současné době neţ pojem 

globalizace. Jednotná definice, čím se globalizace vyznačuje, neexistuje. Uţ proto, ţe 

přístupy k samotné existenci globalizace se u jednotlivých autorů také liší. Myslím si, ţe 

jedním z moţných důvodů, proč je tak těţké jednoznačně definovat globalizaci, je to, ţe 

tento pojem a jeho výklad často vyvolává různé hodnotící soudy a reakce.  

 

3.1 Teoretická východiska globalizace 

3.1.1 Existence globalizace 

 V počátečních úvahách je spor o samotnou existenci globalizace. Na jednom 

konci pólu jsou autoři, kteří povaţují globalizaci za neexistující proces, mýtus či jen za 

pokračování „přirozených“ procesů. Druzí povaţují globalizaci za reálný jev a proces 

vyznačující se propojeností na celosvětové úrovni, který má specifické důsledky. 

Sýkora, jeden z předních českých urbánních geografů, uvádí následující definici, ze 

které bude tato práce vycházet. „Globalizace je proces integrace společnosti na vyšší 

geografické řádovostní úrovni, než tomu bylo v předcházejících etapách vývoje 

společnosti. Globalizační proces je přirozený, nevyhnutelný a do jisté míry 

očekávatelný.“ (Sýkora 2000: 59) 

 

Giddens (2003: 62) existenci globalizace definuje pomocí časoprostorového 

rozpojování či rozvolňování a tím, ţe se vazby mezi různými sociálními kontexty či 

oblastmi propojují do sítí po celém zemském povrchu. Toto rozpojování orientuje naši 

pozornost na komplexní vztahy mezi lokálními (místními) zapojeními (okolnosti 

spolupřítomnos-ti) a interakcí na dálku (spojení přítomného a nepřítomného). 

Globalizace je jím definována jako zintenzivnění celosvětových sociálních vztahů, které 

spojují vzdálené lokality takovým způsobem, ţe místní události jsou formovány 

událostmi dějícími se mnoho mil daleko a naopak.  
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Významný současný analytik globalizace Dicken (2003: 17) říká, ţe globalizace je 

zastřešující termín pro komplex transformativních procesů a projevů, které dialekticky a 

navzájem propojeně interagují s místy a lidmi. Podle něj je to bezpochyby jedno 

z velkých témat naší doby.  

 

Také Palouš (1999) o současné době tvrdí, ţe globalizace je přirozený světový proces. 

„…teprve přibližně od poloviny 20. století vzniká jiná jednota dějinného spolubytí než 

ona mozaikovitá, totiž jednota globálního povědomí … doba ne již koexistence 

izolovaných kultur, žijících v podstatě tradičně a věkovitě vedle ostatních, nýbrž doba 

světového společenství.“ (Palouš 1990: 28) Současnou dobu pro svou globalitu nazývá 

světověk.
2
 Mezi projevy světověku uvádí globální atomovou zbraň, globální ekologické 

problémy a ohroţení, vývoj nových komunikačních a dopravních prostředků, 

vědotechniku aj. Odvaţuji se tvrdit, ţe popisuje probíhající globální procesy, ale 

pojmenovává je svým českým pojmem. Podle něj dějiny světa nejsou jen souhrn všech 

částečných dějin, ale odkazují k celku, pátrají po smyslu. Nebo jinak, vytvářejí se 

„fragmenty jednoho celku“ (Palouš 1990: 25-26).  

 

Autoři z Psychologického ústavu FF UK v knize Vybrané psychologické problémy 

globalizace a transformace povaţují globalizaci za probíhající reálný proces. „Pokud by 

nás některé brilantní, globálně myslící mozky neupozornily na fakt globalizace, 

pravděpodobně by její projevy byly vnímány jako dílčí, pravděpodobně jako projevy 

některých živelných katastrof, nebo naopak jako příznivé efekty některých inovací.“ 

(Riegel et al. 2001: 11) Dále tito autoři rozvíjejí podstatu globalizace tak, ţe obrana 

proti negativním jevům by byla povrchní, řešily by se jen parciální problémy. A to by 

podle těchto autorů vedlo k prohloubení moţných katastrof. Unikla by nám podstata 

globalizace, pohled na fenomén v celku. „Sám fakt, že byla globalizace pojmenována, je 

nutno považovat za podstatný. Byl tím vysloven induktivní soud neobyčejného dosahu: 

spojil tříšť dílčích a zdánlivě nesouvisejících jevů a procesů jediným pojmem, spojil je 

jedinou, nutnou souvislostí.“ (ibid.) Toto je tedy první otázka existence globalizace, 

„…druhou zásadní otázkou je otázka metody jejího poznání“. (ibid.) 

 

                                                 
2
 Kniha se jmenuje Světověk.  
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Sýkora (2000: 60) upozorňuje, ţe se nesmí zaměňovat globalizace s globálními 

problémy či jevy. Globální problémy, např. narůstání ozónové díry není globalizačním 

procesem.  

 

3.1.2 Vývoj a hlavní aspekty (charakteristiky) globalizace 

Na základě výše uvedených východisek můţeme v této práci přijmout tezi, ţe 

globalizace je skutečně probíhajícím procesem. Avšak (tak jako samotná existence 

globalizace) její časové vymezení není, u autorů zabývajících se tímto tématem, 

jednotné. Začátek globalizace bývá datován některými autory aţ do 16. století 

v souvislosti s rozvojem obchodu a překonáváním hranic států. Někteří autoři dělí 

globalizaci do etap. Sýkora, Blaţek a další autoři datují vznik současné globalizace do 

70. let 20. století. (Sýkora, 2000: 59; Blaţek et al. 2010: 16) Protoţe je tato doba 

charakteristická „expanzí mezinárodního obchodu a přímých zahraničních investic, 

redukcí obchodních bariér, otevřením ekonomik kapitálovým tokům a výměně 

informací.“ (Vašek 2006: 13) Tedy jsme si vědomi, ţe globalizace není něco zcela 

nového, ale je jevem, který se nyní projevuje specifickými projevy, které dále uvedu. 

V této práci se budu zabývat globalizací v současné společnosti.  

 

Kdyţ postoupíme dále, je zřejmé, ţe globalizace je vícedimenzionální proces. Je to 

soubor ekonomických, sociálních, kulturních a dalších procesů. Mezi její hlavní 

hnací faktory jsou řazeny ekonomické aktivity, které propojují trhy států. Zejména 

liberalizace mezinárodního obchodu, pohyb kapitálu a informací jsou hlavní sloţky 

globalizace světového hospodářství.
3
 Globalizaci nejvíce ovlivnil rozpad finančního 

Breton-Woodského systému, který omezoval finanční toky. Je patrný přechod 

sociálního státu k liberálně orientované politice soustředící se na volný trh a je zaveden 

systém plovoucích směnných kurzů. Jsou tak vytvořeny pobídky pro přilákání investic 

nadnárodních společností a jsou umoţněny obrovské mezinárodní toky finančního 

kapitálu. Jedněmi z hlavních aktérů globalizace jsou nadnárodní společnosti. (TNC) „Za 

nadnárodní společnost je zpravidla považována velká organizace, která: 

 působí ve více než jedné zemi, 

                                                 
3
 Lokální, národní a regionální úrovně nezmizely, jen se systém navýšil o další, tedy globální úroveň.  
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 je schopna využít ekonomických, právních, politických a jiných rozdílů mezi 

zeměmi, 

 je geograficky flexibilní, což znamená, že dokáže přesouvat své aktivity mezi 

lokalitami po celém světě.“ (Blaţek et al. 2010: 17) 

Tyto firmy fungují na nových strategiích rozvoje, snaţí se co nejvíce expandovat a sníţit 

své výrobní náklady. Jiţ to není výměna zboţí mezi státy. Počet nadnárodních 

společností narůstá, sílí jejich vliv, a to i v České republice. „…Tento trend se v poslední 

dekádě dvacátého století a v první dekádě století jednadvacátého ve významné míře 

projevuje i v České republice…“ (Blaţek et al. 2010: 17) K rychlejšímu rozvoji 

globálních vztahů dochází také díky technickým inovacím a informačním technologiím. 

Nadnárodní společnosti potřebují rychlou dopravu a komunikační prostředky 

k propojení svých poboček. Nové informační technologie, mobilní telefony a internet 

jsou důleţitými podmínkami při rozvoji globalizace.  

 

Nadnárodní společnosti jsou analyzovány mnoha způsoby. Např. se lze zaměřit na jejich 

pozitiva, negativa, vztah centrály a pobočky, organizační kulturu, moţnosti vzniku 

apod. Mezi pozitiva nástupu do země (na určitý trh) patří zvyšování 

konkurenceschopnosti. „…začleněním lokálních podniků do těchto společností se jejich 

konkurenceschopnost na světových trzích výrazně zvyšuje (Gorg, Strob 2002).“ (Blaţek 

et al. 2010: 13) Pozitivní vliv se také projevuje v přílivu přímých zahraničních investic, 

ve vytváření pracovních míst, tím zvýšení příjmu do státního rozpočtu, lepší technologie 

a hlavně v šíření know-how. Negativum mohou být úniky na daních a eliminace 

konkurenčních firem. „…vstup nadnárodních společností na trh hostitelské země 

zpravidla stimuluje odchod domácích podniků z tohoto trhu.“ (ibid.) Díky propojenosti 

světových ekonomik se mezinárodní společnosti dostávají do kontaktu s mnoha různými 

národními kulturami. Organizační kultura slouţí jako podpora obchodní strategie 

společnosti. Problémy mohou vznikat tím, kdyţ se příliš generalizuje vlastní firemní 

kultura (typickou pro konkrétní firmu) v zemi svého působení. Typickým příkladem je 

export marketingové kampaně, osvědčené v jedné zemi, do země jiné, aniţ by před tím 

byla tato adaptována na tamější specifické podmínky. Některé výzkumy uvádějí, ţe vliv 

centrály je vyšší v německých firmách neţ v britských. Zpravidla se globální a lokální 

kulturní charakteristicky prolínají.  
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 V současné společnosti se také transformují funkce a role států. Někdy se to 

označuje pod souhrnný pojem politická sloţka globalizace. Státy jsou závislé na 

mezinárodních finančních trzích a musejí se přizpůsobovat novým podmínkám. 

„K procesu oslabování státu jako prostorové jednotky docházelo pod tlakem 

privatizace, deregulace, otvírání národních ekonomik a rostoucí účasti národních 

ekonomik v globálních trzích od 70. let minulého století, kdy byl fordistický model státu 

nahrazován neoliberálním. Dochází k decentralizaci národního měřítka státu jako 

kontejneru socioekonomických vztahů a souběžné intenzifikaci důležitosti jak sub- 

(města, regiony), tak supra- (nadnárodní organizace) národních forem územní 

organizace (Brenner 1999).“ (Vašek 2008: 23) Nadnárodní společnosti jako hlavní 

aktéři globalizace přesunují své aktivity do zemí, kde je to pro ně nejvýhodnější, tzn., 

kde jsou nejniţší náklady, kde jsou pro ně nejlepší daňové a jiné podmínky (daňové 

prázdniny, benevolentní přístup k ochraně zaměstnanců, bezcelní zóny apod.) Tím 

vzniká mezinárodní konkurence.  

 

Můţeme se setkat s kritikou spočívající v tom, ţe nadnárodní firmy oslabují národní 

státy a sniţují jejich suverenitu a legitimitu. Kritika spočívá v tom, ţe světová 

ekonomika efektivně funguje prostřednictvím nadnárodních společností, které dělají vše 

proto, aby získaly nejvýhodnější podmínky a vymanily se z dosahu státu, coţ omezuje 

veřejný zájem a celkovou schopnost vlád kontrolovat národní ekonomiku. (Hobsbawm 

2009) Jak jsou tyto společnosti mocné, ukazuje skutečnost, ţe obraty mnohých velkých 

nadnárodních společností jsou vyšší neţ hrubé domácí produkty států. Globalizace, 

která je zaloţená na volném trhu s sebou podle některých autorů (například  Hobsbawm 

2009; Sassen 2001; Krasse, Shortell 2011) přináší ekonomické a sociální nerovnosti. 

Globální ekonomika je těsně spjata s transakcemi, které se týkají spekulativních 

finančních investic. (Říká se jí trochu pejorativně kasinová ekonomika, protoţe se na 

burzách vlastnické podíly kupují a prodávají jako ţetony v kasinech. Reálná ekonomika 

výroby a obchodu je oblastí výroby a obchodu.) O tématu postavení státu v procesech 

globalizace, konkrétně zejména udrţitelnosti „welfare state“
4
 pod vlivy globalizace 

pojednává diplomová práce Tomáše Nespěchala „Globalizace a stát blahobytu“ (2006) a 

disertační práce s totoţným názvem od Aleše France (2009). Přes kritiku a obavy 

                                                 
4
 Welfare state se česky překládá jako stát veřejných sociálních sluţeb. Potůček ho vymezuje jako "stát, v 

němž se v zákonech, ve vědomí a postojích lidí, v aktivitách institucí a v praktické politice prosazuje 
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některých autorů, jsou stále státy suverénními subjekty a aktéry globální ekonomiky, 

protoţe fungují jako legální entity.  

  

Nejen ekonomické a politické faktory jsou součástí globalizace. Dalšími hlavními 

stránkami globalizace jsou sportovní, kulturní, sociální a demografické aspekty. Tedy 

prolínání odlišných kultur, kulturní události s nadnárodním významem, migrace, 

mobilita, sociální nerovnosti aj. Stratman (2011) připouští, ţe vzhledem k současným 

procesům, kdy se významně a silně zvyšuje propojení a výměna na nadnárodní úrovni, 

tak můţeme dnešní dobu definovat jako věk globalizace nebo globalizační věk. Který je 

spojen s rostoucí vzájemnou závislostí. „Internet a mezinárodně garantovaná svoboda 

cestování vytvořila historicky nebývalé možnosti mobility – to zahrnuje duševní, osobní 

cirkulaci komodit. S tím se pojí určitá úroveň nejistoty a globální závislosti, která se 

také zvýšila.“ (Stratman 2011: 237)
5
 Komunikace a technika vede nejen k nadnárodní 

výměně kapitálu, ale i ke globalizaci kultury. V souvislosti s globalizací je také často 

zmiňován v sociálně vědeckých pracích termín glokalizace. Tato teorie je rozvinuta 

mnohými autory, nejvýznamnější jsou práce na toto téma od britského sociologa 

Rolanda Robertsona jiţ z 90. let 20. století, ale i pozdější jeho práce, např. Giulianotti, 

Robertson (2007). Slovo glokalizace je odvozeno z japonského slova „dochakuka“, 

které znamená „globální lokalizaci“. Podle výše zmíněných autorů sociologický význam 

pojmu glokalizace poukazuje na současně se projevující jak globalizační, tak i 

lokalizační tendence (Giulianotti, Robertson 2007). Tato teorie staví na důleţitosti 

místa, kde globalizační procesy působí. Glokalizace je stav působení globální i lokální 

sloţky navzájem. Výsledek tohoto působení je různý a závisí jak na intenzitě působení 

globální sloţky, tak na konkrétních vlastnostech dané lokality. Tento termín je pouţíván 

v mnoha oblastech, například v businessu, v reklamě, politice. „Výsledný stav lze 

charakterizovat jako kulturní slepenec, který obsahuje jak lokální, tak globální složku a 

jejich vzájemný poměr je ovlivněn silou zapojení dané lokality do světových 

ekonomických, kulturních a politických toků.“ (Vašek 2006: 24)  

 

                                                                                                                                               
myšlenka, že sociální podmínky, v nichž lidé žijí, nejsou jen věcí jedinců či rodin, nýbrž i věcí veřejnou." 

[Potůček 1995: 35] 

5 Přesto ale současná fáze globalizace a akcelerace výměny na nadnárodní úrovni nepokrývá celý svět ve 

stejné míře.  



   

 

 11 

3.1.3 Metoda poznání globalizace 

Při pohledu na nějakou lokalitu (státy, města apod.) nelze říci, ţe něco je či není 

globalizované, určující je spíše míra globalizace či jejích projevů. Jednou z metod 

měření globalizace je nalezení ukazatelů integrace států do světového dění. Švýcarským 

ekonomickým institutem byla vytvořena jedna z nejznámějších metod, tzv. KOF Index 

globalizace (Dreher et al. 2011). Tento index sleduje kaţdoročně míru a postup 

globalizace v mnoha zemích světa jiţ od roku 1970. Vedoucím projektu je profesor 

Axel Dreher. Nejnovější index je z roku 2011 a je to aktualizovaná verze původního 

indexu. Jedná se o ţebříček nejvíce globálních zemí, jeţ se skládá ze tří dimenzí 

globalizace. Index globalizace je měřen v ekonomické, sociální a politické dimenzi. 

Kaţdý stát má tedy své specifické umístění, co se týče kaţdé dimenze. Ţebříčky států se 

v jednotlivých dimenzích mezi sebou liší. (ibid.) Hobsbawm tvrdí, ţe tato disproporce 

v míře globalizace můţe mít závaţné politické důsledky, které mohou zpomalit postup 

volnotrţní globalizace (Hobsbawm 2009: 11).  

Ukazatelem ekonomické globalizace jsou např. přímé zahraniční investice, výše 

daní na zboţí, celkové HDP, míra ekonomických restrikcí apod. Politická globalizace 

počítá počet ambasád v zemi, členství v mezinárodních organizacích, účast v 

mezinárodních paktech apod. Ukazatelem sociální globalizace je například počet 

restaurací McDonald´s nebo obchodních domů Ikea v přepočtu na obyvatele, počet 

uţivatelů internetu v přepočtu na obyvatele, podíl cizinců na populaci, mezinárodní 

turismus apod. Tato organizace definuje globalizaci jakoţto proces vytváření sítí aktéry 

napříč kontinenty. Coţ je zprostředkováno různými toky lidí, informací a myšlenek, 

kapitálu a zboţí. Jde o proces přesahující národní hranice, integruje národní ekonomiky, 

kulturu, technologie, vládu a vytváří vzájemnou závislost (Dreher et al. 2011).  

Závěry švýcarské studie z roku 2011 (za sledovaný rok 2008) jsou ty, ţe 

ekonomická a finanční krize zpomalila tempo globalizace. Jen politická globalizace se 

zvyšuje. V v posledních letech pozorován zřetelný růst globalizace rozvojových zemí ve 

východní Evropě a střední Asii. I kdyţ tento trend i v těchto zemích v roce 2008 začal 

stagnovat. Od 70. let 20. století se míra celosvětové globalizace zvyšuje, především 

v ekonomice a politice. Index sociální globalizace prý od roku 2001 stagnuje. Výzkum 

připouští, ţe míra globalizace je nejvyšší na Západě. (ibid.)  
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3.2 Globalizace a město - vznik hierarchie globálních měst  

Tak jako globalizace není zcela nový fenomén, tak také myšlenka světových 

měst napadla autory jiţ dříve neţ v současné éře globalizace, jak jsme ji 

charakterizovali v předchozí kapitole. Jiţ v roce 1915 Patrick Geddes se zabýval 

světovými městy v knize Cities in Evolution a v roce 1966 se zabývá Peter Hall v knize 

World Cities světovými městy, která definuje „jako centra politické moci národní i 

mezinárodní, jako vstupní brány, kterými na území daného státu i států sousedních 

proudí investice, informace a inovace, jako centra progresivních služeb, střediska 

soustřeďování informací a jejich další diseminace masovými médii, centra elitní 

kultury" (Toušek 2008 in Hampl 2010: 20). Proměny měst jsou podmíněny mnoha 

vlivy, jedním z vlivů je proces globalizace. To znamená, ţe dění ve městech je 

ovlivněno faktory, které pocházejí z prostředí mimo administrativní území měst.  

Vzniká hierarchie globálních měst jakoţto dopad globalizace. Vznik globálních 

měst je popisován jako důsledek nové mezinárodní dělby práce a s tím spojených 

prostorových změn ve světové ekonomice, způsobených procesy globalizace. Tato 

globální města jsou propojená aktivitami nadnárodních společností a liší se od ostatních 

méně globálních měst např. tím, ţe v těchto městech působí aktéři, kteří globalizaci 

svými aktivitami vytvářejí. (Sýkora 2000: 73) Sídla  -  ředitelství nadnárodních 

společností jsou obvykle ve městech, která jsou výše v globální hierarchii měst. Města 

na niţších úrovních globální hierarchie se stávají spíše příjemci globálních vlivů a 

nemohou příliš ovlivňovat světové dění. První, kdo začal analyzovat globální město je 

profesor John Friedmann, který v roce 1986 sepsal práci „The world city hypothesis", 

ve které předkládá hypotézy o vlivu globálních měst. Zmiňuje se o tom, ţe se města od 

sebe odlišují nejen podle jejich míry integrace v globální ekonomice, ale také podle 

svých dějin, národních politik, kulturních vlivů. Pro jeho hypotézy jsou však rozhodující 

ekonomické proměnné. Tyto hypotézy se týkají prostorové organizace nové 

mezinárodní dělby práce a následků pro obyvatele města a celkový prostor měst. Ve 

svém článku načrtává moţnost uspořádat světová města do komplexní územní 

hierarchie. (Friedman 1986) Dále se tímto tématem zabývá profesorka Kolumbijské 

univerzity Saskia Sassen. Ve své knize „The global city: New York, London, Tokio“ 

[(1991), 2001] pouţila termín globální město. Podle Sassen existují tři globální města, a 

to Londýn, New York a Tokio. Tato města jsou významná především proto, ţe se v nich 

koncentrují instituce, které obsluhují finanční sektor. Dále jsou tato města 
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charakteristická multietnickým prostředím, diversitou, mezinárodními sítěmi a tím, ţe 

se sniţuje v těchto městech podíl průmyslu ve struktuře zaměstnanosti.   

Pro upřesnění: také existuje i termín megaměsta (megacities). Pouţívá ho např. 

Stratman (2011). Megaměsta obsahově nepatří do skupiny globálních měst. Ale některá 

megaměsta jsou současně městy globálními – Tokyo, New York. Určující faktor pro 

megaměsto je počet obyvatel, a to více neţ 10 milionů. (např. Tokio, New York, 

Mexico City, Bombaj) Vzhledem k vysokému počtu obyvatel bývají tato města 

spojována s určitými problémy a riziky.
6
 

 

3.2.1 Klasifikace globálních měst dle GaWC 

Tak jako vznikají indexy globalizace, tak jsou vytvářeny hierarchie globálních 

měst. Na celkový dopad globalizace na města reagují odborníci z celého světa sdruţující 

se na příklad na výzkumném projektu, který se nazývá „Globalization and world cities - 

GaWC“ (GaWC 2008, 2010) Tento projekt vytvořil a pravidelně stále vytváří jednu 

z nejvýznamnějších klasifikací globální měst. Členy organizace jsou odborníci 

především amerických a britských univerzit a jejich hlavní náplní je studium vztahů 

mezi světovými/globálními městy. V rámci tohoto projektu také vznikají další studie, 

např. zabývající se podrobnou strukturou konkrétních měst, studie se opakují a pak 

porovnávají. Poprvé byla empiricky vytvořena hierarchie globálních měst výše 

zmíněným projektem GaWC v roce 1998. Mezi města na nejvyšší úrovni ţebříčku se 

umístily Londýn, New York, Paříţ, Tokio. Města jsou v případě tohoto projektu 

analyzována na základě ekonomických charakteristik.
7
 A to konkrétně na základě 

přítomnosti vyspělých výrobních sluţeb v jednotlivých městech. Mezi tyto sluţby patří 

např. finančnictví, poradenské a právnické firmy, společnosti z oblasti reklamy a médií. 

Autoři totiţ zkoumají počet těchto firem (v roce 2008 jich bylo 175) a jejich rozmístění 

poboček v městech po celém světě. Firmy byly roztříděny do čtyř kategorií podle 

předmětu jejich činnosti – účetnictví, reklama, finančnictví a bankovnictví a právní 

firmy. Do výzkumu byly zahrnuty firmy, které mají globální charakter a u kterých šlo 

zjistit informace o síti jejich poboček po celém světě. (Hampl 2010: 25) Autoři uvádějí, 

                                                 
6
 Např. kdyţ z by z nějakého důvodu netekla voda ve městě, tak zásobování z okolí by bylo velmi 

obtíţné. 
7
 Dále uvidíme, ţe existují i ţebříčky, které jsou vytvořeny nejen na základě existence progresivních 

výrobních sluţeb. 
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ţe v roce 2008 zvýšili počet měst oproti předešlým rokům, ale metodologie zůstává 

stejná, a proto lze výsledky vzájemně srovnávat. (viz obr. č. 1)  

 

Obr. č. 1: Hierarchie měst z roku 2008 (vlevo) a z roku 2010 (vpravo) dle výzkumného projektu 

GaWC 

 

Zdroj: GaWC 2008, 2010  

 

Obrázek č. 1 zobrazuje ţebříček globálních měst dle GaWC. Světová města jsou 

roztříděna do úrovní, které vyjadřují stupně „světovosti“: alfa, beta a gama. Kaţdá 

úroveň má ještě své podoznačení. Pořadí měst není neměnné a to hlavně v niţších 
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příčkách ţebříčku. Praha patřila v roce 2008 do skupiny „alfa„‟ města, a to do čtvrté 

podskupiny, a to do „alfa –” spolu např. s Amsterdamem, Vídní a Budapeští. V roce 

2010 je Praha na prvních místech kategorie beta, a to v podskupině „beta +“ spolu např. 

se Stockholmem a Římem.  

Z dat sebraných v roce 2010 byly v roce 2011 v metodice nově představeny a pouţity 

rozšiřující koncepty globalizace. A to intenzivní a extenzivní globalizace.  

Intenzivní globalizace je vytvořena na základě výskytu právních firem a firem 

zabývajících se speciálními finančními sluţbami. Jde o firmy, které jsou spojovány 

s tím, ţe jejich existence je povaţována za původní hlavní indikátor globalizace.  

Extenzivní globalizace je vytvořena na základě výskytu reklamních agentur a firem 

podnikajících v účetnictví. GaWC to interpretuje jako rozšíření původního základního 

pojetí globalizace.  

Podle ţebříčku měst z hlediska intenzivní globalizace Praha patří mezi města, kde se 

tato forma globalizace neuplatňuje. Ale jinak je tomu v ţebříčku extenzivní globalizace. 

Tam se hlavní město České republiky umístilo výše, a to na první místo podskupiny 

„Gamma +“ spolu s Oslem a Los Angeles (GaWC 2010). To dle tohoto členění 

znamená, ţe v Praze není tak vysoký počet firem v sektoru finančnictví a práva, ale za 

to je v Praze vyšší počet reklamních agentur a firem podnikajících v účetnictví.   

 

3.2.2 Klasifikace Foreign Policy 2008  

V roce 2008 vydal americký vědecký časopis Foreign Policy spolu s dalšími 

dvěma organizacemi článek „The Global Cities Index“, který měří, jak moc je které 

město propojeno s vlivy mimo jeho administrativní hranice. Měří vliv a míru integrace 

globálního obchodu, kultury a inovací. V roce 2010 byl index zopakován na 65 

metropolích. Metodika je zaloţena na 24 ukazatelích rozdělených do pěti hlavních 

tematických dimenzí: obchodní aktivita (business activity), lidské zdroje (human 

capital), výměna informací (information exchange), kulturní přitažlivost (cultural 

experience) a politické zapojení (political engagement).  

 

 Kategorie „obchodní aktivita“ vyhodnocuje počet sídel firem, hodnotu 

kapitálových trhů a objem zboţí, které prochází městem.  
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 Kategorie „lidské zdroje“ hodnotí atraktivitu města např. pomocí počtu 

imigrantů ve městě, zkoumá počet mezinárodních škol a zjišťuje také podíl 

obyvatel s vysokoškolským vzděláním.  

 Třetí kategorie „výměna informací“ analyzuje např. počet tiskových agentur, 

mnoţství zpráv ze světa v místních novinách, připojení k internetu apod.  

 Kategorie „kulturní přitaţlivost“ zkoumá kulturní aktivity ve městech. To 

znamená, ţe počítá významné sportovní události, kulturní akce apod.  

 Poslední kategorií je „politické zapojení“, které zkoumá míru globálního 

politického vlivu města. Autoři analyzovali počet velvyslanectví a konzulátů, 

sídel mezinárodních organizací a mezinárodních politických konferencí, 

které město hostí. (Hampl 2010)  

Ţebříček prvních 16 měst (z 65) z roku 2010 poskytuje tabulka č. 1.  

 

Tabulka č. 1: ţebříček prvních 16 globálních měst v roce 2010 dle Foreign Policy. 

    Město 

Pořadí 

1. New York  

2. Londýn  

3. Tokio  

4. Paříţ 

5. Hong Kong  

6. Chicago 

7. Los Angeles 

8. Singapur 

9. Sydney  

10. Soul  

11. Brusel  

12. 

San 

Francisko 

13. Washington 

14. Toronto  

15. Peking 

16. Berlín 
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Zdroj: upraveno autorkou dle  Foreign Policy 2008.  

 

Metodika je odlišná oproti metodice GaWC v tom, ţe nespočívá jen na 

výrobních sluţbách. Jen čtyři města z prvních deseti nejglobálnějších měst jsou 

hlavními městy států. Takţe to neznamená, ţe by nutně hlavní města jakoţto tradiční 

sídla moci byla nejvíce globalizovaná. To nám dává opodstatnění se v další části práce 

pokusit o analýzu projevů procesu globalizace nejen v Praze, ale i v Brně.   

 

3.2.3 Global Power City Index (GPCI)  

Další významnou klasifikací je Global Power City Index. (Global Power City 

Index 2009) V roce 2009 tuto klasifikaci vydala japonská organizace „Institute for 

Urban Strategies“. Je to upravená verze z roku 2008, coţ byl první japonský ucelený 

výzkum světových měst. Na tomto indexu spolupracovali významní odborníci, jako jsou 

Peter Hall a Saskia Sassen. Primárním cílem bylo pomoci Tokiu a dalším globálním 

městům identifikovat prvky, které je činí atraktivními a díky tomu lépe určit moţnosti 

dalšího rozvoje. Index je vytvořen na základě údajů z třiceti globálních měst, z nichţ 

dvacet bylo vybráno podle jejich umístění v jiných ţebříčcích globálních měst a dalších 

deset měst bylo nominováno členy výzkumného týmu GPCI. Ţebříček globálních měst 

obsahuje třináct měst z Evropy, deset z Asie, šest ze Severní Ameriky a jedno z 

Austrálie. Na předních příčkách se tak jako v předchozích zmiňovaných projektech 

umístily New York a Londýn.  

 

Ţebříček je vytvořen pomocí následující metodiky v těchto kategoriích. Kaţdá kategorie 

v sobě obsahuje určité proměnné, z nichţ kaţdá má určitou váhu.  

 

 Ekonomika (14 bodů) – do této kategorie patří například atraktivita trhu, 

obchodní prostředí, regulace a rizika.  

 Výzkum a vývoj (8 bodů) zahrnuje mimo jiné lidské zdroje, podpora 

výzkumu - výdaje na výzkum a vývoj, úspěch vědy.  

 Kulturní interakce (16 bodů) – do této kategorie patří potenciál udávání 

trendů, ubytovací kapacity, zdroje pro přilákání návštěvníků, tedy kulturní 

přitaţlivost, objem interakcí, nakupování a stolování.   
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 Bydlení (livability) (13 bodů) je další kategorie, kde patří ukazatele pracovní 

prostředí, ţivotní náklady, bezpečnost a další opatření pro podporu ţivota.  

 Ekologie a ţivotní prostředí (10 bodů) – ekologie, úroveň znečištění, ţivotní 

prostředí.  

 Dostupnost (8 bodů) – infrastruktura a doprava mezinárodní a meziměstské 

dopravy.  

Kategorie „ekologie a ţivotní prostředí“ byla přidána v roce 2009 – v nové verzi 

ţebříčku globálních měst GPCI. Přidáním této kategorie se pořadí měst na předních 

příčkách nezměnilo, ale na dalších příčkách ţebříčku ke změnám jiţ došlo. „Významně 

si polepšila některá evropská města, Curych poskočil z 15. na 9. místo a Madrid z 19. 

na 11. místo. Naopak si významně pohoršila severoamerická města.“ (Hampl 2010: 29-

30) Také se v ţebříčku v roce 2009 rozšířil počet zkoumaných měst.  

 

Dále tato organizace ještě vytvořila druhý ţebříček, který udává míru atraktivity a 

spokojenosti s městem pro různé aktéry, kteří v něm ţijí. Lidé, kteří se podílejí na 

vzezření měst, jsou rozděleni do pěti rolí: manaţer, umělec, vědec, návštěvník a místní 

obyvatel. Kaţdá z těchto zájmových skupin má specifická očekávání od města a 

vyhledává jiné aktivity. Manaţeři byli v dotazníku dotazováni na hospodářský růst 

města, na případné administrativní překáţky v podnikání, na mnoţství firem a 

obchodních příleţitostí, dobré prostředí pro sladění práce a rodinného ţivota apod. 

Vědci byli dotazováni na mnoţství a kvalitu vědeckých institucí a jejich pracovníků, na 

moţnosti uplatnění po dokončení studia – pracovní příleţitosti apod. U umělců se 

zjišťovala existence kulturních stimulů a prostor pro kreativní aktivity atd., návštěvníci 

města byli dotazováni na atmosféru města z turistického hlediska, dále na bezpečnost, 

ubytování, restaurace, mobilitu apod. Od místních obyvatel se zjišťovala jejich situace 

na trhu práce, vzdělávací a bezpečnostní podmínky, volnočasové aktivity. (Global 

Power City Index 2009) 

 

Z výše uvedeného přehledu významných klasifikací globálních měst je zřejmé, 

ţe jednotlivé klasifikace se od sebe odlišují co do použité metodiky. Zejména ve 

výběrových kritériích. Některé klasifikace kladou důraz na ekonomický vliv města, 

jiné na kulturní či politický význam, další zohledňují kvalitu ţivotního prostředí města.  
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4. Globalizace ve městech   
 Města jsou ovlivněna mnoha faktory a procesy, z nichţ jedním je i globalizace. 

Výchozím bodem pro odpověď na otázku, jak ovlivňují globální procesy města je 

předpoklad, ţe společenské procesy probíhající na globální úrovni (např. ekonomická 

restrukturalizace) mají dopady na lokální působení a rozvoj (Marcuse, Van Kempen 

2000; Giddens 2003: 62-63). Jde tedy o zúţení globalizace na úroveň měst. Nyní právě 

nabývají na významu mechanismy, které propojují místní dění s procesy globálními 

(Sýkora 2000). Jde o neustálé vzájemné působení globálních faktorů a specifických 

lokálních charakteristik místa/města. Můţe vznikat určité napětí a konflikty, které jsou 

často vysvětlovány současným působením globálních a lokálních procesů (Helvacioglu 

2000: 326-7). Vlivy globalizačních procesů na města se zabývají zejména sociologové, 

urbanisté a sociální geografové.  

 

Vlivy globalizace ve městech jako společenské jevy se pokusím analyzovat 

následujícím způsobem. Operacionalizace globalizace na úrovni měst bude následující. 

Globalizace je vícedimenzionální pojem, který jsem pro analytické účely rozloţila do 

pěti následujících propojených oblastí resp. dimenzí. Ekonomika, kultura, migrace a 

mobilita, sociálně prostorová dimenze a komunikace a doprava. Pro vytvoření 

těchto dimenzí jsem se inspirovala kategoriemi, podle kterých jsou vytvořeny ţebříčky 

globálních měst (viz kapitola 3.2) a pouţila jsem jejich kombinaci. V kaţdé dimenzi 

popisuji, v jakém kontextu ji lze spojovat s globalizací měst. Pro kaţdou dimenzi je 

vytvořen určitý indikátor, coţ je ukazatel, ke zjišťování jejího stavu (Petrusek et al. 

2011: 143-145). Jak je zřejmé z předešlé kapitoly, je mnoho způsobů a 

metodologických postupů, jak analyzovat míru "světovosti" měst. Můj návrh dimenzí a 

indikátorů stojí na základě literatury, ale je můj vlastní. Zjistím stav těchto indikátorů a 

poté je v šesté kapitole budu na případových městech Praha a Brno analyzovat a 

porovnávat. Srovnávat budu buď 

 města mezi sebou,  

 města vůči průměru či celkové situaci v České republice 

 města v čase.    
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Globalizace v literatuře bývá také definována jako vícedimenzionální pojem, který 

zahrnuje mnoho aktérů. Např. instituce a organizace nadnárodního charakteru, dále 

mezinárodní finanční trhy, neziskové organizace, nespočetná sociální a politická hnutí. 

V teoretické rovině řadí do souvislosti s globalizací Helvacioglu (2000) i koncepty jako 

je světový kapitalismus, neoliberalismus, liberální demokracie, modernita.  

 

Pro sociologickou důleţitost tématu globalizace a města uvádím parafrázi Louise 

Wirtha „…téměř každé důležitější tvrzení, jež můžeme formulovat o soudobé 

společnosti, zahrnuje urbanismus jako jednu ze základních vysvětlujících proměnných. 

Pokus porozumět městu nás dovede nutně k ústředním problémům moderní civilizace“. 

(Petrusek et al. 2011: 131) Protoţe řada problémů, které byly řešeny sociologií města, se 

stala obecnými problémy sociologie, tedy nepovaţují se za zvláštní problémy města. 

Přesto je třeba se vyvarovat zavádějící tematizace, ţe je město aktér nebo organická 

entita. Je to místo, které je obydleno lidmi, kteří jsou aktéři. Město neprosperuje ani 

neupadá, prosperují či upadají lidé a skupiny lidí v něm. Kdyţ jdeme v argumentaci 

dále, co je krizí pro některé skupiny lidí, to je vhodné pro jiné skupiny atd. (Marcuse, 

van Kempen 2000: 265)  

 

Míra globalizace závisí na mnoha faktorech, například na tom, kde se zkoumané 

místo nachází, jakými zdroji (lidskými, ekonomickými apod.) disponuje, jakou má 

historii, politickou vládu apod. „Globalizační procesy ovlivňují v současnosti politické, 

ekonomické, sociální a kulturní změny nejen na úrovni globální, ale i na všech nižších 

geografických řádovostních úrovních včetně lokální, tj. i ve městech… Globalizační 

procesy působí na všechny lokality, na všechna města. Vliv globalizace se však 

podstatně liší podle toho, zda se město nachází ve vyspělém jádru, ve světové 

semiperiferii nebo na periferii.“ (Sýkora, 2000: 75) Globalizace ovlivňuje všechna 

města na světě, ale kaţdé v rozdílné míře. (Marcuse, Van Kempen 2000) Proto působení 

globalizace neznamená, ţe by byla města všude stejná. Města na vysokých pozicích 

globální hierarchie je koncentrace globalizačních procesů vysoká, zatímco v jiných 

regionech, jako například v subsaharské Africe, tyto procesy téměř nepůsobí. (Stratman 

2011: 237)  

 

Pro účely této práce budeme pracovat definicí, ţe globalizací rozumíme komplexní 

proces, který zahrnuje změny ve společnosti, které vedou k „transnacionální“ produkci, 
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větší propojenosti, diverzitě a mobilitě lidí, vzniku nadnárodních institucí a k rychlému 

přenosu informací, zboţí, myšlenek a sluţeb přes národní hranice. (Dreher et al. 2011)  

 

4.1 Ekonomika 

 V této části se pokusím identifikovat dopady ekonomické globalizace na úrovni 

měst. Díky globalizaci se města stále více stávají součástí ekonomického systému, v 

němţ jsou překračovány národní hranice.  

 

4.1.1 Zahraniční kapitál, přímé zahraniční investice 

 Jak jsem popsala ve třetí kapitole, nadnárodní společnosti jsou důleţitými aktéry 

globalizace. Nadnárodní společnosti rozvíjejí své pobočky po celém světě. Nástrojem 

pro jejich rozvoj jsou přímé zahraniční investice.
8
 Firmy expandují například formou 

akvizice existující firmy anebo výstavbou nových poboček. NNS mohou vzniknout i na 

základě fúze dvou firem z odlišných zemí původu. Účelem je získání podílu na akciích, 

tedy získání určitého stupně kontroly nad firmou. Tyto investice viditelně odkazují na 

propojení měst s globální ekonomikou. Města jsou důleţitými místy, kde dochází k 

výměně zboţí a sluţeb a k toku nadnárodního kapitálu na globální úrovni. „Od 70. let 

minulého století začal růst podíl zahraničních investic nadnárodních společností nad 

investicemi umístněnými do země původu firmy. Nadnárodní společnosti se staly 

prostřednictvím zahraničních investic nejdůležitější silou formující globální posun 

v ekonomických aktivitách.“ (Vašek 2006: 15-16)  

 

Nyní trochu odbočím a konkrétně se zaměřím na situaci v České republice. Jako 

v dalších postsocialistických zemích, tak i v  České republice, začal růst vlivu 

nadnárodních společností aţ v 90. letech pod vlivem transformace. Firmy jiţ nemají 

jednoho majitele, ale mnoho akcionářů po celém světě. Proto, aby české firmy uspěly 

v konkurenčním boji, se jich mnoho stalo od 90. let součástí nadnárodních společností. 

(Příkladem vhodně zvoleného postupu je Škoda Mladá Boleslav, patřící do společnosti 

                                                 
8
 „Přímá zahraniční investice odráží záměr rezidenta jedné ekonomiky (přímý investor) získat trvalou 

účast v subjektu, který je rezidentem v ekonomice jiné než ekonomika investora (přímá investice). Trvalá 

účast implikuje existenci dlouhodobého vztahu mezi přímým investorem a přímou investicí a významný 

vliv na řízení podniku. Přímá investice zahrnuje jak původní transakci mezi oběma subjekty, tak všechny 

následující kapitálové transakce mezi nimi a mezi afilovanými podniky, zapsanými i nezapsanými v 

obchodním rejstříku.“ (ČNB 2011: 2)  

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Akcie
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Volkswagen, či Barum Otrokovice patřící do koncernu Continental. Podle Blaţka et al. 

(2010) k hůře provedené privatizaci patří firmy např. Poldi Kladno, Tatra Kopřivnice, 

Zetor. Tyto firmy se staly nepříliš významnými součástmi zahraničních subjektů. To 

vysvětluje tím, ţe firmy prošly tzv. manaţerskou privatizací a snaţily se o samostatnost, 

aniţ by k tomu měly reálné ekonomické předpoklady a jejich představitele odpovídající 

manaţerské schopnosti.) Přesto Blaţek povaţuje vstup nadnárodních společností do 

českého ekonomického prostředí za zákonitý a spíše prospěšný. (Blaţek et al. 2010) 

Význam podniků pod zahraniční kontrolou a těch, které jsou v převáţné míře ve 

vlastnictví nadnárodních společnosti, se zvyšuje. „Ročenka konkurenceschopnosti 

České republiky uvádí, že podíl těchto podniků na hrubé přidané hodnotě za celé 

národní hospodářství vzrostl z 6,3 % v roce 1996 na 25,7 % v roce 2005. Z hlediska 

odvětvové struktury je zcela dominantní podíl v odvětví peněžnictví a pojišťovnictví (77 

%), následuje zpracovatelský průmysl (48,4 %)“. (ibid.: 17) Z 15 největších podniků dle 

velikosti trţeb, které působí v ČR, jich je 13 součástí nadnárodních společností. (ibid.)  

 

 Snaha přitáhnout do měst kapitál, vede k rivalitě mezi městy, města mezi sebou 

konkurují a aktivně vyhledávají příleţitosti ke svému rozvoji. Např. lákají investory 

(Stratman 2011: 238). Jedna z Friedmanových hypotéz o světových městech říká, ţe 

světová města se vyznačují koncentrací a akumulací mezinárodního kapitálu (Friedman 

1986: 73). To lze měřit z indikátoru přímé zahraniční investice. V České republice 

probíhal v letech 1998-2010
9
 příliv přímých zahraničních investic dle odvětvové a 

teritoriální struktury následovně:  

Česká národní banka dělí odvětví podle sektorů v odvětvové struktuře na a) Odvětví bez 

zpracovatelského průmyslu a b) Zpracovatelský průmysl. V odvětví bez 

zpracovatelského průmyslu v letech 1998-2010 má průměrně nejvíce přímých 

zahraničních investic obor „Peněžnictví a pojišťovnictví“ a to přes 40 000 mil. Kč. 

Dále následuje odvětví „Nemovitostí a sluţeb pro podniky“ s 27 283 mil. Kč a poté 

figuruje odvětví „Obchodu a dopravy, pohostinství a ubytování.“ Co se týče celkové 

sumy přímých zahraničních investicí za období 1998-2010 do ČR v průměru nejvíce 

kapitálu investovalo Německo (ČNB 2010, vlastní výpočet). To je jen průměr za 

sledované roky. Konkrétně v roce 2009 (data jsou k 31. 12.) dle teritoriální struktury se 

ze všech investujících zemí v přímých zahraničních investicích se podílelo Nizozemí 

                                                 
9
  Analyzuji data aţ od roku 1998 z toho důvodu,  ţe v předchozích letech byla pouţita jiná metodika. A 

proto je nelze srovnávat. 
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29,6 %, Německo 13,7 % a třetí místo v počtu PZI obsadilo Rakousko s 12,1 %. Toto 

teritoriální členění investic vychází ze sídla společnosti bezprostředně investující v 

České republice. Česká národní banka však upozorňuje, ţe „řada nadnárodních 

společností v ČR investuje z důvodů daňové optimalizace přes třetí země, zejména 

prostřednictvím dceřiných společností založených v Nizozemí, Lucembursku nebo na 

Kypru.“ (ČNB 2011: 9) Většina zahraničních investic směřuje do velkých podniků. 

Pokud hodnotíme velikost podniku v souvislosti s počtem zaměstnanců, tak ve firmách 

s více neţ 250 zaměstnanci bylo za rok 2009 umístěno 58,8 % objemu přímých 

zahraničních investic. Do středně velkých podniků s 51 – 250 zaměstnanci mířilo 16,4 

% objemu zahraničního kapitálu a na zbývajících 24,8 % se podílejí podniky do 50 

zaměstnanců a společnosti nevykazující vlastní zaměstnance (ČNB 2011).  

 

4.1.2 Nová mezinárodní dělba práce  

 Výsledkem globalizace jsou změny v mezinárodní dělbě práce. (Sýkora 2000) 

Projevují se například přesunem výrobních závodů do rozvojových zemí. „Konkurenční 

boj přikazuje firmám, aby si vytvářely globální, a nikoli pouze národní nebo regionální 

trhy“ (Robinson 2009: 137) Drtivá většina např. oděvních firem ukončila výrobu 

v Česku a odešla do Asie. Jak říká Jindřich Melichar, spolumajitel české společnosti 

Bushman company: „Zamířili jsme nejen do Číny, ale také do Indie, Bangladéše, 

Pákistánu a Turecka“…A to z důvodu vysokých nájmů v nákupních centrech a celkové 

konkurenceschopnosti. „Velmi zhruba lze říct, že finální výrobek v Číně nás vyšel tolik 

jako cena materiálu u nás… Kdybychom zůstali v Česku, musíme prodávat minimálně 

za dvojnásobné ceny, což by nebylo konkurenceschopné.“ (Budinský 2011: 16) 

Typickým příkladem je automobilový průmysl. Jednotlivé díly auta se vyrábějí v řadě 

různých zemí, montáţ a management sídlí zase v jiných. Firmy se těmito přesuny snaţí 

ušetřit na nákladech. Také nastupuje trend, ţe se menší firmy stávají součástí těch 

největších, velké se propojují. Přesun výroby do jiných zemí je umoţněn díky 

rozvinutým komunikačním technologiím a infrastruktuře. Tyto strategie jsou nutné pro 

hospodářský růst, sniţování nákladů firem a tím tedy pro jejich konkurenceschopnost. 

Otázkou je jak moc hospodářský růst zatěţuje ţivotní prostředí.   

  

 Sýkora (2000) uvádí, ţe v důsledku nové mezinárodní dělby práce, tedy 

v přizpůsobování se globálním podmínkám, dochází ve vyspělých zemích 
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k deindustrializaci a terciarizaci. Deindustrializace je pokles aktivity a kapacity 

průmyslu. (Pojem odprůmyslnění se příliš nezaběhl.) Znamená to také, ţe se mění 

struktura průmyslové výroby. Např. se zavádí farmaceutická výroba, počítačové 

součástky, lehká chemie apod. Také Sassen (2001) a Vašek (2006) spojují 

deindustrializaci a následné posilování terciérního sektoru ve vyspělých ekonomických 

oblastech s projevy globalizace. „Nejvíce dynamickou složkou služeb se stávají 

především výrobní služby, které zahrnují finanční služby (bankovnictví, pojišťovnictví, 

investice) a další služby pro podniky (právní, účetní, reklamní a realitní služby), které 

nejvíce podléhají globalizaci vlastnictví a řízení.“ (Vašek 2006: 22) Obecně je ve 

městech většinou vysoký podíl zaměstnaných lidí v terciárním sektoru. Ale tyto procesy 

jsou zřetelné v některých (především globálních) městech. V Londýně, tedy ve městě, 

které je téměř na nejvyšší příčce hierarchie globálních měst, pracuje více neţ 85 % 

pracujících obyvatel v terciéru. V tomto městě v posledních letech došlo k poklesu 

počtu průmyslových společností. Nejdůleţitějším odvětvím je finanční sektor 

(Wikipedia 2011).  

 

Tyto výše zmíněné procesy probíhají i v ČR v souvislosti s ekonomicko-sociální 

transformací, kdy se změnila struktura zaměstnanosti podle sektorů národního 

hospodářství. Viz tabulka č. 2.  

 

Tab. č. 2: Srovnání zaměstnanosti podle sektorů hospodářství v České republice v letech 

2000 a 2010. 

  ČR 

2000 4 731,6 

Primér 5,1 

Sekundér 39,5 

Terciér 55,4 

2010 4885,2 

Primér 3,1 

Sekundér 38 

Terciér 58,9 

Zdroj: MPSV 2003. ČSÚ 2011a. Pozn.: Součtové řádky (u roků) ukazují počty 

zaměstnaných v tisících osob. Údaje v sektorech hospodářství jsou v %.  
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V roce 2000 v primárním sektoru ekonomiky pracovalo v ČR 5,1 % zaměstnaných. 

Oproti tomu v roce 2010 byl podíl zaměstnaných v tomto sektoru 3,1 %. V sektoru 

sluţeb bylo v roce 2000 zaměstnáno 55,4 % osob a v roce 2010 jiţ 58,9 %. Se 

sniţováním podílu v sekundéru a priméru je spojen fenomén zvyšující se 

nezaměstnanosti v těchto odvětvích.  

 

4.2 Kultura 

  Globalizace ve městech se projevuje také v kulturních aspektech. Kultura 

v nejširším pojetí zahrnuje sdílení souboru hodnot, norem, pravidel; je to síť 

vytvořených a vytvářených významů a symbolů, pomocí nichţ ţijeme ve společnosti. 

Robinson (2009: 75) uvádí tři pojetí, jak lze na kulturu v době globalizace pohlíţet. Jsou 

to teze 1. homogenizace, 2. hybridizace a 3. polarizace kultury. První teze zdůrazňuje 

celosvětové sbliţování kultury, hybridizace se zaměřuje na kříţení, propojování 

kulturních variant a všímá si kontaktu mezi odlišnými kulturami. Polarizace si všímá 

střetu kultur.
10

  

 

 Na kulturní dimenzi globalizace ve městech je moţno pohlíţet z glokální 

perspektivy.
11

 Tuto perspektivu a nevšední pohled na analýzu globálních měst 

představili ve svém článku autoři Krase a Shortell (2011). Autoři se zabývají fyzickým 

prostředím globálních měst. Zdůrazňují, ţe pro porozumění toho, jak se mění městský 

prostor pod vlivy globalizace, je nutná sociologická analýza vizuálních dat. Analyzují 

stovky fotografií měst, například Antverpy, Berlín, Brooklyn, Kapské Město, Hong 

Kong, Londýn, Paříţ a další. Všímají si celkového fyzického městského prostředí, 

znaků kolektivní identity, architektonických detailů, komerčních značek, graffiti. To vše 

jsou kulturní aspekty toku lidí a rozmanitých kultur (Krase, Shortell 2011: 371). 

Globální města jsou po celém světě obydlena zvyšujícím se počtem lidí z kultur, které 

jsou odlišné od kultury rodilých občanů. To můţeme zjistit z pozorování 

kaţdodenních interakcí v ulicích, obchodech apod., kdyţ pouţijeme tuto tzv. glokální 

perspektivu (ibid.: 371). Autoři citují Robertsona, ţe globalizační vlivy - homogenizace 

a univerzalita nevymazávají různorodost lokálních aspektů. Interakce globálního a 

                                                 
10

 Robinson (2009) upozorňuje, ţe tyto tři teze bývají interpretovány různými způsoby.  
11

 O glokalizaci se zmiňuji také v kapitole 3.1.2 
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lokálního vytváří v různém stupni hybridní kulturu. To se konkrétně projevuje nápisy ve 

více jazycích, nošením vlajek, národních barev, náboţenských znaků, různých jídel. 

Poukazují na sociálních, třídní, náboženské a etnické rozdíly v globálních městech 

(ibid.: 371-3 zvýrazněno HV).    

 

Jednoduše řečeno, kaţdé město je současně pod lokálními i globálními vlivy. „Jejich 

vzájemný poměr je poměřován podle síly jejich zapojení do globálních ekonomických a 

kulturních toků, kde města na vrcholu hierarchie mají silnější postavení globální složky 

než ta v nižších patrech.“ (Vašek 2006: 37) Globální sloţka se projevuje kulturními 

aktivitami s nadnárodním významem. Tedy aktivitami, které nejsou specificky vázané 

na město, tedy na příkladu České republiky - nejsou specificky české. Např. kongresy, 

koncerty apod. Protoţe přitaţlivost měst spočívá i např. v jejich kulturní nabídce a v 

nabídce míst k setkávání.  

 

Nabídka nadnárodních firem ovlivňuje spotřební chování a zvyky spotřebitelů. 

Firmy mají zájem o expanzi svých výrobků, a proto sehrávají rozhodující úlohu některá 

odvětví, např. zábavní průmysl, móda, turistika. Spotřeba je podporována reklamou a 

marketingem. Samozřejmě ne všichni si mohou kupovat například mořské plody 

v restauracích, protoţe spotřeba a ţivotní styl jsou omezeny jak příjmy, tak i 

preferencemi různých skupin obyvatelstva.  

 

Mohou ale nastat problémy a konflikty následujícího charakteru. Např. při přílišném 

zdůrazňování a propagaci jedné kultury, anebo při mísení kultur v souvislosti s migrací 

vznikají u některých „domácích“ občanů extremistické názory a obavy z ohroţení 

kulturní národní identity (národnostní, náboţenské, etnické). To je v mnoha zemích nyní 

velmi aktuální téma. V krajním případě to můţe vést ke xenofobii (Hobsbwam 2009: 

74). Někteří autoři spatřují v globalizaci přílišnou propagaci euroamerické kultury a 

s tím související dominanci spotřební kultury. Krase a Shortell jsou optimističtí, věří v 

bezproblémové souţití různých kultur odlišných od místní kultury, protoţe říkají, ţe 

„kulturní cizinci“ v globálních městech nakonec nemusí být tak cizí, jak se nejdříve 

zdají být (Krase, Shortell 2011).  

 

 Za indikátor široce chápané kulturní globalizace měst řadím „zasíťování“ měst 

do tzv. systémů partnerství měst. Coţ je přeshraniční spolupráce dvou měst v mnoha 
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oblastech ţivota města (průběţné kontakty, výměna zkušeností a přenos know-how, 

konzultace, stáţe, společné projekty). Města tím chtějí přilákat investory a jedná se o 

jakousi institucionalizaci vnějších vztahů mezi městy. Tato aktivita se začala rozšiřovat 

v ČR od 90. let 20. století. Jen menšina partnerské spolupráce mezi městy vznikla před 

rokem 1989.  

 

4.3 Migrace a mobilita 

  Přeshraniční migrace a mobilita jistě nejsou nové fenomény, lidé se stěhují 

z různých důvodů po celou dobu existence lidstva. Někteří autoři však tvrdí, ţe 

projevem globalizace je zvyšující se migrace lidí a zvyšující se počet cizinců. 

(Hobsbawm 2009: 36) Migraci tedy spojuji v souvislosti s globalizací v tom smyslu, ţe 

se v současnosti (analyzujeme současnou globalizaci – tzn. od 70. let 20. století) zvyšuje 

mobilita přeshraničního kapitálu, lidí, zboţí, informací atp. Díky migraci a imigraci se 

zvyšuje diverzita míst. Migrace cizinců je podpořena např. ekonomickými faktory 

(vysoké mzdy v určitém městě), politickými faktory, osobními faktory (rodina, touha po 

změně) a také díky kulturním moţnostem a celkové atraktivitě místa, kam migrant cílí. 

Také globalizace a multikulturalismus jsou obecné trendy, které podporují příliv 

cizinců. V souvislosti s tvrzením ve třetí kapitole, ţe globalizace souvisí s vyšší 

mobilitou lidí, se domnívám, ţe projevem globalizace ve městech je nejen vysoký podíl 

obyvatel narozených v zahraničí, ale také sniţující se podíl lidí narozených v obci 

trvalého bydliště. Díky narůstající pracovní migraci, vzniká v některých zemích 

fenomén „odliv mozků“. Vysoce kvalifikovaná pracovní síla odchází do zemí, kde 

nacházejí vyšší mzdy a lepší pracovní podmínky. Sassen (2001) tvrdí, ţe migranti jsou 

ústřední součástí globální ekonomiky, a ţe konkurenční úspěšnost globálních měst lze 

částečně vysvětlit jejich schopností přitahovat určité typy pracovních migrantů. Také 

některá města v ČR po roce 1989 zaţívají vyšší příliv cizinců. Jak ukazuje situace v 

ţebříčcích globálních měst, globální města na nejvyšších příčkách hierarchie, mají 

vysoký podíl obyvatel narozených v zahraničí. (Vašek 2006: 38) Londýn 23%, New 

York City 36%. Friedman také předkládá hypotézu, ţe světová města jsou 

charakteristická vysokým počtem jak domácích, tak mezinárodních migrantů. 

(Friedman 1986: 75) Samozřejmě statistická data o počtu migrantů nejsou úplně 

spolehlivá, protoţe mnoho jich ţije v zemích nelegálně a nejsou tedy registrovaní.  
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 Nadnárodní podstatu propojení globálních měst dokládají dle Dickena (2004) 

následující příklady. Jedním příkladem je nadnárodní (transnacionální) obchodní 

třída. Členové této třídy jsou převáţně z rozvinutých zemí. Tato skupina je tvořena 

vlastníky a těmi, co řídí hlavní firmy a organizace. Autor mezi tuto třídu řadí politiky, 

byrokraty, globální profesionály, obchodníky a lidi z médií. Tuto skupinu (elitu) spojují 

různé charakteristiky, např. podobný ţivotní styl, vyšší vzdělání (např. v businessu) a 

spotřeba luxusního zboţí a sluţeb. Členové jsou často zapojeni do organizací, jako je 

např. Světové ekonomické fórum. Poptávka po vysoce kvalifikovaných odbornících 

většinou přichází od nadnárodních firem, které se soustřeďují ve městech globálního 

významu. Konkurenční výhoda globálních měst je udrţována schopností vedoucích 

firem přitáhnout specifické transnacionální toky lidského kapitálu. Druhým příkladem 

jsou nadnárodní migranti. To jsou vazby a toky lidí skládající se převáţně z pracovních 

migrantů. Ti cestují z míst svého původu do cílových destinací, kde se usazují a 

lokalitu také transformují. Dále bývají do těchto aktérů zařazeni turisté a umělci. 

(Dicken 2004) Mezinárodní turismus je jedním z projevů široce chápané globalizace. 

Turisté mají, hlavně v případě globálních měst, enormně důleţitý vliv na městskou 

ekonomiku i dopady na transformaci kulturní a ekonomické charakteristiky měst. Je 

moţno turisty rozlišovat na turistiku na volnočasovou, kongresovou či pracovní 

(sluţební cesty). Turismus ovlivňuje strukturu měst. Z hodnotícího hlediska tuto 

strukturu ovlivňuje kladně i záporně. Kladně v tom smyslu, ţe do turistických destinací 

proudí peníze, které zajišťují rozvoj infrastruktury, pracovní příleţitosti. S turismem se 

ale bohuţel mění i krajina. Jsou stavěny letiště, silnice, coţ vytváří hluk a prašnost. 

Pracovní příleţitosti to přináší, ale často místní pracují za nízký plat. Z tradičních 

pamětihodností jsou unifikované shluky hotelů kombinované s prodejnami kýčovitých 

suvenýrů. Díky tomu se vytrácí jakýsi genius loci, pro který se do místa jezdí. Např. do 

centra Prahy proudí mnoho turistů a je moţno podle mého názoru pozorovat negativní 

chování českých zaměstnanců vůči nim. Např. formou podvádění při placení, přezíravé 

jednání apod. Klady a zápory jsou aspekty globalizace, a proto se často říká, ţe 

globalizace má své vítěze a poraţené. (Dicken 2003: 16)  

 

Tak jako v kaţdé společnosti, v globálních městech probíhá diferenciace. „Sassenová ve 

své tezi o polarizaci (1991) tvrdí, že pro globální města jsou ve stejné míře příznační 

migranti s nízkým statusem jako vysoce kvalifikovaní migranti.“ (Scott 2007) Hotely a 

další sluţby jsou uzpůsobeny pro potřeby bohatší nadnárodní obchodní třídy a turistům, 
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jiná místa jsou ovlivněna pobytem chudších migrantů. Jednotlivé migrační skupiny mají 

vliv na vzezření města. Všichni přináší do našich měst různé vzory chování, spotřební 

preference, proměňují fyzickou podobu měst a jejich vybavenost.   

 

4.4 Sociálně prostorové procesy 

 Globalizace bývá spojována s homogenizací nebo univerzalismem, tedy 

s vytvářením jakési stejnosti. Nadnárodní firmy mohou rušit jedinečnost měst tím, ţe 

jsou jejich sídla všude stejná, kdyţ se nesnaţí o přizpůsobení se místním podmínkám. 

Hlavní je pro ně uţitná hodnota budov, která někdy sniţuje estetické vzezření stavby. 

Z toho vznikají konflikty, kdyţ se opomíjí „šetrné“ zasazení budov do místních 

podmínek a vznikají uniformní objekty. Existence firemních neonů a symbolů můţe 

rušit tzv. genius loci kaţdého místa kdekoliv na zemi. Především obchodní centra, 

komerční zóny, výstavba kancelářských budov (openspaců), hotelů a logistických center 

jsou příklady uniformních staveb pod vlivem globalizace. Hypermarkety a nová 

obchodní centra mění nákupní zvyklosti lidí a dokonce i způsob ţivota, protoţe jsou tato 

centra multifunkční.  

 

Někteří autoři si však všímají toho, ţe globalizační tendence vţdy působí v místním 

kontextu, to znamená, ţe díky spolupůsobení globalizace a místních charakteristik je 

kaţdé místo jiné. Dokonce, ţe právě nyní se stávají historické a kulturní odlišnosti 

výraznějšími neţ dříve aby se firmy od sebe odlišily. Zvyšuje se důraz na symbolické 

odlišení budov jako vymezení proti fyzickému rušení hranic – stále větší propojování 

světa. Temelová (2006) říká, ţe se globalizace ve městech ve fyzickém prostředí 

projevuje jak uniformními objekty, které přispívají k homogenizaci prostředí, tak 

architektonicky zajímavými budovami, které podporují diferenciaci fyzického prostředí.  

 

V souvislosti s deindustrializací a terciarizací, která probíhá v globálních městech, 

dochází k proměně měst i v prostorovém slova smyslu. Helvacioglu cituje Sassenovou, 

podle níţ se globální město vyznačuje: vysokým růstem kancelářských budov, úpadkem 

starých industriálních zón a tím, ţe je to město imigrantů (Helvacioglu 2000: 330). 

Důsledkem deindustrializace, která většinou v globálních městech probíhá, je vznik 

brownfieldů. To jsou pozemky či budovy, které ztratily původní funkci. Agentura 

Czechinvest vede evidenci brownfieldů.  
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4.4.1 Sociální polarizace 

 V teoriích globálních měst hraje roli téma sociálně - ekonomická rozmanitost. 

Nerovnost spolu se sociální polarizací je jednou z vlastností globálních měst (Friedman 

1986, Sassen 2001, Scott 2007).  

 

 Saskia Sassen (2001) tvrdí, ţe v důsledku globalizace a sociální polarizace se ve 

městech mění sociální a prostorová struktura a to tak, ţe se vytváří duální, rozdělené 

město. Jedná se o souţití dvou ekonomických skupin, které sdílejí jeden prostor, ale 

odlišují se ţivotním stylem a pozicí ve společnosti. V tomto smyslu se mluví o duálním 

městě (dual city). Sassen ve své knize analyzuje tři globální města New York, Londýn a 

Tokio. Zmiňuje v nich zvýšený nárůst vysoce placených zaměstnání, ale i nízce 

placených zaměstnání. Tím se společnost rozděluje společnost na vyšší třídu, vzdělané, 

kvalifikované profesionály s vysokými příjmy stýkající se v určitých klubech atd. 

V opozici je méně kvalifikovaná servisní třída, která slouţí finančnímu sektoru, např. 

uklízeči, vrátní apod. Globální města potřebují pro své fungování obě skupiny lidí. 

Námitka k tomuto způsobu uvaţování můţe být ta, ţe tato sociální struktura je ve 

městech a v celé společnosti patrná stále. Vţdy jde o to, ţe ten, kdo má moc se snaţí 

udrţet status quo. Druhá skupina s niţším statusem je důleţitá pro plnění běţných 

funkcí v oblasti sluţeb.   

 

 Marcuse a van Kempen (2000) jsou přesvědčeni, ţe globalizace je jedním 

z faktorů toho, ţe se čtvrtě měst více diferencují a oddělují. Vytvářejí se hranice mezi 

chudými a bohatými je podle nich hlavní charakteristika globalizujících se měst. 

V městském prostoru od počátku 70. let probíhají tyto procesy: vznikají gentrifikované 

oblasti, citadely, okrajová města (edge cities), vyloučené enklávy a místa sociální 

exkluze - ghetta (Marcuse, van Kempen 2000: 253). Citadely jsou formace 

dobrovolné segregace, jsou to centra a vyjádření moci, bohatství a luxusu. Dalším 

typem dobrovolné segregace je etnická a exkluzivní enkláva. Etnické enklávy tvoří lidé 

pro vzájemnou podporu a sounáleţitost. Ghetto je prostorově vyloučeným místem 

nedobrovolné segregace. K těmto formacím se staví kriticky a poukazují na negativa 

(např. chudoba), která díky těmto formacím vznikají (jako jsou ghetta apod.) Z toho 

plynou úkoly pro veřejnou politiku. Samozřejmě, jak říkají Marcuse a van Kempen 
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(2000: 250) města se vţdy vyznačovala funkční, kulturní a statusovým rozdělením, ale 

odlišování mezi jednotlivými oblastmi vzrostlo a hranice se mezi nimi zpevnily. 

Sociální a etnická ghetta v některých čtvrtích se neobjevila aţ v éře globalizace, ghetto 

bylo empiricky zkoumáno uţ např. v roce 1928 Louisem Wirthem z Chicagské školy. 

Vlivem globalizace ale dochází k rychlejšímu nárůstu sociální polarizace v ghettech a 

některých čtvrtích. 

 

Jak jsem uvedla výše, některé čtvrtě jsou ovlivněny gentrifikací. Jedná se o nahrazování 

původního obyvatelstva příjmově silnější vrstvou nově příchozích. V daných lokalitách 

to přináší fyzické i sociální změny. Např. se mění vybavenost okolí, vznikají nové 

sluţby, probíhají rekonstrukce a stavební úpravy domů. V globálních městech je tento 

fakt daný růstem cen nemovitostí v centrech měst, úbytkem nízkopříjmových skupin a 

střední třídy a koncentrací vysoce kvalifikovaných profesionálů s vysokými příjmy 

(transnacionální obchodní třída). V Londýně i New Yorku tomu tak je.   

 

4.5 Komunikace, doprava 

 Trvalý globální tok zboţí, sluţeb a informací je umoţněn pomocí technické a 

dopravní infrastruktury a informačních technologií. Díky světové informační síti se 

rychleji šíří různé ţivotní styly, komunikace podporuje obeznámenost s různými 

problematikami. Média a internet intenzivně zprostředkovávají zkušenost různých 

kultur. Internet je moţno vyuţívat nyní téměř kdekoliv pomocí chytrých telefonů 

napomáhá rozvoji globalizace. Sdílené vědění, tedy zprávy propojují jednotlivce, 

jednotlivci mají sdílené informace, i kdyţ jsou prostorově značně odděleni jeden od 

druhého, mají přímý a souběţný přístup ke sdíleným informacím (Giddens 2003).   

V globalizované době narůstá důleţitost znalostí a informací pro vytváření zisku 

a zajištění konkurenceschopnosti. Informace se stávají základní surovinou. Schopnost 

prodat výrobek nebo sluţbu a tak uspět v konkurenci je v současnosti naprosto závislá 

na poskytování a šíření informací. 

Na globálním propojení se nejvíce podílí letecká doprava. Letecká doprava umoţňuje 

ekonomickou, společenskou a kulturní výměnu. Situace přerušení leteckého provozu, 

např. v ČR v r. 2010 kvůli erupci islandské sopky, má za následek mnohamilionové 

škody – lidé neodcestují na domluvené schůzky, nejsou k dostání některé potraviny, 
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tulipány apod. Konkrétně v roce 2010 to znamenalo pro Letiště Praha úbytek 200 000 

cestujících. Hobsbawm vidí dopady globalizace v tom, ţe se zvýšil pohyb a mobilita 

mnoha jednotlivců napříč hranicemi. Uvádí to na příkladu zvýšení přepravy počtu osob 

letadlem. Letecké společnosti přepravily na konci století 2,6 miliardy lidí ročně 

(Hobsbawm 2009: 72-73). Města, která chtějí být zapojena do globálních toků, se snaţí 

zkvalitňovat svou dopravní infrastrukturu, především letiště. Londýn, Paříţ, Frankfurt a 

v poslední době Moskva patří mezi TOP destinace v počtu odbavených cestujících 

(Letiště Praha 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 33 

5. Vstupní charakteristika případových měst 
Před samotnými charakteristikami zkoumaných měst je vhodné uvést definici 

města. Musil uvádí tuto definici: „V sociologickém slova smyslu je město složitým 

sociálním systémem, vyznačujícím se rozvinutou dělbou práce a velkou hustotou 

obyvatelstva, které je sociálně velmi různorodé, nezabývá se zemědělstvím a vytvořilo si 

systém interakcí, charakterizovaný anonymitou v meziosobních vztazích, partikulárností 

sociálních rolí a nepřímými způsoby sociální kontroly.“(Musil 1970: 216) Dále 

upozorňuje, ţe to je jedna z moţných definic. Město je podle něj také historickým, 

geografickým, hospodářským a demografickým faktem. Encyklopedie Diderot je 

v definici města strukturovanější. „Město je sídelní útvar větší než vesnice, který splňuje 

určité minimální podmínky pro takové označení. Tato kritéria se v každém státě liší; 

obvykle mezi ně patří populační velikost, podíl ekonomicky aktivních obyvatel 

pracujících mimo zemědělství, hustota zástavby, úroveň infrastruktury a služeb. Město 

se vyznačuje intenzivními prostorovými vztahy a tzv. městským způsobem života; 

obvykle se skládá z centra, z tzv. vnitřního města a z předměstí (s odlišnými funkcemi); 

administrativně se dělí na městské čtvrti. Podle převládající funkce se rozeznává město 

průmyslové, obchodní, obslužné, dopravní, lázeňské či polyfunkční.”(Diderot 1999) 

 

5.1 Praha  

Praha leţí mírně na sever od středu Čech na řece Vltavě. Její geografická poloha 

je velmi dobrá, leţí v srdci Evropy a má blízko k ekonomicky silnému Německu. Jedná 

se o hlavní město České republiky, zároveň kraj a statutární město s dlouhou historií. 

V globální hierarchii měst patří dle klasifikace GaWC z roku 2010 mezi města, která 

jsou na stupni beta+ (v roce 2008 alfa- ). Město je z hlediska struktury územních a 

statistických jednotek regionem NUTS 3 i NUTS 2.  

Praha je sídlem státních institucí, soukromých firem a organizací a je cílem 

vysokého počtu turistů. Historické centrum s panoramatem Praţského hradu je od roku 

1992 na seznamu památek UNESCO. Úroveň nezaměstnanosti je dlouhodobě pod 

republikovým průměrem, k 30. září 2011 dosáhla 4,01 %. (ČSÚ 2011a) Na území 

hlavního města je vytvořena ¼ HDP ČR, na této produkci se podílejí rovněţ zaměstnaní 

dojíţdějící z jiných částí republiky (či zahraničí). K tomuto vysokému podílu přispívá 

rovněţ příznivé sloţení ekonomiky, kde jsou zastoupena odvětví s vysokou přidanou 

hodnotou. Protoţe Praha přesahuje průměr Evropské unie v HDP na jednoho obyvatele, 
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není podporována jako region zaostávající a má tedy komplikovanější přístup 

k evropským strukturálním fondům.  

 

Tab. č. 3: Vývoj obyvatelstva v Praze v letech 

1960-2010 vždy k 31. 12. (v tis.) 

 1960 1970 1980 1990 2001 2010 

1 005  1 080  1 190  1215 1160 1257 

Zdroj: ČSÚ 2006; 2011b  

 

Od roku 2001 do současnosti se počet obyvatel konstantě zvyšuje působením několika 

faktorů. (ČSÚ 2011b) Jedním z nich je kladné migrační saldo. Jeho struktura je taková, 

ţe mezi přistěhovalými osobami převládají cizinci a mezi vystěhovalými občané s 

českým občanstvím. Další faktory, proč se zvyšuje počet obyvatel, je kladný přirozený 

přírůstek a dochází k prodluţování střední délky ţivota. (ibid.) V Praze k 26. 3. 2011 

ţilo 1 272 690 obyvatel. (ČSÚ 2011d) 

 

5.2 Brno  

 Brno je druhým největším městem České republiky a význam pro rozvoj 

brněnského regionu má jeho geografické umístění ve středoevropském sídelním 

systému. Při srovnání mezi Prahou a Brnem je nutno brát v potaz, ţe Brno je krajským 

městem a okresem, Praha je hlavním městem a zároveň krajem. Brno-město je 

z hlediska struktury územních a statistických jednotek regionem NUTS 4. Město Brno 

je centrem a jedním z okresů Jihomoravského kraje, na jeho území ţije téměř třetina 

obyvatel Jihomoravského kraje. Jádro města se nachází v kotlině řeky Svratky, která 

společně s řekou Svitavou vymezuje prostorový rámec Brna. Brno má ekonomické a 

společensko-kulturní vazby na Vídeň, Bratislavu a Budapešť a leţí v rámci regionu 

CENTROPE. (Strategie pro Brno 2009: 4) Míra nezaměstnanosti k 30. červnu 2011 

byla 7,94 %. (ČSÚ 2011c) 

 

Brno je centrem soudnictví ČR, je to město s vysokým podílem průmyslu a profiluje se 

jako město vědy a výzkumu. Z hlediska kulturní atraktivity je důleţitým prvkem 

brněnské výstaviště, kde se konají velké mezinárodní výstavy a veletrhy. Brno je 

světově známé díky Masarykově okruhu, kde se konají závod Grand Prix ČR.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Velk%C3%A1_cena_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky_silni%C4%8Dn%C3%ADch_motocykl%C5%AF
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Brno je statutární město, které má 29 městských částí. Počet obyvatel města Brna k 31. 

12. 2009 byl dle statistiky Českého statistického úřadu 371 399 obyvatel a dle statistiky 

Ministerstva vnitra České republiky 382 664 obyvatel. Ještě k tomu je moţno v Brně 

očekávat nad rámec trvale bydlícího obyvatelstva pravidelnou přítomnost asi 140 500 aţ 

166 500 osob v roce 2010, 145 300 aţ 174 300 osob v roce 2020. To jsou odhady 

pomocí salda dojíţďky do zaměstnání a do škol. (Sociodemografické podmínky města 

Brna 2010) 

 

Tab. č. 4: Vývoj obyvatelstva v Brně v letech 

1961-2010 vždy k 31. 12. (v tis.) 

 1961 1970 1980 1991 2001 2010 

324 173 344 218 371 463 388 296 376 172 371 399 

Zdroj: ČSÚ 2006; ČSÚ 2011.  

  

Počet obyvatel Brna se od šedesátých let 20. století zvyšuje, zejména díky migraci z 

ostatních okresů Jihomoravského kraje. Od 90. let počet obyvatel klesl. K 26. 3. 2011 

mělo Brno 384 277 obyvatel. (ČSÚ 2011d)  
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6.  Projevy globalizace v Praze a v Brně 
 Do širších globálních procesů se česká společnost zapojovala aţ od začátku 90. 

let 20. století v souvislosti s celospolečenskou transformací a s nástupem trţní 

ekonomiky a privatizace. Dochází tedy i k proměnám ve struktuře měst. Pokusím se 

popsat vliv globalizačních procesů na konkrétních příkladech měst Praha a Brno. U nás 

je oproti zahraničním publikacím velmi málo studií na toto téma. Pokusím se o popis 

situace v kaţdé konkrétní dimenzi v daném městě a případně i načrtnu porovnání 

analyzovaných měst mezi sebou, měst v čase anebo situaci měst vůči průměru v České 

republice.  

 

V ekonomické dimenzi je vytvořen a analyzován indikátor přímé zahraniční investice a 

struktura zaměstnanosti dle odvětví s důrazem na změnu v čase v sekundéru a terciéru. 

V kulturní dimenzi jsem vytvořila kvalitativní indikátor hlavní pravidelné kulturní 

události a kvantitativní indikátor počet partnerských měst. V dimenzi migrace, mobilita 

je to počet a struktura cizinců a podíl jejich zaměstnanosti na ekonomicky aktivním 

obyvatelstvu. Dále je v této dimenzi vytvořen ukazatel rodáci ve městě. V dimenzi 

sociálně prostorové procesy je kvalitativní indikátor sociální polarizace. V poslední 

dimenzi globalizace ve městech je vytvořen indikátor počet odbavených cestujících na 

letištích (v případových městech).   

 

 

Při analýze aspektů globalizace ve městech je třeba vţdy vzít v úvahu historický vývoj 

měst, jejich geografickou polohu a další utvářející okolnosti. Praha je gateway (brána, 

vjezd) pro Českou republiku. (Drbohlav, Sýkora 1997) A to díky nejen tomu, ţe 

napojuje domácí ekonomiku do globální sítě, ale disponuje také dobrým dopravním 

spojením s Německem, Vídní a východní Evropou. V gateway city je vysoká 

koncentrace cizinců, zahraničních firem a zahraničního kapitálu. Autoři připisují 

gateway city i vysoký ruch městského ţivota. Brno můţe aspirovat na pozici tzv. 

„bridge city“. (Vašek 2006) Být bridge city je definováno pomocí kvalitní infrastruktury 

a dobrým spojením s okolními důleţitými městy a také specializací na sluţby, které se 

odklánějí z gateway city. Funkce bridge city je typická také tím, ţe je město 

distribučním centrum pro regionální trhy, např. díky nárůstu plochy logistických parků 

u města. „Tato města nebývají většinou zaměřena na služby pro globální finanční 
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systém, ale na výrobu nebo výrobní služby, které se dekoncentrovaly z global city.“ 

(Vašek 2006: 32)  

Kaţdé z těchto měst je v jiné situaci a tato dvě města na tom nebudou pravděpodobně z 

hlediska projevů globalizace stejně, protoţe jsou rozdílná nejen co do velikosti a 

administrativního postavení, ale také co do regionální polohy. Brno má blíţe k Vídni a 

k Rakousku a ke Slovensku, Praha má zase blíţ k Německu. Brno se výrazně profiluje 

jako město výzkumu a inovací, v Praze tuto notu tolik slyšet není.  

6.1 Ekonomika  

6.1.1 Přímé zahraniční investice (PZI) 

 Přímé zahraniční investice jsou příkladem indikátoru pro ekonomický tok 

kapitálu. Gateway city je označení pro město, které zprostředkovává propojení domácí 

ekonomiky s celosvětovým tokem kapitálu. Gateway městem v České republice je 

Praha, nejen díky tomu, ţe je největším příjemcem přímých zahraničních investic ze 

všech měst v České republice. Brno jakoţto druhé největší město ČR má mnohem niţší 

podíl z celku těchto investic a není moţno jej v tomto smyslu srovnávat s Prahou. Z celé 

ČR není Brno druhým největším městem v příjmu PZI.  

Graf č. 1: Vývoj podílu přímých zahraničních investic v období 1998-2009 v Praze a 

Brně z celkového počtu PZI proudících do České republiky 

 

Zdroj: vytvořeno autorkou z ČNB 2009, Pozn.: data jsou vţdy k 31.12. 
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Do Prahy za sledované roky směřuje průměrně polovina všech přímých 

zahraničních investic. Do Brna proudí průměrně 3,4 % všech PZI. Nejvíce do Prahy 

proudilo PZI v roce 2005 a do Brna v roce 2000. Jedná se o rozloţení PZI z celkového 

počtu PZI. (Pro názornost by bylo zajímavé vypočítat PZI na jednoho obyvatele. Přesto 

by ale vyšla patrná dominantní pozice Prahy.) V podnicích se sídlem v hlavním městě 

byla realizována za sledované období polovina zahraničních investic směřujících 

do ČR. Jde především o prodej velkých státních společností se sídlem v Praze, dále jsou 

v tom zahrnuty nová obchodní multifunkční centra apod. 

Jak jsem uvedla výše, strategie Brna by měla být v pozici bridge city (spojovací 

město), v relaci k Praze a to tím způsobem, ţe se bude Brno specializovat na sektory, 

které se odklánějí z gateway city. Brno můţe profitovat z některých negativ Prahy a 

můţe vyuţít dobrých předpokladů, jako jsou niţší ţivotní náklady, levnější 

kvalifikovaná pracovní síla, vysoký počet vysokoškoláků a důleţitá je dopravní 

dostupnost. „Tato města (pozn. HV bridge city) leží v centru transportních linek a 

stávají se z nich distribuční centra pro regionální trhy nebo místa finální montáže 

jednotlivých částí. Budd (1998) uvádí jako příklady Hamburg, Kodaň, Sevilla, Lyon, 

Mulíček (2004) Brno, Hodos (2002) Florencii, Petrohrad, Kjóto, Atlantu, Detroit, 

Montreal, Barcelonu nebo Filadelfii („second“ city).“ (Vašek 2006:32) Pokud si Brno 

dokáţe udrţet status silného (nad)regionálního centra a podaří se mu zlepšit dopravní 

napojení, můţe se příliv investic zvýšit.  

 Do Brna proudí stále více zahraničních investic do odvětví elektrotechnická 

výroba, IT a logistické sluţby. K nejvýznamnějším investorům patří společnost 

Honeywell a jeho projekt vytvořené výzkumného vývojového centra Global Desing 

Center, které dodává řešení v oblasti automatizační a řídící techniky pro průmysl, 

budovy a domácnosti (např. termostaty, ventily, prvky rozvodů pitné vody nebo součásti 

zabezpečovacích systémů). (Strategie pro Brno 2009) Důleţitou roli zastávají 

vědeckotechnické průmyslové parky a zóny, které jsou zaloţeny na inovacích a 

vytváření podmínky pro tuzemské i zahraniční investory. Na území města Brna 

nejdůleţitější roli sehrává Brněnská průmyslová zóna – Černovická terasa a Český 

technologický park. V plánu je otevření nového výzkumného centra pro informační 

technologie v areálu VUT v Brně-Králově Poli. Po dokončení Černovické terasy 

projevili zahraniční investoři značný zájem o umístění svých výrobních závodů. Tato 
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průmyslová zóna je prakticky obsazena převáţně investory z oblasti automobilového a 

elektrotechnického průmyslu.
12

   

 

6.1.2 Deindustrializace a terciarizace v Praze a Brně 

 V ČR se mění po roce 1989 struktura zaměstnanosti podle sektorů ekonomiky. 

Ekonomiku jiţ neřídí stát, ale trh. Dochází k deindustrializaci a terciarizaci a to 

především ve velkých městech. Deindustrializace je oslabování role průmyslové výroby 

ve struktuře zaměstnanosti. V souvislosti s tím se zvyšuje zastoupení terciéru, tedy 

sluţeb. 

 

Tab. č. 5: Porovnání struktury zaměstnanosti případových měst dle odvětví v letech 

2001 a 2009.  

Území 
Rok 

Sektor ekonomiky 

I. sektor II. sektor III. sektor 

  % % % 

Praha 

2001 0,6 22,2 77,2 

2009 0,2 19,4 80,4 

Brno-město 

2001 1 28,5 70,5 

2009* 0,2 27,8 72 

Průměr ČR 

2001 4,4 37,7 57,9 

2009 3,1 37,9 59 

*tato data jsou k 31.12.2008 

   
Zdroj: vytvořeno autorkou dle MPSV 2011a; Minařík et al. 2010; ČSÚ 2011c 

 

V Praze je z celé země nejvyšší podíl lidí pracujících v terciéru a ve srovnání se situací 

v roce 2001 se podíl zvýšil. Jiţ od počátku transformačního období v 90. letech 

docházelo k přesunu pracovních sil z výrobních oborů do terciéru. Celkově Brno ve 

                                                 
12

 Příklady investorů v Brně: IBM, ABB, FEI, Honeywell, ZETOR TRACTORS, USU RED HAT, 

Infosys BPO, OHL ŢS, Siemens Industrial Turbomachinery, CTP Invest, Vodafone, Telefonica O2 Czech 

Republic, Bosch Rexroth, Symbol Technologies Czech Republic / Motorola, ModusLink Czech Republic, 

STUDENT AGENCY, Šmeral Brno, ZKL, Brno, Andrew, AVG Technologies CZ 
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srovnání s Českou republikou vykazuje vyšší podíl počtu průmyslových podniků se 

zahraniční účastí. (Strategie pro Brno 2009) V oborech průmyslové výroby se 

zaměstnanost sníţila, zatímco zaměstnanost v terciérní sféře v obou městech vzrostla. 

Ve 4. kapitole jsem uvedla, ţe v ČR v letech 1998-2010 má průměrně nejvíce přímých 

zahraničních investic obor „Peněţnictví a pojišťovnictví“. Tak je to i v Praze. Tento 

sektor je sektorem, který v Praze v letech 1995-2004 nejvíc posílil. V tomto sektoru je 

zřetelný „…nárůst počtu zaměstnanců o 29 %; narostl počet zaměstnanců v oblasti 

podnikání - trhu s realitami (o 13 %); posílila také odvětví dopravy, skladování a 

logistiky (o 10 %).“ (Operační program Praha Adaptabilita 2007)  

Okres Brno-město má v roce 2009 vyšší podíl zaměstnaných v terciéru neţ je průměr 

v České republice. V poměru k Praze dosahuje zaměstnanost v terciéru podobných 

hodnot a v obou sledovaných městech je to nad průměrem ČR. To je pravděpodobně 

způsobeno působností mnoha vědeckých a výzkumných institucí a logistických sluţeb.   

 

6.2 Kultura 

6.2.1 Kulturní události Brno, Praha  

 Kulturní dimenze je v tématu této práce důleţitá, ale těţko obtíţně 

kvantifikovatelná charakteristika. Jako indikátor této dimenze povaţuji popis 

pravidelných kulturních událostí s nadnárodním významem (světových a evropských 

rozměrů). Protože tyto události jsou spojovacími články v propojování rozmanitých 

kultur. Většina těchto kulturních aktivit se v ČR koná aţ od 90. let 20. století. Některé 

byly jiţ dříve i za komunismu. Tzn. i za komunismu se projevovaly zárodečné globální 

procesy, které se ale naplno začaly projevovat aţ po převratu. Nejdůleţitějším zdrojem 

informací o konaných kulturních akcích jsou osobní doporučení od příbuzných nebo 

přátel, ale stále větší vliv získává internet. 

 

Tab. č. 6: Hlavní pravidelné roční kulturní události Prahy a Brna s nadnárodním 

významem  

Hlavní pravidelné kulturní události         

Brno Praha 
Leden 

          

Mezinárodní festival dechových hudeb           
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          Festival krátkých filmů Praha 

          České doteky hudby    

Únor 

Etno Jaro - festival zaměřený na 
etnickou hudbu a world music. 

Festival slovenského divadla 

La Película - festival španělských filmů           

Březen 

Mezinárodní hudební festival Brno 
(MHFB) – Expozice nové hudby  Febiofest - Mezinárodní filmový festival  

Mezinárodní festival divadelních 
škol - setkávání divadelních škol 

          

          

One world - Mezinárodní filmový 
festival - dokumentární filmy o 
lidských právech 

One world - Mezinárodní filmový festival - dokumentární 
filmy o lidských právech 

    

Bonjour Brno -dny francouzské 
kultury           

Duben 

                    

Febiofest- Mezinárodní filmový 
festival  

Dny evropského filmu 

Festival sakrální hudby 

Foyer - filmy s divadelní tematikou 

  

          

JazzFestBrno  - domácí, evropský i 
zámořský jazz 

  

          

                    

Květen 

Dny evropského filmu - Filmová 
přehlídka v kině Art toho 
nejzajímavějšího ze současného 
evropského filmu 

Svět knihy Praha - mezinárodní knižní veletrh a literární 
festival  

International book trade fair 

          
Brno – město uprostřed Evropy  - 

akci dominuje mezinárodní 
ohňostrojná přehlídka Ignis 

Brunensis 

Khamoro - světový romský festival 

Mezinárodní festival lidových písní 

Mezinárodní loutkový festival 

Tmavomodrý festival - Mezinárodní 
přehlídka hudebních vystoupení 
zrakově postižených dětí a mládeže 

Pražské jaro - Mezinárodní hudební festival 

Mozartova Praha - mezinárodní soutěžní festival 
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Červen 

Brněnský varhanní festival    Musica ecumenica     

Babylonfest - hudební festival Prague Salsa Festival    

Divadelní svět Brno (květen-
červen) 

Festival spisovatelů Praha   

Arts&Film- filmový festival   

Tanec Praha - v Brně - Mezinárodní 
festival současného tanečního 
umění a pohybu 

Tanec Praha - Mezinárodní festival současného 
tanečního umění a pohybu 

Evropský svátek hudby    

United Islands - hudební open-air festival Brněnský varhanní festival    

Bienále grafického designu             

Červenec 

Měsíc autorského čtení - literární 
festival s českými i zahraničními 
autory 

Varhanní léto - Mezinárodní festival varhanních 
koncertů 

          

Letní shakespearovské slavnosti Letní shakespearovské slavnosti 

                    

Srpen 

Mezinárodní kytarový festival 
a kurzy Brno  Verdi festival- Tradiční festival Verdiho opery 

Mezinárodní hudební festival 
ŠPILBERK  

Pražský jarmark - mezinárodní festival folklorních 
souborů  

                    

Září 
Etno Brno - navázání na jarní 
program 

Pražský podzim - Mezinárodní hudební festival           

                    

Říjen 

Moravský podzim - mezinárodní 
hudební festival 

Mezinárodní jazzový festival 

4 + 4 dny v pohybu - mezinárodní přehlídka současného 
umění           

Brněnská šestnáctka - mezinárodní 
přehlídka krátkometrážních 
nekomerčních snímků 

Zpěváček - Slávik, Zpíváme pro radost - česko-slovenský 
koncert dětských interpretů 

Listopad 

Janáček Brno 2011 - mezinárodní 
hudební festival 

Pražský festival německojazyčného divadla  

Evropský festival akordeonových orchestrů 

          

Prosinec 
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          Festival Bohuslava Martinů   

 

Zdroj: vytvořeno autorkou ze Statutární město Brno 2011; Oficiální turistický průvodce 

Prahou 2011; Travel & Tourist Services 2011. Pozn.: Akce jsou řazeny chronologicky 

v příslušných měsících, v nichţ se pravidelně konají kaţdý rok. 

 

Pravidelně pořádané významné kulturní akce pro různé cílové skupiny obyvatelstva 

bývají důleţitým motivem pro pobyt ve městech. Kulturní cestovní ruch představuje 

velmi perspektivní trh – proto poroste konkurence mezi jednotlivými evropskými městy 

a také mezi městy v Evropě, Asii a Severní a Jiţní Americe. Přestoţe této formě 

cestovního ruchu nadále dominují tradiční „kulturní metropole“, roste poptávka i po 

menších destinacích a nových regionech, coţ představuje velkou příleţitost i pro Brno 

(Statutární město Brno 2009a).  

  

Kromě mnoha kulturních akcí hostí město Brno i významné akce veletrţní a sportovní. 

Veletrhy Brno, a.s., pořádají kaţdoročně více neţ padesát veletrhů a výstav většinou 

s mezinárodní účastí v mnoha různých oborech, od strojírenství přes módu 

aţ k cestování. Mezi významné sportovní akce mezinárodního charakteru patří Jarní 

cena Masarykova okruhu, FIA WTTC – Mistrovství světa cestovních vozů, Mistrovství 

světa superbiků Cardion ab  a Grand Prix České republiky – Mistrovství světa silničních 

motocyklů. (Statutární město Brno 2011) Praha je významná půlmaratonem a 

mezinárodním maratonem Praha.  

 

6.2.2 Institucionální spolupráce měst 

 Existenci instituce partnerských měst povaţuji jako jeden z moţných indikátorů 

kulturní dimenze globalizace. Převáţná většina partnerství s městy byla navázána aţ po 

roce 1989. Jedná se o spolupráci dvou měst v několika oblastech ţivota města: výměna 

zkušeností a přenos know-how, stáţe, společné projekty. Tato partnerství napomáhají 

zviditelnění měst ve světě. Brno je partnerem s 12 zahraničními městy (Strategie pro 

Brno 2009), Praha s 34 zahraničními městy. Absolutně jich má Praha tedy víc, ale 

v poměru k počtu obyvatel
13

 jich má Brno více.   

  

                                                 
13

 k 26. březnu 2011 
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6.3 Migrace, mobilita 

6.3.1 Struktura cizinců v ČR  

 Po roce 1989 se Česká republika stala migračně atraktivní zemí. Nová imigrační 

situace ČR v letech 1990-1999 a skutečnost, ţe část cizinců se na našem území 

dlouhodobě nebo trvale usadila, postavily českou společnost koncem devadesátých let 

před úkol řešit otázky spojené s právním postavením cizinců a vytvořit pomocí 

politických nástrojů podmínky pro jejich integraci. Vláda ČR jiţ počátkem roku 2003 

schválila Zásady politiky vlády v oblasti migrace cizinců, které jsou základním 

dokumentem a východiskem pro budování Koncepce imigrační politiky České 

republiky. Dokument specifikuje východiska a cíle politiky integrace cizinců a rozvoje 

vztahů mezi komunitami, včetně opatření na podporu integrace cizinců v praxi. Tato 

koncepce současně podporuje boj proti diskriminaci, nelegální migraci a nelegálním 

aktivitám v této oblasti. Integrace imigrantů je přirozeným důsledkem migrace. V roce 

2005 byla stanovena Cílená specifická opatření, která mají slouţit jako klíčové 

předpoklady úspěšné integrace cizinců v podmínkách České republiky: 

 znalost českého jazyka  

 ekonomická soběstačnost cizince  

 orientace cizince ve společnosti  

 vztahy cizince s členy majoritní společnosti.  

 

Cizinci mohou v případě potřeby vyuţívat poradních sluţeb nestátních 

neziskových organizací (NNO). Např. Podpora integrace menšin, o.s. poskytující 

poradenství sociálně-právního charakteru cizincům či Mezinárodní organizace pro 

migraci. Tyto nestátní neziskové organizace realizují řadu praktických integračních 

opatření jako je např. poskytování sociálně právního poradenství, asistence cizincům při 

jednání s úřady, podpora aktivit k znalosti českého jazyka, opatření k rozvoji vztahů 

mezi komunitami apod. MPSV poskytuje kaţdý rok dotace ze státního rozpočtu pro 

nestátní neziskové subjekty, které působí v oblasti integrace cizinců. Tedy tyto 

organizace jsou podporovány státem, také fondy EU či z dalších jiných zdrojů. (V rámci 

dotací se vypisuje výběrové dotační řízení.)  

 

Počet cizinců žijících v České republice se od 90. let 20. století postupně do roku 

2008 zvyšoval (v roce 1989 na našem území legálně pobývalo 35 561 cizinců, 
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v roce 1993 jiţ necelých 78 tisíc cizinců a v roce 2009 to bylo jiţ přes 430 tisíc cizinců). 

Od června 2009 až doteď (k 30. 9. 2011) se počet cizinců v ČR snižuje. K 30. 9. 

2011 Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR evidoval 408 036 

cizinců. (ČSÚ 2011e) Úbytek cizinců bývá vysvětlován skrze celkový vývoj na trhu 

práce ČR, který byl ovlivněn dopady světové hospodářské krize v letech 2008-2009. 

Došlo k poklesu nabídky práce a poptávka po zaměstnání z řad občanů ČR vzrostla. 

Důleţitou institucionální změnou a reakcí na hospodářskou krizi např. bylo, ţe česká 

vláda v roce 2009 představila cizincům projekt „Dobrovolné návraty“. Těm, kteří přišli 

v důsledku krize o práci, nabídla vláda bezplatnou letenku zpět do vlasti. „Možnosti 

vrátit se na náklady českého státu domů využilo 2 089 cizinců; největší zájem měli 

Mongolové. Cílem projektu dobrovolných návratů zorganizovaného ministerstvem 

vnitra bylo snížit riziko kriminality, která nelegální pobyt nezaměstnaných cizinců často 

provází. Vláda na návraty ze státního rozpočtu uvolnila 85 milionů korun, skutečné 

náklady ministerstvo vnitra vyčíslilo na 67 milionů korun.“ (E15 2010) Ministerstvo 

vnitra navíc také od září umoţnilo bezplatný návrat dokonce cizincům, kteří pobývají v 

ČR nelegálně. Zaplatilo letenku 169 zájemcům. (ibid.)  

 

 I přes nárůst počtu cizinců v posledních letech, ČR patří mezi státy s relativně 

nízkým počtem cizinců. Obyvatelé s jiným neţ českým státním občanstvím tvoří 

přibliţně 4,3 % obyvatelstva ČR
14

 (ČSÚ 2011d). K 30. 9. 2011 byli v ČR nejčastěji 

zastoupeni občané Ukrajiny (109 012), Slovenska (80 235), Vietnamu (56 055) a 

Ruska (28 143). Struktura cizinců se dlouhodobě příliš nemění. (ČSÚ 2011e) Oproti 

roku 2001 v ČR přibylo např. 97 182 Ukrajinců, 60 179 Slováků, 34 900 Vietnamců. 

Nejvíce se rozrostla skupina Němců (o 504,4 %), Ukrajinců (o 471 %), Rusů (o 

368,5%) a Slováků (o 248,7 %). Ve srovnání s rokem 2001 se počet cizinců v ČR zvýšil 

3,5 násobně. (ibid.) 

 Důleţitým faktorem ţivota cizinců jsou podle mého názoru jejich demografické 

charakteristiky. Viz graf č. 2.  

 

 

 

 

                                                 
14

 údaj k 26. 3. 2011 
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Graf č. 2: Narození a zemřelí cizinci v ČR v letech 2001-2009.  

 

Zdroj: vytvořeno autorkou dle ČSÚ 2011e.  

 

Z uvedeného grafu lze vyčíst zřetelný nárůst narozených cizinců v ČR. Nejvíc dětí se 

narodilo Vietnamcům, Ukrajincům a Slovákům. Tento fakt nárůstu počtu narozených 

cizinců můţe vypovídat o spokojenosti pobytu v ČR a tím atraktivity ţivota v České 

republice. Také jde o nastolení nového tématu, protoţe se bude zvyšovat podíl cizinců 

ve školách.  

 

Vývoj zaměstnanosti cizinců v ČR 

 

Podíl cizinců na trhu práce se od vzniku samostatné ČR do roku 2008 zvyšoval. A to z 

1,0 % v roce 1993 na 6,4 % na konci roku 2008. Poté v období hospodářské recese 

počet ekonomicky aktivních cizinců mírně klesal. V meziročním srovnání 2009-2008 ze 

6,4 % na 5,6 %. (VÚPSV 2011). V červenci v roce 2011 se zase oproti roku 2009 podíl 

ekonomicky aktivních cizinců zvýšil. Ke konci roku 2010 bylo v ČR evidováno 306 350 

ekonomicky aktivních cizinců. 70,3 % těchto cizinců bylo zaměstnaných a zbylých 29,7 

% mělo ţivnostenské oprávnění. „Největší skupinu ekonomicky aktivních cizinců 

představovali v roce 2010 stejně jako v roce předchozím občané Slovenska (111 408 

osob, tzn. 36,4 % všech ekonomicky aktivních cizinců). Druhá největší skupina 

zahrnovala občany Ukrajiny (71 878, 23,5%). Pomyslnou třetí příčku, i když s 

výraznějším odstupem, obsadili občané Vietnamu (36 296, 11,9 %)“. (ČSÚ 2010e) 
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Pracovní migraci lze dělit na různé typy dle trvání - dlouhodobé úvazky, sezónní práce, 

stáţe, krátkodobé pracovní aktivity v rámci jedné nadnárodní firmy atp.  

 

Cizinci jsou v České republice nejčastěji zaměstnaní ve zpracovatelském průmyslu a 

zastávají pozice pomocné a nekvalifikované síly. Hned za tím se uplatňují především ve 

stavebnictví. Příliv cizinců má své výhody a nevýhody. Výhodou je např. příliv 

vysokoškolsky vzdělaných lidí a kvalifikovaných pracovníků či obsazení neatraktivních 

pracovních míst. Nevýhodou je však příliv nelegálních přistěhovalců, s nimiţ je často 

spojena kriminalita a nelegální praktiky. S nelegálními migranty je často neeticky 

zacházeno tzv. převaděči či pracovními agenturami, o některých je známo, ţe přímo 

vykořisťují tyto migranty.
15

 Vyplácení nízkých odměn, těţké pracovní podmínky, 

opomíjená bezpečnost práce, nízký status, neodvádění daní a pojištění, to jsou problémy 

spojené s nelegální imigrací, které je třeba brát na zřetel při snaze o integraci. Dalším 

problémem je způsob přijetí cizinců většinovou společností. Tollarová (2007) se ve své 

kvalitativní studii zabývá tím, jak cizinci interpretují své postavení v české společnosti. 

Podle ní cizinci z reakcí majority zjišťují, co se od nich očekává, a na tomto základě 

budují svoji představu o tom, jaký by měl být pro majoritu přijatelný cizinec. Autorka 

ve své studii říká, ţe cizinci v ČR chtějí být normální. Vědí, co je to být cizincem – je 

to spojeno s určitou typizací, často s negativními stereotypy. Dle jejích závěrů je pro 

českou společnost rozhodující to, aby imigranti přijali místní návyky a závazky. 

 

6.3.2 Struktura cizinců v Praze a v Brně  

 Jak jsem uvedla v předchozí kapitole v meziročním srovnání 2009-2008 se počet 

cizinců v České republice sníţil. Ze všech krajů jen v kraji Praha a v Jihomoravském 

kraji se však počet cizinců zvýšil. Co se týče okresů, nejvyšší kladné saldo za rok 2009 

bylo v okresu Brno-město a za ním se umístil okres Plzeň (ČSÚ 2011e). Tedy 

hospodářská krize neměla na Prahu a Brno tak okamţité dopady k odstěhování cizinců 

(tak jako to bylo v celé ČR). Velkoměsta dávají tradičně cizincům větší příleţitosti na 

trhu práce. V roce 2011 se jiţ ale v obou městech počet cizinců sníţil. (viz graf č. 3)  
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Graf. č. 3: Vývoj počtu cizinců v případových městech v letech 2003-2011.  

 

Zdroj: vytvořeno autorkou z dat ČSÚ 2011f. Pozn.: data za rok 2011 jsou pouze k 31. 8.  

 

Od roku 2003 do roku 2010 se počet cizinců kaţdým rokem v Praze zvyšuje. (Rok 2011 

je zde uveden spíše orientačně, protoţe k datu vydání této práce nebyly údaje za konec 

roku 2011 dostupné.) Nejvyšší podíl tvoří cizinci v kraji Praha (35% ze všech cizinců 

k 30. 9. 2011), dále pak v Karlovarském, Středočeském a Plzeňském kraji. K přepočtu 

na počet obyvatel konkrétního kraje je to v kraji Praha 14 % a v Karlovarském kraji je 7 

% cizinců. To není neobvyklé, neboť i v roce 2001 měla Praha nejvyšší poměr cizinců a 

po ní následoval Karlovarský kraj. (ČSÚ 2011d)  

 

Obr. č. 2: Pět nejčastějších státních občanství cizinců v Praze 

2006 35 620 16 300 9 782 5 896 1 916

2007 46 758 18 003 13 055 8 152 2 074

2008 47 559 19 754 15 468 9 606 2 245

2009 50 318 17 967 17 509 10 699 2 061

2010 49 180 17 570 18 703 10 706 1 955

Praha

RuskoUkrajina Slovensko Vietnam Polsko

Státní občanství

Rok

 

Zdroj: vytvořeno autorkou dle ČSÚ 2011f a VÚPSV 2011 

                                                                                                                                               
15

 Viz např. Sborník Neregulérní pobyt cizinců v ČR: problémy a jejich řešení.  
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Obr. č. 3: Pět nejčastějších státních občanství cizinců v Brně 

2006 5 949 2 335 1 896 364 294

2007 7 083 2 688 2 164 425 314

2008 8 029 3 049 2 531 478 326

2009 8 537 3 225 2 841 559 363

2010 8 068 3 273 2 848 634 401

Brno

Vietnam Rusko Polsko

Státní občanství

Rok Ukrajina Slovensko

 

Zdroj: vytvořeno autorkou z ČSÚ 2011f, VÚPSV 2011. 

 

Co se týče struktury národnosti cizinců, tak výše uvedené tabulky znázorňují pět 

nejčastějších státních občanství ve sledovaných městech. Je zde i barevně znázorněn 

trend (nárůst či pokles) počtu cizinců v čase.  

 

V Brně i v Praze dominují dlouhodobě Ukrajinci, v obou městech jejich počet však za 

poslední rok klesl. Dále jsou v těchto městech nejvíce zastoupeni Slováci. Jejich počet 

v Praze v roce 2010 oproti roku 2009 klesl, v Brně se nepatrně zvýšil. Třetí nejvíce 

zastoupení cizinci jsou v Praze Rusové. Jejich počet se v obou městech kaţdým rokem 

stále zvyšuje. V Brně jsou však třetím nejčastěji zastoupeným státním občanstvím 

občané Vietnamu. Jejich počet se v posledních letech příliš nezměnil. Počet Poláků se 

v Praze za poslední roky mírně sníţil, v Brně je zřetelný zvyšující se počet.  

 

V obou městech se k 31. 12. 2010 počet všech pěti nejčastějších cizích státních 

občanství oproti roku 2006 zvýšil. Pro bliţší orientaci jsem vytvořila podrobnější 

tabulku, kde je moţno pozorovat určité trendy. Jedná se o absolutní počty pěti 

nejčastějších legálně ţijících cizinců v analyzovaných městech. V Praze mírně ubylo 

Slováků a Poláků. Počet Rusů se v obou městech stále zvyšuje.  

 

Podíl cizinců na obyvatelstvu k 26. 3. 2011 byl v Praze 14 %. V Brně ve stejný den 6,2 

% (ČSÚ 2011d).  
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6.3.3 Zaměstnanost cizinců  

 Nejvíce zaměstnaných cizinců v České republice bylo ke konci roku 2009 dle 

klasifikace NUTS 3 v kraji Hl. m. Praha, dále ve Středočeském kraji, v Jihomoravském 

a Plzeňském kraji (ČSÚ 2010). Ale dle klasifikace územních a statistických jednotek 

NUTS 4 – tedy dle okresů, vyšlo, že jednoznačně vede okres Brno – město, za ním je 

okres Mladá Boleslav, dále Plzeň – město a Praha-východ 
16

 (ČSÚ 2010). Data jsou ke 

konci roku 2009. I v roce 2011 nejvíce cizinců zaměstnával okres Brno-město. V říjnu 

2011 se pořadí oproti situaci v grafu změnilo. Ale Brno-město stále zůstává na nejvyšší 

pozici absolutního počtu zaměstnaných cizinců ze všech okresů. Dále je Plzeň-město, 

Praha – východ, Mladá Boleslav (MPSV 2011b).  

 

Toto byly absolutní data o počtech cizinců. Co se týče podílu cizinců na pracovní 

síle v relativních údajích, tak k 31. prosinci 2010 se cizinci na trhu práce v Brně-městě 

podíleli 10,8 procenty na celkové zaměstnanosti, coţ je poměrně vysoká úroveň. 

V Praze to bylo 12,74 %.
17

 (VÚPSV 2011)  

 

Zaměstnanost cizinců v Praze od roku 2000 do roku 2008 stále rostla, od té doby se 

sniţuje. V Brně mezi lety 2000-2004 byla zaměstnanost cizinců kolísavá. Od r. 2005 do 

2008 rostla. Jak uvádí Úřad práce Brno-město (ibid.), počet legálně zaměstnaných 

cizinců se v Brně od poloviny roku 2004 do poloviny roku 2008 třikrát zvýšil (ze 7 606 

na 21 996 osob). Nárůst cizinců na trhu práce nejen v Brně, ale v celé ČR byl způsoben 

v roce 2004 tím, ţe Česká republika vstoupila do EU a také tím, ţe vstoupil v platnost 

nový Zákon o zaměstnanosti.  

 

Koncem roku 2009 se počet cizinců v Praze i Brně sníţil - oproti roku 2008. Ale ke 

konci roku 2010 meziročně zaměstnanost cizinců se zase zvýšila a to tak, ţe byla na 

svém historickém maximu. To je podle mě překvapivý rozdíl oproti Praze. V Praze se 

od roku 2008 počet zaměstnaných cizinců sniţuje. (VÚPSV 2011: 14-15) 

 

                                                 
16

  Ve srovnání nejsou údaje za Prahu, protoţe není okresem. 
17

 Nejvyšší podíl cizinců na pracovní síle z celé ČR je k 31. prosinci 2010 v Mladé Boleslavi (13,23 %), 

pak následuje Praha, Plzeň-město (11,56 %), Praha-východ (11,06 %) a poté Brno-město. (VÚPSV 

2011) 
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6.3.4 Podíl rodáků ve městech 

 Sniţující se podíl rodáků ve městech je podle mého názoru další indikátor 

projevů v této dimenzi globalizace. Kdyţ bude podíl rodáků uvedených měst v čase 

klesat, můţe to být ovlivněno globalizačními procesy v tom smyslu, protoţe globalizace 

vede k vyšší mobilitě lidí.  

 

Tabulka č. 7: Porovnání v čase a k průměru v ČR narozených v obci trvalého bydliště  

Území Rok 
 Narození v obci 

trvalého bydliště 

Praha 2001 61,8% 

  2011 52,3% 

Brno-město 2001 60,2% 

  2011 55,8% 

Průměr ČR 2001 52,5% 

  2011 48,7% 

 

Zdroj: vytvořeno autorkou dle ČSÚ 2011d, Statutární město Brno 2009a.  

  

Podíl rodáků ve městech jsem zjistila z indikátoru „Narození v obci trvalého bydliště“, 

který vede ČSÚ ve SLDB.
18

 Zajímá mě tedy, jaký je podíl osob narozených v obci 

trvalého bydliště (tzv. rodáků) v Praze a Brně. Z výše uvedené tabulky lze vyčíst, ţe 

v obou městech i v celé ČR se za posledních deset let sniţuje podíl „rodáků“. V Praze se 

sníţil podíl rodáků o více procent neţ v Brně. Lze říci, ţe se v obou městech zvyšuje 

mobilita lidí, coţ je v souladu s globalizačními tendencemi. Sniţující se podíl rodáků 

v obci v porovnání s rokem 2001 indikuje zvyšující se mobilitu občanů, a to jak v ČR, 

tak ve zkoumaných městech. Ale neznamená to, ţe čím niţší podíl rodáků, tím je 

lokalita více globalizovaná. Obecně mají totiţ značný podíl rodáků velká města nad 100 

tisíc obyvatel. Naopak nízké procento osob narozených v obci současného bydliště mají 

obce střední velikosti resp. menší města s 5 - 20 tisíci obyvateli (ČSÚ 2011d). Mě zde 

zajímá, zda došlo v čase ke sníţení či zvýšení podílu rodáků. Důvod toho, ţe je v Praze 

nízký podíl rodáků je ten, ţe narostl počet cizinců a také to, ţe čeští občané území Prahy 
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spíše opouštějí, nejčastěji se stěhují za hranice Prahy do jejího zázemí (suburbanizace). 

Migrační saldo českých státních příslušníků bylo v posledních letech záporné, zatímco u 

cizinců je migrační saldo v Praze kladné. Proto je v obou městech vyšší míra rodáků 

oproti průměru v ČR. Rostoucí mobilita můţe být vysvětlena globálními a 

transnacionálními procesy. V obou městech k v tomto globalizačnímu procesu 

(sniţování rodáků) dochází.  

 

6.4 Sociálně prostorové procesy 

 Praha nepatří na nejvyšší příčky hierarchie globálních měst, ale nepatří ani mezi 

marginální města z tohoto hlediska. Jako takovou ji proto ovlivňují i globální trendy 

v urbanismu, architektuře a morfologii města. To se projevuje např. v komerčních 

stavbách. V souvislosti s transformačními procesy po roce 1989 Praha přitahuje 

investory, developery a architekty a ti mění její fyzické prostředí a funkční vyuţití 

jednotlivých domu i celých ulic. Jana Temelová (2006) se ve své studii „Odraz 

globalizace v komerční nebytové výstavbě v Praze po roce 1990: homogenizace a 

diferenciace fyzického prostředí“ zabývá trendy ve výstavbě komerčních objektů 

v Praze a analyzuje vlivy globalizace na vzezření těchto staveb. Je to studie zasahující 

do oboru geografie, architektury a sociologie. Autorka hodnotí komerční nebytové 

stavby, které byly dokončeny na území Prahy v letech 1990 aţ 2003. Zabývá se tím, zda 

globalizační trendy přispívají k homogenizaci či diferenciaci prostředí měst. Na základě 

svého výzkumu potvrzuje jednu z hypotéz, ţe ve městech jsou stavěny uniformní 

komerční objekty, jeţ můţeme pozorovat i v dalších světových městech. Ale také zde 

existují specifické stavby v atraktivnějších částech města, které slouţí např. 

marketingovým účelům, zviditelnění firmy a zdůraznění její jedinečnosti a tím 

přispívají k heterogenizaci fyzického prostředí. V době globalizace, kdy jsou rušeny 

vzdálenosti, narůstá potřeba symbolického vyjádření a odlišení, coţ se děje pomocí 

některých prestiţních staveb.  

 

Jak jsem zmínila v kapitole 3.2 Sassen (2001) definuje globální město mimojiné 

tím, ţe se sniţuje v těchto městech podíl průmyslu ve struktuře zaměstnanosti.  

Helvacioglu (2000: 330) cituje Sassen, podle níţ se globální město vyznačuje: vysokým 

                                                                                                                                               
18

 Poprvé v poválečném období byl v roce 1991 při sčítání lidu poloţen dotaz na místo narození, kterým 

bylo myšleno trvalé bydliště matky v době narození sčítané osoby (ČSÚ 2011d).  



   

 

 53 

růstem kancelářských budov, úpadkem starých industriálních zón a tím, ţe je to město 

imigrantů. Procesy deindustrializace se projevují ve fyzické struktuře měst. Tyto 

procesy se projevují i v Praze a Brně. Jako příklad můţe poslouţit praţská čtvrť Anděl, 

coţ byla dříve průmyslová část města. (Temelová, Novák 2007) Za posledních deset let 

se z Anděla stalo centrum sluţeb a místo, kde je vysoká koncentrace kancelářských 

budov. Dále např. tento trend podstoupily průmyslové čtvrtě Karlín a Holešovice. 

V Brně takovýmto konkrétním příkladem revitalizace areálu bývalé továrny Vaňkovka 

(v roce 2005) na obchodně-společenské centrum galerie Vaňkovka, jejíţ součástí je 

galerie současného výtvarného umění umístěná v objektu bývalé strojírny (Strategie pro 

Brno 2009).  

 

6.4.1 Sociální polarizace 

 V Praze i Brně je oproti situaci ve městech na nejvyšších stupních globální 

hierarchie poměrně vyrovnaná sociální struktura a nevzniká ţádná extrémní sociálně 

prostorová polarizace. Praha ani nemá politiku, která byla přímo označena jako 

„politika regenerace problémových čtvrtí“. (Kostelecký, Patočková, Illner 2009) A to 

z toho důvodu, ţe v Praze objektivně neexistuje ţádná městská část, kterou lze označit 

za deprivovanou. Nicméně autoři provedené studie jsou přesvědčeni, ţe tak jako 

v jiných velkých městech vyspělého světa, i v Praze se v budoucnu vytvoří problémové 

čtvrti.  

Marcuse a Van Kempen (2000: 253) uvádějí, ţe probíhají v městském prostoru i pod 

vlivem globalizace tyto procesy: gentrifikace, citadely, etnické a jiné enklávy, ghetta. 

Podle mého názoru platí, ţe čím jsou lidé odlišnější, tím pravděpodobněji mohou 

vznikat problémy. Nejzřetelnější je tento problém v situaci imigrantů a majoritní 

společnosti, jedná se o problém integrace a asimilace. Města řešící vztah imigrantů a 

majoritní společnosti jsou např. Londýn, Paříţ, některá americká města. V České 

republice není problém fenoménu imigrantů tolik zřetelný a ve velkém měřítku 

nevznikají segregované komunity cizinců jako v jiných zemích. Podle mého názoru 

problémem určitých lokalit v České republice týkající se prostorové separace a 

polarizace je rezidenční segregace Romů. V Praze neexistují romská ghetta, lze hovořit o 

mikrolokalitách zahrnujících několik domů. (Např. Smíchov, Nusle, Ţiţkov) Trend vzniku 

ghett lze v Brněnské aglomeraci zaregistrovat ve vnitřním městě Brně (Bratislavská – 
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Cejl, Husovice, Staré Brno, oblast jiţně od ulice Křenové). (Územní studie 

aglomeračních vazeb města Brna a jeho okolí 2009). Romskou problematiku však nebudu 

na tomto místě analyzovat, protoţe není svázaná s tématem této práce, netýká se 

globalizace. Ideálem je odstranit bariéry, ale ne násilnými řešeními (např. typu postavit 

zeď), ale je třeba obě skupiny motivovat k vzájemné snaze o pochopení a řešení 

problémů.   

Podle mého názoru je v Praze moţno řadit jednu lokalitu mezi etnickou enklávu. 

Etnická enkláva je spíše sociálně uzavřená komunita. Jedná se o trţnici Sapa v Libuši. 

Jde o lokalitu Vietnamců. Pobývá v ní zhruba pět tisíc lidí a vyvolává dle některých 

občanů kontroverze a problémy. Prý tam roste kriminalita, vyskytují se dealeři drog. 

Stálo by za to provést kvalitativní analýzu této oblasti.   

Citadely jsou uzavřené chráněné zóny v atraktivním prostředí. Je to určitá forma 

gentrifikace. Trend výstavby citadel se v Brněnské aglomeraci neuplatnil. (Územní 

studie aglomeračních vazeb města Brna a jeho okolí 2009).  

Jak jsem uvedla dříve, gentrifikace je proces, při kterém dochází k revitalizaci 

prostředí některých čtvrtí, především v centrech velkých měst a zároveň k postupnému 

nahrazování původního obyvatelstva příjmově silnějšími vrstvami nově příchozích –

manaţeři, profesionálové, tzv. vrstva yuppies. Lokality jsou pro tyto vrstvy něčím 

atraktivní. Většina zájemců o bydlení v centru Prahy pochází z řad zahraničních 

pracovníků mezinárodních společností. Stejně tak o zrekonstruované nemovitosti 

v centru Prahy mají zájem zahraniční realitní firmy.  „Vyšší sociální status vilových 

čtvrtí (Hanspaulka, Ořechovka v Praze, Masarykova čtvrť v Brně) se bude i nadále 

posilovat. Obdobně na tom budou i vybrané oblasti v zástavbě nájemních domů jako 

například Josefov, Malá Strana či Vinohrady v Praze nebo čtvrť Veveří v Brně.“ 

(Bubela 2007: 46) Na trhu s byty se v Praze vytváří nový segment s luxusním bydlením, 

který uspokojuje nároky vysokopříjmových skupin obyvatel. „V Brně naproti tomu, 

stejně jako i v jiných českých městech, se tato nová třída bohatých mladých profesionálů 

(yuppies) doposud nevytvořila.“ (Bubela 2007: 48)  
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6.5 Komunikace,  doprava 

 

6.5.1 Letecká doprava 

 Praha je dopravním uzlem propojujícím jednotlivé kraje republiky. Pro účely 

této práce, si budu všímat situace týkající se letecké dopravy v Praze. Ukazatelem v této 

dimenzi globalizace ve městech je počet odbavených cestujících. Letecká doprava 

osobní i nákladní je v Praze provozována zejména na letišti Praha-Ruzyně. V lednu 

2006 byl otevřen nový terminál Sever 2, do kterého byly převedeny všechny lety do 

zemí schengenského prostoru. Praha je gateway ČR i díky tomu, ţe disponuje tímto 

velkým letištěm v Ruzyni, které je největším letištěm v ČR a jeho objem národní i 

mezinárodní přepravy je nejvyšší. (Drbohlav, Sýkora 1997: 221) Letiště Brno - Tuřany 

je druhým největším mezinárodním letištěm v ČR.   

 

Graf č. 4: Vývoj počtu odbavených cestujících na letišti v Praze - Ruzyni 

 

Zdroj: Internetové stránky Letiště Praha. Pozn. data v roce 2011 jsou ke konci října 

2011.  
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Graf č. 5: Vývoj počtu odbavených cestujících na letišti v Brně - Tuřanech  

 

Zdroj dat: Letiště Brno 2011 

 

Ruzyňské letiště v Praze odbavuje v posledních letech ročně 11 – 12 miliónů 

cestujících, zatímco brněnské letiště odbavuje v posledních pěti letech 400 – 500 tisíc 

cestujících. Proto není Brněnské letiště v tomto ohledu konkurentem Prahy. Také 

z důvodu, ţe praţské letiště funguje delší dobu. Do roku 2008 se v Praze – Ruzyni stále 

zvyšoval počet odbavených cestujících. Od tohoto roku mírně klesá.  

 V roce 2006 byla otevřena nová odbavovací hala, která umoţňuje odbavení 

cestujících podle pravidel daných Schengenskými smlouvami. (Strategie pro Brno 2009: 

93) Potenciál Brněnského letiště je podle některých zdrojů nevyuţitý, coţ je doloţeno 

také klesajícím počtem pravidelných linek a absencí leteckého propojení s hlavními 

globálními centry (Paříţ, Frankfurt, Mnichov) (Statutární město Brno 2009). V roce 

2011 se ale situace trochu mění, zjistila jsem výrazný nárůst cestujících oproti 

minulému roku. A to aţ absolutní historické maximum v počtu cestujících za jeden 

rok.  
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7. Závěr 
Cílem této práce bylo popsat, jak se projevuje proces globalizace ve městech. 

Tyto procesy nabývají na významu od 70. let 20. století. Analyzuji je na příkladu Prahy 

a Brna, tedy dvou největších měst v České republice. Jistě by se tyto projevy daly 

zkoumat i v menších městech a na venkově, ale to by byla jiná úloha. Pro analýzu 

globalizace ve městech jsem globalizaci jakoţto vícedimenzionální pojem rozloţila do 

několika propojených oblastí resp. dimenzí. A to do dimenzí: ekonomika, kultura, 

migrace a mobilita, sociálně prostorová dimenze a komunikace a doprava. Pojímám 

tedy globalizaci nejen z hlediska koncentrace 

finančního kapitálu, ale v širším významu. Je nutno uvést, ţe při pohledu na nějakou 

lokalitu (státy, města apod.) nelze říci, ţe něco je či není globalizované, určující je spíše 

míra globalizace či jejích projevů.  

 Města jsou důleţitými místy, kde dochází k toku nadnárodního kapitálu na 

globální úrovni. V tomto systému jsou překračovány národní hranice. Deindustrializace 

a následné posilování terciérního sektoru ve vyspělých ekonomických oblastech jsou 

projevy globalizace. V ekonomické dimenzi jsem v obou analyzovaných městech 

zaznamenala trend zvyšování zaměstnanosti v terciéru, tedy ve sluţbách.  Dále jsem 

zjistila, ţe je Praha dlouhodobě největším příjemcem přímých zahraničních investic ze 

všech měst v České republice. Proto je nejen díky tomu označována jako tzv. gateway 

city. Coţ je pojmenování pro město, které zprostředkovává propojení domácí 

ekonomiky s celosvětovým tokem kapitálu. Brno je tzv. bridge city (spojovací město). 

Jeho strategie pro rozvoj můţe být taková, ţe se bude specializovat na sektory, které se 

odklánějí z gateway city. Můţe profitovat z některých negativ Prahy a ze svých dobrých 

předpokladů, jako jsou niţší ţivotní náklady, levnější kvalifikovaná pracovní síla, 

vysoký počet vysokoškoláků apod.  

 V kulturní dimenzi globalizace měst je charakteristická různorodost kultur. 

V jedné lokalitě ţijí lidé z odlišných kultur. Tyto kultury se liší od kultur rodilého 

obyvatelstva. Při mísení kultur někde vznikají extremistické názory a obavy z ohroţení 

kulturní národní identity (národnostní, náboţenské, etnické). Co se týká projevů 

kulturních aspektů globalizace na případových městech, tak jsem zaznamenala 

z indikátoru pravidelné kulturní události s nadnárodním významem poměrně podobný 

počet kulturních událostí v Praze i v Brně.  
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 Dimenzi migrace a mobilita jsem spojovala v souvislosti s globalizací ve 

městech v tom smyslu, ţe se zvyšuje mobilita přeshraničního kapitálu, lidí, zboţí, 

informací atp. Pro představu jsem uvedla strukturu cizinců v České republice a jejich 

způsob integrace do společnosti. Poté jsem zjistila různé charakteristiky cizinců v Praze 

a Brně. V době trvání hospodářské krize se v meziročním srovnání 2009-2008 počet 

cizinců v České republice sníţil. Ze všech krajů jen v kraji Praha a v Jihomoravském 

kraji se však ve sledovaném období počet cizinců zvýšil. Tedy hospodářská krize 

neměla na Prahu a Brno tak okamţité dopady k odstěhování cizinců. V roce 2011 se jiţ 

ale v obou městech počet cizinců sníţil.  V obou městech je nejvíce cizinců z Ukrajiny, 

následují státní příslušníci Slovenska. Podíl cizinců na obyvatelstvu k 26. 3. 2011 byl 

v Praze 14 %. V Brně ve stejný den 6,2 %. Situace týkající se zaměstnanosti cizinců je 

taková, ţe cizinci se na brněnském trhu práce podíleli 10,8 % na celkové zaměstnanosti, 

coţ je poměrně vysoká úroveň. V Praze to bylo 12,74 %. Pro srovnání jsem zjistila, ţe 

nejvyšší podíl cizinců na pracovní síle z celé ČR bylo (k 31. prosinci 2010) v Mladé 

Boleslavi (13,23 %), pak následuje Praha, Plzeň-město (11,56 %), Praha-východ (11,06 

%) a poté Brno-město. V Praze se od roku 2008 počet zaměstnaných cizinců sniţuje. 

V obou městech se zvyšuje mobilita lidí, protoţe v roce 2011 se oproti roku 2001 sníţil 

podíl rodáků.  

 V sociálně prostorové dimenzi zdůrazňuji sociální polarizaci jako jednu 

z vlastností globálních měst. V Praze objektivně neexistuje ţádná městská část, kterou 

lze označit za deprivovanou. V oddílu Komunikace, doprava jsem zjistila, ţe do roku 

2008 se v Praze – Ruzyni stále zvyšoval počet odbavených cestujících. Od tohoto roku 

mírně klesá. Na letišti v Brně – Tuřanech také po roce 2008 klesl počet cestujících, ale 

zjistila jsem výrazný nárůst cestujících v roce 2011 oproti minulému roku. A to tak, ţe 

je to absolutní historické maximum v počtu cestujících za jeden rok.  

 Pojem globalizace a jeho výklad často vyvolává různé hodnotící soudy a reakce. 

V této práci jsem se snaţila zaujímat nehodnotící hledisko. I kdyţ jsem si vědoma, ţe uţ 

samotný výběr tématu je vţdy nějakým způsobem ovlivněn hodnotami. Výsledky práce 

stojí na analýze mnoha statistik. Z nich jsem zpozorovala, ţe ekonomická krize v roce 

2008 měla vliv na sníţení většiny charakteristik, jeţ řadím pod pojem globalizace. 

Otázkou je, jak se situace v globalizovaném světě bude vyvíjet dál. Další otázky jsou, 

zda chceme, aby se touto cestou svět vyvíjel a zda je to jediná moţná cesta. Globalizace, 

jak jsem jiţ naznačila výše, zahrnuje totiţ jak negativní, tak pozitivní stránky.    
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8. Summary 

 Text čtenáře seznamuje s problematikou, jak se projevují globalizační procesy 

ve struktuře měst. Tyto procesy nabývají na významu od 70. let 20. století. Příkladem 

toho, jak globalizace působí na města je namátkově příklad růstu migrace, tedy nárůst 

počtu cizinců. A to především v tzv. globálních městech. Nejprve ve třetí kapitole 

definuji pojem globalizace a zmiňuji jiţ existující vytvářené hierarchie globálních měst. 

Tato města jsou podle Sassen charakteristická multietnickým prostředím, diversitou, 

mezinárodními sítěmi a tím, ţe se sniţuje v těchto městech podíl průmyslu ve struktuře 

zaměstnanosti. (Sassen 2001)  

Ve čtvrté kapitole na základě poznatků ze třetí kapitoly vytvořím dimenze, ve kterých 

můţeme pozorovat vlivy globalizace. V šesté kapitole na konkrétních indikátorech 

analyzuji situaci v Praze a Brně. Data získávám především z Českého statistického 

úřadu a z existujících národních, mezinárodních a městských statistik.   
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