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Anotace 

Práce „Klasifikace venkovských obcí dle rozvojového potenciálu“ se zabývá dosud 

ne zcela popsanou oblastí faktorů, které ovlivňují rozvoj malých obcí v ČR. Česká 

republika je charakteristická enormním počtem samostatných obcí o velikosti do  tisíce 

obyvatel. Obcí o velikosti max. 3 000 obyvatel, které jsou v rámci této práce 

považovány za venkovské, je cca 93 % ze všech obcí v ČR. Některé z těchto obcí 

rostou, některé stagnují, některé postupně vymírají. Čím jsou tyto rozdíly mezi obcemi 

obdobné velikosti způsobeny? Je možné nějakými intervencemi ovlivňovat potenciál 

rozvoje dané obce? Odpovědi na tyto a související otázky přináší tato práce. Speciální 

pozornost je věnována sociálnímu kapitálu jako fenoménu, který dle předchozích 

výzkumů může mít na rozvojový potenciál významný vliv.  Pro výzkumný design jsou 

použity případové studie, které podrobně sledují a vyhodnocují sto charakteristik u 18 

obcí ve třech různých krajích ČR. Polovina z těchto obcí roste, v druhé polovině 

dlouhodobě počet obyvatel ubývá. Práce pojmenovává 10 ukazatelů, ze kterých 

je vytvořen index, dle kterého je možné jednotlivé obce klasifikovat dle rozvojového 

potenciálu. Díky otevřenému složení indexu je možné na základě hodnot jednotlivých 

dílčích ukazatelů diverzifikovat veřejné politiky na podporu rozvoje konkrétních obcí. 

 

Annotation 

The thesis „Classification of rural municipalities according to development potential“ 

is focused on exploring factors influencing Czech’s rural municipalities development. 

It is typical for the Czech Republic, there is a huge amount of very small municipalities 

with less than a thousand inhabitants. 93 % of all municipalities in the Czech Republic 

have less than three thousands inhabitants. Those are municipalities deemed as rural 

by most authors. Some of these municipalities are growing, some of them not. This 

thesis tries to find what causes these disparities and how it is possible to change 

the development potential by some public policy action. Special attention is paid 

to social capital as phenomenon, which may be crucial for municipalities’ development 

potential by some previous researches. Case studies are used as a research design. One 

hundred individual characteristics are examined in 18 selected municipalities from three 

different counties. One half of these municipalities are growing once, second half are 

declining. There were found 10 indicators in realised research. The index 

for municipality classification is created from them. Open composition of this index 
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allows diversifications of public policy according to particular needs of individual 

municipalities.  
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2. Úvod 

V této práci představuji návrh nového metodického přístupu pro porovnávání 

(banchmarking) venkovských obcí dle jejich rozvojového potenciálu. Práce 

je postavena na velmi bohatém datovém aparátu primárních dat, která zahrnují jak 

statické, tak vývojové charakteristiky vybraných 18 obcí ve třech různých krajích. 

Na dílčí analýzy je využito i sekundárních dat. Jedná se zejména o výše poslaneckých 

dotací směrovaných do regionů.  

Použitým výzkumným designem jsou případové studie, které obsahují jak kvalitativní, 

tak kvantitativní charakteristiky. Pro každou zkoumanou obec je k dispozici případová 

studie formou pasportu v rozsahu cca 20 stran a na dalších 18 stranách tabulek 

je charakterizována sociální síť starosty dané obce. Celkem tak bylo během výzkumu 

shromážděno cca 700 stran primárních popisných dat. Z prostorových a etických 

důvodů nejsou tyto podklady v plném rozsahu součástí této publikace. Podstatná část 

využitých dat je však uložena na přiloženém CD. 

Při hledání odpovědí na výzkumné otázky byl využit smíšený výzkumný přístup 

využívající kvantitativní a kvalitativní metody s větší převahou kvalitativních metod. 

Kvalitativní a kvantitativní metody se vzájemně doplňují, využívám silných stránek 

každé z nich a to s ohledem na ošetření slabých stránek druhého (kvalitativního 

respektive kvantitativního) přístupu. Kvalitativní pohled na vybraných 18 obcí pomáhá 

odkrýt souvislosti a pochopit reálný význam jednotlivých veličin. Kvantitativní metody 

pak formou provedených regresních analýz u 5 796 obcí ČR umožňují některé poznatky 

částečně zobecnit a určité závěry díky tomu mohu formulovat s větší smělostí. Použití 

kombinace kvalitativních a kvantitativních metod mi tak umožňuje lepší pochopení 

zkoumaného problému a validnější interpretaci poznatků. 

Z použitých teorií má dominantní postavení teorie sociálního kapitálu, aktivně však 

pracuji i se čtyřmi dalšími teoriemi. Byť primární ambicí realizovaného výzkumu není 

nějak zasáhnout do obohacení teoretického aparátu, z teorií bylo spíše čerpáno 

v jednotlivých fázích výzkumu, díky získaným unikátním primárním datům došlo k 

odkrytí určitých souvislostí mezi teorií sociálního kapitálu a praxí na úrovni malých 

obcí, což stojí minimálně za další hlubší průzkum.  

Některé z informací, které v této práci uvádím, jsem již dříve publikoval. Např. 

v rigorózní práci „Potenciál sociálního kapitálu pro rozvoj venkova“ (SKÁLA 2011), 

v diplomové práci na téma „Mohou místní akční skupiny v ČR plnit roli strategického 
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partnera menších obcí pro uplatňování prvků strategického vládnutí na venkově?“ 

(SKÁLA 2009) nebo v článku „Využití analýzy sociálních sítí pro odkrývání 

mocenských vztahů ve volených orgánech. Analýza vazeb mezi zastupiteli Kraje 

Vysočina“. (SKÁLA 2013) Pro ucelenost této práce jsou některé dříve zjištěné 

poznatky zopakovány a to v novém kontextu. Ze svých dřívějších prací čerpám též při 

vymezení některých používaných pojmů. 

U některých výrazů, které se v práci vyskytují (zejména v oblasti analýz sociálních sítí) 

není dosud zcela zažit český ekvivalent, proto v samotném textu v takovém případě 

operuji s anglickými výrazy, běžně používanými v odborné literatuře. Obecně se však 

snažím v textu vyhýbat anglickým pojmům a alespoň při prvním výskytu anglického 

výrazu uvádím český překlad.  

Problematika malých obcí a venkov obecně jsou témata, kterým se věnuji dlouhodobě 

nejen na akademické půdě, ale se kterými se prakticky každodenně střetávám též 

ve vlastním profesním a osobním životě. Působím jako představitel různých 

neziskových organizací spojených s venkovem (místopředseda místní akční skupiny, 

tajemník stavovské organizace lesníků, představitel neziskového sdružení sídlícího 

v malé obci), jsem zároveň i podnikatelem, který léta na venkově poskytoval služby 

v oblasti informačních technologií a již 16 let bydlím se svou rodinou na vesnici s cca 

700 obyvateli. Mám zkušenosti i jako člen zastupitelstva malé obce, kde jsem jedno 

volební období působil. Tyto zkušenosti se v určitých částech práce objevují jako 

poznatek ze zúčastněného pozorování. Osobní pohledy a dojmy jsem však od analýzy 

dat přísně odděloval.  

Na CD, které je přiloženo k disertační práci, jsou uloženy plné verze všech pasportů 

zkoumaných obcí, zahrnující veřejně dostupná data. V rámci zachování slíbené 

anonymity starostů nejsou součástí těchto pasportů konkrétní výpovědi starostů a data 

o jejich sociálních sítích. Tyto údaje jsou uváděny v rámci práce v agregované podobě 

a ve výsledném indexu jsou prezentovány v anonymizovaném režimu. Na přiloženém 

CD jsou uloženy též zdrojové obrázky z prohlídek obcí, realizovaných prostřednictvím 

aplikace Google Street View a další data použitá v rámci práce.  

Formuláře používané v realizovaném výzkumu, ukázková případová studie a další 

dokumenty a doplňující informace jsou v příloze práce v kap. 17. 
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3. Používané zkratky a pojmy 

3.1. Význam použitých zkratek 

ČR ........................ Česká republika 

ČSÚ ...................... Český statistický úřad 

EK ........................ Evropská komise (European Commission) 

EU ........................ Evropská unie (European Union) 

FSV UK ............... Fakulta sociálních věd University Karlovy v Praze 

LEADER .............. Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale 

(propojení venkovské ekonomiky a rozvojových akcí) 

MAS ..................... Místní akční skupina (více viz kap. 3.2.2 a přílohy č. 77 a 78) 

NS MAS ............... Národní sít Místních akčních skupin 

MMR .................... Ministerstvo pro místní rozvoj 

MPO ..................... Ministerstvo průmyslu a obchodu 

MPSV ................... Ministerstvo práce a sociálních věcí 

MSP ..................... Malý a střední podnik 

MZe ...................... Ministerstvo zemědělství 

NUTS ................... Nomenclature des Unites Territoriales Statistique (Nomenclature of 

Units for Territorial Statistics). Statistická územní jednotka pro účely 

vzájemného srovnání jednotlivých zemí EU. 

OOS ..................... Organizace občanského sektoru 

ORP  ..................... Obec s rozšířenou působností 

OECD  .................. Organisation for Economic Co-operation and Development  

(Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj) 

PEF ČZU .............. Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze 

POV ..................... Program obnovy venkova 

PRV ...................... Program rozvoje venkova 

SDH ..................... Sbor dobrovolných hasičů 

SMOČR ............... Svaz měst a obcí České republiky 

SPOV ................... Spolek pro obnovu venkova 
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3.2. Vymezení používaných pojmů 

3.2.1. Venkov 

Pojem „venkov“ je jeden z klíčových výrazů používaných v rámci celé práce. Objevuje 

se jak v samotném názvu práce ve spojení „venkovské obce“, tak se s ním operuje i dále 

v textu. Nevýhodou je, že tento pojem není v českém prostředí jednoznačně vymezen. 

Různí autoři používají různé definice, někdy je pro vymezení pojmu použito 

charakteristiky počtu obyvatel v obci, někdy hustota obyvatel, někdy kombinace těchto 

faktorů. Někteří autoři používají pro vymezení pojmu zcela jiné charakteristiky 

a to i kvalitativního typu, někdy je využívání negativního vymezení „venkov je to, 

co není město“, někteří autoři se snaží o komplexnější definice. Např. Velký 

sociologický slovník uvádí tuto definici venkova: „obydlený prostor mimo městské 

lokality tradičně charakterizovaný orientací na zemědělství a menší hustotou obyvatel, 

ale i jiným způsobem života, většinou propojeným s přírodou, a také jinou sociální 

strukturou ve srovnání s městem“. (VELKÝ SOCIOLOGICKÝ SLOVNÍK 1996) 

Definiční rozrůzněnost tohoto pojmu výstižně popisuje Škrabal: „Existuje řada různých 

definic venkova, kritérií a pohledů lišících se dle účelu, pro který je daná definice 

využívána. Odlišně definují venkov geografové, krajináři, statistici, urbanisté 

i sociologové a další odborníci.“ (ŠKRABAL 2006) Problémy s vymezením pojmu 

venkov uvádí GaREP jako jeden z paradoxů rozvoje venkova, který přispívá k tomu, 

že se venkov potýká s nedostatečným společenským uznáním a také s nepochopením 

rozvojových představ. (BÍNEK a kol. 2010b)  

Různými definicemi venkova se poměrně podrobně zabývá např. Maříková, která 

popisuje různé přístupy k vymezení venkova respektive venkovských obcí a to včetně 

vztahu na další související pojmy: venkovský region a venkovský prostor. Uvádí možná 

subjektivní i objektivní vymezení, kvantitativní i kvalitativní přístup. Zmiňuje též různé 

typologie venkovského prostoru, srovnává počty obcí dle různých pohledů a definic. 

Např. uvádí, že 83,6 % (5 226 obcí) má méně než 2 000 obyvatel a hustotu obyvatel 

nižší než 150 obyv./km
2
 a 76,2 % (4 763 obcí) má méně než 2 000 obyvatel a hustotu 

obyvatel nižší než 100 obyv./km
2
, tzn. o cca 500 obcí méně. (MAŘÍKOVÁ 2005) 

Český statistický úřad uvádí šest variantních přístupů k definování venkova, přičemž 

pro každou variantu vyčísluje počet obcí, které zahrnuje: 

1.) Venkovským prostorem jsou všechny obce s velikostí do 2 000 obyvatel. 

2.) Venkovským prostorem jsou všechny obce s velikostí do 1 000 obyvatel a dále obce 

s velikostí do 3 000 obyvatel, které mají hustotu zalidnění menší než 100 obyvatel/km
2
. 
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3.) Venkovským prostorem jsou všechny obce s velikostí do 1 000 obyvatel a dále obce 

s velikostí do 3 000 obyvatel, které mají hustotu zalidnění menší než 150 obyvatel/km
2
. 

4.) Venkovským prostorem jsou všechny obce, které nemají statut města. 

5.) Venkovským prostorem jsou všechny obce, které nejsou obcemi s pověřeným 

obecním úřadem a nemají statut hlavního města. 

6.) Venkovským prostorem jsou všechny obce s velikostí do 2 000 obyvatel mimo obcí 

v zázemí krajských měst.  

Dle jednotlivých přístupů ČSÚ tak do definice venkova spadá 5 324 až 5 860 obcí, 

ve venkovských obcích žije 2 442 517 až 3 523 510 obyvatel a venkovský prostor 

zaujímá 73,5 až 80,6 % rozlohy ČR. (ČSÚ 2008) 

Pro mezinárodní srovnání venkovských regionů je důležitá definice OECD, která 

vychází z hustoty obyvatel na km
2
. Dle této metodiky jsou za venkov považována sídla 

s hustotou obyvatel nižší než 150 obyvatel na km
2
 a každý region úrovně NUTS 3 

(kraje) je zařazen do jedné ze tří kategorií 

 převážně venkovské regiony (PR
1
) jsou takové regiony, kde více než 50 % 

obyvatel žije ve venkovských obcích, tj. v obcích s hustotou nižší než 150 

obyvatel/km
2
 (v ČR pouze kraj Vysočina) 

 významné venkovské regiony (IN
2
) jsou takové regiony, kde ve venkovských 

obcích žije 15 až 50 % obyvatel (ostatní kraje v ČR kromě hlavního města 

Prahy) 

 převážně městské regiony (PU
3
) jsou takové regiony, kde ve venkovských 

obcích žije méně než 15 % obyvatel (v ČR pouze hlavní město Praha) 

(OECD 2009) 

I přes značnou snahu mnohých autorů o různé komplexní a výstižné definice pojmu 

venkov – ve své diplomové práci jsem zformuloval následující definici venkova: 

„Venkov je komunita lidí, žijících na území mimo městská sídla, se společnou historií, 

tradicí a zvyklostmi.“ (SKÁLA 2009) – se v tuzemské praxi nejvíce používá kritérium 

velikosti obce (počet obyvatel v obci) jako jednoznačné a relativně jednoduché 

kritérium.  

                                                 

1
 Predominantly Rural 

2
 Intermediate 

3
 Predominantly Urban 
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V různých politikách se používají velikostní hranice 500, 1 000 a 2 000 obyvatel 

pro obce, do kterých jsou směrována konkrétní intervenční opatření. Např. Program 

rozvoje venkova, jak už z názvu vyplývá program, který se zaměřuje na venkovské 

obce, se zaměřuje především na obce o velikosti do 2 000 obyvatel. Dle (PAVLÍK 

2005) může mít tato velikostní hranice kořeny ve Francii, kde byla v 19. století tato mez 

poprvé použita při sčítání lidu a v některých tamějších regionech tato velikost 

pro vymezení venkovských obcí zůstává dosud.  

Jelikož zákon o obcích uvádí, že městem mohou být obce od 3 000 obyvatel (Zákon 

č. 128/2000 Sb.: § 3), na základě definování protikladností můžeme tvrdit, 

že venkovské obce jsou obce do 3 000 obyvatel. I když má tento logický přístup 

nedostatek v tom, že ne všechny obce nad 3 000 obyvatel jsou městy a tudíž při použití 

čisté definice protikladnosti by bylo nutné za venkovské obce považovat i obce 

nad 3 000 obyvatel, které nejsou městem, v praxi by použití této čisté logiky bylo 

poměrně obtížné. 

Jelikož rozdíl v celkovém počtu obcí není při různých definicích venkova příliš výrazný 

a z pohledu zaměření této práce je tento rozdíl zanedbatelný, přikloňuji se v této práci
4
 

k relativně jednoduché a jednoznačné definici, kdy za venkovské obce považuji 

všechny obce s nejvýše 3 000 obyvateli. Stejný přístup volí ve svých výzkumech např. 

i PERLÍN 2010.  

Pojmy „malé obce“, „venkovské obce“ a „venkov“, které se objevují v této práci, 

používám jako synonyma. Různá specifika malých obcí např. malých obcí v blízkosti 

velkých center, které mají spíše charakter příměstských zón, než venkova, jsou 

pak zohledněna v samotném metodickém přístupu. Na tato specifika je v konkrétních 

pasážích práce upozorněno. 

 

3.2.2. Potenciál 

V názvu práce i samotném předmětu zkoumání se objevuje též pojem „potenciál“, který 

je používán ve spojení „rozvojový potenciál“. Potenciál je možné vymezit třemi 

charakteristikami: 

 Kapacita (angl. Capacity) 

 Dispozice (angl. Propensity) 

                                                 

4
 Na rozdíl od některých svých předchozích prací, kde venkovskou obec definuji jako obec do 2 000 

obyvatel. 
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 Schopnost (angl. Capability) (SCHEFFLER 1986) 

Potenciál je sledován v mnoha různých oborech: fyzika, chemie, medicína, biologie, 

atd. V sociálních vědách a v kontextu předmětu zkoumání této práce je možné mluvit 

o tzv. „sociálním potenciálu“, který se popisuje jako „… schopnost a síla místního 

společenství nějakého územního celku (např. obce, města, kraje, státu) vykonávat 

všechny důležité činnosti zajišťující jeho přežívání a rozvoj.“ (ZICH 2006:7) 

V rámci realizovaného výzkumu hledám způsob měření kapacity obcí a pojmenování 

nutných dispozic ke schopnosti vytvořit takové podmínky života v obci, které vedou 

k nárůstu počtu obyvatel v obci či alespoň k zabránění úbytku počtu obyvatel. 

Rozvojový potenciál je chápán jako potenciál, který dává předpoklady dalšího rozvoje 

obce, tzn. zlepšování podmínek pro zvyšování kvality života místních obyvatel. 

Za rozvojový potenciál v této práci a ve skladbě vytvořeného indexu považuji jakékoliv 

dispozice, schopnosti a kapacitu, které mohou vést k pozitivní změně oproti stávajícímu 

stavu. Tzn. obec, jejíž výchozí charakteristiky nejsou uspokojivé (např. pokles počtu 

obyvatel, nedostatečná infrastruktura) může mít vysoký rozvojový potenciál, pokud 

hodnoty sledovaných charakteristik mají předpoklady zabránění dalšího zhoršování 

situace v obci. 

 

3.2.3. Místní akční skupina (MAS) 

V práci jsou zmiňovány i Místní akční skupiny (zkráceně „MAS“), což je specifický typ 

organizací, právnických osob (zpravidla o.s. nebo o.p.s.), které vznikají v souladu 

s čl. 61 až 65 Nařízení Rady ES 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského 

zemědělského fondu pro rozvoj venkova a pracující metodou LEADER. Základní 

charakteristikou MAS je to, že sdružují zástupce soukromého, neziskového a veřejného 

sektoru, přitom zástupcí veřejného sektoru musí být v organizaci a v rozhodovacích 

orgánech v menšině. Dle údajů Národní sítě MAS bylo v roce 2008 v ČR 159
5
 místních 

akčních skupin, které operovaly na území 59 378 km
2
, tj. cca 70 % území ČR, 

na kterém žilo cca 4,5 mil. obyvatel, tj. cca 40 % populace ČR. Průměrná hustota 

obyvatel v regionech MAS byla cca 75 obyvatel/km
2
. K 31. 12. 2012 bylo v NS MAS 

sdruženo 138 MAS. 

 

                                                 

5
 V současné době existuje dle neoficiálních sdělení představitelů NS MAS cca 170 MAS. 
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3.2.4. LEADER 

Pojem MAS velmi úzce souvisí s pojmem LEADER, což je acronym, který vychází 

z francouzského „Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale“ 

a znamená: propojení venkovské ekonomiky a rozvojových akcí. Jedná se o specifickou 

metodu strategického vládnutí uplatňovanou na mikroregionální úrovni. Základním 

principem této metody je institucionalizovaná spolupráce veřejného a soukromého 

sektoru, přičemž základní podmínka je, že soukromý sektor musí mít na rozhodovací 

úrovni minimálně 50 % podíl ze všech zapojených subjektů. Touto metodou se tvoří 

strategické programy, které pokrývají několik klíčových oblastí daného regionu 

o velikosti 10 tis. – 100 tis. obyvatel, na kterých se významní místní aktéři shodli. 

Nositelem strategií LEADER jsou MAS, které v zemích EU dostávají na realizaci takto 

vytvořených programů finanční prostředky z veřejných zdrojů, které pak samy rozdělují 

mezi místní subjekty. 

Tato metoda byla poprvé použita v programovacím období Evropské unie 1991 – 1995 

v rámci tzv. Leader I iniciativy a má tak v EU již více než 20 letou historii.  

 

3.2.5. Mikroregion 

Mikroregion je definován jako územní celek, který je tvořen soustavou venkovských 

obcí s horní hranicí počtu obyvatel 2 000 – 5 000, jež jsou charakterizovány 

vzájemnými interakcemi danými hierarchizovanou správní a funkční strukturou 

a vzájemnými osobními vztahy jeho obyvatel. (ŠKRABAL a kol. 2006) 

 

3.2.6. Politika  

V celé práci se poměrně často vyskytují pojmy politika, politiky, veřejné politiky a další 

kombinace těchto pojmů. Jelikož je možné, že tuto práci budou číst i osoby mimo 

klasický veřejně-politický obor, je vhodné stručně vysvětlit i tyto pojmy. 

Český pojem politika, v kontextu v jakém jej používám v této práci, vychází 

ze zažitého anglického pojmu „policy“, který označuje jednotlivé konkrétní politiky, 

které se daného předmětu zkoumání dotýkají. Vzhledem k předmětu práce se může 

jednat především o regionální politiky na jednotlivých úrovních, které v rámci 

víceúrovňového vládnutí rozlišujeme. Na úrovni EU se jedná např. o Nařízení Rady 

(ES) č. 1698/2005, o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu 

pro rozvoj venkova, Rozhodnutí Rady (ES) č. 144/2006, o strategických směrech 

Společenství pro rozvoj venkova, apod. Na národní úrovni ČR se pak jedná 
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např. o Strategii regionálního rozvoje České republiky nebo Program rozvoje venkova. 

Komplexní přehled vývoje regionálních politik v Evropském a tuzemském prostoru za 

posledních 60 let je uveden v kap. 6.1. Na regionální úrovni jsou odpovídajícími 

politikami jednotlivé Programy rozvoje kraje, Strategie mikroregionu, Strategie 

LEADER, apod.  Metodika představená v rámci této práce má ambici být pomocným 

nástrojem při tvorbě a realizaci těchto politik. 

Pojem „policy“ obvykle doprovází i pojem „polity“, který je vnímán jako celkové 

politické prostředí, určitý rámec, ve kterém se daná veřejná politika pohybuje. 

V předmětu této práce se jedná především o Ústavu ČR, která vymezuje základní 

územní členění v ČR a základní povinnosti obcí. Dále to je pak zákon č. 128/2008 Sb., 

o obcích a další zákonné a podzákonné předpisy, které vymezují pravomoci 

a povinností obcí v jednotlivých oblastech. Kompletní výčet všech předpisů, které 

se nějak týkají krajů a obcí, je v příloze této práce v kap. 17.1. 

Třetím souvisejícím pojmem je „politics“, který se opisuje slovy „tvorba politiky“. 

Označuje způsob, případně proces, jak jednotlivé veřejné politiky vznikají. Co ovlivňuje 

tyto procesy v případě venkovských obcíž tato práce částečně zachycuje.  

 

3.2.7. Další pojmy 

Ve zpracovaných případových studiích (viz soubory na přiloženém CD), které využívají 

mimo jiné i data z ČSÚ, jsou v tabulkách použity specifické pojmy: bytová domácnost 

a cenzová domácnost. 

„Bytovou domácnost (BD) tvoří osoby žijící společně v jednom bytě. 

Cenzová domácnost (CD) je tvořena z osob společně bydlících v jednom bytě 

na základě jejich příbuzenských nebo jiných vztahů v rámci jedné hospodařící 

domácnosti. Je to základní jednotka, která se dále nečlení. Rozlišují se čtyři základní 

typy cenzových domácností:  

1. domácnost rodinná - úplná rodina (manželský pár resp. soužití druha a družky - 

tzv. faktické manželství - bez dětí nebo s dětmi)  

2. domácnost rodinná - neúplná rodina (jeden z rodičů s alespoň jedním dítětem)  

3. vícečlenná nerodinná domácnost (dvě nebo více osob příbuzných i nepříbuzných, 

společně hospodařících, které netvoří rodinnou domácnost)  

4. domácnost jednotlivce“ (ČSÚ 2001) 
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4. Cíle práce, hypotézy, výzkumné otázky 

Globálním cílem této práce je připravit teoreticky a empiricky podloženou metodiku, 

která bude využitelná při tvorbě, implementaci a hodnocení politik týkajících 

se venkova. Navržená metodika by měla pomoci k přesnějšímu zacílení politik 

na hlavní problémy konkrétních obcí a tím přispět ke zvýšení efektivity využití 

prostředků vynakládaných z veřejných zdrojů na podporu venkova. 

Specifickými cíli práce pak jsou vytvoření klasifikace venkovských obcí dle jejich 

rozvojového potenciálu, nalezení kvantitativních a kvalitativních ukazatelů, dle kterých 

mohou být jednotlivé obce do této stupnice zařazovány a ověření správného nastavení 

této klasifikace na vybraném vzorku obcí. Předložená práce má též ukázat, jak mohou 

být dle této klasifikace politiky diverzifikované. 

Mým výchozím záměrem je při této klasifikaci jako jedno z  hledisek uplatnit sociální 

kapitál, neboť jak naznačily předchozí výzkumy mé i jiných výzkumných týmů, právě 

sociální kapitál může být faktorem, který nad rámec vnějších okolností ovlivňuje vývoj 

obce či daného regionu a jako takový není dosud zcela prozkoumán. 

Součástí realizovaného výzkumu je proto též hledání vhodných nástrojů na měření 

sociálního kapitálu na úrovni malých obcí a ověření, zda a jakým způsobem sociální 

kapitál ovlivňuje schopnost konkrétních obcí řešit místní problémy a jaký má vliv 

na rozvojový potenciál obcí.  

Pro takto dekomponovaný cíl práce pak formuluji následné výzkumné otázky: 

1. Čím jsou způsobeny rozdíly ve vývoji srovnatelných venkovských obcí? 

2. Je v rozvíjejících se obcích vyšší úroveň sociálního kapitálu než v obcích 

stagnujících?  

3. Jaké nástroje na měření sociálního kapitálu jsou pro úroveň malých obcí 

vhodné? 

3.1. V jakém poměru a rozsahu by mělo být sledování individuálního 

a kolektivního sociálního kapitálu? 

3.2. Jakými opatřeními je možné ovlivnit úroveň sociálního kapitálu v malých 

obcích? 

V rámci výzkumu pracuji se dvěma hlavními hypotézami, které jsem zformuloval již 

v úvodu práce na základě stávajících poznatků a použitých teorií. Hypotézy byly 

tvořeny s ohledem na jejich testovatelnost a možnost falsifikace. (POPPER 1997) Byť 

tato práce využívá poznatků smíšeného výzkumu, větší část je kvalitativního charakteru, 
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který slouží spíše k vytváření nových hypotéz, než k jejich dokazování. 

(DISMAN 2002) Proto případné závěry práce vedoucí „pouze“ k přeformulování 

úvodních hypotéz, nikoliv k jejich jednoznačnému potvrzení či vyvrácení, je možné 

považovat za relevantní výstup práce.  

H1: „Sociální kapitál je klíčovým faktorem, který umožňuje efektivní řešení problémů 

venkovských obcí.“ 

Tato hypotéza vychází z teorie sociálního kapitálu a její aplikace Putnamem, který 

dochází k závěru, že stejně jako fyzický a lidský kapitál, i sociální kapitál může 

zvyšovat produktivitu. A to nejen jedinců disponujících odpovídající mírou sociálního 

kapitálu, ale i celých komunit. (PUTNAM 2001) V knize Better Toggether Putnam 

uvádí 12 případových studií, jak sociální kapitál pomohl vyřešit dlouhodobé a do té 

doby těžko řešitelné problémy v různých komunitách. (PUTNAM, FELDSTEIN 2003) 

K podobným závěrům dochází i další autoři. (LIN 2001, ISHAM 2002) 

Aby bylo možné tuto hypotézu lépe testovat, dekomponoval jsem ji do dvou 

sub hypotéz, které naznačují i vazbu na zamýšlenou klasifikací obcí.  

H1.1: „Obce s vyšší hladinou sociálního kapitálu řeší své problémy rychleji než obce 

s nižší hladinou sociálního kapitálu.“ 

H1.2: „Obce s vyšší hladinou sociálního kapitálu řeší své problémy s nižšími 

finančními náklady než obce s nižší hladinou sociálního kapitálu.“ 

Tyto sub hypotézy též vycházejí z teorie sociálního kapitálu a popsaných příkladů 

využití sociálního kapitálu při přijímání nových zaměstnanců. (FERNANDEZ, 

CASTILLA 2001, MARSDEN 2001) Náklady na přijímání a zapracování zaměstnanců 

osobně doporučených managementu společnosti byly nižší než náklady na zaměstnance 

přijímané klasickým širokým výběrovým řízením. Podobně se uvádí, že bohaté 

prosperující firmy disponují více kontakty než firmy chudší. (ISHAM 2002) Obdobně 

pak lidé s bohatší sociální sítí rychleji nacházejí nové zaměstnání. (PUTNAM 2001) 

Lidský a sociální kapitál jsou dle některých autorů vzájemně komplementární veličiny, 

které způsobují, že někteří lidé jsou úspěšnější než druzí, že někteří vydělávají vyšší 

objem finančních prostředků než ti, kteří mají nižší hladinu lidského a sociálního 

kapitálu. (BURT in LIN 2001) Uvedená hypotéza předpokládá, že podobné principy 

je možné nalézt nejen na pracovně-právní rovině, ale i na úrovni řešení problémů obcí.  

Pokud budou obě tyto sub hypotézy potvrzeny, je možné předpokládat, že byla 

potvrzena i hlavní hypotéza, neboť rychlejší a ekonomicky úspornější řešení problémů 

můžeme považovat za efektivnější přístup než v případě delšího a dražšího řešení. 
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A pokud se podaří prokázat, že tento efektivnější přístup způsobuje sociální kapitál, 

je možné jej označit za klíčový faktor při řešení problémů. 

H2: „V obcích s nízkým sociálním kapitálem by měly být primárně realizovány 

aktivity posilující sociální kapitál a až následně pak projekty většího investičního 

charakteru.“ 

K tomuto závěru dochází Jonathan Isham na příkladech rozvojových projektů 

na Srí Lance a v Indonésii. (ISHAM 2002) Investice v oblastech s nízkým sociálním 

kapitálem nebyla efektivně využita. Naopak, pokud byl dříve posílen sociální kapitál 

místní komunity, investice následně měla mnohem větší dopady. Pro ověření 

či falsifikaci hypotézy bude klíčové, do jaké míry se podaří sociální kapitál na úrovni 

obcí kvantifikovat.  

Na obr. 1 je znázorněna souvztažnost mezi cíli výzkumu, výzkumnými otázkami, 

vytčenými hypotézami, použitými teoriemi a vazbou na problémy malých obcí.  

Globální cíl práce již ze své podstaty vychází z teorie vládnutí. Formulace a realizace 

politik, které konsensuální formou respektují zájmy různých aktérů a to v dlouhodobě 

udržitelné formě, je principem strategického vládnutí. Předložená práce by měla 

naznačit, jak politiky dotýkající se venkova zacilovat. Globální cíl je následně 

dokomponován do specifických cílů, na které navazují položené výzkumné otázky. 

Úvodní hypotézy ukazují směr, kterým je výzkum zaměřen.  

Pro samotný výzkum je klíčová teorie sociálního kapitálu, ze které vychází i formulace 

hypotéz a některých výzkumných otázek. S teorií sociálních sítí a sítí tvorby politik 

pracuji v úzkém propojení s teorií sociálního kapitálu. Dále do metodologického 

konceptu vstupuje i teorie politického cyklu, která je využívána též v kontextu teorie 

sociálního kapitálu. Teorie vládnutí a teorie byrokracie stojí relativně samostatně. V této 

práci mají významnou roli v metodologickém uchopení výzkumného designu 

a při interpretaci zjištěných poznatků. Zvažoval jsem i zapojení teorie regionálního 

rozvoje. Byť zaměření této práce s teorií regionálního rozvoje souvisí, její praktické 

uplatnění v rámci práce se ukázalo nadbytečné. Aktivnější využití této teorie by vedlo 

buď k výraznému zúžení zaměření práce (zvolení jednoho aspektu rozvoje, na který 

by bylo nutné se zaměřit) anebo naopak k nadměrnému rozšíření záběru práce 

(promítnutí poznatků do jednotlivých směrů teorie regionálního rozvoje). Jelikož 

pro naplnění cílů práce není tato teorie nezbytná, přenechávám uplatnění této teorie 

v kontextu rozvojového potenciálu obcí dalším výzkumníkům.  
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Obr. 1: Vztah mezi problémem, cíli výzkumu, výzkumnými otázkami, hypotézami a teoriemi 

 

Zdroj: Autor 
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5. Vymezení problému 

5.1. Počty zainteresovaných obcí a obyvatel 

K 1. 1. 2012 bylo v České republice 6 251 obcí. (ČSÚ 2013) V těchto obcích žilo 

celkem 10 505 445 obyvatel. Cca 93 % všech těchto obcí, 5 804 obcí, je velikostní 

kategorie obcí s maximálně 3 000 obyvateli a žije v nich cca 32 % obyvatel ČR, 

tj. 3 372 162 obyvatel. Oproti roku 2010 se počet obcí s nejvýše 3 000 obyvateli zvýšil 

o šest a je tak stále na prakticky stejné úrovni. Katastry těchto obcí zaujímají cca 80 % 

rozlohy ČR. Můžeme tak konstatovat, že problematika venkovských obcí se týká 93 % 

všech obcí v ČR, téměř třetiny tuzemské populace a více než tří čtvrtin území České 

republiky. Podrobnější kvantifikace obcí je v následující tabulce, graficky 

pak v následujících dvou grafech. V grafech je plnou čarou zvýrazněna výseč týkající 

se obcí velikostní kategorie nad 3 000 obyvatel, tj. obcí mimo záběr tohoto výzkumu. 

Tab. 1: Detailnější kvantifikace malých obcí 

Velikostní 

kategorie 

obce: 

Do 500 

obyvatel 

501 – 1 000 

obyvatel 

1 001 – 

2 000 

obyvatel 

2 001 – 

3 000 obyv. 

Celkem 

 Počet % Počet % Počet % Počet % Počet % 

Počet 

obcí: 
3 488 56 1 363 22 727 12 226 4 5 804 93 

Počet 

obyvatel: 
841 558 8 961 418 9 1 017 529 10 551 657 5 3 372 162 32 

Zdroj dat: ČSÚ 2003, výpočty: autor  

 

Z těchto čísel a zejména z grafů 1 a 2 je patrné, že nejvíce obcí je v ČR v kategorii 

do 500 obyvatel a nejvíce obyvatel žije v obcích s více, než 3 000 obyvateli. 

Z grafu 3 je vidět, že Česká republika má velkou tradici velkého počtu malých obcí. 

V 60. – 80. letech 20. století byly podnikány administrativní zásahy z centrální úrovně 

redukující počet samosprávných obcí, čímž bylo dosaženo téměř třetinového počtu obcí 

oproti předválečnému stavu. Nicméně po uvolnění v 90. letech 20. století se řada 

obyvatel svobodně rozhodla pro opětovnou samostatnost a došlo k rozpadu řady 

střediskových obcí na menší samosprávné jednotky. Celkový počet obcí se pak ustálil 

na počtu cca 6 200 obcí, který se za posledních deset let téměř nezměnil. 
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Graf 1: Počet obcí v jednotlivých velikostních kategoriích obcí 

 

Zdroj dat: ČSÚ 2003, graf autor  

 

Graf 2: Počet obyvatel v jednotlivých velikostních kategoriích obcí 

 

Zdroj dat: ČSÚ 2003, graf autor  
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Graf 3: Historický vývoj počtu obcí dle jednotlivých velikostních kategorií obcí 

Zdroj: Skála 2009  

 

Graf 4: Historický vývoj počtu obyvatel v obcích dle jednotlivých velikostních kategorií obcí 

Zdroj: Skála 2009 

Ze srovnání dat z grafu 2 a 4 je zřejmé, že počet obyvatel malých obcí je již od 80. let 

téměř konstantní respektive dochází spíše k menšímu nárůstu počtu obyvatel v menších 

obcích. V roce 2001 žilo v obcích o velikosti do 2 000 obyvatel 2 665 860 osob 
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(ČSÚ 2009) a v roce 2011 žilo v této velikostní kategorii obcí 2 820 505 (ČSÚ 2013), 

jedná se tak o nárůst 154 645 osob, tj. o téměř 6 % oproti roku 2001. Neplatí 

tak všeobecně rozšířený mýtus, že u nás dochází k vylidňování venkova a lidé postupně 

odcházejí bydlet do měst. Z podrobnějších geografických analýz, kterými se zabývá 

řada autorů, vyplývá, že skutečně u nás jsou obce, ve kterých obyvatel ubývá 

a to ve prospěch malých obcí v zázemí velkých měst nebo měst samotných. Ale existují 

i obce v odlehlejších oblastech, tzv. vnitřní periferie (MUSIL, MÜLLER 2008, 

PERLÍN, KULDOVÁ 2008), kde je počet obyvatel konstantní, případně tam narůstá. 

Právě oblastitzv. vnitřní periferie a jevu, kdy srovnatelné obce zaznamenávají zcela 

odlišný vývoj, využívá tato práce. 

MAJEROVÁ uvádí, že rozložení věkové struktury venkovského obyvatelstva není 

homogenní. Existují značné rozdíly na všech úrovních: v rámci krajů, okresů, i menších 

územních jednotek. „Nejsou výjimkou obce složené z několika sídel, kdy v některých 

sídlech je věková struktura výrazně regresivní, v jiných naopak progresivní. Důvodem 

nebývá jen jeden faktor, např. vyšší koncentrace investic jen do určitého sídla 

či výhodnější podmínky pro bydlení, ale souhra více faktorů.“ (MAJEROVÁ 2000) 

 

5.2. Historický kontext 

Občané venkova byli od konce 18. století až do současnosti v několika vlnách vystaveni 

zásadním vnějším vlivům, které nemohli zcela ovlivnit: hospodářská krize, první 

a druhá pozemková reforma, násilná kolektivizace, nedokončené restituce. Některé tyto 

vlivy měly i zásadní dopad na utváření sociálních struktur a vazeb místních obyvatel 

na region, kde nyní žijí. Na konci 19. století velká část obyvatel emigrovala, další 

zásadní změna sociálního složení venkova (zvláště v pohraničí) proběhla po 2. světové 

válce a do sociálních vazeb silně zasáhla i násilná kolektivizace v 50. letech 20. století. 

(MAJEROVÁ 2000) Od 90. let 20. století dochází k fenoménu suburbánní výstavby 

v okolí velkých měst, která zásadním způsobem mění demografickou skladbu i tradiční 

životní rytmus malých obcí, v jejichž katastru taková výstavba probíhá. 

(SÝKORA 2003) Při zkoumání venkova je nutné tento historický kontext vnímat, neboť 

i současná generace obyvatel jím je ovlivněna. Jinak svoji situaci a způsoby možných 

řešení vnímají potomci těch, kteří byli obětí násilné kolektivizace, jinak ti, kteří osídlili 

opuštěné pohraničí po 2. světové válce, jinak ti, kteří obývají „satelity“ v zázemí 

velkých měst, atd. Tyto vlivy jsou geograficky nerovnoměrně rozšířené a způsobují 

regionální rozdíly mezi obcemi obdobné velikosti ležícími v různých částech ČR.  

javascript:openAuthorsDetails('7723e320-f32b-4aa9-ba79-94cbe6fcc11f');


Disertační práce 

- 28 - 

5.3. Prostorová rozrůzněnost venkova 

Skupina obcí do 3 000 obyvatel tak není v rámci ČR homogenní. Nejedná se jen 

o velikostní rozrůzněnost, viz grafy 1 a 2, ale jak vyplývá z předchozí kapitoly 

i o prostorovou rozrůzněnost. Vnější i vnitřní podmínky obcí se v různých částech ČR 

mění a to také z důvodu různého historického a kulturního pozadí. Popsáním těchto 

regionálních disparit se zabývá řada výzkumných týmů. Např. prof. Musil popsal 

fenomén tzv. vnitřní periferie zahrnující regiony ve vnitrozemí ČR, které trpí určitými 

negativními charakteristikami, viz obr. 2. 

Obr. 2: Periferní území, metropolitní území, regionální centra a ostatní území dle Musil, Müller 

Zdroj: Převzato z Musil, Müller 2008  

 

V podobném směru pak území ČR zkoumá Perlín, který od vnitřní periferie přešel 

k osmi typologickým typům českého venkova, viz obr. 3.  
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Obr. 3: Typologie českého venkova dle Perlína a kol. 

 

Zdroj: Převzato z Perlín a kol. 2012  

Byť podmínky v každém z těchto regionů respektive subregionů jsou v řadě ohledů 

odlišné, problémy, se kterými se tyto obce potýkají, jsou obdobné. To naznačilo též mé 

dřívější šetření realizované mezi starosty obcí o velikosti do 2 000 obyvatel (N = 506). 

(SKÁLA 2009) Liší se především intenzita jednotlivých problémů v konkrétních 

regionech, prostředky a nástroje, které mají jednotliví starostové k dispozici. 

Za nejvíce specifické považuji obce v okolí velkých měst, které Perlín nazývá 

Rozvojovým venkovem, do kterého zahrnuje přes tisíc malých obcí. V těchto obcích 

zpravidla dochází k výraznému nárůstu obyvatel, kteří ovšem z velké části pracují 

v blízkém městě a ve velké míře využívají i jeho infrastrukturu. (PERLÍN 2012)  I zde 

však hraje roli sociální kapitál, který je možné zkoumat ve vztahu původních obyvatel 

(„starousedlíků“) a nových obyvatel bydlících často v nové satelitní zástavbě. 

Při výběru obcí do případových studií je však nutné zvolit metodiku výběru tak, aby 

podrobně zkoumané obce patřily mezi ty, které jsou minimálně ovlivňovány vnějšími 

vlivy, tj. musí se jednat o obce spadající spíše do kategorie „vnitřní periferie“ 

dle Musila nebo typu venkova „nerozvojového sousedského venkova“ dle Perlína.  
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5.4. Legislativní ukotvení (polity) 

Ústava ČR definuje obce jako základní územní samosprávné celky a kraje jako vyšší 

územní samosprávné celky, přičemž obec je vždy součástí vyššího územního 

samosprávného celku. (články 99 a 100, Ústavního zákona číslo 1/1993 Sb.) Ústava ČR 

dále stanoví, že „Územní samosprávné celky jsou územními společenstvími občanů, 

která mají právo na samosprávu“ (článek 100, odst. (1) Ústavního zákona číslo 1/1993 

Sb.) S ohledem na zaměření této práce jsou důležitá ještě zejména následující 

ustanovení Ústavy ČR: „Obec je samostatně spravována zastupitelstvem.“ (článek 101, 

odst. (1) Ústavního zákona číslo 1/1993 Sb.), „Územní samosprávné celky jsou 

veřejnoprávními korporacemi, které mohou mít vlastní majetek a hospodaří podle 

vlastního rozpočtu.“ (článek 101, odst. (3) Ústavního zákona číslo 1/1993 Sb.), „Stát 

může zasahovat do činnosti územních samosprávných celků, jen vyžaduje-li to ochrana 

zákona, a jen způsobem stanoveným zákonem.“ (článek 101, odst. (4) Ústavního zákona 

číslo 1/1993 Sb.) 

Podrobněji jsou pak povinnosti obcí stanoveny zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích 

a krajů zákonem č. 129/200Sb., o krajích. Základní povinností obcí je pečovat 

o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. Při plnění svých úkolů 

chrání též veřejný zájem. (§ 2, odst. (2), zák. č. 128/2000 Sb.) Podrobněji 

o povinnostech a možnostech obcí včetně způsobů rozhodování a pravomocí 

jednotlivých jejich orgánů viz SKÁLA 2011: 31 - 38. Z legislativního vymezení 

vyplývá, že nejvyšší nároky jsou kladeny na starosty obcí a tyto nároky ještě narůstají 

u těch obcí, které nemají ustanovenu Radu obce, což je naprostá většina malých obcí.  

Na zabezpečování činností obcí má také vliv smíšený systém výkonu veřejné správy, 

který byl v ČR začátkem 21. století zaveden. Tzn. obce vykonávají samosprávné 

činnosti v rámci své samostatné působnosti, ale i některé činnosti z oblasti výkonu státní 

správy v tzv. přenesené působnosti. Viz § 7, odstavce (1) a (2), zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích. Z tohoto zákona je citováno i dále. 

Do samostatné působnosti obcí mohou státní orgány a orgány krajů zasahovat 

pouze tehdy, vyžaduje-li to ochrana zákona, a jen způsobem, který zákon stanoví. 

(§ 7, odstavec (1)) Pro výkon samostatné působnosti mohou obce zakládat a zřizovat 

právnické osoby a organizační složky obce. (§ 35a) V praxi se jedná především 

o základní a mateřské školy, příspěvkové organizace zabývající se poskytováním 

sociálních služeb apod. Jako zvláštní orgán obce může být zřízena obecní policie.  



Disertační práce 

- 31 - 

Státní správa, tj. přenesená působnost, může být obci svěřena pouze zákonem, 

ve kterém musí být předmět přenesené působnosti přesně a explicitně uveden. (§ 7, 

odstavec (2) a § 8) 

Tato práce je zaměřena na aktivity obce, které mohou obce vykonávat v rámci své 

samostatné působnosti. Ty jsou však do určité míry limitovány i činnostmi 

vykonávanými v přenesené působnosti z důvodu sdílení pravomocí a kompetencí 

pracovníků v malých obcích. Zahlcení agendou v přenesené působnosti může vést 

k nedostatku času na aktivity v samostatné působnosti, které jsou v zákoně o obcích 

formulovány velmi volně. 

 

5.5. Objem financí 

Velký počet malých obcí má přímou vazbu na objem financí, které jsou nezbytné 

na jejich správu. Každá samosprávná jednotka musí mít ze zákona starostu, 

místostarostu a minimálně pětičlenné zastupitelstvo. (Zákon č. 128/2000 Sb.) 

Odměňování těchto osob je stanoveno nařízením vlády (Nařízení vlády č. 37/2003 Sb.) 

a je vázáno na státní rozpočet, byť jsou tyto odměny vypláceny z rozpočtů obcí. Ty však 

získávají většinu svých prostředků na základě zákona o rozpočtovém určení daní 

(Zákon č. 243/2000 Sb.) ze státního rozpočtu z tzv. sdílených daní.  

Z velmi hrubého propočtu vyplývá, že 5 804 obcí na svou správu (myšleno pouze 

odměny zastupitelů a platy pracovníků, nikoliv režie, amortizace budov, vybavení, atd.) 

spotřebuje 4,4 mld. Kč až 6,5 mld. Kč. (Viz vlastní výpočet níže.) Další cca 1 mld. Kč 

ročně tyto obce získávají jako příspěvek na výkon státní správy. (MV ČR 2013) Pro 

srovnání, roční rozpočet Hlavního města Prahy je cca 45 mld. Kč, města Brna 

cca 11 mld. Kč a města Plzeň cca 5 mld. Kč. Viz rozpočty těchto měst. Ze státního 

rozpočtu bylo v roce 2011 formou neinvestičního transferu na obce (souhrnně 

za všechny obce) převedeno cca 51 mld. Kč. Krajům pak bylo ve stejném roce 

ze státního rozpočtu převedeno cca 80 mld. Kč a regionálním radám necelá 1 mld. Kč. 

(Státní závěrečný účet ČR za rok 2011) Z porovnání těchto čísel je zřejmé, že finanční 

náklady na základní provoz malých obcí, zejména odměny starosty, místostarosty 

a zastupitelů nejsou z pohledu státního rozpočtu klíčovou položkou, viz tab. 2.  

Kdyby došlo ke snížení počtu obcí na stav z 80. let 20. století, což není reálné očekávat, 

na odměnách zastupitelů by stát ušetřil „pouze“ cca 1 mld. Kč ročně. Pokud by 

se „nějakými“ opatření podařilo sloučit ty nejmenší obce (obce do 200 obyvatel), 

což také není reálné očekávat, mohlo by se ročně ušetřit cca 750 mil. Kč. Kdyby došlo 



Disertační práce 

- 32 - 

ke sloučení pouze těch nejmenších obcí, ve kterých není dostatečná ochota na výkon 

samosprávy, mohla by úspora jen na platech starosty a zastupitelů činit desítky 

až stovky miliónů Kč. Nejedná se tedy o velkou částkou a je tedy otázka, zda by přínosy 

z případného slučování obcí převýšily související náklady. Na druhou stranu, pokud 

by se tímto způsobem podařilo „ušetřit“ ročně více, než sto miliónů Kč, které by pak 

byly každoročně poskytovány ostatním obcím o velikosti do 3 000 obyvatel, mohlo by 

se jednat o nezanedbatelný finanční stimul pro rozvoj venkova. Např. na program 

LEADER ČR bylo prostřednictvím MZe v letech 2004 až 2007 ročně vynakládáno 

„pouhých“ 70 mil. Kč. Tento program, malými obcemi hojně využívaný, byl v roce 

2008 vyhlášen naposledy a to se zkráceným rozpočtem cca 17 mil. Kč. (Výroční zprávy 

o Programu Leader ČR) A to i přesto, že „Program LEADER ČR napomohl k aktivnímu 

zapojení lidí na venkově do rozvojových aktivit a vedl k nastartování spolupráce 

subjektů různých sektorů. Partnerství v MAS uvolňuje místní potenciál a podporuje 

regionální identitu.“ (Výroční zpráva o Programu Leader ČR za rok 2008)   V dalších 

letech se na něj ve státním rozpočtu již nenašly finanční prostředky. 

Tab. 2: Orientační kalkulace nákladů na odměny zastupitelstev v obcích o velikosti do 3 000 

obyvatel (v mil. Kč) 

 Maximální varianta Minimální varianta 

Starosta 186,56 85,67 

Místostarosta 144,98 76,79 

Vedoucí výboru/komise 5,1 5,1 

Člen výboru/komise 3,4 3,4 

Řadový člen zastupitelstva 1,6 1,6 

Celkem (mil. Kč/měsíc): 355,9 186,9 

Celkem (mil. Kč/rok): 4 271,2 2 242,6 

Zdroj dat: ČSÚ 2013, Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., výpočty: autor  

                                                 

6
 V případě, že starostové všech obcí budou uvolnění pro výkon této funkce, tj. budou dostávat plnou 

odměnu. 

7
 V případě, že starostové všech obcí nebudou uvolnění pro výkon této funkce, tj. budou dostávat 

minimální nařízením vlády danou odměnu. 

8
 V případě, že místostarostové  všech obcí budou uvolnění pro výkon této funkce, tj. budou dostávat 

plnou odměnu. 

9
 V případě, že místostarostové všech obcí nebudou uvolnění pro výkon této funkce, tj. budou dostávat 

minimální nařízením vlády danou odměnu. 
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Další cca 2,2 mld. Kč mohou činit náklady na placené zaměstnance obcí, kteří se u obcí 

s více než 500 obyvatel vyskytují. 

 

5.6. Strukturace problému 

Jako ústřední problém tuzemské samosprávy se jeví roztříštěnost obecní soustavy, 

která je ojedinělá i v evropském kontextu. (POTŮČEK 2001) „Z evropských zemí je 

Česká republika na prvním místě, pokud jde o podíl obcí s méně než 1000 obyvateli. 

Přitom v Evropě 16 zemí nemá vůbec obce s menším počtem obyvatel než 1000.“ 

(DENÍK 2003) Řada autorů si všímá, že mezi jednotlivými obcemi jsou velké rozdíly 

a tomu odpovídající intenzita, možnosti a úspěch řešení jednotlivých problémů. Velké 

množství malých samospráv je sice ústřední, ale nikoliv jediný problém malých obcí. 

Z předchozího průzkumu mezi pěti sty vedoucími představiteli obcí o velikosti do 2 000 

obyvatel z celé ČR vyplynul jako zásadní problém nedostatek financí, doprovázený 

nedostatkem pracovních příležitostí a úbytkem mladých lidí v obcích. Ostatní problémy 

se jeví jako doplňkové nebo podružné, viz tab. 3.  

Tab. 3: Pořadí a naléhavost problému malých obcí dle jejich představitelů. (Čím menší hodnota 

průměru, tím větší naléhavost.) 

 

 

N Průměr Směrodatná 

odchylka 

Rozptyl 

hodnot 

1g) Nedostatek financí 509 3,4342 2,6506 7,026 

1b) Nedostatek pracovních přiležitostí 509 3,8782 2,4879 6,190 

1f) Nedostatečná technická infrastruktura 509 5,2534 2,8048 7,867 

1e) Obtížná dostupnost základních služeb 509 5,4381 2,2759 5,180 

1h) Malý počet obyvatel 509 5,6974 2,5174 6,337 

1i) Vztahy mezi lidmi 509 5,7741 2,8413 8,073 

1a) Úbytek mladých lidí 509 5,8468 2,9829 8,898 

1c) Špatná dopravní obslužnost 509 5,8605 2,4683 6,093 

1d) Nedostatečné možnosti sportovního a 

kulturního vyžití občanů 

509 6,0452 2,3097 5,335 

1j) Žádný vážný problém nevnímám 509 7,5108 3,2516 10,573 

Zdroj dat: Skála 2009  

V rámci projektu „Socio-ekonomický vývoj českého venkova“ číslo projektu: 1J 016/04-

DP2 byl realizován podrobný průzkum mezi 2 266 obyvateli obcí do 2000 obyvatel 

vybraných na základě reprezentativního kvótního výběru. V rámci tohoto šetření bylo 

mimo jiné zjištěno, že pouze 27 % obyvatel venkova hodnotí stávající stav venkova 

jako dostatečný. 54 % obyvatel je spokojeno s kulturním, společenským a sportovním 
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životem na venkově a 57 % obyvatel je spokojeno s dopravním spojením. Největší 

spokojenost obyvatel panuje se vzhledem obce (94 %), kde dle respondentů nastala 

v posledních 5 letech též největší změna k lepšímu. Oblasti, které by nejvíce pomohly 

rozvoji obcí dle obyvatelů venkova v rámci tohoto šetření:  

 zlepšení dopravní dostupnosti 

 podpora podnikání  

 výstavba nového bydlení 

Na posledním místě občané uvádějí sloučení s jinou obcí a velice nízko též hodnotí 

spolupráci mezi obcemi. Téměř ¾ obyvatel venkova je ochotno se za určitých 

podmínek zapojit do veřejných aktivit. Největší vliv na rozvoj venkova mají 

dle 88,5 % místních obyvatel místní orgány (starosta, rada, zastupitelstvo), dále 

politické strany (44 %) a kraje (41,5 %). Na posledním místě se umístila církev 

(16 %), které je přisuzován 2x menší vliv než spolkům a dobrovolným organizacím. 

(MAJEROVÁ 2006) 

Mezi základní problémy, kterým musí malé obce často čelit, se uvádí: 

 Postupné stárnutí obyvatelstva, rychlejší než u celkové populace,  

 úbytek schopností poskytovat služby obecně i služby na určité úrovni,  

 rostoucí převaha obytné a rekreační funkce nad funkcemi ekonomickými 

a obslužnými,  

 rychlý úbytek pracovních míst a následné zvyšování vyjížďky obyvatel 

za prací, rostoucí závislost na mikroregionálních a regionálních střediscích,  

 malá diverzifikace pracovních míst, nízké příjmy a vyšší míra dlouhodobé 

nezaměstnanosti, omezená dostupnost a kvalita služeb podporujících podnikání,  

 snižování úrovně dopravní obslužnosti veřejnou dopravou,  

 obecný nedostatek finančních prostředků k zajištění základních funkcí 

a rozvojových záměrů (obtížný přístup k úvěrům i nedostatek vlastních 

finančních zdrojů na spolufinancování projektů dotovaných státem),  

 ztížené podmínky pro výkon státní správy a samosprávy,  

 omezená soběstačnost v plnění potřebného rozsahu uložených funkcí. 

(DENÍK 2003) 

„Má-li být venkovské obyvatelstvo nadále životaschopné, musí mít dostatečný příjem. 

To vyžaduje rozmanité a atraktivní možnosti zaměstnání i mimo zemědělství, které 

ovšem musí odpovídat specifickým znakům daného regionu a obce.“ 

(MAJEROVÁ 2000: 213) Dále Majerová zmiňuje, že v rozvoji venkova hrají důležitou 
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roli MSP jako subjekty vytvářející pracovní místa a zajišťující celkovou obslužnost 

obcí. 

SVOBODA se v rámci výzkumu „Stav drobného, malého a středního podnikání 

na venkově“ realizovaného v rámci projektu „Podpora zaměstnanosti na venkově 

prostřednictvím poskytování mikropůjček a vzdělávání venkovského obyvatelstva“ 

podrobně zabývá problémy MSP na venkově, které shrnuje takto: 

 Přílišná byrokracie spojená s podnikáním, 

 příliš vysoké daně a odvody státu, 

 nedostatečná základní i technická infrastruktura, 

 velký tlak obchodních řetězců, 

 nedostatečná kupní síla na venkově, 

 nedostatek kvalifikovaných lidí, 

 nedostatečná nabídka pracovních příležitostí vedoucí k tomu, že mladí lidé 

odcházejí do měst, 

 skeptický postoj k úvěrovému podnikání, 

 malá informovanost o dotačních programech pro podnikatele. 

(SVOBODA 2008) 

Vztah mezi jednotlivými problémy zachycuji na následujícím obrázku a příčiny 

a důsledky problémů rozpracovávám v následujících stromech problémů. 
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Obr. 4: Kauzalita problémů 

   

Zpracování: autor  
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5.6.1. Stromy problémů 

Obr. 5: Strom problému – Roztříštěnost obecní soustavy 

Dopady roztříštěnosti obecní soustavy 

 

Příčiny roztříštěnosti obecní soustavy 

Zdroj: autor 

 

Téměř šest tisíc malých obcí vychází z historických tradic České republiky, jak bylo 

ukázáno na grafu 3 a v současné době neexistuje vůle tento stav výrazně měnit, 

viz závěry výzkumů prof. Majerové mezi obyvateli obcí a poznatky dalších autorů. 

Existence velkého množství samosprávných jednotek v souladu s platnou legislativou 
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ČR znamená, že i ta nejmenší obec musí mít svůj vlastní úřad a provádět agendu 

spadající do kompetence obcí. Především ty nejmenší pak naráží na nedostatek 

personálních zdrojů, chybějící znalosti a dovednosti (know-how), nedostatečné 

metodické vedení, k tomu navíc enormní administrativní zátěž v agendách, které 

starostové obce nevnímají pro chod obce jako nezbytné, což vše snižuje efektivitu 

výkonu veřejné správy na venkově. Důsledkem je pak převážně pouze operativní řízení, 

řešení ad hoc problémů, s minimálním využitím prvků strategického vládnutí.  

Jelikož není reálné v blízké budoucnosti změnit počet samosprávných jednotek, 

jak ukazují „kořeny“ stromu problému, je nutné hledat takové cesty, které budou velký 

počet samostatných samosprávných jednotek respektovat a přitom budou 

eliminovat nedostatky, které tento stav má. Právě aktivnější využití sociálního 

kapitálu by mohlo být takovou cestou. 

Obr. 6: Strom problému – Nedostatek financí 

Dopady nedostatku financí 

 

Příčiny nedostatku financí 

Zdroj: autor 

Dalším problémem malých obcí, který však někteří autoři zpochybňují, je nedostatek 

financí. Např. GaREP uvádí, že starosty uváděný problém nedostatku financí je pouze 
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zástupný problém a problémem je spíše financování provozu a rozvoje malých obcí. 

(BÍNEK a kol. 2010a: 89) Ve stromu problémů na obr. 6 jsem k nedostatku financí 

uvedl atribut „malý objem disponibilních prostředků“, čímž chci vyjádřit, že problémem 

není jen absolutní výše finančních prostředků, se kterými obce hospodaří, ale výše 

prostředků, které mají k dispozici pro svůj rozvoj. Mezi příčiny problému uvádím 

i nevýhodné rozpočtové určení daní. V posledních letech v této oblasti došlo 

k výrazným pozitivním změnám, stále však podíl příjmů ze sdílených daní tvoří pouze 

cca polovinu rozpočtu obcí a přijaté dotace cca třetinu rozpočtu obcí, což způsobuje 

stále značnou závislost obcí na státu. Pro zajištění vyšší finanční decentralizace 

samosprávy v malých obcích by bylo nutné provést další úpravy v rozpočtovém určení 

daní nebo zvýšit výtěžnost daní, které jsou přímým finančním příjmem obcí. 

Viz kap. 6.3. V podmínkách ČR se jedná o daň z nemovitosti a i v této oblasti došlo 

v posledních letech k legislativní úpravě ve prospěch obcí, nicméně z důvodu 

ekonomické situace obyvatel zejména malé obce k navyšování této daně na zákonnou 

mez nepřistupují. 

Jak ovšem poznamenává (BINEK a kol. 2010a), nikdy nebude k dispozici tolik peněz, 

aby bylo možné realizovat vše, co by občané chtěli. Je třeba umět určovat priority 

a vhodnými nástroji hodnotit socio-ekonomickou efektivnost jednotlivých investic, 

což představitelé malých obcí zpravidla neumějí. 

Ze stromu problému na obr. 6 je vidět vazba nedostatku financí na negativní 

demografický trend, jehož příčiny a důsledky jsou znázorněny na obr. 7. Toto schéma 

naznačuje, že nízká zaměstnanost může být zároveň příčinou i důsledkem problému. 

Stejně jako důsledek neexistence základní infrastruktury pro mladé rodiny může být 

zároveň příčinou, že se další mladé rodiny do obce nestěhují a tím dochází 

k prohlubování negativního demografického trendu. To ukazuje, že existují faktory, 

které mají spirálovitý efekt a jejich existence či naopak neexistence může v relativně 

krátkém období situaci v obci změnit a to v pozitivním nebo negativním směru. 

Např. zrušení základní školy je negativním prvkem, který způsobí, že taková obec 

se v okamžiku stane méně atraktivní pro mladé rodiny (pokud v blízké a dopravně 

dobře dostupné obci v sousedství odpovídající škola není) a naopak nabídka 

zasíťovaných stavebních parcel pro individuální výstavbu může být pozitivním prvkem, 

který ve velmi krátkém časovém horizontu do obce přitáhne mladé rodiny. V obou 

případech však má na rozhodování obyvatel vliv i řada dalších faktorů. Některé z nich 

jsou pojmenovány dále v této práci.  
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Obr. 7: Strom problému – Negativní demografický trend 

Dopady negativního demografického trendu 

 

Příčiny negativního demografického trendu 

Zdroj: autor 

Strom problému na obr. 8 naznačuje příčiny a důsledky nízké zaměstnanosti. Obecně 

sice nemůžeme tvrdit, že v malých obcích je vyšší nezaměstnanost, než ve městech 

(viz kap. 10.2.5), ale platí, že v malých obcích je menší nabídka pracovních příležitostí 

nejen do počtu, ale zejména v šíři nabídky. Tato situace se s rozšiřováním internetu 

a možnosti práce na dálku pomalu zlepšuje. V současné době není problém pro některé 

pracovníky dojíždět do zaměstnání 40, 60 i více km buď denně, nebo v režimu několika 

dní v týdnu práce z domova, několik dní práce ve vzdálené kanceláři. To umožňuje 

bydlení na venkově i osobám působícím v poměrně specializovaných oborech. 

Nezbytná je ale dobrá dopravní dostupnost obce, např. blízkost dálnice, hlavní 

železniční trať v dosahu, atd. 



Disertační práce 

- 41 - 

Obr. 8: Strom problému – Nízká zaměstnanost 

Dopady nízké zaměstnanosti 

 

Příčiny nízké zaměstnanosti 

Zdroj: autor 

 

Výše uvedené stromy problémů si nečiní nárok na úplnost ani na kompletní popis 

jednotlivých příčin a důsledků problémů. Smyslem této analytické metody je naznačit, 

co zásadní problémy venkova ovlivňuje a s jakými důsledky se na venkově můžeme 

setkat. Můžeme vidět, že problémy venkova jsou hluboké, vnitřně provázané 

a vzájemně se ovlivňující. Neřešení jednoho problému může způsobit nárůst problému 

jiného a naopak vyřešení jednoho problému zároveň alespoň částečně přispěje k řešení 
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i problémů dalších. Právě tato provázanost a vzájemné ovlivňování problémů, úzká 

vazba mezi příčinami a důsledky činí veškeré snahy o plošné řešení problematiky 

značně obtížným a v konečném důsledku málo účinným.  

 

5.6.2. Analýza zúčastněných aktérů 

Pro porozumění problémů venkova a zejména při hledání způsobů řešení těchto 

problémů je nutné být si vědom, jací aktéři na venkově působí a jakou moc a vliv ten 

který aktér má.  

„Analýza aktérů se snaží identifikovat všechny jednotlivce, skupiny či organizace, 

kterých se daná politika týká, poznat jejich jednání, záměry a vzájemné vztahy 

a zhodnotit jejich vliv, zdroje a zájem na realizaci určité politiky.“ (Varvasovszky 

a Brugha 2000, citováno z: VESELÝ 2007: 225 - 226) Rychlou identifikaci aktérů 

působících ve venkovském prostoru jsem provedl v rámci své diplomové práce. 

Na obr. 9 jsou vidět vazby mezi jednotlivými aktéry. V podbarveném rámečku jsou 

aktéři, kteří mají velkou moc problémy řešit, tloušťka čar naznačuje sílu vlivu 

jednotlivých aktérů a šipky ukazují směr vlivu. 

Obr. 9: Schéma aktérů 

Zdroj: Na základě Skála 2009 upraveno 
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Podle vztahu subjektů k řešenému problému je možné rozlišit 3 skupiny subjektů:  

 „podílející se (Shareholders), tj. subjekty, které jsou hlouběji zapojeny 

do procesu řešení či přípravy, podílí se na něm (např. spolupracující obce 

a podnikatelé), 

 zainteresovaní (Stakeholders), tj. subjekty, na které bude jistá aktivita působit 

(např. občané a jejich sdružení, návštěvníci aj.), 

 dotčení (Placeholders) - myšleno na územním principu, tj. subjekty, v jejichž 

zájmovém území se aktivita realizuje (např. krajský úřad, správa chráněné 

krajinné oblasti či národního parku, ministerstvo)“. (GaREP 2009) 

Jako klíčový aktér jsou označeni starostové a zastupitelé obcí, které je možné 

dle výše uvedeného členění označit za Shareholders. Z titulu své funkce mají starostové 

otevřený přístup prakticky ke všem dalším aktérům. V některých případech mohou 

hrát větší význam i zastupitelé, čím menší obec, tím však stoupá vliv starosty. Roli 

starostů a zastupitelstev můžeme shrnout následovně. 

Starostové obcí jsou statutární představitelé obce, z čehož vyplývá zákonná 

odpovědnost za vydaná rozhodnutí. U malých obcí jsou hlavními nositeli změn 

a vykonavateli rozhodnutí zastupitelstva. Jejich úspěch je přímo měřen spokojeností 

místních obyvatel a zvyšující se kvalitou jejich života. Zvláště u malých obcí jsou 

na starosty kladeny vysoké multioborové nároky (management, komunikace, 

psychologie, ekonomika, právo, atd.) bez odpovídající metodické podpory. Ta je 

částečně realizována kraji, částečně příslušnou ORP, částečně některými ministerstvy 

a odbornými časopisy. Dříve dostávaly obce výraznou metodickou podporu z okresních 

úřadů, po jejich zrušení však došlo k roztříštění této podpory mezi více institucí, 

což situaci starostů malých obcí spíše zkomplikovalo. 

Zastupitelstva obcí rozhodují ve věcech patřících do samostatné působnosti obce. 

Jejich zasedání jsou veřejná. Místní problémy na zastupitele nedoléhají tak silně jako 

na starostu, někdy mívají pouze formální charakter, může se vyskytovat i prosazování 

subjektivních nesystémových postojů. Zastupitelé však mohou též sami iniciovat řadu 

pozitivních opatření, jako oficiální zástupci obce komunikují s občany a tím společně 

se starostou mohou přispívat k rozvoji obce. 

Dalším významným aktérem jsou ministerstva, která mají přímý vliv na obce pouze 

v tzv. přenesené působnosti, v rámci daných zákonů. Ústavou je zaručena 

samosprávnost obcí. V záležitostech přenesené působnosti mohou být ministerstva 

v roli Shareholders. Kraje mohou být za určitých okolností Shareholders – v přenesené 
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působnosti obcí, přičemž metodická a kontrolní činnost krajů je pro obce mnohem 

významnější než role ministerstev. Kraje jsou zároveň Stakeholders, neboť nezvládnuté 

problémy obcí dopadnou na kraj a jsou také Placeholders, neboť obce vyvíjejí svou 

aktivitu na území kraje. Podobné postavení mají i ORP. Vliv politických stran 

na vedení malých obcí je minimální. Za určitých okolností však mohou být politické 

strany a konkrétní politici v roli Shareholders, např. v případě poslaneckých dotací. 

Pouze přenesený a zprostředkovaný vliv má na obce Evropská komise a další orgány 

EU. 

Představitelé místních klíčových institucí (školy, zemědělské i nezemědělské 

podniky, v některých obcích se může jednat i o knihovny) se zpravidla vyskytují v roli 

Stakeholders a sami o sobě mají malou moc zásadnější problémy v obcích vyřešit. 

Ve spolupráci s představiteli obce však může dojít k výrazným synergickým efektům, 

které nejsou vždy využívány. Důležitou platformou jsou též sdružení a asociace, které 

sdružují větší počet obcí/krajů a mohou výrazně přispět k vyřešení společných 

problémů. Působí pak v roli Shareholders. 

Místní akční skupiny (MAS) sdružují zástupce všech skupin místních aktérů a jsou tak 

vhodnou institucí zastupující zájmy na nejnižší strategické úrovni. Mohou být v roli 

Shareholders, Stakeholders a pokud se řeší problém na jejich území, tak pak mohou být 

i v roli Placeholders.  

Pro řešení některých konkrétnch problémů přesahujících katastr jedné obce jsou vhodné 

mikroregiony – sdružení obcí. Jejich role a význam však příliš nepřesahuje realizaci 

konkrétních projektů. Zastřešující organizace (Asociace krajů ČR, Sdružení měst a obcí 

ČR, Sdružení místních samospráv ČR) jsou vhodné pro zastupování většího množství 

obcí na národní úrovni. Regionální rady soudržnosti plní roli administrátora finančních 

prostředků poskytovaných ze strukturálních fondů EU. 

Jelikož je vliv a moc jednotlivých aktérů pro řešení problémů venkova zásadní, věnuje 

se zkoumání těchto otázek řada autorů. Proto se v této práci k aktérům venkova vracím 

ještě v kap. 6.2. 
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6. Současný stav poznání 

6.1. Politika regionálního rozvoje (policy) 

Problémy malých obcí, podrobně popsané v předchozí kapitole, jsou na celonárodní 

úrovni řešeny především formou politiky regionálního rozvoje. Tato politika 

má v Evropském prostoru již více než šedesátiletou tradici a za tuto dobu doznávala 

různých změn s ohledem na měnící se politické, kulturní a ekonomické podmínky. 

Přehled základních milníků ve vývoji regionální politiky v Evropském prostoru, 

ve srovnání s odpovídajícími událostmi u nás, je shrnut v tab. 4. 

Tab. 4: Vývoj regionální politiky v Evropě v tuzemsku 

Rok Evropa Tuzemsko 

1951 Pařížská smlouva 

Smlouva o založení Evropského 

společenství uhlí a oceli (ESUO). 

 

1957 Římské smlouvy 

Smlouva o založení Evropského 

hospodářského Společenství (EHS). 

Smlouva o založení Evropského 

společenství pro atomovou energii 

(EURATOM). 

 

1958 Sektorové fondy 

Evropský sociální fond (ESF). 

Evropský zemědělský podpůrný a  

garanční fond (EAGGF). 

 

1967 Slučovací smlouva 

Smlouva o jednotných orgánech. 

 

1969  Zákon č. 2/1969 Sb., 

o zřízení ministerstev a jiných 

ústředních orgánů státní správy.  

1973 Přístupové smlouvy 

Dánsko, Irsko, Spojené Království 

 

1975 Vytvoření Evropského fondu regionálního 

rozvoje (ERDF). 

 

1981 - 1986 Přístupové smlouvy 

Řecko, Portugalsko a Španělsko. 
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1986 První společné programy regionální 

politiky 

STAR – rozvoj moderních telekomunikací. 

VALOREN -  zhodnocení energetického 

potenciálu. 

 

1988 Reforma regionální politiky 

Integrace regionální politiky s částí  

sociální a agrární politiky 

do tzv. Strukturální politiky. 

 

1989 Cíle Regionální politiky 

5 cílů s důrazem na podporu venkova a 

zaostalých regionů: 

1) Rozvoj a strukturální přeměna 

zaostávajících regionů 

2) Konverze regionů vážně postižených 

hospodářským úpadkem 

3) Boj proti dlouhodobé nezaměstnanosti 

(delší než 12 měsíců) a pracovní 

integrace mladých lidí (do 25 let) 

4) Adaptace pracovní síly na průmyslové 

změny a změny ve výrobě 

5) Strukturální přeměna zemědělství, 

Rozvoj a strukturální adaptace agrárních 

regionů 

 

1990  Zákon č. 288/1990 Sb. 

Zřízení Ministerstva pro hospodářskou 

politiku a rozvoj 

1991  Usnesení vlády č. 481, 

k základním problémům 

hospodářského a sociálního 

rozvoje územních celků a vymezení 

priorit RP ČR. 

1992  Usnesení vlády č. 759 

Zásady regionální hospodářské politiky 

vlády. Vymezení hospodářsky 

problémových oblastí. 

Zákon č. 474/1992 Sb. 

Zřízení Ministerstva hospodářství a 

jiných orgánů 
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1. 1. 1993 Maastrichtská smlouva 

Smlouva o Evropské unii (EU). 

Soudržnost jako jeden z hlavních cílů. 

Vznik ČR 

 

1993 Rozpočet pro období 1994 - 1999 

177 mld. ECU - 1/3 na politiku soudržnosti 

Nové fondy EU 

FIFG - Finanční nástroj pro usměrňování 

rybolovu. 

FS – Fond soudržnosti (pro podporu 

projektů v dopravě a ŽP). 

Zřízení Výboru regionů 

 

1994 Cíle regionální politiky zachovány 

+ Cíl 6: po přijetí Finska a Švédska. 

6) Rozvoj řídce zalidněných regionů 

ve Švédsku a Finsku 

Dohoda o EHP 

Evropský hospodářský prostor 

 

1996  Žádost ČR o členství v EU 

V roce 1998 byla zahájena přístupová 

jednání. 

Zákon č. 272/1996 Sb. 

Zřízení Ministerstva pro místní rozvoj. 

1997 - 1999 Amsterodamská smlouva 

Potvrdila význam soudržnosti + 

problematika zaměstnanosti byla začleněna 

mezi hlavní priority.  

  

1998  Usnesení vlády č. 235 

Zásady regionální politiky a pravidla 

pro její provádění. 

Usnesení vlády č. 730 

Programy rozvoje venkova a regionů.  

Integrované projekty mikroregionů. 

1999 Rozpočet EU 

213 mld. € na 2000 – 2006 pro 

strukturální politiku 

Legislativa k fondům 

Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, obecná 

ustanovení o SF. 

Nařízení Parlamentu a Rady (ES) 

č. 1261/1999, o ERDF. 
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Nařízení Parlamentu a Rady (ES) 

č. 1262/1999, o ESF. 

1999 - 2008 Územní a regionální rozvoj 

ESPD, Lisabonská a Göteborská strategie, 

Lille, Johannesburg, Lublaň, Aalborg, 

Rotterdamský acquis, Bristol Accord… 

- Územní agenda EU. 

- Lipská charta o udržitelných evropských 

městech. 

- 1. akční program pro implementaci 

ÚA EU. 

- Zelená kniha o územní soudržnosti (2008). 

 

2000 Legislativa k fondům EU 

Nařízení Komise (ES) č. 438/2001, pravidla 

pro provádění nařízení Rady (ES) 

č. 1260/1999, týkající se řídících a 

kontrolních systémů pro pomoc ze SF. 

Nařízení Komise (ES) č. 1685/2000, 

pravidla pro uznatelnost výdajů SF. 

Nařízení Komise (ES) č. 448/2004, změna 

způsobilosti výdajů ze SF. 

Nařízení EP a Rady (ES) č. 1080/2006 

o ERDF a o zrušení nařízení (ES) 

č. 1783/1999 

Nařízení EP a Rady (ES) č. 1081/2006 

o ESF a o zrušení nařízení (ES) 

č. 1784/1999  

Nařízení EP a Rady (ES) č. 1082/2006 

o evropském seskupení pro územní 

spolupráci (ESÚS). 

Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 

o obecných ustanoveních o ERDF, ESF a FS 

a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999. 

Nařízení Rady (ES) č. 1084/2006 o Fondu 

soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) 

č. 1164/94 . 

Regionální politika sleduje 3 cíle 

1) podpora rozvoje a strukt. přizpůsobování 

regionů zaostávajících v rozvoji 

2) podpora oblastí, které se potýkají se 

Usnesení vlády č. 682   

ze dne 12. 7. 2000  

Strategie regionálního rozvoje ČR 
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strukturálními problémy 

3) podpora adaptace a modernizace politik, 

systémů vzdělávání a zaměstnanosti 

2000 - 2006  Zákony týkající se regionální 

politiky 

Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře 

regionálního rozvoje.   

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, 

ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 12/2002 Sb., o státní pomoci 

při obnově území postiženého živelnou 

nebo jinou pohromou. 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu. 

2000 - 2008  „Podpora regionálního rozvoje“ 

Každoroční programy MMR. 

2001 Smlouva z Nice 

Reforma institucí,  

příprava na rozšíření. 

 

2001- 2008 Zprávy o HSS a Zprávy o pokroku 

v oblasti HSS 

 

2004 Přístupové smlouvy 

Rozšíření EU o 10 států  

(CZ, SK, SLO, CY, M, EST, LT, LV, H, 

PL). 

Nástroje pomoci EU v ČR 

Předvstupní nástroje (ISPA, PHARE, 

SAPARD). 

Vstup ČR do EU  

Nástroje pomoci: OP
10

 (3 + SROP
11

), 

JPD
12

, Iniciativy (12),  

další fondy (ESF, FS…). 

2007 Strategické obecné zásady společenství 

pro soudržnost 

Orientační rámec pro přípravu NSRR a OP. 

Tři cíle regionální politiky 

(i) Konvergence. 

(ii) Regionální konkurenceschopnost a 

zaměstnanost. 

(iii) Evropská územní spolupráce. 

Usnesení vlády - Strategické 

dokumenty 

Usnesení vlády č. 175/2006 - Národní 

rozvojový plán České republiky na léta 

2007 až 2013. 

Usnesení vlády č  1477/2006 - 

předložení Národního strategického 

referenčního rámce České republiky 

                                                 

10
 OP = Operační program 

11
 SROP = Společný regionální operační program 

12
 JPD = Jednotný programový dokument 
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Fondy EU 

Podpora HSS: ESF, ERDF, FS.  

Odděleně od HSS: EAGF, EFF. 

 

Rozpočet EU  

Na období 2007 - 2013 = 862,363 mld. € 

Přístupové smlouvy 

Bulharsko a Rumunsko rozšiřují EU na 

počet 27 zemí. 

na léta 2007 až 2013 

Usnesení vlády č. 178/2007  - 

schválení NSRR Evropskou komisí 

 

Zákon č.  66/2007 Sb. (novela), 

kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb. 

o podpoře regionálního rozvoje 

Usnesení vlády č. 560, ze dne 

17. 5. 2006 o Strategii regionálního 

rozvoje České republiky na léta 2007-

2013. Vymezení regionů 

se soustředěnou podporou státu na roky 

2007 – 2013.  

Vazba kohezní politiky na: 

Strategie udržitelného rozvoje. 

Strategie hospodářského růstu. 

NSRR a NRP. 

Národní program reforem. 

Politika územního rozvoje. 

Koncepce a strategie HSS EU. 

Národní strategický plán rozvoj 

venkova ČR. 

Program rozvoje venkova ČR. 

2007 - 2013 Budoucnost politik 

Kohezní politika – politika HSS – politika 

regionální v diskusi budoucího nastavení a 

zaměření pomoci. 

Nástroje pomoci EU v ČR 

OP (24), síťové OP (2), další fondy 

(ESF, FS, Norské fondy) 

 

Zdroj: Zpracováno dle Půček 2008 

Z výše uvedeného přehledu shrnujícího vývoj politik souvisejících s regionálním 

rozvojem za posledních 60 let je zřejmé zintenzivnění aktivit v této oblasti v Evropském 

prostoru od 90. let 20. st. a úprava legislativy a rozvoj nástrojů strategického plánování 

v ČR po roce 2000, kdy se začal intenzivně blížit náš vstup do EU. 

V současné době u nás stále platí Strategie regionálního rozvoje České republiky pro 

léta 2007 – 2013, už je však zpracována Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 – 

2020. Strategie pro léta 2007 – 2013 definuje roli obcí takto: „Úlohou obecní, tedy 

nejnižší úrovně, je koncepční a výkonná činnost samosprávných orgánů obcí v oblasti 

místního rozvoje, jejich iniciační činnost v oblasti řešení nadmístních problémů 

a definování nadmístních programů a jejich participace na realizaci regionálních 
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programů.“ (MMR 2006: 7) V této strategii je dále v souladu s prioritami Politiky 

hospodářské a sociální soudržnosti EU, obnovenou Lisabonskou strategií 

a Göteborgskou agendou zakotvena snaha zajistit stabilizaci venkova, snížit rozdíly 

v příjmové úrovni obyvatel měst a venkova, zlepšit kvalitu života na venkově, 

a to především diverzifikací zemědělské činnosti a zlepšením komunální infrastruktury 

ve venkovských oblastech. Objevují se zde též náznaky snah o posílení sepětí obyvatel 

s místem, kde žijí s maximálním uplatňováním principu subsidiarity a tzv. „bottom 

up“ metody. (MMR 2006)  

Strategie na období 2014 – 2020 ve verzi z dubna 2013 přináší dlouhodobou vizi 

regionálního rozvoje ČR, která je formulována ve čtyřech bodech: 

“Česká republika chce být v dlouhodobém horizontu: 

 zemí konkurenceschopnou, využívající kvalitní lidské zdroje a vzdělávací, 

výzkumnou a inovační infrastrukturu pro rozvoj znalostní ekonomiky; 

 zemí využívající svoji geografickou polohu k prohloubení vazeb a spolupráce 

ve středoevropském prostoru; 

 zemí rozvíjející udržitelným způsobem pozitivní specifika jednotlivých regionů 

a podporující jejich vnitřní hospodářskou, sociální a environmentální 

soudržnost; 

 zemí s funkčními vazbami mezi venkovskými a městskými oblastmi, chránící své 

přírodní, krajinné a kulturní hodnoty a vhodně využívající jejich potenciál.” 

(MMR 2013) 

Venkova se přímo týká vize zajištění funkčních vazeb mezi venkovem a městem 

a udržitelným způsobem využívání vnitřního potenciálu země. Vizi pak strategie 

rozpracovává ve čtyřech základních cílech a devíti prioritách, přičemž všechny tyto 

priority se nějak dotýkají venkova. 

Návrhová opatření před zastupitelstva obcí kladou řadu poměrně náročných 

a komplexních úloh. Jejich vyřešení se týká mnoha specifických politik, které 

se dotýkají jednotlivých oblastí života obyvatel: politika bydlení, sociální politika, 

dopravní politika, vzdělávací politika, energetická politika, bezpečnostní politika, 

rodinná politika, environmentální politika, aj. I když naplňování některých opatření 

je řízeno „shora“ (obvykle z úrovně krajů), starostové, respektive zastupitelstva obcí, 

se musí na naplňování těchto politik, dotýkajících se jejich území, jako odpovídající 
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samosprávné subjekty podílet. Často však k tomu nemají znalostní ani kapacitní 

potenciál. 

MAJEROVÁ charakterizuje regionální politiku jako koncepční a výkonnou činnost 

státu a regionálních orgánů s cílem: 

 Přispívat k harmonickému a vyváženému rozvoji jednotlivých regionů. 

 Snižovat rozdíly mezi úrovněmi rozvoje jednotlivých regionů. 

 Podporovat hospodářský a sociální rozvoj jednotlivých regionů, zejména pokud 

jde o aktivaci jejich nedostatečně využívaného hospodářského a sociálního 

potenciálu. (MAJEROVÁ 2000) 

Jak vyplývá z tab. 4 regionální politika je řešena z úrovně EU, kde byly pro období 

2007 – 2013, které v současné době končí, stanoveny tři cíle na řešení problémů 

venkovských regionů. (Nařízení Rady (ES) č. 1698/2005): 

 Zlepšování konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví podporou 

restrukturalizace, rozvoje a inovací. 

 Zlepšování životního prostředí a krajiny podporou hospodaření s půdou. 

 Zlepšování kvality života ve venkovských oblastech a povzbuzení diverzifikace 

hospodářské činnosti. 

Mezi tuzemskými odborníky převažují následující představy o směrech tvorby 

regionálních politik: 

 Ekonomickou motivací vést obce ke slučování činnosti (cestou všeobecných 

a účelových svazků obcí), aniž by obce zcela ztratily svou právní samostatnost. 

(POTŮČEK 2001) 

 Zajištění rozmanitých a atraktivních možností zaměstnání i mimo zemědělství, 

které ovšem musí odpovídat specifickým znakům daného regionu a obce. 

(MAJEROVÁ 2000)  

 Zajištění podpory (i dotační) MSP na venkově jako významný stabilizační prvek 

venkova. (MAJEROVÁ 2000) 

Tyto cíle mohly být naplňovány prostřednictvím operačních programů, které v letech 

2007 – 2013 disponovaly značným množstvím finančních prostředků pocházejících 

ze Strukturálních fondů EU a Evropského zemědělského fondu pro rozvoj 

venkova.  

V těchto programech je v rámci venkova podporována zejména: 

 Podpora drobných podnikatelů. 
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 Kontinuita hospodaření rodinných zemědělských farem. 

 Podpora zemědělské a lesnické činnosti. 

 Podpora diverzifikace zemědělské činnosti. 

 Využívání obnovitelných zdrojů energie a energetické využití odpadů. 

 Zlepšování životního prostředí v intravilánu a extravilánu obcí. 

 Infrastrukturní rozvoj obcí (vodovody, kanalizace, ČOV, kulturní a sportovní 

zařízení, zdravotnictví, veřejná prostranství). 

 Zlepšení dopravní dostupnosti. 

 Podpora cestovního ruchu a využití kulturního dědictví. 

Evaluace dopadů jednotlivých operačních programů ukáží, jak nastavení programů 

pomohlo tyto cíle naplnit. 

V současné době probíhá příprava programových dokumentů pro programové období 

EU 2014 – 2020. Dle předběžných informací je možné očekávat, že priority v tomto 

období budou pro oblast venkova obdobné, s tím, že by se měl více posílit význam 

MAS a metody LEADER. 

Dle POTŮČKA je nutnou podmínkou pro uplatnění jakýchkoliv politik posílení úlohy 

strategického rozhodování postaveném na institutu sociálně-ekonomického a územního 

plánování. (POTŮČEK 2001) Tyto instituty máme v současné době již vytvořené. Jedná 

se o jednotlivá resortní ministerstva, která by měla být nositelem globálních vizí 

a strategií, dále zejména kraje, které jako vyšší územní samosprávné celky podrobněji 

plánují na relativně homogenním území. Na lokální úrovni to jsou pak ve venkovském 

prostoru mikroregiony a MAS. Na úrovni jednotlivých obcí jsou pak základními 

strategickými podklady rozvoje územní plány obcí a u některých obcí i programy/plány 

rozvoje obce. Stávajícím problémem v ČR tak není neexistence potřebných institutů 

pro strategické plánování a rozhodování, ale způsob využívání těchto institutů, jejich 

(ne)provázanost a byrokratická praxe v negativním smyslu
13

.  

Na úrovni obcí se hovoří o tzv. komunální politice, což je pojem, který v sobě zahrnuje 

jak jednotlivé sektorové politiky, tak i činnosti související s vlastním uplatňováním 

moci v obcích. U komunální politiky jsou rozlišovány tři dimenze: institucionální, 

obsahová, vztahová. (BALÍK 2009) BALÍK uvádí, že komunální politika je „oblastí 

mnohovrstevnatou a obtížně uchopitelnou“ a vysvětluje skutečnost, že výzkum 

                                                 

13
 Složité a nepřehledné administrativní postupy spíše brání naplňování strategických cílů, než aby 

vytvářely technický aparát pro snadnou realizaci rutinních činností. Viz WEBER 1998. 
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komunální politiky u menších obcí přináší metodologické potíže oproti obdobnému 

výzkumu u větších měst. (BALÍK 2005) Určitým metodologickým přístupem 

jak porovnávat komunální politiky jednotlivých obcí by mohlo být srovnání realizace 

jednotlivých dílčích specifických politik (politika bydlení, sociální politika, atd., 

viz výše), což je přístup, který je částečně využit v této práci. 

Je zřejmé, že samotná politika regionálního rozvoje (regionální politika) je velmi 

komplexní politikou, která postihuje řadu oblastí života obyvatel, je ovlivňována 

historickými a kulturními kontexty jednotlivých regionů a její naplňování ve velké míře 

závisí na aktivitě místních aktérů. To vše činí porovnávání účinnosti této politiky 

na místní úrovni velmi obtížným. Tuto problematiku se snaží řešit opatření 8.2 - 

Zkvalitnění systémového rámce podpory regionálního a místního rozvoje Strategie 

regionálního rozvoje 2014 – 2020, které je zaměřeno na “metodické vedení v oblasti 

regionálního a místního rozvoje, nastavení indikátorů a zavedení monitoringu 

regionálního rozvoje s ohledem na jeho udržitelnost, důsledný monitoring přínosů 

dotací, zejména s ohledem na cíle kohezní politiky EU a cíle SRR ČR 2014 - 2020, 

posílení a koordinaci vazeb mezi veřejnými politikami a podpora integrovaných 

přístupů v rozvoji území.” (MMR 2013) Poznatky zjištěné v této práci a navržený 

metodický přístup na klasifikaci venkovských obcí dle rozvojového potenciálu mohou 

být vkladem do hledání vhodných indikátorů a vypovídajícího monitoringu regionálního 

rozvoje na úrovni jednotlivých venkovských obcí. 

 

6.2. Místní aktéři 

Pro naplňování jakékoliv politiky jsou významní aktéři dané politiky, kteří se při 

prosazování svých dílčích „vkladů“ – agend střetávají v určitých arénách. 

(POTŮČEK 2005) Ve venkovském prostoru k tomuto účelu přímo slouží MAS 

a strategické plány LEADER
14

, což je v podstatě institucionalizovaný veřejně-politický 

model A-A-A (aktéři, arény, agendy).  I když v současné době MAS pokrývají téměř 

celé venkovské území ČR, v národní sítí MAS bylo k 31. 12. 2012 sdruženo 

138 samostatných MAS, nejedná se o jediný institut, ve kterém mohou místní aktéři 

prosazovat své zájmy s ohledem na potřeby daného území. Vedle mikroregionů, které 

sdružují pouze obce, tj. jednu skupinu místních aktérů, na venkov zasahuje též Místní 

agenda 21 a částečně též strategické plánování Národní sítě zdravých měst, v jehož 

                                                 

14
 Pojem MAS je podrobně vysvětlen v kap. 3.2.3 a pojem LEADER v kap. 3.2.4. 
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rámci bývají pořádány kulaté stoly a principem komunitního plánování jsou hledány 

priority a opatření, které částečně záběr zapojených měst přesahují i do okolních 

menších obcí. 

Konkrétním popisem aktérů a vazeb mezi nimi a to jak z hierarchického vertikálního 

pohledu, tak se zohledněním oblasti primárního zájmu jednotlivých aktérů se zabýval 

GaREP. Na obr. 10 je zachycen prostorový 3D model klíčových aktérů venkova. 

Horní část znázorňuje celkový rozvoj venkova na národní úrovni. Postupně k základně 

jsou pak v kuželu umístěni aktéři krajské úrovně, mikroregionální úrovně a obecní 

úrovně. Stěny kužele jsou rozděleny do tří vertikálně členěných částí značících 

jednotlivé pilíře rozvoje venkova. Pilíř hospodářský, pilíř sociální, pilíř 

environmentální. Na patě těchto výsečí jsou pak uvedeny ještě podrobnější oblasti 

zájmu. Formou značky a barvy jsou pak rozlišeni aktéři z veřejného, soukromého 

a neziskového sektoru. Jedná se o poměrně unikátní přístup, který poskytuje velice 

plastický obraz o aktérech venkova a jejich strukturálním rozložení. I když autoři 

uvádějí, že výčet aktérů není kompletní, jedná se o dosti komplexní pohled, který 

zahrnuje klíčové aktéry rozvoje venkova. V modelu sice chybí Parlament ČR, který je 

klíčovým aktérem při nastavování legislativního prostředí a v minulých letech hrál 

i výraznou roli při rozdělování nesystémových účelových dotací konkrétním obcím 

a venkovským subjektům, ale to nijak nesnižuje vypovídající schopnost tohoto modelu. 
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Obr. 10: Synergický model aktérů rozvoje venkova 
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Zdroj: Svobodová a kol. 2011: 86  

Pro zasazení modelu do celkového kontextu globalizovaného prostředí, ve kterém 

se nacházíme, je navíc nutné uvažovat s Evropskými orgány, zejména Evropskou 

komisí, jejíž nařízení zásadním způsobem ovlivňují i politiku regionálního rozvoje 

v ČR, viz předchozí kapitola. 

Určitým nedostatkem modelu na obr. 10 je nezobrazení vazeb mezi jednotlivými aktéry. 

Jejich znázornění by ovšem daný model značně znepřehlednilo. 
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V souladu s mým poznatkem v kap. 5.6.2 se i další autoři shodují, že klíčovým 

aktérem na venkově jsou starostové obcí. K tomuto závěru dochází 

např. BERNARD 2012 nebo SVOBODOVÁ a kol. 2011. “V rozvoji venkova hrají 

klíčovou a nezastupitelnou roli obce (obecní samosprávy)” (SVOBODOVÁ a kol. 

2011: 88), “Starostové venkovských obcí … prioritně řeší základní potřeby vlastní 

obce.” (SVOBODOVÁ a kol. 2011: 89) “Provedené analýzy potvrzují dominantní roli 

starosty v samosprávě malých obcí. … Vzhledem k absenci či oslabení podpůrného 

administrativního aparátu je starosta nejen tím, kdo rozhoduje o budoucím směrování 

obce a snaží se vymýšlet různé rozvojové projekty, ale také člověkem, který usiluje 

o realizaci těchto projektů včetně zajištění jejich financování. V některých případech 

se starostové podílejí přímo i na technickém zajištění chodu obce.” 

(BERNARD 2012: 122 - 123) 

Přitom cca 60 % starostů obcí do 1 000 obyvatel jsou neuvolnění (SVOBODOVÁ a kol. 

2011: 89), tj. vykonávají funkci starosty vedle svého hlavního zaměstnání. To opět 

zvyšuje nároky na tyto osoby, neboť Ústava ani zákon o obcích mezi velikostmi obcí 

nerozlišuje a základní zákonné povinnosti v samostatné působnosti
15

 mají všechny obce 

stejné. 

Ve druhé polovině 90. let začalo převážně díky předvstupním programům EU 

(SAPARD, PHARE) a Programu obnovy venkova docházet ke spolupráci obcí 

na společných problémech a začaly vznikat formalizované celky – mikroregiony. 

ŠKRABAL a kol. (2006) uvádí, že v ČR existuje 533 mikroregionů, ve kterých 

je zapojeno 5 280 obcí, jež pokrývají 2/3 území České republiky.  

V České republice dále existuje několik organizací, které mají řešení problematiky 

obcí ve své náplni. Jedná se zejména o Spolek pro obnovu venkova, Svaz měst a obcí 

České republiky, Sdružení místních samospráv, Národní síť zdravých měst, Národní 

observatoř venkova, Národní síť MAS. Je též zřízena pracovní skupina pro 

problematiku malých obcí při Ministerstvu vnitra. V roce 2008 byla v ČR v souladu 

s nařízením EK zřízena v gesci MZe Celostátní síť pro venkov. Tato skupina v roce 

2009 vydala svůj Akční plán.  

Specifickým aktérem, který má potenciál sehrát významnou roli v oblasti rozvoje 

venkova, ale v podmínkách ČR se mu to zatím stále nedaří, jsou MAS
16

. Tyto 

                                                 

15
 Dle velikosti obce jsou odstupňované povinnosti v oblasti přenesené působnosti. 

16
 Viz kap. 3.2.3 a 3.2.4. 
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organizace, které ze své podstaty musí zahrnovat všechny skupiny místních aktérů 

(veřejný sektor, neziskový sektor, komerční sektor), přičemž soukromý sektor musí být 

zastoupen minimálně z poloviny členů a rozhodovatelů v organizaci, se jeví jako ideální 

nositel integrované rozvojové strategie daného území. Ze zahraničních zkušeností 

vyplývá, že tyto organizace měly na rozvoj venkova podstatný vliv, jejich 

prostřednictvím bylo v Evropě vytvořeno až 100 tis. pracovních míst, díky jejich 

aktivitě byla zachráněna řada kulturních památek a přírodních hodnot, došlo ke stmelení 

komunit, zamezení odlivu obyvatelstva do měst, staly se katalyzátorem inovačního 

potenciálu, atd. (SVOBODOVÁ a kol. 2011, SKÁLA 2009) Z konfrontace odborných 

publikací (např.: ŠKRABAL 2006, PERLÍN, BIČÍK 2006, SKÁLA 2009, 

SVOBODOVÁ a kol. 2011, DÖMEOVÁ 2012) a vlastního zúčastněného pozorování, 

které jsem absolvoval v letech 2004 až 2013 jako spoluzakladatel a místopředseda jedné 

MAS, jako zastupující člen rady NS MAS ČR za Kraj Vysočina v roce 2007 a jako 

konzultant podílející se na vzniku strategických plánů několika MAS v letech 2005 – 

2006 mohu konstatovat, že podobných výsledků jako v zahraničí je v ČR dosahováno 

z celkového počtu více než sta existujících MAS pouze u několika z nich. Příčinou 

je nejspíše úplné nepochopení metody LEADER a způsob implementace této metody 

v ČR. Řada místních aktérů tuto aktivitu přijala pouze jako další příležitost jak zajistit 

příliv finančních prostředků ze zdrojů EU ke konkrétním subjektům, mnohde 

je seskupení MAS pouze formální a více méně kopíruje již existující mikroregiony 

a to i způsobem práce. Tj. spíše formální rozhodování zvolených zástupců na 

nepravidelných zasedáních bez silnější propojenosti na další místní aktéry. Především 

v letech 2005 až 2008 byla patrná velká míra amatérismu, kdy nadšení převažovalo nad 

profesionalitou, což se spolu s přísně byrokratickou implementací programu LEADER 

do PRV, která podvazovala aktivizaci místních aktérů, odrazilo i na slabších dopadech 

programu. To pak vedlo ke zpochybňování přínosů této metody jako užitečného 

nástroje využívajícího principu subsidiarity pro efektivní rozvoj venkova. Rozsah 

vzdělávání, které provázelo vznik strategických plánů LEADER, byl vzhledem 

k naprosté neznalosti principů strategického a komunitního plánování, využívání 

výzkumných metod pro realizaci místních šetření a partnerské spolupráce v tehdejší 

době zcela nedostatečný. K účinné aktivizaci místních aktérů nepřispěla ani podpora 

vzniku velkého množství MAS ze strany MZe, přičemž vlastní využití metody 

LEADER bylo následně umožněno jen zlomku těchto MAS.  
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Za posledních pět let však došlo k výraznému nárůstu profesionality MAS 

a to především díky těm MAS, které měly možnost realizovat v praxi vytvořený 

strategický plán LEADER. Byla uskutečněna řada konferencí na toto téma, publikována 

řada materiálů a příkladů dobré praxe. V současné době existuje funkční Národní síť 

MAS s krajskou strukturou, Celostání síť pro venkov, které je NS MAS členem a i MZe 

již získalo cenné zkušenosti z hodnocení výstupů strategických plánů LEADER. Je tak 

velká naděje, že v programovém období 2014 – 2020 sehrají MAS mnohem 

významnější roli, stanou se skutečně hybateli rozvoje venkova a budou veřejnou 

správou jak na krajské, tak národní úrovni brány za seriózní partnery. Nastavení 

pravidel ze strany EK tento směr podporuje. Z podkladů pro plánovací období 2014 – 

2020 vyplývá, že význam MAS a metody LEADER by měl být v tomto období výrazně 

vyšší a této metody by mělo být využíváno nejen v PRV, ale i v dalších programech 

zabývajících se rozvojem regionů. 

Využití poznatků ze strategií LEADER v krajských strategiích a koncepcích a zároveň 

promítnutí národních priorit regionálního rozvoje do konkrétních plánů LEADER 

se zohledněním místních specifik je cesta, která může výrazně přispět k účinnému 

strategickému plánování v oblasti venkova. K podobnému závěru dochází i studie 

společnosti GaREP. V současné době se „nedaří propojovat rozvojové úsilí různých 

aktérů, jelikož každý z aktérů se pohybuje v jiných sférách. Klíčoví aktéři na centrální 

úrovni pouze udávají pravidla bez znalosti poměrů na nižších úrovních. … Rovněž 

nejsou dořešeny praktické aspekty fungování spolupráce a spolupráce aktérů 

je nahodilá, přičemž řada vztahů by mohla být silnější, spolupráce efektivnější – 

a to i v jiných případech, nežli představuje existence dosažitelných financí.“ 

(SVODOBOVÁ a kol. 2011: 100)  

Prováděná analýza sítě aktérů v Kraji Vysočina týmem pod vedením prof. Majerové 

přinesla další zajímavý aspekt a to nutnost zúžení obsahu při analýze detailních vztahů 

mezi jednotlivými aktéry na takovém území jako je kraj. Pro podrobnou analýzu aktérů 

je nutné zvolit jednu oblast rozvoje, která má pro dané území ve shodě základní skupiny 

aktérů rozpoznaný význam. Může se jednat např. o cestovní ruch jako v případě Kraje 

Vysočina. (MAJEROVÁ, KOSTELECKÝ, SÝKORA 2011) Taková analýza aktérů sice 

nepostihuje celistvý obraz reality kraje, k tomu by ale bylo možné dospět, pokud 

by podobným způsobem byla prováděna analýza aktérů jednotlivě pro další významné 

oblasti rozvoje. Porovnáním takto popsaných sítí a jejich jednotlivých aktérů by pak 
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bylo možné najít aktéry, kteří se průřezově objevují ve významných postaveních ve více 

analyzovaných oblastech a jsou tak pro kraj klíčoví. 

Jelikož předmětem této práce je obecní úroveň, tj. úroveň nižší, než jsou kraje, nebylo 

by účelné v rámci tohoto výzkumu sledovat aktéry dle jednotlivých oblastí. Naopak 

ve zpracovaných případových studiích v jednotlivých zkoumaných obcích bylo 

usilováno o dosažení kompletního výčtu všech institucionalizovaných aktérů, kteří 

v dané obci působí: neziskové organizace, organizace zřizované obcí i komerční 

subjekty. 

  

6.3. Financování obcí 

V kap. 5.5 byl naznačen aspekt financování obcí, který má přímou vazbu na jeden 

z definovaných problémů malých obcí a to nedostatek financí, viz obr. 6 v kap..  

Největší složkou příjmu obcí jsou příjmy ze sdílených daní, které pak následují přijaté 

dotace. Nedaňové příjmy a kapitálové příjmy tvoří pouze malou část rozpočtu obcí. 

Fiskální decentralizace místních rozpočtů je charakterizována mimo jiné vyšším 

podílem sdílených daní na místních rozpočtech, nižším podílem přijatých dotací, vyšším 

počtem svěřených daní do kompetence obcí s vysokou daňovou výtěžností. 

(HAMERNÍKOVÁ, MAAYTOVÁ, a kol. 2007) Průběh vývoje podílu přijatých dotací 

na místních rozpočtech v letech 1993 až 2009 je patrný z grafu 5.  

Graf 5: Vývoj podílu dotací na celkových příjmech obcí (%) 

 

Zdroj: Eliáš 2010 

V posledních letech tak podíl příjatých dotací tvořil cca třetinu příjmů rozpočtů obcí a 

daňové příjmy necelou polovinu příjmů. Např. v sedmdesátých a osmdesátých letech 

20. stol. byl podíl dotací na celkových příjmech obcí v ČR téměř 60 % (SVOBODOVÁ 

a kol. 2011), jednalo se tak o značnou závislost obcí na centrálních orgánech.  
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Na základě tlaku obcí došlo od 1. 1. 2008 k novelizaci zákona č. 243/2000 Sb., 

o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům 

a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), který zvyšuje objem 

prostředků především menším obcím a přináší nová kritéria při určování koeficientů pro 

přerozdělování daní. V roce 2011 a 2012 došlo k dalším novelizacím tohoto zákona 

a k ještě výraznějšímu zohlednění malých obcí na úkor několika největších měst, 

což podíl sdílených daní na rozpočtech malých obcí navyšuje. Přijaté dotace však 

i nadále tvoří nezanedbatelnou část příjmů obcí. Jelikož je tato složka rozpočtu obcí 

nenároková, dochází zde, zvláště u malých obcí, ke značné diferenciaci mezi 

jednotlivými obcemi. Jsou obce, které opakovaně tyto dotace čerpají a jsou obce, které 

o tyto dotace z různých důvodů
17

 neusilují.  

Jedním z hojně využíváných nástrojů na podporu rozvoje venkova je Program obnovy 

venkova (POV), který byl původně v gesci Ministerstva pro místní rozvoj (od roku 

1991 pod názvem Program obnovy vesnice, v roce 1998 byl novelizován a upraven 

název na POV), od roku 2005 byl převeden na jednotlivé kraje. Jedná se o program, 

který je u představitelů obcí oblíbený, neboť není administrativně příliš náročný 

a získání prostředků na konkrétní projekty je relativně snadné. Nedostatkem tohoto 

programu je velice omezený objem finančních prostředků, řádově statisíce na jeden 

projekt. Administrace programu probíhá v souladu s principem subsidiarity, kdy agenda 

byla převedena z ústředního orgánu (MMR) na kraje, které jsou „blíže“ koncovým 

příjemcům a mohou lépe nastavovat podmínky a priority dle svých regionálních potřeb. 

V rámci POV probíhá od roku 1991 též soutěž Vesnice roku, kterou organizuje Spolek 

pro obnovu venkova. Cílem této soutěže je motivovat občany a ostatní subjekty 

na venkově k společné péči o rozvoj vesnice. (BLATECKÁ 2006) 

Dalším institutem, kterým jsou financovány politiky na venkově, je tzv. Agenda 21, 

která je zaměřena především na oblast životního prostředí a územního plánování. Tato 

agenda aktivně využívá prvků komunitního plánování a zapojení místních občanů 

do řešení problémů, což posiluje sociální kapitál. 

Specifickou metodou pro strategické plánování na místní úrovni, která za využití 

evropských fondů na principu subsidiarity přináší do venkovských oblastí spolu 

se strategickým plánem i prostředky na jeho naplňování, je již několikrát zmíněná 

                                                 

17
 Jedná se zejména o obavy ze složitých administrativních postupů a rizika část nebo celou dotaci vrátit 

v případě nějaké administrativní chyby při realizaci projektu. (Viz rozhovory se starosty obcí.) 
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metoda LEADER. Na metodu LEADER bylo z celkového rozpočtu PRV v ČR 

vyčleněno pouze necelých 5 % prostředků, byť dle doporučení EK by měla být velká 

část prostředků z PRV, zejména v ose III, rozdělována právě metodou LEADER 

a hranice 5 % pro tuto metodu je z pohledu EK brána jako minimum.  

Na základě principů LEADER byl v letech 2004 až 2007 v ČR vyhlašován i program 

LEADER ČR, který byl financován čistě z národních zdrojů (v průměru činil celkový 

roční rozpočet programu cca 70 mil. Kč). V programovém období 2014 – 2020 by mělo 

být této metody využíváno ve všech OP, které se zaměřují na venkov a objem financí 

distribuovaný touto metodou by tak měl být výrazně vyšší. 

 

6.4. Přístupy k řešení problémů 

I když na úrovni pojmenování problémů venkova existuje mezi autory relativní shoda, 

v oblasti návrhů řešení existuje obrovská roztříštěnost. Např. FIALA (2006) tvrdí, 

že česká komunální politika nemá jednu jedinou tvář, ale má tváří i více než šest tisíc, 

tj. co obec, to vlastí politika.  

Jak uvádí POTŮČEK: „Smyslem reformování veřejné správy je posílení strategického 

řízení a koordinačních aktivit, zkvalitnění legislativní činnosti, zdokonalení regulačních 

procesů a rozšíření partnerské komunikace ve vztahu k veřejnosti.“ „V reformě veřejné 

správy je třeba položit důraz na nebyrokratický přístup a pěstování partnerství, zejména 

pokud jde o tvorbu podkladů pro strategická rozhodnutí.“ (POTŮČEK 2001) Na úrovni 

malých obcí není efektivní a často ani prakticky možné efektivní strategické řízení 

realizovat. Cca 80 % obcí v ČR má méně než 1 000 obyvatel, proto je nutné strategické 

řízení realizovat na větších integrovaných celcích. 

Byť především po roce 2000 v souvislosti s možností čerpání prostředků z Evropských 

fondů (nejdříve v rámci předvstupních programů a po našem vstupu do EU v roce 2004 

ze Strukturálních fondů EU) došlo k výraznému tlaku na strategické plánování, stále 

zůstávají v této oblasti na úrovni malých obcí značné nedostatky. 

První a druhá etapa reformy veřejné správy umožnila vznik samosprávních obcí a krajů, 

byly definovány základní kompetence a zaveden institut samosprávy a přenesené státní 

správy, tzn. samosprávní celky (kraje, obce) mohou vykonávat určitou agendu 

v zastoupení státu. V rámci druhé etapy reformy byly vytvořeny obce s rozšířenou 

působností a zrušeny okresní úřady, jejichž agenda byla převedena částečně na obce 

s rozšířenou působností a částečně na kraje. Zcela nedostatečně bylo v rámci reformy 
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veřejné správy řešeno metodické vedení statutárních zástupců obcí a byl podceněn 

stav lidských zdrojů ve venkovských oblastech.  

Mezi základní problémy fungování veřejné správy v ČR POTŮČEK mimo jiné uvádí: 

 Nízká úroveň (kvantitativní i kvalitativní) občanských participačních aktivit. 

 Přežívající silné centralizační tendence ve veřejné správě. 

 Absence profesionálního managementu veřejné správy. 

 Nízká úroveň ekonomické odpovědnosti za učiněná rozhodnutí. 

 Vysoký stupeň fiskální centralizace a meziregionální solidarity zabudované 

do současné daňové soustavy v ČR a její rigidita, která znemožňuje využití daní 

jako nástroje stimulace pro spolupráci soukromého a veřejného sektoru. 

 Absence dlouhodobého rozpočtového hospodaření. (POTŮČEK 2001) 

I když je tato kritika mířena spíše na vyšší úrovně státní správy, uvedené problémy 

se do určité míry týkají i malých obcí a krajů. Třetí etapa reformy veřejné správy, která 

měla zahrnovat reformu ústřední státní správy, dosud nebyla zcela zrealizována. V roce 

2011 MV ČR vytvořilo Analýzu aktuálního stavu veřejné správy, kterou Vláda ČR dne 

14. 12. 2011 vzala svým usnesením č. 924 na vědomí a na jejím základě pak MV ČR 

zpracovalo Koncepci dokončení reformy veřejné správy.  

Analýza aktuálního stavu veřejné správy konstatuje, že reforma ústřední státní správy a 

modernizace a zefektivnění veřejné správy dosud nebyly realizovány. (MV ČR 2011: 3) 

Vytvořená koncepce tento stav nenapravuje a opět se zaměřuje především na územní 

veřejnou správu. „Jako samostatná kapitola zde není řešena reforma ústřední státní 

správy. Problematika ústřední státní správy bude rozpracována po rozhodnutí vlády 

z hlediska gestora této reformy.“ (MV ČR 2012: 3) Jak Svaz měst a obcí, tak Senát a 

některé politické strany mají k této koncepci zásadní výhrady. V současné době 

je prostor pro dopracování této koncepce a její úpravu na základě nových analytických 

materiálů, což vyplývá z dopisu Předsedy vlády ČR Petra Nečase předsedovi SMOČR
18

 

ing. Danu Jiránkovi ze dne 25. 2. 2013: „Důležité v současném období je proto zajistit 

vzájemné konsensuální prostředí pro dopracování strategických cílů, jejichž platnost 

bude podpořena analytickými materiály a které zabezpečí dlouhodobou platnost 

přijatých závěrů podpořených celým politickým spektrem.“ (NEČAS 2013)   

Sociologická laboratoř při PEF ČZU v Praze v posledních letech realizovala několik 

výzkumných projektů, které přinášejí žádané analytické materiály zaměřené 

                                                 

18
 SMOČR = Svaz měst a obcí České republiky 
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na problematiku venkova. Např.: „Socio-ekonomický vývoj českého venkova 

a zemědělství“, doba trvání: 1. 7. 2004 – 31. 12. 2008; „Sociální a regionální rozvoj 

venkovského prostoru v České republice“, doba trvání: 2001 – 2004; „Český 

a slovenský venkov“, rok realizace: 2002; „Regionální a sociální rozvoj venkovských 

oblasti“, rok realizace: 2001, „Sociální kapitál jako faktor ovlivňující regionální 

disparity a regionální rozvoj“, realizace: 2007 – 2011 a další. Výsledky realizovaných 

výzkumů jsou průběžně publikovány v rámci pravidelných ročních publikací „Český 

venkov“ či v tematických monografiích.  

Praktické poznatky přináší i publikace společnosti GaREP, která se úspěšně podílela 

na realizaci několika grantů v této oblasti. V publikaci z roku 2011 si všímá paradoxů 

rozvoje venkova, kterými jsou již samotná definice venkova, dále pak rozdílné přístupy 

různých resortů v konkrétní lokalitě, které ve finále působí proti sobě, atd. (BINEK 

a kol. 2011) Z pohledu kontextu této práce jsou zajímavé i paradoxy související 

s řešením problémů rozvoje obcí: 

 „Řešení zjevných problémů je neúčinné, protože se řeší následky, nikoliv příčiny 

(skryté problémy). 

 Neřeší se problémy, které je nejvíce potřeba řešit, ale řeší se problémy, které 

řešit umíme (které daný subjekt řešit umí). 

 Liší se vnímání problémů na centrální (národní) úrovni, na krajské úrovni 

a na obecní úrovni. 

 Je podporováno řešení problémů, ale řeší se problémy, které nejsou z hlediska 

obyvatel těmi zásadními. 

 Řeší se přednostně ty problémy, jejiž řešení je podporováno dotačními 

prostředky. 

 Vnímání problémů se často liší od jejich skutečné závažnosti. 

 Setrvávání na tradičních, nepříliš účinných, zaběhlých postupech – využívání 

vytvořených a stabilizovaných (ale nefunkčních) struktur. 

 Hlavní problémy na venkově příliš nesouvisí s rurální politikou a jejími nástroji, 

přesto se stále ztotožňuje rozvoj venkova s rozvojem zemědělství.“ (BINEK 

a kol. 2010: 36 – 37) 

Problematika regionálních nerovností je řešena také hledáním vhodných typologických 

jednotek, na které by se pak zaměřily cílené programy podpory. Vytvořená Strategie 
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regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020 pracuje se třemi typy regionů: rozvojová území, 

stabilizovaná území, periferní území, viz obr. 11. 

Obr. 11: Typologie území ČR využívaná ve Strategii regionálního rozvoje ČR 2014 - 2020 

 

Zdroj: MMR 2013 

Např. Perlín pracuje s osmi typologickými jednotkami, viz obr. 3. 

Svobodová uvádí devět rozvojových složek venkova, které se vzájemně ovlivňují, mají 

společné aktéry a využívají podobné rozvojové nástroje, viz obr. 12. 
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Obr. 12: Schéma složek venkovského prostoru 

 

Zdroj: Svobodová 2009. 

6.4.1. Vyrovnávání regionálních disparit 

Především MMR k problematice venkova a snižování regionálních rozdílů přistupuje 

prostřednictvím hledáním disparit, tj. dlouhodobé nerovnováhy mezi různými regiony. 

Tento princip je zakotven též ve Strategii regionálního rozvoje 2014 – 2020. Na hledání 

vhodných indikátorů těchto disparit je zaměřena řada projektů z posledních let. Např. 

Jánský používá pro porovnání obcí v rámci mikroregionu ukazatele rozpočtové skladby, 

zadluženost obcí, nezaměstnanost, koeficient ekologické stability a stupeň zornění. 

(JÁNSKÝ 2012) Na úrovni regionů ČR pak vytváří komplexnější rozvojový index, 

který se skládá ze tří subindexů. (JÁNSKÝ, VÁLEKOVÁ. 2012) 

Perlín pracuje s baterií 16 ukazatelů (např. migrační saldo, počet obyvatel ve věku 

nad 65 let na 100 trvale bydlících obyvatel, registrovaná míra nezaměstnanosti, atd.), 

které dále doplňuje informacemi z dotazníkového šetření. Na základě takto 

shromážděných dat vytváří jednotlivé typologické jednotky venkova. (PERLÍN 2012) 

Velmi podrobně problematiku indikátorů na měření disparit rozpracovává Šilhánková. 

Pracuje s rozsáhlou sadou 11 hlavních indikátorů, které se pak rozpadají na dílčí 

indikátory, celkem tak pracuje s velmi rozsáhlou škálou hodnot. Jedná se o indikátory 

popisující území, životní prostředí, ekonomiku a sociální oblast. Některé jsou zjistitelné 
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z veřejně dostupných databází, některé je nutné zjistit prostřednictvím dotazníkového 

šetření. (ŠILHÁNKOVÁ a kol. 2012) 

S indikátory kvality života a udržitelného rozvoje pro porovnávání jednotlivých regionů 

pracují i MEDERLY, TOPERCER, NOVÁČEK 2004. Pracují s 39 proměnnými 

rozdělenými do osmi problémových okruhů. Mezi jimi používané ukazatele patří např. 

přírůstek obyvatel, hustota obyvatel, podíl vysokoškolsky vzdělaných obyvatel 

na dospělé populaci, počet vydaných stavebních povolení na 1000 obyv., atd. 

(MEDERLY, TOPERCER, NOVÁČEK 2004) 

 

6.4.2. Sociální kapitál na venkově 

V posledních letech se stále větší pozornost regionalistů a výzkumných týmů 

zabývajících se problematikou venkova zaměřuje na faktor sociálního kapitálu. 

V rámci projektu číslo WD-13-07-1 „Sociální kapitál jako faktor ovlivňující regionální 

disparity a regionální rozvoj“ tým Sociologické laboratoře realizoval podrobné 

dotazníkové šetření mezi obyvateli Kraje Vysočina týkající se míry sociálního kapitálu 

v tomto kraji. (MAJEROVÁ, KOSTELECKÝ, SÝKORA 2011: 74) Zjištěné výsledky 

sice nepotvrdily hypotézu o vyšší míře sociálního kapitálu v tomto kraji, 

ale to neznamená, že sociální kapitál nehraje při řešení místních problémů významný 

vliv.  

Sociální kapitál se rozvíjí prostřednictvím spolupráce různých subjektů. Tam, kde 

spolupráce a tím související komunikace budování vztahů narůstá, roste i sociální 

kapitál, tam kde spolupráce neprobíhá, stagnuje i sociální kapitál. GaREP uvádí několik 

faktorů, které jsou zásadní pro zkvalitnění spolupráce mezi subjekty a tím i pro růst 

sociálního kapitálu. Jsou to: 

 „existence optimálních forem spolupráce z hlediska účelu a náplně spolupráce, 

 ochota a schopnost subjektů spolupracovat, 

 vhodné nastavení vnitřních procesů struktur spolupráce (řízení, komunikace, 

kompetence, dosahování konsenzu apod.) 

 vytvoření ekonomického systému umožňujícího flexibilní činnost v rozsahu 

potřebném k dosažení účelu spolupráce“ (SVOBODOVÁ a kol. 2011: 92) 

Sociální kapitál v obcích je možné zvyšovat posilováním vztahu s dobrovolnickým 

sektorem, vytvářením příležitostí pro participaci, schopností reagovat na podněty 

občanů a opatřeními kladoucími důraz na sociální inkluzi a demokratičnost 

rozhodovacích procedur. (BERNARD 2012) 
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6.5. Shrnutí kapitoly 

Problematika venkova je v Evropském prostoru řešena v rámci regionální politiky, která 

za posledních 60 let prošla výraznou proměnou a její význam v EU v posledních letech 

narůstá. Hlavní cíle regionální politiky, které se promítají i do tuzemských strategických 

materiálů, jsou zaměřeny na dlouhodobě udržitelné využití potenciálu území a vytváření 

funkčních vazeb mezi venkovskými a městskými oblastmi. 

Klíčovým aktérem venkova jsou obce institucionálně reprezentované zastupitelstvem, 

v jehož čele stojí starosta. Starostové jsou v malých obcích klíčové osobnosti, které 

výrazným způsobem mohou rozvoj dané obce ovlivnit a to pozitivně i negativně. 

V malých obcích dochází ke kumulaci funkcí, což klade vyšší nároky na zapojené 

osoby. Starosta často bývá jedinou placenou osobou obce, u těch nejmenších obcí navíc 

pouze na částečný úvazek.  

Rozvoji regionů mohou pomoci MAS, jejichž potenciál v ČR dosud nebyl plně využit. 

Otevírá se velký prostor v novém programovém období 2014 – 2020, kdy by měla být 

role MAS a metody LEADER výrazně posílena. Výhodou je, že vývoj MAS si již 

prošel „dětskými nemocemi“, v současné době u nás existuje funkční síť MAS a téměř 

plné pokrytí venkovského území těmito organizacemi sdružujícími jak zástupce 

veřejného, tak soukromého a neziskového sektoru za účelem hledání konsensuálních 

strategických priorit území a aktivizace místní spolupráce. 

I když je financování obcí v ČR z největší části řešeno prostřednictvím přerozdělování 

sdílených daní, cca třetina příjmů obcí je tvořema přijatými dotacemi. Pro zajištění 

fiskální decentralizace by se podíl dotací na financování obcí neměl příliš zvyšovat 

a měl by dále narůstat podíl příjmů ze sdílených či daní v kompetenci obcí. 

Naplňování strategických cílů regionálního rozvoje se v ČR řeší zkoumáním 

regionálních disparit, jejich pojmenováním, tvorbou metodik na jejich měření 

a hledáním efektivních nástrojů na jejich odstraňování. Velká pozornost je v poslední 

době soustředěna na sociální kapitál jako významný a dosud velmi málo probádaný 

faktor, který může hrát podstatnou roli při rozvoji konkrétních regionů a obcí. 

Na základě různých indikátorů jsou různými autory vytvářené typologie venkovského 

prostoru nebo přímo rozvojové indexy zachycující aktuální rozvojový potenciál daného 

území. Je tak zřejmé, že předložená práce zapadá do aktuálního kontextu zkoumání 

problémů venkova a je kamínkem v mozaice, který může přispět k plastičtějšímu popisu 

celkového obrazu rozvojového potenciálu venkovského prostoru. 
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7. Teoretická východiska 

Základní teorií, ze které vychází tato práce, je teorie sociálního kapitálu a s ní úzce 

související teorie sociálních sítí. Jelikož je však předmětem zkoumání řešení problémů 

malých obcí z veřejně-politického pohledu, jsou využity i teorie vládnutí se zvláštním 

důrazem na strategické vládnutí a teorie sítě tvorby politik sloužící k vysvětlení činnosti 

jednotlivých aktérů. Problematiky se dotýká i teorie byrokracie neboť jak vyplývá 

z popisu problému, administrativní procesy veřejné správy aktivitu starostů malých obcí 

významnou mírou ovlivňují. Následující popis jednotlivých teorií je částečně převzat 

z mé rigorózní práce, ve které jsem tyto teorie také využíval. 

 

7.1. Teorie sociálního kapitálu 

Mezi první vědce, kteří pojmenovali sociální kapitál, je považován James Samuel 

Coleman. Ten ve své obsáhlé knize „Foundations of social theory“ uvádí, že sociální 

kapitál je definován svojí funkcí. Sociální kapitál nevnímá jako jednu entitu, ale jako 

množství entit majících dvě společné charakteristiky a to sociální strukturu 

a zvýhodnění jednání jednotlivců, kteří jsou v této struktuře. V současné době se běžně 

používá pojem fyzický kapitál, kterým se myslí nástroje, stroje a jiné výrobní 

prostředky a také pojem lidský kapitál. Tím jsou myšleny schopnosti a znalosti 

konkrétního jedince částečné vrozené, částečně získávané učením a částečně sociální 

kultivací, vzděláváním. Sociální kapitál pak charakterizuje vztahy mezi lidmi. 

Pro rozvíjení těchto vztahů je důležitá míra důvěry a reciprocita. (COLEMAN 1990) 

Efekt reciprocity se vysvětluje zjištěním, že kdo pomoc více poskytuje, ten ji také více 

přijímá. (LIN 2001) Pojem kapitál se v praxi používá i ve specifičtějším slovním 

spojení. Např. finanční kapitál, intelektuální kapitál, kulturní kapitál, apod. Kapitál tak 

označuje vždy určité materiální či nemateriální soubory, které zlepšují společenské/tržní 

postavení toho, kdo je vlastní, kdo jimi disponuje. V tomto duchu je možné vnímat 

sociální kapitál jako síť užitečných kontaktů, které zlepšují postavení toho, kdo jimi 

disponuje. V předmětu této práce se bude jednat o starosty obcí a pak o obce samotné.  

Mezi další duchovní otce teorie sociálního kapitálu patří Pierre Bourdieu, který patří 

do evropské školy sociálního kapitálu a který při popisu sociálního kapitálu vycházel 

především z kulturního kapitálu. Velmi se věnoval symbolům a významům, které jsou 

typické pro určité sociální skupiny. Sociální kapitál pak vnímal především jako 

vlastnictví určitých uzavřených společenských tříd. „Sociální kapitál je suma 
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aktuálních nebo potenciálních zdrojů, které jsou propojeny do vlastnictví trvalé sítě více 

či méně institucionalizovaných vztahů vzájemných známých.“ (BOURDIEU 1986: 248, 

citováno z LIN 2001) Do americké školy sociálního kapitálu kromě Colemana patří 

i Ronald Burt, který se věnuje především sledování síťových charakteristik vztahů mezi 

lidmi, jako např. síla vztahu. 

Lin Nan identifikuje dva stávající hlavní proudy studia sociálního kapitálu a to směr 

individuální, kde je předmětem zkoumání jedinec, jeho investice do vztahů, sítí a jak 

tyto vztahy dokáže využívat ve svůj prospěch. Druhý směr je pak skupinový neboli 

kolektivní, který zkoumá schopnost určitých skupin nakládat se sociálním kapitálem 

jako kolektivním vlastnictvím. Předmětem zkoumání skupinového sociálního kapitálu 

bývá, jak vlastnictví tohoto sociálního kapitálu pomáhá členům takové skupiny 

zlepšovat jejich životní šance. Oba tyto proudy se shodují v tom, že pro budování 

sociálního kapitálu jsou základem vzájemně působící členové/jedinci. (LIN 2001) 

V této práci sleduji oba druhy sociálního kapitálu. Individuální sociální kapitál 

je sledován na úrovni starosty obce a kolektivní sociální kapitál pak na úrovni 

jednotlivých obcí, kdy je obec vnímána jako komunita lidí se vzájemně propojenými 

vztahy. Individuální kapitál bývá analyzován prostřednictvím sociálních sítí daného 

jedince. Burt definuje dva druhy sítí, které vytvářejí sociální kapitál. Jedná 

se o uzavřené sítě se silnými vazbami a sítě, kde jedinci propojují dosud otevřené 

segmenty. (LIN 2001) 

Coleman pojmenovává čtyři faktory, které ovlivňují sociální kapitál. Jedná 

se o: „uzavření cyklu“ (Closure), tj. jedinec má vztah se všemi osobami v rámci dané 

struktury (zná osobu, na kterou ho odkazuje jiná osoba ve struktuře), „stabilitu sociální 

struktury“ (Stability), což charakterizuje, že jasné pozice ve struktuře zajišťují stabilitu. 

Narušení sociálních organizací nebo sociálních vztahů má negativní vliv na sociální 

kapitál. Třetím faktorem je „ideologie“ (Ideology). Ideologie, které prosazují úctu 

a respekt k druhým lidem budují sociální kapitál, ideologie, které prosazují 

individualismus naopak sociální kapitál ničí. Za poslední čtvrtý faktor Coleman 

považuje „jiné faktory“ (Other). Do této kategorie zahrnuje vše, co činí člověka 

nezávislým na druhých (např.: bohatství, státní sociální pomoc, aj.). Takové faktory 

sociální kapitál degradují a naopak vše, při čem člověk potřebuje pomoc druhých lidí, 

sociální kapitál buduje (např.: některé týmové hry). Sociální kapitál se časem 

znehodnocuje, a proto je třeba jej udržovat, investovat do něj. (COLEMAN 1990) 
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Posilování sociálního kapitálu se děje komunikací, navštěvami, podnikáním společných 

akcí, atd. 

K rozšíření teorie sociálního kapitálu mimo samotné sociologické prostředí významně 

přispěl politolog Robert Putnam. Ve své publikaci „Bowling Alone“ charakterizuje 

sociální kapitál jako občanskou angažovanost lidí prostřednictvím občanských 

sdružení, která ovlivňují fungování demokratických institucí a tedy i sociálního státu. 

Zavádí také tzv. index sociálního kapitálu, který se skládá ze 14 indikátorů, mezi které 

patří např. návštěvnost veřejných shromáždění, počet organizací občanského sektoru 

na 1000 obyvatel, průměrný počet odpracovaných dobrovolnických hodin, atd. Putnam 

dále uvádí, že dobře propojení jednotlivci v dobře propojené společnosti na tom jsou 

lépe než dobře propojení jednotlivci v hůře propojené společnosti. Špatně propojení 

jednotlivci mohou čerpat výhody z dobře propojené společnosti. Např.: když sousedé 

hlídají, zda se v okolí nekrade, bude to mít vliv na bezpečí i mého domu, byť jsem 

pořád na cestách. Vedle členění sociálního kapitálu na individuální a kolektivní Putnam 

zavádí pojmy „bonding“ (svazující) a „bridging“ (přemosťující) sociální kapitál. 

(PUTNAM 2001) Šafr pojem „bonding“ (svazující) sociální kapitál vysvětluje jako 

sociální kapitál charakterizovaný silnými pouty mezi lidmi (rodina, etnikum) 

a „bridging“ (přemosťující) sociální kapitál jako vzdálenější kontakty se slabými 

vazbami (známí, přátelé, obchodní partneři) spíše horizontálního charakteru, tj. vztahy 

mezi osobami na stejné úrovni. (ŠAFR 2006) Čistě pouze jedna forma sociálního 

kapitálu se v praxi málokdy vyskytuje. Obvykle jde o různé kombinace. 

Např.: Internetové chatovací skupiny propojují lidi z různých míst, pohlaví, věku 

a náboženství, zároveň jsou však tyto osoby úzce homogenní ve vzdělání a ideologii. 

Černošské církve propojují lidi z různých společenských vrstev, ale přitom jsou přísně 

homogenní v oblasti rasy a vyznání. (PUTNAM 2001) Postupně byl zaveden ještě třetí 

druh sociálního kapitálu, tzv. „linking“ (přemosťující) sociální kapitál, který propojuje 

jedince zastávající různé mocenské postavení. Jedná se tak o vazby vertikálního 

charakteru. (HALPERN 2005, ŠAFR 2006) 

Z pohledu využití sociálního kapitálu ve venkovském prostoru Šafr uvádí: „Příbuzenské 

a přátelské sociální sítě okrajových účastníků na pracovním trhu mohou zejména 

ve vesnických komunitách pomáhat při začleňování do pracovního procesu i těch, kteří 

postrádají podporu přirozených rodinných vazeb.“ (ŠAFR 2006) Hladík též zmiňuje 

důležitost sociálních vztahů, které mohou být různého charakteru (sociální 

vs. ekonomické) a může na ně být nahlíženo různými pohledy (komunitní 
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vs. synergický). Spolupráce, participace, komplementarita, zvyšování kapacity 

a velikosti lokálních organizací dle něho posilují sociální kapitál v místě. 

(HLADÍK 2005) 

Ghulam se vyjadřuje skepticky k efektivitě sociálního kapitálu jako měřitelné veličině. 

Tvrdí, že sociální kapitál není jedna entita, ale několik různých hledisek (což tvrdí 

i Coleman): důvěra, normy, kultura, komunita, sítě a další. Zvláště zachycení kvality 

a kvantity těchto charakteristik je dle jeho názoru velice obtížné. Dotazníky nepovažuje 

za zcela přesné, protože respondenti neodpovídají pravdivě. Odvozování výsledků 

od sekundárních dat může vést k opomenutí jiných vlivů, které data ovlivnily. 

(GHULAM 2003)  

Způsoby praktického využití sociálního kapitálu uvádí Putnam v knize „Better 

Together“. Cesta budování mezilidských vztahů je možná zdlouhavější a dražší než 

jiné cesty, ale i přesto je využití sociálního kapitálu efektivní investicí, neboť dává 

dlouhodobě udržitelné výsledky a požadované trvalejší ovoce. (PUTNAM, 

FELDSTEIN 2003) Určitou zdlouhavost, složitost a malou efektivitu využívání 

sociálního kapitálu pro řešení problémů zmiňuje FINE (2010). Toto tvrzení by mohlo 

na první pohled zpochybňovat formulaci v této práci vytčené hypotézy H1 o tom, 

že sociální kapitál umožňuje efektivní řešení problémů venkovských obcí. Je však nutné 

pochopit, jak Fine svou kritiku sociálního kapitálu myslí. Jak Putnam, tak Fine si jsou 

vědomi, že proces tvorby sociálního kapitálu je zdlouhavý a složitý. Fine se domnívá, 

že cílené zaměření na budování sociálního kapitálu v konkrétních komunitách je dražší 

cestou než přímé direktivní řešení problémů. Při kalkulaci času nezbytného na scházení 

se účastníků komunity, postupného budování vzájemné důvěry a hledání 

konsensuálního řešení vychází tato cesta při srovnání s direktivním rozhodnutím 

skutečně náročněji. Jak si ale mnozí autoři všímají, (např.: FINE 2010, PUTNAM, 

FELDSTEIN 2003, ISHAM 2002) rozhodnutí vzešlá z komunitního procesu jsou 

trvalejšího rázu. Jinými slovy direktivní forma rozhodování je poměrně rychlá, 

ale snadno vede k nevhodným řešením, které pak musí být časem měněny. V konečném 

důsledku je direktivní rozhodování ekonomicky méně výhodné než zdlouhavější cesta 

přes budování sociálního kapitálu. Že má smysl budovat sociální kapitál v komunitách, 

potvrzuje i praxe světové banky, která před poskytnutím rozvojové pomoci 

do některých lokalit provádí v místě měření sociálního kapitálu dle vlastní metodiky. 

Výše a charakter pomoci se pak odvíjí od zjištěné míry sociálního kapitálu v místě, 
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případně jsou před investiční pomocí nejdříve realizovány aktivity na posílení 

sociálního kapitálu. (WORLD BANK 2010)  

Předložená úvodní hypotéza v rámci této práce je založena na aktuálním stavu 

sociálního kapitálu v konkrétních obcích. Zpracovaná metodika na měření sociálního 

kapitálu a určování rozvojového potenciálu obcí pracuje s okamžitým stavem v obci, 

tj. proces tvorby/budování sociálního kapitálu sledované charakteristiky ani uvedená 

hypotéza neobsahují. Pokud se podaří prokázat, že obce, které disponují vyšší hladinou 

sociálního kapitálu, řeší své problémy efektivněji, tj. rychleji a za nižších nákladů, pak 

bude zřejmé, že veřejné politiky na rozvíjení sociálního kapitálu v obcích, kde dosud 

není sociální kapitál na potřebné úrovni, mají své opodstatnění.  

Díky budování vztahů mohou být vyřešeny i takové lokální problémy, které nebyly 

nejprve vidět, což Putnam dokládá na konkrétních příkladech – případových studiích. 

Z těchto případových studií Putnam vyvozuje řadu následujících obecnějších poznatků. 

Jsou určité objektivní vnější faktory, které katalyzují užitek sociálního kapitálu, jiné 

ho mohou brzdit. Např.: nastavení politik, grantová podpora, daňová politika, atd. Mezi 

opatření, která zvyšují hladinu sociálního kapitálu, je dávání prostoru (zodpovědnosti) 

místním organizacím. Sociální kapitál je vyšší v menších rozměrech – menší 

organizace, menší školy, menší obce, atd. a to především z toho důvodu, že naslouchání 

a důvěra se lépe buduje v menších skupinách. Na druhou stranu pro dosažení 

politických cílů je důležitá i velikost skupiny, proto se jako vhodné řešení jeví 

tzv. „nesting“ (hnízdění) malých skupin do větších celků. Důležitý není pouze počet 

kontaktů, ale i jejich hustota – redundance kontaktů. Pro budování sociálního kapitálu 

je důležité vytvářet prostor pro poznání, co máme společného, znovuspojení, hovory 

a debaty. Abychom vytvářeli tento prostor, potřebujeme inovativně využívat 

technologie, kreativní městské a regionální plánování a politickou vůli. Mocnými 

nástroji pro budování sociálního kapitálu jsou: využívání identit jednotlivých skupin 

(cross-cutting identities), hledání, zdůrazňování nebo tvoření nových rozměrů 

podobností s tím, co už je. Pomoci může vyprávění příběhů. Např. skrze divadlo, tanec 

apod. Příběhy v osobě „já“ jsou nejmocnější a bourají ledy, příběhy v osobě „my“ 

pomáhají udržet nastartovanou komunitu pohromadě, příběhy typu „oni“ mohou též 

někdy pomoci – mít společného nepřítele sjednocuje. (PUTNAM, FELDSTEIN 2003) 

Tittensor tvrdí, že místo vytváření opatření na podporu sociálního kapitálu by měly dát 

místní vlády prostor lidem a oni sami jej budou budovat. Důležitá je decentralizace 
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moci, sdílení autonomie s občany. Vlády by se měly proměnit z regulátorů, kontrolorů 

do role katalyzátorů, facilitátorů. (TITTENSOR 2010) 

V tuzemských poměrech se tyto aktivity mohou vhodně realizovat např. v rámci MAS 

za využití metody LEADER. Ze zahraničních zkušeností z uplatňování této metody 

(v rámci iniciativy LEADER I a II) vyplývá, že v regionech, kde MAS působí, dochází 

k mobilizaci místních subjektů, decentralizaci, integrovanému přístupu, výměně 

a transferu zkušeností, schopnosti zapojit malé projekty a podpoře malých propagátorů. 

(JEŽÍDKOVÁ 2005) Jedná se o výsledky, které odpovídají působení sociálního 

kapitálu. 

Sociální kapitál hraje významnou roli též ve vytváření sociální soudržnosti. V projektu 

„Sociální a kulturní soudržnost v diferencované společnosti“ realizovaném CESES 

FSV UK bylo formulováno šest doporučení vedoucích k posílení sociální soudržnosti, 

z toho čtyři se přímo týkají sociálního kapitálu: 

Doporučení 1: posílit sociální kapitál a důvěru pomocí nepřímých (hospodářský růst 

se zachováním sociální sítě) a přímých politik. 

Doporučení 3: posilovat občanskou společnost. 

Doporučení 4: vést otevřený a trvalý dialog veřejných institucí s občanskou veřejností. 

Doporučení 6: více mluvit o sociálním kapitálu v médiích. (MUSIL 2008) 

Pro zachycení celé šíře sociálního kapitálu je nutné zmínit i jeho případné negativní 

důsledky. Např. Ku Klux Klan je organizace s velmi silným vnitřním sociálním 

kapitálem a rozhodně není možné hovořit o pozitivním vlivu této rasistické organizace 

na region, kde působí. (PUTNAM 2001) Podobně vliv různých gangů, sekt, tajných 

organizací, apod., které slouží k prospěchu jen svých členů, má pro společnost dopady 

spíše negativní. V kontextu této práce by bylo možné do tohoto negativního vlivu 

sociálního kapitálu zahrnout klientelistické vztahy některých starostů s politiky 

či starousedlíky (příbuzenecké „klany“), které by vedly k netransparentnímu 

zvýhodňování některých obcí nebo jedinců v obci oproti ostatním. Takové vztahy 

pak může doprovázet i korupce.  

 

7.2. Teorie vládnutí 

Teorie vládnutí („governance theory“) nabízí principy přínosné pro řízení 

jak ziskových tak neziskových organizací, pro volené i nevolené úřady. Tato teorie 

zdůrazňuje při řízení hodnoty, vizi, posílení vedoucích i zaměstnanců a strategické 

vedení vedoucích. (CARVER 2008) Komplexní definici vládnutí uvádí KOOIMAN: 
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„Společensko-politické vládnutí znamená využití analytického a normativního pohledu 

na jakékoliv společenské vládnutí, které je ‚kolektivní‘. Kolektivní nikoliv v tom smyslu, 

že péče a rozvoj těchto aktivit jsou považovány za veřejný úkol (stát), za povinnost 

soukromého sektoru (trh) nebo třetího sektoru (občanská společnost) nezávisle na sobě, 

nýbrž jako společně sdílenou množinu odpovědností. … Interakce jakožto společenský 

jev a interakce v procesu vládnutí jakožto její specifický typ jsou bohatým zdrojem 

analýzy a syntetizujících vhledů do mnoha aspektů vládnutí.“ (KOOIMAN 2003, 

citováno z POTŮČEK 2006: 6) 

Výzkum věnovaný vládnutí by měl být založen na následujících zásadách: 

„1. Obecné dimenze vládnutí jsou respektovány jako vztahové souřadnice každé 

výzkumné činnosti. 

2. Specifické vlastnosti a zdroje strategického vládnutí by měly sloužit jako priority 

pro výběr výzkumných témat. 

3. Výběr výzkumných témat by měl umožnit zobecňování na základě jednotlivých 

případů. 

4. Specifické vlastnosti a zdroje strategického vládnutí, které nebudou pokryty 

výzkumnými aktivitami, budou nicméně respektovány jako relevantní kontextuální 

faktory. 

5. Celostní přístup k vládnutí, reflektovaný v jeho strategické dimenzi.“ 

(POTŮČEK 2006: 15) 

Strategické vládnutí je možné definovat jako: „… dynamický proces tvorby 

a uplatňování veřejné politiky, politiky a správy, představovaný snahou mnoha různých 

sociálních a ekonomických skupin s různými zájmy a zároveň hledáním udržitelné 

rozvojové orientace a sociálního kontraktu (kontraktů), schopných vyvážit tyto zájmy 

způsobem, který je slučitelný s dlouhodobými zájmy celé společnosti včetně jejich 

budoucích generací.“ (Citováno dle POTŮČEK 2007:10) 

S teorií vládnutí úzce souvisí obor veřejná politika, který má kořeny již u Platóna. 

Začátek veřejné politiky jako vědního oboru se však datuje až do 50. let 20. století 

v americké politologii, v Evropě pak došlo k jejímu rozvoji s mírným zpožděním 

až v 60. až 70. letech 20. století. (VESELÝ 2006) I přes staré kořeny se tak jedná 

o relativně mladou a moderní vědu. Veřejná politika je interdisciplinární věda, která 

využívá poznatky řady disciplín, jako např.: politologie, veřejná správa, právní vědy, 

ekonomie, sociologie, filosofie, (POTŮČEK 2005), což jako multi-oborový přístup 

nalézá široké uplatnění i při studiu venkova.  
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Samotná politika
19

 může být reaktivní, tj. reagovat až v okamžiku, kdy je veřejný zájem 

ohrožen, nebo aktivní, tj. v předstihu reaguje na předpokládaný vývoj. Mezi vhodné 

nástroje pro implementaci veřejné politiky je možné zařadit participativní modely 

(nepřímé nástroje řízení, spontánnost, učení, adaptace, vyjednávání, spolupráce, důvěra) 

a zčásti modely koalic aktérů (komunikace, vyjednávání, kompromisy, společný soubor 

hodnot, společné cíle). (RAŠEK 2006) 

Z teorie vládnutí vychází globální cíl této práce a uplatňuje se mimo jiné i v navržených 

doporučeních a návrzích na využívání vytvořeného indexu rozvojového potenciálu obcí.  

 

7.3. Sítě tvorby politik 

Sítě tvorby a realizace veřejných politik („policy networks“) představují otevřený 

politický prostor, ve kterém probíhají různorodé a proměnlivé interakce mezi volně 

spjatými skupinami aktérů. Politiky zde jsou realizovány prostřednictvím sítí. Jedná se 

o nehierarchický proces, kde se na utváření politiky podílí různé subjekty, které na dané 

politice mají různé zájmy a různé motivace. (POTŮČEK 2005) Dle teorie sítí 

je standardním vztahem mezi aktéry v  síti vzájemná závislost. Žádný aktér tak nemůže 

vnutit svou vůli dalším aktérům a to díky čtyřem základním atributům 

charakterizujících politické sítě: mnohotvárnost, sebestřednost, asymetrická 

vzájemná závislost, dynamika. Tyto atributy též ztěžují správu takových sítí. 

(POTŮČEK 2007) Diferencované typy sítí tvorby politik se v analytických studiích 

popisují prostřednictvím tří kritérií: úroveň institucionalizace, rozsah uspořádání tvorby 

politiky a počet skupin účastníků sítě. (POTŮČEK 2005) Jak vyplývá ze schématu 

aktérů v kap. 5.6.2, mezi aktéry působícími na venkově jsou zastoupeny jak subjekty 

státní správy, tak samosprávy, soukromé subjekty jak komerční, tak neziskové. Jsou 

to tedy mnohotvárné subjekty, které jsou na sobě asymetricky závislé, ale žádný není 

plně a přímo ve všech oblastech nadřazen druhému. Tito aktéři mají Ústavou ČR 

zaručenu samosprávnost, každý z nich má své vlastní zájmy a cíle, které se mohou lišit 

od zájmů a cílů ostatních aktérů. Při realizaci konkrétních politik pak dochází či může 

docházet k tvorbě různých koalic, jejichž složení se může v závislosti na problému 

dynamicky měnit. Zapojováním jednotlivých aktérů do řešení problémů pak může celý 

proces tvorby politiky nabývat různých úrovní dynamiky. (SABATIER 1998) 

                                                 

19
 Pojem „politika“ je vysvětlen v kap. 3.2.6. 
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V rámci diplomové práce jsem se podrobněji zamýšlel nad postavením MAS v procesu 

tvorby politik na venkově. Byť z pohledu tvorby veřejných politik a především 

při realizaci veřejných programů existuje velký potenciál MAS, jejich reálný vliv závisí 

na osobnostech a schopnostech jejich představitelů. To do určité míry souvisí s lidským 

kapitálem a také se sociálním kapitálem. (SKÁLA 2009) Z pohledu kritérií popisujících 

sítě tvorby politik je MAS možné vnímat jako komunity tvorby politiky („policy 

community“), tj. relativně stabilní síť místních aktérů s určitou formální institucionální 

strukturou (jasně dané orgány s ukotvenými kompetencemi), základními společnými 

hodnotami (trvale udržitelný rozvoj regionu) a jasným programem (strategický plán 

LEADER, který jasně vymezuje rozsah a způsob realizace a hodnocení místní 

regionální politiky). Ze své definice pak musí mít MAS heterogenní strukturu 

s minimálně třemi skupinami členů sítě: veřejný sektor, komerční sektor, neziskový 

sektor. Každý sektor obvykle zastupuje více subjektů a zástupců soukromého sektoru 

musí být více než 50 % ze všech členů. Jednotlivé MAS zpravidla zahrnují 10 až 20 

místních aktérů, ale mohou být MAS i s výrazně větším počtem členů.  

Podobně je možné vnímat i mikroregiony jako institucionalizované homogenní sítě 

(zahrnují pouze obce, tj. jen jednu skupinu aktérů) s jasným rozsahem politiky (rozvoj 

daného regionu). Vedle těchto „průhledných“ více či méně institucionalizovaných 

a dlouhodobě působících sítí se na venkově objevují i sítě vznikající okolo konkrétních 

problémů, tzv. „issue network“. Jedná se o ad hoc spojení různých skupin za účelem 

řešení konkrétních lokálních problémů. Může se jednat o skupinu části občanů, např. při 

nějaké výstavbě v blízkosti jejich bydliště, určitý typ neziskové organizace, např. 

myslivecké sdružení, Sokol, apod. nebo i odpůrce stávajícího vedení obce. V menších 

obcích v okolí velkých měst se často vyskytují dvě vyprofilované skupiny: starousedlíci 

vs. nově přistěhovalí občané, kteří mívají na jednotlivá opatření v obci rozdílné názory. 

Takovéto skupiny do sebe vtahují různé „fluidní“ skupiny aktérů bez vnitřního sdílení 

hodnot s motem „účel světí prostředky“. Cílem členů těchto sítí bývá jen „být slyšen“. 

Komunikace s takovou sítí může být při tvorbě a implementaci politiky poměrně 

obtížné. Tento nejméně stabilní typ sítě bývá spojován s konceptem atomizované 

politiky. (POTŮČEK 2005) 

 

7.4. Teorie politického cyklu 

V kontextu této problematiky je též nutné zohlednit teorii politického cyklu. Její 

principy byly využity již v předchozím textu. Politický cyklus je z pohledu veřejné 
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politiky vnímán jako posloupnost jednotlivých kroků, které tvoří proces analýzy 

a tvorby politiky. Sofistikovaně formou tří fází a 17 dílčích kroků tento proces popsal 

Dror v roce 1968. V praxi se však obvykle vystačí s modelem čtyř fází: identifikace 

a uznání problému, rozhodnutí, implementace, hodnocení. (POTŮČEK 2005)  

Ve venkovském prostoru, a nejen v něm, dochází k prolínání těchto jednotlivých fází 

politického cyklu s aspekty popisovanými teorií sítě tvorby politik. Do politického 

cyklu vstupují zájmy jednotlivých lokálních aktérů. Teorie politického cyklu a sítě 

tvorby politik tak spolu na venkově úzce souvisejí a vzájemně se prolínají. Můžeme 

konstatovat, že tvorba politik na venkově je vícerozměrná. Od skupin aktérů vychází 

pojmenování konkrétních problémů, které je nutné řešit. Až tehdy, když dojde 

u významného počtu členů sítě ke shodě a významnost problému potvrdí zastupitelstvo 

obce, je reálné daný problém začít řešit. Pojmenování problémů „silou“ ze strany vedení 

obce má jen velmi krátkodobé dopady a obvykle končí ztrátou důvěry v starostu obce 

či jiného lokálního představitele, který silovým způsobem nastoloval agendu bez širšího 

konsensu s dalšími aktéry. Podobně je pak nutné zájmy členů sítě na venkově 

zohledňovat i ve všech dalších fázích politického cyklu. 

V implementační fázi je pak možné použít některého z nástrojů veřejných politik 

pro intervenci, která by měla přispět k řešení problému. Mezi tyto nástroje patří: 

 „Nástroje strategického řízení (vize, strategie, koncepce, cílové programy, 

plány) 

 Politické deklarace (vládní prohlášení, stanovení aktuálních témat a úkolů) 

 Právní a organizační normy, jejich tvorba a aplikace 

 Fiskální nástroje (regulace příjmů a výdajů veřejných rozpočtů, distribuce 

a redistribuce finančních zdrojů) 

 Organizování, koordinace, řízení realizace 

 Výchova a indoktrinace“ (POTŮČEK 2005: 44) 

Vytvořená klasifikace venkovských obcí může být využita ve fázi uznání problému, 

dává měřitelné podklady kompetentním orgánům pro učinění rozhodnutí a může být 

využívat i ve fázi hodnocení, neboť po aplikaci účinné intervence by mělo dojít 

ke zvýšení rozvojového indexu obce. Porovnáním indexu před a po realizaci intervence 

je možné relativně snadno vyhodnotit účinnost intervence na rozvojový potenicál dané 

obce. Je však nutné zmínit, že realizace některých intervenčních opatření může zabrat 

poměrně dlouhé období, zpravidla několik let a ani poměrně komplexně postavený 
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index nemůže sám o sobě zachytit všechny možné ponteciální vlivy, které mohly mít 

na uskutečněnou míru změny vliv. Proto je nutné ke každé evaluaci přistupovat velmi 

zodpovědně a popis změny vyhodnocovat na základě více různých zdrojů dat. 

 

7.5. Teorie byrokracie 

Jako první použil termín „byrokracie“ francouzský ekonom-fyziokrat Vincent 

de Gournay. (KELLER 2007) Dnes je tento pojem používán v několika různých 

významech. V rámci této práce využívám pojetí Maxe Webera, který je chápán jako 

zakladatel teorie byrokracie a který byrokratizací rozumí snahu o racionalizaci 

kolektivních aktivit v rámci výrobních i nevýrobních organizací, které jsou pak řízeny 

za pomoci neosobních pravidel. Přitom toto byrokratické řízení nechápe Weber zcela 

negativně. V díle M. Webera, Wirtschaft und Gesellschaft z roku 1925 je podrobně 

a široce popsán princip fungování byrokracie. Některými sociology jsou kritizovány 

některé aspekty byrokracie dle Webera, to ovšem z důvodu nepochopení širokosti 

záběru Weberova pojetí. Rozvoj byrokracie souvisí s paušální pravidelnou odměnou 

úředníků (hrazenou z daní daňových poplatníků), oddělením výkonu práce od místa 

bydliště, pevnou pracovní dobou, atd. (KELLER 2007) „Formální organizace 

představují uměle vytvořený nástroj koordinace aktivit většího počtu lidí za určitým 

pevně stanoveným cílem.“ (KELLER 2007: 9) 

Nahrazení moderní byrokracie je možné dle Webera pouze vládou neodborných 

diletantů, neprofesionálů. Právě v oblasti řešení problémů venkova je možné sledovat 

velký podíl „nadšenců“, kteří postrádají potřebnou erudici a nejsou tak rovnocennými 

partnery pro zkušené pracovníky státní správy, především na národní úrovni. Do určité 

míry se toto týká i některých starostů, kdy zvláště v malých obcích bývají na tuto pozici 

voleni lidé bez předchozích zkušeností s politickým procesem, bez znalosti fungování 

veřejné správy a managementu a řadu věcí se tak musí učit v průběhu výkonu své 

funkce, tzv. „za pochodu“. Situaci komplikuje i skutečnost, že z pohledu ústavy si jsou 

všechny obce rovny a malá obec s několika desítkami obyvatel tak má stejné 

samosprávné povinnosti jako město se statisíci obyvatel. Větší města mají více 

povinností v režimu přenesené státní správy, ale mají proto k dispozici též větší správní 

aparát – úředníky, kteří se na dané činnosti specializují. U malých obcí musí mnohdy 

veškerou širokou agendu být schopen postihnout starosta, mnohdy vykonávající vedle 

správy obce i původní zaměstnání. V ministerstvem vnitra pravidelně aktualizovaném 

katalogu činností obcí je ve verzi k 31. 1. 2013 obsaženo 1 276 činností, které se týkají 
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i těch nejmenších obcí v ČR, viz soubor „katalog_cinnosti_obci_31.1.2013.xlsx“ 

na přiloženém CD. Vzhledem k tomu, že neexistuje samostatný koordinační orgán 

problematiky venkova, dochází i k překryvům mezi agendami různých úřadů a některé 

operace musí starostové vykonávat opakovaně. Byrokracie ve svém významu 

racionalizace procesů pak již neplní svou roli a stává se spíše inhibitorem zhoršujícím 

podmínky pro uplatňování prvků strategického řízení. 

V současné době vedle sebe existují tři druhy organizací, jejichž rozlišení je důležité 

i z pohledu předmětu této práce. (SCOTT 1992) Organizace racionálně 

zkonstruované jsou organizace, které sledují předem vytčené cíle, pro které mají 

výrazně specializovanou formální strukturu. Mají jasně definovaná pravidla 

a pravomoci, vlastní iniciativa členů organizace/zaměstnanců je minimalizována. Tento 

typ organizace je vysoce efektivní v rutinních činnostech při vhodném nastavení 

systému. V ostatních případech je vhodnější jiný typ organizace. V kontextu této práce 

je možné do tohoto typu zahrnout obecní/městské úřady u větších obcí/měst a krajské 

úřady, které mají sekretářky, ekonomky, jednotlivé odbory a oddělení 

se specializovanými pracovníky s jasně vymezenou pracovní náplní. Druhý typ 

organizací jsou organizace přirozeně vzniklé. Jejich charakteristikou jsou neformální 

struktury, které vyrůstají z přirozených schopností, preferencí a zájmů členů organizace. 

Pro jejich činnost je rozhodující kvalita aktérů/členů organizace, nikoliv samotná 

organizační struktura. Mezi tyto organizace je možné zařadit neziskové organizace 

a také MAS. V těchto typech organizací je větší prostor pro inovace a kreativitu 

zapojených osob, nevýhodou může být ne zcela jasně dané vedení a tím v určitém 

ohledu nižší efektivita. Zřejmě i z těchto důvodů existují tlaky, aby MAS svou strukturu 

pevně ustanovily, aby měly jasně dané a personálně obsazené specializované pozice 

(např. manažer, účetní) a aby se posouvaly spíše k prvnímu typu organizací. To však 

není vždy účelné a v některých případech to může být pro činnost MAS až likvidační. 

Např. při nedostatku financí na všechny tyto osoby. Může se také stát, že neformální 

leadři regionu nejsou totožní s formálně ustanoveným vedením organizace, což může 

komplikovat další práci. V praxi však formální struktura MAS mnohdy kopíruje 

tu neformální. Posledním typem organizace jsou organizace bez fixované struktury. 

Takové organizace se plynule adaptují na proměny vnějšího prostředí, mohou měnit své 

cíle, uzavírají přechodné koalice. Může se jednat o různé neformální ad hoc sítě, 

spojenectví mezi různými subjekty (i jednotlivci), kteří se sdruží za účelem konkrétního 

záměru a po jeho uskutečnění spojenectví opět přeruší či rozvolní. 
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Z pohledu teorie sociálního kapitálu je sociální kapitál nejvíce rozvíjen v organizacích 

druhého a třetího typu. Organizace prvního typu (racionálně zkonstruované přísně 

byrokratické) rozvoji sociálního kapitálu spíše brání. Při stanovování podmínek a 

pravidel pro veřejnou podporu rozvoji venkova je vhodné vzít si ponaučení z historie. 

„Demokracie nemůže přežít, pokud se ocitne v rukou specialistů, kteří pracují pro 

občany, místo aby pracovali s občany.“ (HEMINGWAY 1999: 162)  

 

7.6. Teorie regionálního rozvoje 

Vzhledem k předmětu této práce je nutné zmínit též teorie regionálního rozvoje, které 

s předmětem zkoumání též souvisí. 

Za předchůdce teorií regionálního rozvoje bývají považovány lokalizační teorie, které 

vycházely z neoklasické ekonomické teorie. Jejich cílem bylo nalezení faktorů 

ovlivňujících umístění ekonomických aktivit v konkrétní lokalitě a vysvětlení 

prostorového rozmístění ekonomiky. Tyto teorie pochází již ze 17. a 18. st. a jejich 

vrcholem bylo dílo J. H. Von Thünena z roku 1826. Lokalizační teorie však byly 

kritizovány z důvodu, že lokalizace firem tvoří jen jednu složku podnikatelské strategie. 

(BLAŽEK, UHLÍŘ 2002: 59 – 64)  

Až do současnosti byly postupně popsány desítky teorií regionálního rozvoje. Blažek, 

Uhlíř je seskupují dle ekonomických směrů, ze kterých vycházejí a dalších společných 

znaků: neoklasické a neoliberální teorie regionálního rozvoje, teorie skupiny jádro – 

periferie (keynesiánského období), strukturalistické přístupy (neomarxistické teorie), 

kritickorealistické přístupy (teorie územních děleb práce), institucionální směr (teorie 

výrobních okrsků a flexibilní specializace, teorie učících se region). (BLAŽEK, UHLÍŘ 

2002) 

V této práci jsem nakonec žádnou z těchto teorií přímo nevyužil. Využití jen jedné nebo 

několik málo těchto teorií a ověření jejich uplatnění ve zkoumaných obcích by bylo 

příliš velké zúžení záběru mé práce. Naopak silnější zaměření na komplexní pohled 

teorií regionálního rozvoje na reálný rozvoj malých obcí by bylo odchýlením 

od původního záměru práce. 

Předmět této práce je však v souladu s aktuálními trendy teorie regionálního rozvoje. 

„Regionální politika je stále více zaměřována na změnu sociální a ekonomické 

atmosféry zaostávajících regionů s cílem podpořit vlastní, endogenní potenciál těchto 

regionů a zejména podpořit aktivitu místních aktérů rozvoje.“ (BLAŽEK, UHLÍŘ 

2002: 106)  
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8. Metodologie 

Pro naplnění cílů výzkumu a hledání odpovědí na vytčené výzkumné otázky byla 

využita nenormativní metodologie využívající převážně induktivního přístupu.  

Na úrovni vybraných obcí ve třech krajích ČR byly zkoumány konkrétní jevy a fakta, 

byla hledána jejich opakovatelnost a význam u vzorku 18 pečlivě vybraných obcí. 

Na které jevy a jaká fakta se při studiu konkrétních obcí zaměřit mě směrovaly výše 

zmíněné teoretické koncepty a to zejména teorie sociálního kapitálu. Uvedené teorie 

mi také pomohly při vysvětlování zjištěných skutečností. 

Jako základní výzkumný design jsem použil případové studie. Byť jednotlivé 

případové studie obsahují jak kvalitativní, tak kvantitativní charakteristiky, studium 

jednotlivých 18 vybraných obcí je spíše kvalitativního charakteru. Šetření formou 

případových studií bylo doplněno o kvantitativní analýzy sekundárních dat za všechny 

obce velikostní kategorie do 3 000 obyvatel v ČR. Byl tak využit smíšený kvalitativně-

kvantitativní přístup s převažující kvalitativní složkou. Takovýto kombinovaný 

výzkum dává předpoklad, že se prostřednictvím kvalitativní složky podaří odhalit 

a vysvětlit klíčové vlastnosti a jevy, což pomůže odpovědět na položené výzkumné 

otázky. Kvantitativními metodami pak bude možné určité zjištěné poznatky částečně 

zobecnit, což prohloubí záběr výzkumu. 

Zjištěné výsledky byly konfrontovány s názory odborníků, politiků a zástupců místních 

aktérů v rámci fokusní skupiny, což přispělo k vyšší validitě prezentovaných výsledků 

a vhodnějšímu nastavení vytvořeného indexu rozvojového potenciálu.  

 

8.1. Případové studie 

Případové studie jsou vhodný nástroj pro porozumění konkrétním složitějším případům. 

(STAKE 2003) Vzhledem ke komplexnosti problematiky a jejího dosavadního velmi 

slabého vědeckého zmapování jsem zvolil právě tento výzkumný design. 

Dle klasifikace YIN (2003) půjde o vysvětlující případové studie popisného typu, 

jejichž cílem je na základě předem daných informací a domněnek ověřit vytčené 

hypotézy. (NEKOLA, GEISSLER, MOURALOVÁ 2011) Dle STAKE (2003) se jedná 

o kolektivní případovou studii, která bude sledovat jev na více případech. 

V rámci každého ze sledovaných krajů bylo vybráno vždy šest obcí, přičemž 

tři z těchto obcí jsou charakteristické svým rozvojem a u tří je patrná stagnace 

až útlum. Tj. půjde o porovnání protikladů. Míru validity výsledků a možnou 
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opakovatelnost výzkumu dalšími výzkumníky zásadní měrou ovlivňuje metodika 

výběru konkrétních sledovaných obcí a prokázání, že se jedná skutečně o typické 

případy (NEKOLA, GEISSLER, MOURALOVÁ 2011), jejichž situace není ovlivněna 

nepopsanými vnějšími vlivy. Primárním záměrem je u sledovaného případu příležitost 

k učení se, porozumění jevům, nikoliv zachycení všech možných typů jednotlivých 

případů, v našem případě všech možných typů venkovů a kategorií obcí. U popisu 

konkrétního případu nejde o reprezentativní popis všech obdobných obcí, 

ale o konkrétní vypovídající popis jednotlivého případu. (STAKE 2003) Proto byl výběr 

obcí zaměřen na jeden určitý typ venkova (vnitřní periferie), viz dále, který je nejméně 

ovlivněn různými vnějšími vlivy. Tento zúžený záběr dává největší předpoklady, 

že na problematice těchto obcí bude možné dobře sledovat vnitřní vlivy a faktory 

působící na rozvoj obcí. Při interpretaci zjištěných výsledků na provedený způsob 

výběru zkoumaných obcí uvádím, jaká omezení tento metodický přístup přináší. 

Výběr zkoumaných jednotek je dále založen na duplicitě (vzorek o 3 obcích obdobných 

charakteristik z každého kraje) a porovnání protikladů/kontrastů (porovnání obcí 

úspěšně se rozvíjejících s obcemi stagnujícími až v útlumu). Tyto duplicitní vzorky 

umožňují lépe odhalit jednotlivé faktory a jevy, které by u jednoho případu mohly být 

nepostřehnutelné. Tři obce z každé kategorie byly zvoleny jako vhodný počet 

umožňující výběr obcí dle dalších charakteristik v rámci kraje a to z věcného 

a praktického pohledu. Pokud by byly sledovány pouze dvě obce z dané kategorie 

z daného kraje, tj. nejmenší duplicitní vzorek, bylo by velmi obtížné vyvozovat závěry 

v případech, kdy by u těchto obcí byly zjištěny některé charakteristiky diametrálně 

odlišné. Pokud budou u všech tří obcí některé charakteristiky vyjadřovat podobné 

hodnoty, je vyšší předpoklad, že byl zachycen typický rys, byť stále se bude moci jednat 

o náhodný jev a nebude možné provést celkové zobecnění takového poznatku. Pokud 

budou u dvou obcí ze vzorku hodnoty výrazně odlišné, třetí obec naznačí, kterým 

směrem zaměřit výklad jevu. Byť se opět může jednat o náhodný jev, což bude nutné 

mít při interpretaci na paměti. U čtyř obcí by se ještě výrazněji projevila případná shoda 

v jevech a zachytila by se větší škála možných hodnot, ale zároveň by výrazně stoupl 

celkový počet zkoumaných obcí (z 18 na 24), což by výzkum v rámci mých možnosti 

učinilo již velmi obtížně uskutečnitelným. Navíc ani takto relativně velký vzorek 

24 obcí podrobně prozkoumaných v rámci případových studií by neumožnil zobecnění 

poznatků a stále případná shoda v charakteristikách vybraných obcí by mohla být 

způsobena náhodným jevem. I z tohoto důvodu považuji zvýšení vzorku obcí na čtyři 
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z každé kategorie za neúčelné a tři obce za optimální počet pro můj charakter výzkumu. 

Že byl tento zvolený počet vhodný, se v průběhu výzkumu potvrdilo, neboť se projevily 

všechny výše uvedené skutečnosti. 

Jak již bylo zmíněno, zpracované případové studie využívají jak kvalitativních, 

tak kvantitativních prvků. Výhodou kvalitativního přístupu je, že díky osobnímu 

kontaktu výzkumníka s terénem dochází k lepšímu porozumění zkoumanému problému, 

a to v co možná nejkomplexnější podobě včetně jeho vztahů s dalšími aspekty. 

(MAXWELL 2005, REICHEL 2009) Tento hluboký vhled do situace konkrétních obcí 

má zásadní význam pro odlišení jiných faktorů, které mají vliv na rozvoj či stagnaci 

konkrétní obce, mimo vlastního sociálního kapitálu. K významovému rozlišení 

jednotlivých faktorů výrazně přispěla osobní návštěva v obcích, osobní rozhovor 

se starostou, v mnohých případech i místostarostou, v některých případech i s dalšími 

členy zastupitelstva obce a vzájemné porovnávání velkého množství dat z různých 

informačních zdrojů.  

Kvalitativní charakteristiky byly zjišťovány přímo na místě při osobní návštěvě 

konkrétní obce v rámci rozhovoru s oficiálními představiteli obce (starosta, 

místostarosta). Původně zamýšlené využití metody „Go-Along“, procházka po obci 

s relevantním představitelem, který obec dobře zná (starosta, starousedlík, apod.) 

za vedení neformálního částečně strukturovaného rozhovoru (CARPIANO 2009) bylo 

z časových a praktických důvodů nahrazeno využitím internetového systému Street 

View od společnosti Google. Při konfrontaci poznatků z „procházky“ po obci přes 

internet a při pochůzce v reálu se ukázalo, že internetový systém je schopen fyzickou 

návštěvu v obci za účelem získání představy o úpravě veřejných prostranství a vnějším 

vzhledu soukromých objektů zcela nahradit. Kvantitativní prvky vhodné pro praktické 

využití vytvořené metodiky byly zjišťovány převážně z veřejně dostupných zdrojů 

a částečně též z osobních rozhovorů.  

Případové studie byly vytvářeny metodou „criss-crossing“, tzn. znovu prozkoumávání 

případu mnoha různými směry, použitím různých metod, vzájemným porovnáním 

případů a doplňováním informací z dalších zdrojů, podobně jako podrobné 

prozkoumávání terénu „křížem krážem“. (STAKE 2003) Byla využita triangulace, 

tzn. používání různých metod, které se vzájemně doplňují a zpřesňují zjišťované 

informace. Při vyhodnocení případových studií se některé ukazatele potvrdily jako 

duplicitní, některé jako málo průkazné, některé jako v praxi obtížně zjistitelné. 

Výsledkem tohoto přístupu je nalezení těch charakteristik, které nejvýstižnější 
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formou vypovídají o sledovaných jevech a budou vhodné pro vytvoření indexu 

rozvojového potenciálu malých obcí. Do výsledného indexu vstupuje pouze malý 

zlomek ze všech zkoumaných charakteristik. 

Dle teorie ekonomické geografie se v moderní industriální a post-industriální 

společnosti některé ekonomické segmenty a aktivity koncentrují do nevelkého počtu 

center. A to díky tomu, že mnohé ekonomické segmenty koncentrací svých vlastních 

aktivit, ale i blízkostí s jinými firmami dosahují značných úspor z rozsahu („economies 

of scale“). Výhody vyplývají také z dostupnosti a rozmanitosti pracovní síly, která je jak 

příčinou, tak důsledkem koncentrace ekonomických aktivit. (VOBECKÁ 2009) Aby byl 

eliminován vliv těchto center, byly dvojice obcí (rozvíjející se a stagnující) vybírány 

vždy s přibližně stejnou dojížďkovou vzdáleností do nejbližšího centra (ORP, 

krajské město, atd.). Z téhož důvodu byly vybírány i obce obdobné velikosti. Tímto 

způsobem výběru je zajištěno, že jako rozvíjející obce nebudou vybrány tři „satelity“ 

přirozených regionálních center a jako obce stagnující tři malé obce na periferii kraje. 

Porovnávání takových případů by zcela jistě vedlo ke zkresleným až nepoužitelným 

závěrům. 

Zpracovávané případové studie jsou dle STAKE (2003) strukturovány do šesti částí. 

První částí je popis podstaty případu, ve které uvádím zdůvodnění výběru konkrétní 

obce (charakteristiky na jejichž základě byla daná obec do vzorku zařazena, včetně 

popisu dalších externích vlivů). Druhou částí je historické pozadí. V této části je 

popsán stručný historický vývoj obce, který odkrývá možný kulturní vliv na stávající 

charakteristiky obce. Zvláštní pozornost je věnována událostem, které zásadním 

způsobem ovlivnily skladbu a život obyvatel v obci (války, nemoci, přírodní katastrofy, 

atd.) Třetí částí je charakteristika reálného prostředí obce, ve které uvádím podrobnou 

sociodemografickou charakteristiku obce (věková skladba obyvatel, počet živě 

narozených a počet úmrtí v posledních 10 letech, saldo migrace, vzdělanostní struktura 

obyvatel, podíl věřících, počet osob ve společné domácnosti, atd.), geografické, 

ekonomické podmínky (socioekonomický status obyvatel, průměrná výše mzdy, 

přehled realizovaných investičních projektů, atd.), kulturní prostředí v obci (počet 

registrovaných OOS v obci, počet členů v těchto organizacích, počet pořádaných 

kulturních a sportovních akcí ročně za poslední 3 roky, počet dobrovolníků podílejících 

se na organizování těchto akcí a jiných aktivitách společenského života, existence 

a frekvence využívání knihovny, existence školy (v jakém rozsahu), mateřské školy, 

obchodů, pošty, ordinace lékaře, atd.) atd. Další částí případové studie je specifický 
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kontext, kde je uvedena další důležitá charakteristika obce, která není zachycena 

v předchozích částech. Např. politická skladba zastupitelstva v obci, členství obce 

v sítích a sdruženích (např. MAS, SPOV, SMOČR, atd.) a míra tohoto zapojení. 

Zda jsou představitelé obce členem výkonných či jiných orgánů v těchto regionálních 

a nadregionálních organizací.  

Pátá část případové studie je věnována další obdobným případům, kde jsou popsány 

základní charakteristiky dalších obdobných obcí v okolí se zdůvodněním, proč tyto 

podobné obce nebyly do výběru zahrnuty a zda se něčím významným odlišují. Tento 

stručný popis podobných obcí slouží pro kontrolu, že byla vybrána skutečně typická 

obec v regionu a zvyšuje se tak validita získaných dat. 

Poslední šestou část případové studie STAKE (2003) věnuje specifickým 

charakteristikám případu. V této části jsou uvedeny další kvantitativní (počet 

autobusových a vlakových spojů odjíždějících z obce, počet opuštěných domů, vzhled 

veřejných prostranství, stav nemovitostí, atd.) a kvalitativní (zapojení občanů 

do rozhodování o aktivitách obce, podrobnější charakteristika starosty, místostarosty, 

atd.) charakteristiky, které nejsou součástí předchozích částí a které byly částečně 

zjišťovány na místě při osobním rozhovoru. Zvláštní součástí případových studií je 

zmapování sociální sítě starostů, hustota a rozsah jejich vztahů souvisejících s výkonem 

funkce starosty jako osoby, která má v případě malých obcí rozhodující vliv na rozvoj 

obce. K této práci je přiložena pro ukázku případová studie formou pasportu za jednu 

obec. Pasporty za všechny obce jsou nahrané na přiloženém CD. Z důvodu zachování 

anonymity výpovědí starostů neobsahují tyto přiložené pasporty data, která byla zjištěna 

v rámci osobního rozhovoru. Tyto informace jsou využité v agregované podobě 

v kap. 10.4 při vytváření výsledné podoby indexu rozvojového potenciálu a v diskusi 

v kap. 11. Seznam všech sledovaných charakteristik je uveden v příloze č. 17.3. 

 

8.1.1. Měření sociálního kapitálu 

V případových studiích je sledován jak kolektivní sociální kapitál (sociální kapitál 

obce jako celku), tak individuální sociální kapitál (sociální kapitál starosty).  

Za nejlepší nástroje pro měření sociálního kapitálu považuje ISHAM et al. (2002) ty, 

které zachycují lokální typickou realitu. Různí autoři přistupují k měření sociálního 

kapitálu různým způsobem. Putnam jako vhodná kritéria pro měření sociálního kapitálu 

uvádí např. účast ve volbách, členství v asociacích a sdruženích, důvěru mezi lidmi. 

Mnozí autoři měří sociální kapitál dotazníkovým šetřením a otázkami na souhlas 
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či nesouhlas respondentů s jednotlivými tvrzeními charakterizujícími různé vlastnosti 

sociálního kapitálu. Touto formou bývá měřena také míra důvěry jako jedné 

z podstatných charakteristik sociálního kapitálu. (Např.: MAJEROVÁ, KOSTELECKÝ, 

SÝKORA 2011) V těchto dotaznících ovšem respondenti často neodpovídají pravdivě. 

(CARPENTER 2002) Chtějí vypadat lepšími buď sami před sebou, nebo 

před tazatelem. Navíc tyto odpovědi bývají zkreslovány aktuálními vnějšími vlivy 

a nemusí vystihovat skutečné dlouhodobé postoje respondenta. (SKÁLA 2013) Jelikož 

se navíc jedná o metodu časově a finančně velice náročnou, pro naplnění cílů této práce, 

zjišťování sociálního kapitálu ve všech obcích ČR, by tato metoda byla v praxi 

nepřiměřeně nákladná a tudíž velmi obtížně využitelná.  Proto sociální kapitál zjišťuji 

spíše prostřednictvím jiných odvozených charakteristik, které mohou poskytnout 

výsledky s dostatečnou přesností za přiměřených nákladů. Např. na sílu sociálního 

kapitálu v lokalitě může ukazovat stav veřejných prostranství. Tam, kde jsou silné 

komunitní vztahy, sousedi udržují vysokou estetickou úroveň svých nemovitostí, 

aby nebyli z komunity společensky vyloučeni. (PUTNAM, FELDSTEIN 2003) Ověřit 

stav veřejných prostranství v obci za využití vzdálených prostředků informačních 

technologií je možné za zlomek nákladů, které by bylo nutné vynaložit pro dotazníkové 

šetření mezi občany obce. Také účast ve volbách (ve formě voličů i jako kandidující) 

dle PUTNAMA (2001) přímo souvisí s občanskou angažovaností. Vzhledem 

k dostupnosti dat se jedná o dobré kritérium pro měření sociálního kapitálu. Obdobným 

rysem občanské participace je i členství v asociacích a sdruženích neboli 

organizacích občanského sektoru. Putnam sleduje nejen počet těchto organizací, ale i 

počet členů těchto organizací, počet osob účastnících se členských schůzí a počet osob, 

které jsou ve vedení těchto organizací. Dále sleduje občanskou angažovanost v podobě 

napsání dopisu svému senátorovi, poslanci, článek do novin, atd. V kontextu tohoto 

výzkumu se může jednat např. o počet pravidelných přispěvatelů do místního 

zpravodaje. Vhodná kombinace takových charakteristik tak může poskytnout obdobné 

výsledky jako podrobné místní šetření. 

 

8.1.2. Analýza sociálních sítí 

Z teorie sociálního kapitálu vychází metodický přístup analýzy sociálních sítí. Knoke 

a Yang sociální sítě popisují jako strukturu složenou ze sady aktérů, kteří jsou vzájemně 

propojeni jednou nebo více vazbami. Pracuje s pojmy „nodes“ (členové sítě) a „ties“ 

(vazby mezi nimi). (KNOKE, YANG 2008) Z tohoto díla je čerpáno i dále. 
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Tři základní prvky, které je nutné brát v úvahu při utváření výzkumného designu, jsou 

jednotky vzorku („sampling units“), forma relace („relational form“) a obsahu 

(„content“), úroveň analýzy dat. 

Čím menší je zkoumaná skupina (např.: školní třída, úřad, továrna, gang, obec, atd.), 

tím můžeme jít do větší hloubky studia sítě, tím je práce jednodušší. Výběr skupiny 

tak musí vždy odpovídat tomu, co chceme zkoumat. V rámci této práce je zkoumanou 

jednotkou obec, ale nikoliv jako společenství obyvatel žijících na jednom místě, 

ale jako subjekt, který je samostatnou jednotkou v síti všech obcí v ČR. Ta je dále 

zasazena do určitého politicko-ekonomického prostředí. Nebudou tak zkoumány vazby 

mezi jednotlivými obyvateli obce, ale vazby starosty obce jako klíčové osoby v malých 

obcích na další subjekty a propojení obce jako instituce s dalšími podobnými 

institucemi. 

Jak uvádí Knoke a Yang, formy relace charakterizují způsob interakce, kterým se obsah 

stává sociální realitou (např.: společenskost, konkurence, konflikt, solidarita, atd.) 

a můžeme je rozlišovat např. dle frekvence nebo síly vazby mezi dvěma subjekty. 

Je nutné rozlišovat také typ vazby, tj. z jakého pohledu je síť zkoumána. 

Např.: při studiu pacientů v nemocnici budeme zkoumat, co jim pomáhá rychleji 

se uzdravit nebo jaké mají politické nasměrování? V obou případech budou kladeny jiné 

otázky, budou sledovány jiné typy vazeb. Při sledování více typů vazeb zároveň 

se hovoří o „multiplex networks“. V rámci předmětu tohoto výzkumu je zkoumána 

sociální síť starostů obcí za účelem získávání informací a zdrojů pro rozvoj obce. Proto 

je sledována síla a počet vazeb na osoby, které mohou rozvoj obce nějak ovlivnit. 

V rámci jednotlivých vazeb je sledován typ a síla vazby. 

Nejčastěji se studují „egocentric network“ (N), což jsou nejjednodušší sítě, které 

se skládají z jednoho aktéra („ego“) a všech dalších aktérů („alters“), se kterými je ego 

v kontaktu. Sledují se též vazby mezi těmito „alters“, dalšími aktéry. (KNOKE, 

YANG 2008)  

Lin doporučuje měřit tzv. „embedded resources“, tj. zdroje sítě a zdroje kontaktů, 

„network locations“, tj. umístění sítí pro které je možné použít tzv. „saturation survey“ 

mapující celou síť, což je vhodné pouze pro menší sítě. Lin využívá i „name-

generator“ neboli generátor jmen případně jeho modifikace „position generator“ 

neboli generátor pozic, což jsou metody analýzy sociálních sítí použitelné i pro větší 

sítě. (LIN 2001) Pomocí těchto metod je možné porovnat velikost a diverzitu sítí 

starostů jednotlivých obcí a za využití dalších zjištěných informací ověřit, zda mají tyto 
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charakteristiky vliv na rozvoj obce. Burt používá různé otázky, které pomáhají 

zmapovat charakter sítě. Např.: „Jmenuj lidi, se kterými nejčastěji diskutuješ důležité 

osobní otázky. Jmenuj lidi, se kterými trávíš nejvíce volného času. Jmenuj lidi, kterým se 

vykazuješ ve firmě. Jmenuj nejvýznamnější podřízené pracovníky. Jmenuj nejcennější 

kontakty ve firmě. Jmenuj lidi, se kterými bys diskutoval změnu zaměstnání.“ (BURT 

in LIN 2001) Jedná se o určitou obdobu generátoru jmen. 

Každá z výše uvedených metod má své výhody a nevýhody, a proto je důležité vždy 

předem zvážit, jaký druh sítě a za jakým účelem chceme zmapovat a dle toho pak 

vybrat vhodnou metodu. Jelikož je náš předmět zkoumání v této oblasti zcela 

neprobádaný, je těžké předem odhadnout, která z metod bude dávat přesnější výsledky 

a která bude v praxi použitelnější. Proto jsem pro analýzu sociálních sítí starosty obce 

použil poměrně rozsáhlý aparát založený na generátoru jmen, generátoru pozic 

a na zjišťování vazeb na politické představitele. Podrobněji viz kap. Chyba! Nenalezen 

droj odkazů.. Využívám modifikaci analýzy egocentrické sítě, kdy však není sledována 

celá síť starostů, ale jen ta výseč, která se týká jejich funkce a to jako síť kontaktů na 

relevantní politické představitele: zastupitele příslušené ORP, zastupitele příslušného 

kraje, poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a senátory Senátu Parlamentu 

ČR. 

 

8.2. Sekundární analýza dat 

Případové studie byly doplněny sekundární analýzou dat o všech obcích s maximálně 

3 000 obyvateli. Byly provedeny regresní analýzy nad zdrojovými daty z různých 

datových zdrojů, podrobněji viz kap. 9.4. Důvodem pro využití těchto analýz bylo 

vyrovnat handicap kvalitativního přístupu, u kterého je problematické získané poznatky 

zobecňovat. I když tyto analýzy byly provedeny pouze u některých sledovaných 

parametrů, jejich výsledky významným způsobem obohacují poznatky zjištěné 

z kvalitativní části výzkumu. 

 

8.3. Focus Group 

V závěru výzkumu byla zrealizována ohnisková skupina, Focus Group (FG), která měla 

především ověřovací funkci. Metoda ohniskových skupin je řazena mezi kvalitativní 

výzkumné metody. Mezi její hlavní výhody patří schopnost objevovat nečekané 

souvislosti a perspektivy, nabízí hlubší vhled do problematiky s poměrně vysokou 

validitou výsledků. (HENDL 2005, VESELÝ, NEKOLA 2007)  
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9. Metodika 

9.1. Způsob výběru krajů 

Výzkumný design případových studií je založen na výběru relativně malého počtu 

pozorování, ve kterých se však daný případ zkoumá do poměrně velké hloubky. Míra 

detailu a zaměření zkoumání záleží na rozhodnutí výzkumníka. Pro porozumění 

zkoumaného fenoménu je klíčový výběr případů, který je u kvalitativního přístupu 

vždy účelový a nemůže být realizován formou náhodného výběru. (STAKE 2003) Více 

o designu případových studií viz kap. 8.1.  

V kap. 5 uvádím, že ve skupině obcí o velikosti do 3 000 obyvatel existuje velká 

heterogenita. A to nejen co se týče velikosti, kde existují rozdíly mezi obcemi do 200 

obyvatel (zpravidla pouze neuvolněný starosta) a obcemi nad 2000 obyvatel (kromě 

uvolněného starosty a místostarosty je už k dispozici byrokratický aparát obecního 

úřadu s několika pracovníky na plný úvazek), ale i co se týče prostorového umístění 

v rámci ČR, viz různé typologie venkova. Aby byla zajištěna určitá škála vzorků, 

rozhodl jsem se vybrat obce ze tří různých krajů. Zkoumání obcí pouze v jednom kraji 

by mohlo způsobit chybu prvního řádu, kdy by za vliv sociálního kapitálu byla 

považována nějaká specifická krajská kultura. Výběr tří krajů umožňuje porovnat, 

zda se obce v jednom kraji výrazně vymykají zjištěním z ostatních dvou krajů a je větší 

pravděpodobnost, že by se tak případný nepřenositelný vliv regionálních kulturních 

a historických tradic podařilo odhalit. V případě, že budou ve všech třech krajích 

vycházet přibližně stejné poznatky, je možné s velkou pravděpodobností usuzovat, 

že zjištěné poznatky kulturní vliv jednoho konkrétního regionu nezkresluje. Realizace 

případových studií ve třech různých krajích tak dává předpoklad, že se podaří najít 

některé opakující se prvky a že se zároveň podaří odkrýt případné vlivy specifické jen 

pro některý konkrétní region. Takto postavený výběr nemůže vypovídat o celkové 

situaci venkovských obcí v ČR, což ani není cílem tohoto výzkumu, ale může 

odpovědět na položené výzkumné otázky. Samozřejmě je nutné mít tuto skutečnost 

na vědomí při interpretaci zjištěných poznatků.  

Abych ještě více eliminoval případný regionální kulturní vliv, který je specifický pouze 

pro daný region a není přenositelný do dalších oblastí ČR, do výběru krajů jsem 

záměrně nezahrnul typické moravské kraje: Jihomoravský kraj, Zlínský kraj, 

Moravskoslezský kraj a Ostravský kraj. Dále jsem vyloučil Severočeský a Ústecký kraj 

jako kraje se specifickou historií a socio-ekonomickou skladbou, která není pro zbytek 
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naší republiky typická. Z ostatních krajů jsem pak zvolil Kraj Vysočina jako jediný 

převážně venkovský region v ČR dle metodiky OECD, dále Jihočeský kraj jako 

typický český region a Královéhradecký kraj jako relativně stabilní region ovšem 

s prvky příhraniční periferie. Jedná se o kraje, ve kterých lze nalézt venkov 

charakterizovaný jako tzv. vnitřní periferie. Tj. oblast, ve které jsou obce závislé z velké 

míry jen na svém vnitřním potenciálu s minimálními vlivy z okolí (MUSIL, 

MÜLLER 2008, PERLÍN, KUČEROVÁ, KUČERA 2010), což je vhodné pro můj 

předmět zkoumání. Jsem si vědom, že tento výběr není reprezentativní a nezachycuje 

všechny možné variety, se kterými je možné se na území ČR setkat, což však v designu 

případových studií není na závadu, viz STAKE 2003.  

 

9.2. Způsob výběru rozvíjejících se a stagnujících obcí 

V souladu se zkušenostmi, které popsal Stake, jsem výběr obcí do případových studií 

uzpůsobil tomu, aby byly vybrány takové obce, na kterých bude nejlépe patrný vliv 

sociálního kapitálu, pokud nějaký takový vliv na rozvoj obcí existuje. Tomuto hledisku 

byl přizpůsoben již výběr krajů (viz předchozí kapitola), ze kterých byly obce vybírány.  

Při formulaci výzkumného designu jsem tuto část výzkumu postavil na porovnávání 

protikladů, tj. postavil jsem proti sobě obce rozvíjející se a obce v útlumu. Domnívám 

se, že takto účelově vybrané obce dávají větší předpoklad, že se podaří vliv sociálního 

kapitálu zachytit a popsat. Na rozdíl od přístupu, kdy by bylo náhodně vybráno několik 

obcí v každé velikostní kategorii. 

Před výběrem konkrétních obcí tak musela být zvolena kritéria, která budou 

charakterizovat obce rozvíjející se a ta, která budou charakterizovat obce v útlumu. 

Musí se jednat o malý počet poměrně silných charakteristik, tak, aby ze stovek obcí 

v každém kraji byly vybrány skutečně ty, které se rozvíjejí nebo jsou v útlumu. Špatně 

zvolená kritéria mohou vést k chybě prvního typu, tj. že mezi obce rozvojové bude 

vybrána obec, která je v útlumu a naopak, což by mohlo vést ke zkreslení zkoumaných 

souvislostí a jevů.  

Společnosti GaREP v rámci projektu „Synergie ve venkovském prostoru“ zaměřeném 

na definování opatření pro rozvoj venkova uvádí následující faktory charakterizující 

rozvoj venkova: 

 vytvoření harmonického systému kulturní krajiny, 

 rozvoj celkové pestrosti a specifik venkovských obcí, 
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 vytvoření stabilního ekonomického systému zajišťujícího pracovní příležitosti, 

 zajištění kvalitních podmínek pro život obyvatelstva, 

 rozvinutí občanské společnosti, 

 zajištění dostatečné dopravní dostupnosti (BINEK a kol. 2009) 

Kromě zajištění dostatečné dopravní dostupnosti se však jedná o těžko měřitelná kritéria 

a i definice „dostatečné“ dopravní dostupnosti je bez relativního srovnání 

problematická. Rozvinutí občanské společnosti je možné charakterizovat počtem 

neziskových organizací v obci a podílem obyvatel zapojených v nich. Dalším 

parametrem, který charakterizuje občanskou společnost, je účast obyvatel ve volbách. 

Toto jsou kritéria, která využívá Putnam při měření sociálního kapitálu na regionální 

úrovni. 

Perlín používá 16 kritérií pro vytváření typologie obcí v rámci ČR (PERLÍN 2010), 

což je však pro prvotní výběr obcí příliš složitý postup. Poznatky z tohoto přístupu 

ale byly uplatněny při zkoumání jednotlivých vybraných obcí v rámci případových 

studií. Žižka pro charakteristiku venkovských regionů využívá hustotu zalidnění, vývoj 

počtu obyvatel, strukturu zaměstnanosti (podíl zaměstnanosti v zemědělství). 

K vymezení hospodářské síly regionů dále využívá míru nezaměstnanosti, intenzitu 

podnikatelských aktivit, daňovou výtěžnost. (ŽIŽKA 2006) Toto jsou hlediska, která 

se jeví pro mé využití jako poměrně vhodná, neboť jasně charakterizují aktuální 

ekonomicko-sociální situaci v dané obci a tato data jsou ve srovnatelné podobě 

na úrovni jednotlivých obcí poskytovány ČSÚ. 

V ČR již od roku 1995 probíhá každoroční soutěž Vesnice roku, kterou vyhlašují 

Spolek pro obnovu venkova ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Svaz měst a obcí 

ČR, Ministerstvo zemědělství a další instituce. Do této soutěže se může do některé 

z pěti hlavních kategorií (Zlatá stuha, Modrá stuha, Bílá stuha, Zelená stuha, Oranžová 

stuha) přihlásit kterákoliv obec v ČR, která má max. 6 200 obyvatel a má zpracovaný 

vlastní strategický dokument zabývající se rozvojem obce. Vítěznou obec vybírá porota 

na základě relativně velkého množství kritérií. (VESNICE ROKU 2013) Jelikož vítězná 

obec v každé kategorii získá poměrně zajímavou finanční odměnu, mají obce silnou 

motivaci se do této soutěže zapojit. Vzhledem k charakteru soutěže, podmínkám, které 

musí obec splňovat, aby se do soutěže mohla přihlásit a množství konkurentů, které 

musí vítězná obec překonat, se jeví jako vhodný předpoklad, že obec, která 
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se v posledních třech letech stala vítězem některé z uvedených kategorií, by měla 

patřit mezi rozvíjející se obce.  

Na základě zkušeností výše uvedených autorů jsem za osobní konzultace 

s prof. Musilem pro výběr obcí z kategorie rozvíjejících se zvolil následující kritéria: 

 Trend, byť mírného, zvyšování počtu obyvatel během posledních 10 let. 

Předpoklad je, že nárůst obyvatel je základní kritérium, které potvrzuje rozvoj 

obce. Desetileté období je dostatečně dlouhé na to, aby byly eliminovány různé 

krátkodobé vlivy.  

 Obec se v posledních 3 letech umístila alespoň jednou v celonárodní soutěži 

Vesnice roku v kategorii Zlatá stuha, Modrá stuha, Bílá stuha nebo Zelená 

stuha. Jedná se o kategorie, které v sobě zahrnují hlediska sociálního kapitálu. 

Podrobnější informace o jednotlivých kategoriích soutěže jsou uvedeny v příloze 

17.2. Obec, která se takto umístí, musí splňovat velkou řadu přísných kritérií 

a v určitých charakteristikách musí vynikat nad ostatní obdobné obce. 

Zařazením tohoto relativně jednoduchého kritéria do výběru tak využívám 

určitého předvýběru, který učinila porota soutěže Vesnice roku. Tímto kritériem 

sice z výběru eliminuji ty rozvíjející obce, které se z různých důvodů soutěže 

Vesnice roku neúčastní, ale vzhledem k designu výzkumu se nejedná 

o metodickou chybu. Cílem tohoto výběru není najít všechny rozvíjející se obce 

v daném kraji, ale vybrat tři obce, u kterých je velký předpoklad, že se skutečně 

rozvíjejí. To využití tohoto kritéria velmi dobře splňuje. 

 Při dvojích posledních volbách do místního zastupitelstva byly postaveny více 

než dvě kandidátní listiny. V každé obci musí být přihlášena alespoň jedna 

kandidátní listina. Dvě a více kandidátních listin tak můžeme považovat 

za aktivnější projev občanské společnosti. 

 Účast v dvojích posledních volbách do místního zastupitelstva dosahuje vyšší 

než celorepublikový průměr. Nadprůměrná účast ve volbách je v odborné 

literatuře považována za projev vyššího sociálního kapitálu. (PUTNAM 2001) 

Zařazením tohoto kritéria do výběru tak mírně zvýhodňujeme obce, u kterých 

by měla být vyšší hladina sociálního kapitálu. To by mělo vytvořit vhodnější 

podmínky pro potvrzení či vyvrácení hypotéz týkajících se sociálního kapitálu. 

Obce stagnující až v útlumu byly vybírány na základě stejných parametrů, 

ale v negativních hodnotách: 
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 Trend snižování počtu obyvatel během posledních 10 let. 

 Za poslední 3 roky se obec ani jednou nezúčastnila celonárodní soutěže 

Vesnice roku. Toto kritérium sice nemusí znamenat, že obec není rozvíjející se, 

přímá negace výše uvedeného tvrzení neplatí, je ale vyšší pravděpodobnost, 

že tomu tak je oproti obcím, které se soutěže zúčastní. Tomuto kritériu vyhovuje 

obec, která se ani nezúčastnila soutěže, nikoliv pouze nezvítězila. Tzn. pokud 

se obec soutěže zúčastnila, ale nevyhrála, tak nebyla mezi útlumové 

zařazena. Již projev přihlášení se do soutěže je možné považovat za signál 

rozvoje obce.  

 Při dvojích posledních volbách do místního zastupitelstva byla postavena pouze 

jedna kandidátní listina. Jedná se o zákonnou povinnost a tak, i když postavení 

jedné kandidátní listiny nemusí znamenat, že je obec v útlumu, naznačuje, 

že občanská aktivita není příliš vysoká. 

 Účast v dvojích posledních volbách do místního zastupitelstva dosahuje nižší 

než celorepublikový průměr. Dle teorie sociálního kapitálu se jedná o projev 

nízké hladiny sociálního kapitálu v lokalitě. 

Výběr konkrétních obcí probíhal v několika krocích. Nejdříve jsem na základě dat ČSÚ 

o jednotlivých obcích „Územní změny, počty obyvatel, narození, zemřelí, stěhování 

(1971 – 2011)“
20

 spočítal celkové saldo migrace všech obcí s maximálně 3 000 

obyvateli ve třech vybraných krajích v souhrnu za posledních 10 let. Tyto obce jsem 

pak seřadil dle tohoto salda a dále jsem pracoval s obcemi na obou stranách seznamu, 

tj. s extrémními hodnotami, těmi s největším nárůstem a největším úbytkem obyvatel. 

Jelikož jsou zdrojová data členěna v tabulkách po okresech, byla i jednotlivá salda 

zpracována po okresech. Z těchto obcí pak byly vybrány ty, které v posledních třech 

letech zvítězily v některé z kategorií soutěže Vesnice roku, respektive se této soutěže 

vůbec nezúčastnily. Data o účastnících a vítězích jsou k dispozici na WWW stránkách 

soutěže. Tímto krokem se seznam obcí pro zohlednění dalších kritérií již výrazně 

zredukoval.  

Za využití veřejně dostupných volebních výsledků ČSÚ jsem pak vybral obce, 

ve kterých v posledních dvou volbách do zastupitelstva obcí byly více než jedna 

kandidátní listina, respektive byla právě jedna kandidátní listina. Jako nereálné 

                                                 

20
 Dostupné on-line < http://www.czso.cz/cz/obce_d/index.htm >. Datové soubory ČSÚ musely být pro 

další práci transformovány do databázové podoby. 

http://www.czso.cz/cz/obce_d/index.htm
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se ukázalo vybrat obce s nižší než průměrnou volební účastí. I v obcích, které jinak 

splňovaly parametry obcí útlumových, byla volební účast vyšší než celonárodní průměr. 

Byly proto mezi rozvíjející se obce vybrány ty, u kterých byla volební účast při splnění 

všech ostatních kritérií nejvyšší a mezi obce útlumové ty, u kterých byla za splnění 

všech ostatních kritérií volební účast nejnižší. 

V každém kraji jsem na základě tohoto postupu vybral tři obce splňující stanovená 

kritéria pro rozvíjející se obce a tři obce splňující stanovená kritéria pro obce 

stagnující. Při výběru konkrétních obcí z každé kategorie pak bylo využito kritéria 

párovosti, tj. aby se jednalo vždy o obce obdobné velikosti a obdobné vzdálenosti 

od příslušných regionálních center jak z kategorie rozvíjejících se, tak z kategorie 

útlumových.  

Samozřejmě tento vzorek nepostihne problematiku příměstských obcí, obcí se silnou 

kulturní tradicí, či obcí se specifickou sociální strukturou. V souladu s použitou 

metodologií je však možné předpokládat, že principy popsané na zkoumaných obcích 

z vnitřní periferie v určité míře platí i v ostatních obcích. Bylo by pouze obtížnější při 

přímém zkoumání obcí z jiných regionů, kde existuje řada různých silných vnějších 

vlivů, tyto principy odhalit. V rámci dalších šetření bude nutné ověřit, zda je vytvořená 

metodika skutečně aplikovatelná pro všechny obce o velikosti do 3 tis. obyvatel 

a zda by nemohla být, po určitých dílčích modifikacích, využitelná i pro porovnávání 

měst a městských částí statutárních měst. 

Zobecňování závěrů z tohoto vzorku 18 zkoumaných obcí (vždy šest obcí ze tří různých 

krajů) má jistě značná omezení, vztažení zkušeností ze zkoumaných obcí na celou ČR 

však není cílem tohoto výzkumu. Uvedený vzorek obcí má potenciál odhalení určitých 

principů, splňuje požadavek „učení se“ z uvedených příkladů a může tak posloužit 

k formulaci metodiky na vytvoření klasifikace rozvojového potenciálu venkovských 

obcí, což je cílem této práce.  

 

9.3. Zpracování případových studií 

Tvorba případových studií probíhala v období květen 2012 až květen 2013. U každé 

sledované obce byla sledována celá řada charakteristik, viz kap. 17.3. Většina z nich 

byla zjišťována z veřejně dostupných zdrojů, část byla doplňována během osobního 

rozhovoru autora práce s představiteli vedení obce při osobní návštěvě konkrétní obce.  

V první fázi byly případové studie plněny daty z veřejně dostupných zdrojů. Jednalo 

se o webové stránky jednotlivých obcí, data ČSÚ, databáze CEDR, portál Města a obce 
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(www.mestaobce.cz), webové stránky NS MAS, jednotlivých MAS a mikroregionů, 

databáze IDOS a mapy společnosti Google, jejichž prostřednictvím byly měřeny 

vzdálenosti a byl vyhodnocován stav veřejných prostranství a nemovitostí v obcích - 

ukazatel „upravenost obce“, který přeneseně vypovídá o kolektivním sociálním 

kapitálu (PUTNAM, FELDSTEIN 2003.) Nedostatkem tohoto indikátoru je určitá míra 

subjektivity hodnotitele, která se může promítnout do výsledné hodnoty. Pro získání 

porovnatelných údajů je nutné stanovit jasný etalon, dle kterého budou jednotlivé obce 

hodnoceny. Tuto metodu používá ve svých výzkumech např. PERLÍN a kol. 2012. 

Já jsem při porovnávání jednotlivých obcí sledoval především stav a charakter 

následujících objektů: budova obecního úřadu, autobusová zastávka, fasády 

soukromých domů, centrální část obce, dětské hřiště, upravenost komunikací 

a veřejných prostranství. Celkově byl vzhled obce ohodnocen na škále 1 až 5, přičemž 

5 je nejlepší, 1 nejhorší. Aby obec dosáhla hodnoty pět, musely být všechny sledované 

objekty upravené, bez zjevných známek dlouhodobého opotřební bez náležité údržby. 

Na upravených veřejných prostranstvích se nevyskytují odpadky na ulici, je na nich 

pravidelně sekaná tráva, jsou ošetřené stromy v okolí silnic, atd. Podmínkou pro udělení 

plného počtu bodů nebylo disponovat moderními zrekonstruovanými objekty nebo 

novým asfaltem na všech vozovkách. To by vypovídalo spíše o ekonomické síle obce. 

I obec, která disponuje starou budovou obecního úřadu, která však má udržovanou 

fasádu nebo jejíž vozovky jsou pomístně vyspravované, ale mají udržované krajnice, 

mohla získat plný počet bodů, pokud měla obec stejně udržované i ostatní sledované 

objekty. Náročnost zjišťování byla minimalizována využitím snímků z on-line služby 

Google Street View
21

 (GOOGLE 2013). Využití tohoto zdroje eliminovalo problémy 

týkající se ošetření ochrany osobních údajů při focení soukromých objektů (tuto 

záležitost má vyřešenu společnost Google) a výzkumník pouze využívá veřejně 

dostupné záběry distribuované prostřednictvím sítě internet. Tyto snímky byly 

společností Google pořizovány v letech 2011 a 2012 a jsou tedy aktuální.  

Se sběrem dat z veřejných zdrojů mi pomáhali studenti Fakulty sociálních věd 

a Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, veškeré návštěvy v obcích 

a rozhovory se starosty respektive místostarosty jsem vykonával osobně a to v průběhu 

podzimu 2012 (Kraj Vysočina) a jara roku 2013 (Jihočeský kraj, Královéhradecký kraj). 

                                                 

21
 Jedná se o volně dostupnou databázi fotografií  všech hlavních silnic včetně intravilánu měst a obcí. 

http://www.mestaobce.cz/
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Všechny výše uvedeným způsobem vybrané obce se podařilo osobně navštívit a pouze 

v jedné obci se nepodařilo zrealizovat osobní rozhovor. V jedné obci byl rozhovor 

veden s místostarostkou, v ostatních obcích se starostou/starostkou. Ve většině případů 

byl minimálně u první části rozhovoru přítomen i místostarosta, v některých obcích 

i ještě některý z dalších členů zastupitelstva nebo někteří z pracovníků obecního úřadu. 

Délka hovorů se pohybovala v rozmezí 30 až 60 minut, přičemž nejčastější délka 

schůzky byla 50 minut. Hovory nebyly nahrávány. Odpovědi byly zaznamenávány 

do připravených tabulek a jako tazatel jsem si do připraveného archu k jednotlivým 

otevřeným otázkám zapisoval poznámky z odpovědí vedoucího představitele obce. 

Starosta respektive v jednom případě místostarostka pod vedením tazatele ve druhé části 

schůzky vyplnil/a tabulky generátoru jmen, generátoru pozic a tabulky pro mapování 

sociální sítě starosty s ohledem na politiky, viz příloha 17.6. 

Před zahájením každého rozhovoru byli respondenti poučeni o účelu výzkumu, ochraně 

dat a bylo s nimi podepsáno prohlášení informovaného souhlasu, viz příloha 17.7. 

V dokumentu informovaného souhlasu se jako nositel výzkumu zavazuji zachovat 

anonymitu odpovědí představitelů obcí, a proto konkrétní odpovědi z osobní schůzky 

nejsou součástí přiložených pasportů obcí. 

Základní informace o každé zkoumané obci jsou uvedeny v kap. 10.3. Poznatky 

z osobních rozhovorů byly využity při tvorbě výsledného indexu a v obecné podobě 

jsou zmíněny v kap. 11. Částečně se objevují i u odpovědí na výzkumné otázky. 

Byť byl na základě studia literatury podrobně propracován metodický postup 

a starostové byli dotazováni na řadu předem pečlivě zvolených charakteristik obce, 

až z výpovědí prvních starostů vyplynulo, že by bylo dobré sledovat i další 

charakteristiky a dotazovat se na vysvětlení některých jevů v obci, které se původně 

nezdály jako podstatné. Jedná se o typický jev kvalitativního výzkumného přístupu. 

(REICHEL 2009) 

Vyhodnocování shromážděných dat (cca 700 stran textu a tabulek) bylo prováděno 

technikami využívanými v kvalitativním výzkumu. Jednalo se o hledání podobností, 

pozitivních a negativních souvislostí, vzájemných závislostí, opakujících se typických 

vzorů, apod. Některé části případových studií (zejména demografické údaje) byly 

vyhodnocovány v programu MS Excel, některé charakteristiky byly kódovány 

a za využití programu NVivo 10 následně vyhodnocovány prostřednictvím shlukové 

analýzy. Ta na základě podobnosti jednotlivých parametrů odkrývá blízkost/příbuznost 

charakterů jednotlivých obcí. Vzhledem k množství sledovaných parametrů byly shluky 
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provedeny v několika krocích ve vzájemně logických celcích. Byla sledována závislost 

jednotlivých parametrů na základní charakteristice rozvíjející se obec respektive obec 

v útlumu a na kraji, ve kterém se daná obec nachází. 

Způsob, jak byly jednotlivé parametry z případových studií, pro účel shlukové analýzy, 

kódovány, je zřejmý z tab. 5.  

Tab. 5: Způsob kódování jednotlivých parametrů pro shlukové analýzy 

Kód parametru Název parametru Kategorizované 

hodnoty 

Poznámka 

Velikost Velikost obce do 500 obyvatel 

501 – 2000 obyvatel 

2001 – 3000 obyvatel 

 

Prirustek Saldo přírůstku 

obyvatel za roky 

2001 - 2010 

pozitivní 

negativní 

Přírůstek obyvatel 

Úbytek obyvatel 

Vol_uc_2006 Účast ve volbách do 

zastupitelstva obcí 

v roce 2006 

podprůměrná 

průměrná 

nadprůměrná 

Jako průměrná hodnota 

je použit rozptyl jeden 

bod v obou směrech od 

aritmetického průměru 

volební účasti za 

sledované obce v kraji  

Vol_uc_2010 Účast ve volbách do 

zastupitelstva obcí 

v roce 2010 

podprůměrná 

průměrná 

nadprůměrná 

 

- ” - 

Kandk_2006 Počet podaných 

kandidátních listin 

podaných ve 

volbách do 

zastupitelstva obcí 

v roce 2006 

právě jedna 

dvě až čtyři 

více než čtyři 

 

Kandt_2006 Počet kandidátů ve 

volbách do 

zastupitelstva obcí 

v roce 2006 

do sedmi 

osm až jedenáct 

více než jedenáct 

 

Kandk_2010 Počet podaných 

kandidátních listin 

podaných ve 

volbách do 

zastupitelstva obcí 

v roce 2010 

právě jedna 

dvě až čtyři 

více než čtyři 

 



Disertační práce 

- 99 - 

Kandt_2010 Počet kandidátů ve 

volbách do 

zastupitelstva obcí 

v roce 2010 

do sedmi 

osm až jedenáct 

více než jedenáct 

 

Vzd_Reg_centrum Vzdálenost obce od 

regionálního centra 

do 5 km 

5,1 až 10 km 

nad 10 km 

Nejkratší vzdálenost po 

silnici dle Google Maps 

Vzd_ORP Vzdálenost obce od 

ORP 

do 5 km 

5,1 až 10 km 

nad 10 km 

 

- ” - 

Vzd_Kraj Vzdálenost obce od 

krajského města 

do 5 km 

5,1 až 10 km 

nad 10 km 

 

- ” - 

Bus_prac Počet 

autobusových 

spojení v pracovní 

dny 

do 10 spojů 

11 až 25 spojů 

nad 25 spojů 

Dle systému IDOS 

Bus_neskola Počet 

autobusových 

spojení v pracovní 

dny mimo dny 

školního vyučování 

do 10 spojů 

11 až 25 spojů 

nad 25 spojů 

 

- ” - 

Bus_vikend Počet 

autobusových 

spojení o víkendu 

žádný spoj 

1 až 10 spojů 

nad 10 spojů 

 

- ” - 

Vlak_prac Počet vlakových 

spojení v pracovní 

dny 

žádný spoj 

1 až 20 spojů 

nad 20 spojů 

 

- ” - 

Vlak_neskola Počet vlakových 

spojení v pracovní 

dny mimo dny 

školního vyučování 

žádný spoj 

1 až 20 spojů 

nad 20 spojů 

 

- ” - 

Vlak_vikend Počet vlakových 

spojení o víkendu 

žádný spoj 

1 až 10 spojů 

nad 10 spojů 

 

- ” - 

OOS Počet organizací 

občanského sektoru 

v obci 

do 3 organizací 

4 až 6 organizací 

7 a více organizací 

 

Akce Počet pořádaných 

kulturních a 

do 5 akcí 

6 – 15 akcí 
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sportovních akcí 

ročně v obci (průměr 

za poslední tři roky) 

16 a více akcí 

Ucast Kolik % obyvatel se 

za rok zúčastní 

alespoň jedné akce 

méně než 10 % 

10 – 50 % 

nad 50 % 

Osobní šetření na 

místě 

Dobrovol Ochota zapojovat se 

do dobrovolnické 

práce 

Velmi ochotně 

Ochotně 

Neochotně 

Velmi neochotně 

 

Ucast Obvyklá účast 

občanů na 

jednáních 

zastupitelstva obce 

do 2 osob 

3 až 10 

11 a více 

Na minimálně polovině 

jednání zastupitelstva 

obce ročně 

Sitovani Počet organizací, ve 

kterých je obec 

zapojena 

max. 1 

2 až 3 

4 a více 

Např. mikroregion, 

MAS, SPOV, atd. 

Funkce Je někdo z vedení 

obce v orgánu 

některé z organizací 

ano 

ne  

 

Ver_prostor Celková upravenost 

veřejných prostor 

podprůměrný 

průměrný 

nadprůměrný 

Jedná se o subjektivní 

hodnocení autora 

výzkumu srovnávající 

upravenost veřejných 

prostranství mezi 18 

zkoumanými obcemi 

Stav_nemovitosti Vnější stav 

nemovitostí v obci 

velmi špatný 

podprůměrný 

průměrný 

nadprůměrný 

velmi dobrý 

- ” - 

Duvera Důvěra starosty 

(místostarosty) 

v zastupitele obce 

 Velmi důvěřuji 

Důvěřuji 

Nedůvěřuji 

Velmi nedůvěřuji 

 Vychází ze 

subjektivního 

hodnocení konkrétního 

starosty/místostarosty 

Atmosfera Celková atmosféra 

v obci 

Velmi příjemná 

Příjemná 

Nepříjemná 

Velmi nepříjemná 

- ” - 

Soudrznost Hodnocení Velmi vysoká  
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soudržnosti 

obyvatel obce 

Vysoká 

Nízká 

Velmi nízká 

- ” - 

 

Jednotlivé škály využité pro hledání podobností v rámci shlukové analýzy byly tvořeny 

ve třístupňové respektive čtyřstupňové stupnici. Jelikož rozdíl ve vzhledu obcí 

je relativně malý, byla pro tento ukazatel, který vstupuje do výsledného indexu, využita 

pětistupňová škála, aby došlo k alespoň mírnému rozlišení mezi jednotlivými obcemi. 

Hodnoty pro škály byly stanoveny až po zpracování pasportů jednotlivých obcí a to při 

porovnání zjištěných hodnot u jednotlivých obcí tak, aby byl zachycen průměr, 

podprůměrný stav a nadprůměrný stav ze vzorku zkoumaných obcí. U některých 

charakteristik jsem musel provést i dílčí výpočty pro odpovídající nastavení průměrných 

hodnot.  

 

Provedené shlukové analýzy ukázaly, které charakteristiky jsou pro obce z jednotlivých 

kategorií (rozvíjející se vs. stagnující) obvyklé a které se naopak vyskytují v obdobné 

míře u obcí v obou kategoriích a nemají tak jednoznačně vypovídající schopnost 

o rozvoji či útlumu té které obce. Výstupy z této analýzy jsou uvedeny v příloze 17.10. 

Data, která nevstupovala do shlukové analýzy, zejména pro nevhodnost kategorizace 

do skupin, byla vyhodnocena porovnáním s hodnotami ostatních zkoumaných obcí 

s ohledem na průměrné hodnoty za kategorii (rozvíjející se vs. útlumové obce) a kraj, 

ve kterém se daná obec nachází. 

Pro měření sociálního kapitálu řada vědců používá pojem důvěra. Důvěra a reciprocita 

patří k jedněm ze základních charakteristik sociálního kapitálu, viz kap. 7.1. V praxi 

je však problém jak míru důvěry měřit. Obvykle se používají přímé dotazy na důvěru 

obyvatel v instituce, v sousedy, atd. nebo vyjádření míry souhlasu či nesouhlasu 

k tvrzením typu: „Většině obyvatel v naší obci mohu důvěřovat“. Někteří autoři však 

vyjadřují pochybnosti o vypovídající hodnotě takovýchto odpovědí. 

(Např. ARNEIL 2006) Existuje nebezpečí ovlivnění takovýchto odpovědí momentální 

situací respondentů v dané lokalitě, tj. může docházet ke stírání srovnatelného rozdílu 

dlouhodobých trendů v různých lokalitách. (Viz SKÁLA 2013) V rámci tohoto 

výzkumu jsem při osobních návštěvách starostům a místostarostům obce pokládal 

přímou otázku: „Jak důvěřujete zastupitelům obce?“ s tím, že odpověď bylo možné 

vyjádřit na čtyřstupňové škále: velmi důvěřuji, důvěřuji, nedůvěřuji, vůbec nedůvěřuji. 
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Individuální sociální kapitál byl zjišťován pomocí nástrojů analýzy sociálních sítí 

SNA
22

, podrobněji viz další kapitola a dalších odvozených charakteristik (počet dní 

starosty/místostarosty strávených pracovně mimo úřad, počet navštívených 

konferencí/seminářů za posledních 12 měsíců, odchozí počet telefonátů a odeslaný 

počet e-mailů za den, počet jednání v záležitostech obce, atd.).  Přehled všech 

sledovaných parametrů je uveden v příloze 17.3. 

Popisné informace z případových studií a osobní poznatky z návštěvy obcí pak byly 

využity při volbě konkrétních parametrů do indexu potenciálu rozvoje a sloužily 

k vysvětlení jednotlivých závislostí. 

Z metod analýzy sociálních sítí jsem využil „name generator“ (generátor jmen), 

„position generator“ (generátor pozic) a „namer roster“ (jmenný seznam), jejichž 

prostřednictvím jsem zjišťoval rozsah a hustotu sítě kontaktů u starosty obce. (LIN 

2001) Původně zamýšlené sledování sociální sítě i místostarostů obce se ukázalo jako 

prakticky neproveditelné. Generátor jmen slouží ke spontánnímu uvedení osob, na které 

se respondent obrátí jako první v případě, že potřebuje pomoc. Takto je vygenerován 

seznam cca 5 až 10 jmen. U každé jmenované osoby je pak následně zjišťováno její 

zaměstnání a frekvence kontaktu. V praxi se tato metoda ukázala jako nejhůře 

použitelná. Přestože byla starostům přislíbena anonymita a to, že s těmito jmény ani 

jako autor výzkumu nebudu dále pracovat, nabízel jsem i možnost následného začernění 

uvedených jmen nebo uvedení pouze iniciál, velká část starostů odmítla tyto tabulky 

vyplnit.  

V rámci jmenného seznamu je sledováno, jaký existuje vztah mezi respondentem 

a uvedenými osobami. Tuto metodiku používá např. HARSHAW, TINDALL (2005). 

V rámci výzkumu jsem používal jmenné seznamy zastupitelů příslušné ORP, 

příslušného kraje, poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a senátorů Senátu 

Parlamentu ČR. V každém seznamu respondent označil osoby, které nezná, u těch, které 

zná, uvedl frekvenci kontaktu a vztah k osobě. 

V rámci triangulace dat jsem využil i „position generator“, neboť jak uvádí LIN (2001) 

„name generator“ nadhonocuje silné vazby a nemusel by tak některé důležité aspekty 

sítí zachytit. Tento nedostatek „position generator“ vhodně doplňuje. Byl využit mírně 

modifikovaný seznam pracovních pozic (povolání), u kterých respondenti uváděli počet 

                                                 

22
 SNA = Social Network Analysis 
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osob, které pro danou pozici znají. Dále uváděli, ke kolika takovým osobám mají 

osobnější vztah.  Sebraná data byla následně vyhodnocena v programu MS Excel.  

Použité vstupní tabulky i seznam sledovaných pozic jsou uvedeny v příloze 17.6. 

 

9.4. Kvantitativní analýza 

Základním datovým souborem, který vstupoval do kvantitativní analýzy, byla 

demografická data ČSÚ zachycující demografický vývoj v jednotlivých obcích od roku 

1971 do roku 2010. Z těchto souborů dat, které ČSÚ poskytuje za jednotlivé obce 

v rámci jednotlivých okresů ČR, byla použita data za tři sledované kraje (Kraj 

Vysočina, Jihočeský kraj, Královéhradecký kraj) a to pouze pro obce o velikosti 

do 3 000 obyvatel, které jsou předmětem realizovaného výzkumu. Zdrojové xls tabulky 

byly za využití vlastního algoritmu transformovány do databázové podoby využitelné 

pro další hromadné zpracování s tím, že pro výpočet salda migrace byla použita data 

pouze za posledních 10 let, tj. za roky 2001 – 2010. Byly tak eliminovány migrační 

vlivy z minulých období a výsledné saldo zachycuje dlouhodobý novodobý trend 

na úrovni jednotlivých obcí. Z tohoto souboru byl též použit údaj o počtu obyvatel 

v obci k 31. 12. 2010. 

Vedle demografických dat byla dále využita data ČSU o „Vybavenosti obcí České 

republiky“, která obsahují informace o základní občanské vybavenosti (pošta, škola, 

zdravotnické zařízení, kanalizace, vodovod, plynofikace) za jednotlivé obce. Byly 

použity údaje platné k roku 2011. Z dalšího souboru dat ČSÚ o jednotlivých obcích pak 

byly použity podrobnější demografické charakteristiky: podíl obyvatel do 14 let, podíl 

obyvatel nad 65 let, míra nezaměstnanosti, počet dokončených bytů, počet dokončených 

bytů v rodinných domech, počet hromadných ubytovacích zařízení). Byly použity 

hodnoty platné k 31. 12. 2010 za všechny obci s maximálně 3 000 obyvateli v ČR. 

Díky laskavé ochotě pracovníků ČSÚ byly získány i soubory dat o účasti ve volbách 

dle jednotlivých obcí. Z těchto souborů byly použity informace o počtu kandidátních 

listin v jednotlivých obcích ve volbách do zastupitelstva obcí v roce 2010, o celkovém 

počtu kandidátů na těchto kandidátních listinách a volební účasti. 

Data ČSÚ byla dále doplněna dalšími charakteristikami, které byly převzaty z dřívějších 

výzkumů Davida Hány. Jedná se o údaje kolik Kč z poslaneckých dotací na obyvatele 

a na m
2
 jednotlivé obce získaly v letech 2003 – 2009 (HÁNA 2010, HÁNA, 

MACEŠKOVÁ 2010, HÁNA 2013) a jaký byl průměrný počet poslanců na obec 

za jeden rok v období 2003 – 2009. (HÁNA 2010) 
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Pro zjištění vzdáleností obcí od nejbližší obce s rozšířenou působnosti a příslušného 

krajského města bylo použito programu ArcGIS. Pro hledání závislostí mezi 

jednotlivými výše popsanými proměnnými byla provedena regresní analýza za využití 

programu SPSS. Pro výpočet korelací byl použit Spearmanův korelační koeficient, 

neboť data nemají normální rozložení a byla očekávána nelineární korelace jako 

u většiny geografických souborů. (HAMPL 2007) 

Regresní analýza byla provedena nad souborem všech obcí o velikosti do 3 000 

obyvatel v ČR, tj. N = 5 796
23

 respektive 5 773 u dat týkajících se voleb. 

Pro charakteristiky týkající se voleb byly dále zpracovány analýzy i na úrovni 

tří sledovaných krajů pro sledování případných rozdílů mezi volebními zvyklostmi 

v jednotlivých krajích. Pro ověření vlivu velikosti obce na prokázané souvislosti byly 

analýzy provedeny i pro všechny obce v ČR (N = 6 246) a byly porovnávány velikosti 

korelačních koeficientů u vybraných parametrů. 

 

9.5. Ohnisková skupina (Focus Group) 

Pro ověření zjištěných informací z jednotlivých případových studií a zvýšení jejich 

validity byla na konci výzkumu uspořádána ohnisková skupina, tzv. Focus Group (FG), 

v jejímž rámci byly diskutovány zjištěné poznatky, navržené indikátory na měření 

sociálního kapitálu, rozvojového potenciálu a celková skladba výsledného indexu 

potenciálu rozvoje na úrovni jednotlivých obcí.  

Toto setkání proběhlo 29. 5. 2013 od 9:30 do 11:30 v prostorách CESES FSV UK 

a zúčastnilo se ho celkem 14 osob včetně moderátora a tichého pozorovatele. Jednalo 

se o tři starosty obcí, čtyři představitele vědeckovýzkumných institucí, dva představitele 

MAS a tři představitele SMOČR jako zástupce nadregionální částečně politické 

instituce. Roli moderátora plnil výzkumník a v roli tichého pozorovatele byla studentka 

PřF UK, podílející se na tomto výzkumu již od roku 2012. Jmenný seznam účastníků 

FG je v příloze 17.8., program FG je uveden v příloze 17.9. V rámci daných bodů 

programu byla vedena skupinová interakce iniciovaná a podporovaná moderátorem.  

Se souhlasem účastníků byl průběh této ohniskové skupiny nahráván a následně 

přepsán. Byly též pořízeny zápisky tichého pozorovatele, které společně se záznamem 

                                                 

23
 Pouze u údaje „Škola“ je použit soubor N = 4 566, neboť do analýzy nebyly zahrnuty obce, u kterých 

nebyl tento údaj vyplněn. 
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z FG sloužily k následné dílčí úpravě složení indexu a srozumitelné interpretaci 

výsledků tohoto výzkumu v rámci této práce. 

 

9.6. Tvorba klasifikační stupnice 

Na základě poznatků získaných z uplatnění všech výše uvedených metod byl vytvořen 

set parametrů, které se ukazují jako vhodné pro měření rozvojového potenciálu 

malých obcí. Vhodnost parametrů byla posuzována ve dvou hlediscích a to: snadnost 

získání hodnoty (dostupnost z veřejně dostupných zdrojů má nejvyšší prioritu) 

a prokazatelný vliv hodnoty na rozvojový potenciál obce. Parametry, jejichž vliv 

na rozvoj obce byl potvrzen kvantitativní analýzou, mají nejvyšší prioritu. Ze setu 

parametrů byly odstraněny ty sledované charakteristiky, které se ukázaly jako duplicitní 

nebo ty, jejichž vliv na rozvojový potenciál obce nebyl rozeznatelný. Mezi sledované 

parametry byly zařazeny i ty, které je nutné zjišťovat individuálním kvalitativním 

způsobem, pro získání celkového přehledu o stavu sociálního kapitálu v obci jsou však 

nezbytné. Pro praktickou využitelnost by mělo být sledováno 10 až 15 parametrů s tím, 

že parametry z veřejně dostupných zdrojů musí jednoznačně převládat a zjišťování 

vybraných kvalitativních ukazatelů nemůže být enormně časově náročně.   

Kromě parametrů týkajících se sociálního kapitálu byly zahrnuty i charakteristiky, 

které přímo nesouvisí se sociálním kapitálem, ale které se ukázaly jako významné 

pro rozvojový potenciál obce. Pro stanovování celkového rozvojového potenciálu obce 

je nutné všechny tyto charakteristiky zohlednit. 

Pro porovnání sledovaných jevů na základě skupiny hodnot se v praxi používá indexů. 

Např. NEP
24

 index sledující vztah osob k otázkám životního prostředí se skládá 

z 15 charakteristik, které byly při tvorbě indexu sečteny a vyděleny 15. (TINDALL, 

HARSHAW, SHEPPARD 2010) Tento postup je možné použít v případě, 

kdy jednotlivé parametry dosahují přibližně stejných hodnot a vyšší hodnoty v jednom 

parametru mohou být vyváženy nižšími hodnotami v jiném parametru. Pokud mají 

všechny parametry stejnou váhu, je pak možné vypočítat aritmetický průměr ze součtu 

všech hodnot a získat výsledné číslo, které je porovnatelné s výslednou hodnotou 

u dalších zkoumaných subjektů. V mém případě je však situace složitější v tom, 

že sledované parametry jsou různých rozměrů a různého rozsahu hodnot. Volební účast 

se udává v procentech a může reálně nabývat hodnot 30 – 80 %, počet kandidátních 
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listin se pak udává v kusech a může nabývat obvyklých hodnot 1 – 15. Vzdálenosti 

k ORP, okresnímu a krajskému městu jsou pak udávány v km a mohou nabývat hodnot 

5 až 70 km, apod. Sčítání těchto jednotlivých nesourodých parametrů není možné, 

neboť výsledná suma respektive průměr by byl neporovnatelný.  

Dalším možným přístupem je postupné porovnání všech jednotlivých parametrů, 

případně skupin parametrů, mezi sebou za všechny sledované jednotky. Tento přístup 

se používá např. při vyhodnocování soutěže Vesnice roku, kdy hodnotící komise 

porovnává formou multikriteriální analýzy řadu informací, které zástupci jednotlivých 

obcí uvádějí do dotazníku k soutěži. Obdobný přístup je využíván i při dalších 

soutěžích, např. Obec přátelská rodině (MPSV 2010), Úřad půl na půl (MV ČR 2013). 

Nevýhodou tohoto přístupu je jeho časová náročnost hodnocení a určitá míra 

subjektivity hodnotitele, která může ovlivnit celkový výsledek. Tuto pracnost 

a subjektivitu může částečně eliminovat využití SW prostředků pro toto vyhodnocení 

v případě, že je možné i kvalitativní charakteristiky převést do kvantifikovatelné 

podoby.  

Další možný přístup je převod všech parametrů na porovnatelné hodnoty obdobné 

velikosti. Tohoto přístupu využívá např. JÁNSKÝ, VÁLEKOVÁ 2012 nebo 

MEDERLY, TOPERCER, NOVÁČEK 2004. Já jsem se také přiklonil k tomuto 

přístupu a jako jednotnou škálu jsem zvolil procentickou škálu 0 – 100 %. Všechny 

parametry pak byly jednotným matematickým postupem převedeny na tuto škálu. 

Děkuji PhDr. Martinu Vávrovi z pracoviště CESES FSV UK za cenné konzultace při 

formulaci vhodného metodického postupu pro tento převod, který je podrobně popsán 

v kap. 10.4.1. Některé podobné parametry byly sloučeny do několika dílčích indexů, 

které pak vstupují do hlavního souhrnného indexu. 

Vytvořený index byl ověřen na vybraném vzorku 18 obcí, za které jsem měl díky 

podrobným případovým studiím potřebná data. Seřazení výsledných hodnot pak vytváří 

klasifikační stupnici. 
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10. Výsledky 

10.1. Výběr konkrétních obcí v krajích 

10.1.1. Kraj Vysočina 

Na základě postupu popsaného výše byla za jednotlivé okresy v Kraji Vysočina 

zpracována salda migrací za posledních 10 let u obcí s max. 3 000 obyvateli. Grafický 

přehled obcí s největšími saldy dle jednotlivých okresů je v příloze 17.2. 

Z těch, které měly největší pozitivní saldo migrace, byly vybrány obce, které 

v některém z minulých tří ročníků soutěže Vesnice roku zvítězily, viz příloha 17.2. 

V této příloze jsou uvedeny i další údaje, dle kterých byly jednotlivé obce vybírány, 

tj. počet kandidátních listin a volební účast. 

Všem uvedeným kritériím v Kraji Vysočina vyhovovalo pouze šest z celkového počtu 

704 obcí. Můžeme tak konstatovat, že nastavený výběr byl skutečně velmi přísný. 

Na základě velikosti obce a geografického umístění v rámci kraje pak z těchto šesti obcí 

byly vybrány tři, pro které byly zpracovány případové studie. Shrnutí základních 

parametrů těchto obcí je v tab. 6.  

Tab. 6: Základní charakteristika vybraných rozvíjejících se obcí 

Obec Okres Počet obyvatel Saldo přírůstku  % nárůstu 

Modlíkov Havlíčkův Brod 169 36 21% 

Jiřice Pelhřimov 816 156 19% 

Horní 

Krupá Havlíčkův Brod 495 51 10% 

Zdroj dat: ČSÚ 2012, výpočty: autor  

Podobně bylo postupováno u obcí v útlumu. Z těch obcí, u kterých byl vypočten 

nejvyšší úbytek obyvatel, byly vybrány obce obdobné velikosti a v obdobném regionu 

jako již vybrané obce rozvíjející se. U těchto obcí bylo ověřeno, zda se nezúčastnily 

soutěže o Vesnici roku. I když i u těchto obcí byla volební účast vyšší než republikový 

průměr, až na výjimky byla nižší než u obcí rozvíjejících se. U většiny těchto obcí byla 

zaregistrována více než jedna kandidátní listina, ale jelikož tyto kandidátní listiny 

obsahovaly pouze jméno jednoho kandidáta (tomuto fenoménu vyskytujícího 

se u většího počtu malých obcí se věnuji v kap. 11) a prakticky tak v těchto obcích 

kandidoval minimální počet kandidátů, byl smysl zadaného kritéria i při výběru těchto 

obcí naplněn. Jedinou výjimkou je obec Želiv, kde bylo více kandidátních listin i větší 

počet kandidátů a v tomto kritériu tak charakteristiku obce v útlumu tato obec 
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nesplňuje. V ostatních charakteristikách však obci v útlumu odpovídá, a jelikož 

vzhledem k velikosti a geografickému umístění obce vhodně párově doplňuje vybrané 

rozvíjející se obce v regionu, byla tato obec i přesto do případové studie zahrnuta. 

V obci Kámen byly ve volbách 2010 postaveny dvě kandidátní listiny s plným počtem 

kandidátů a i volební účast byla v roce 2010 vyšší než v roce 2006. Při zpracování 

případové studie bude zjišťováno, zda tyto hodnoty mohou naznačovat určitý přelom 

ve směrování obce. Základní charakteristiky vybraných obcí v útlumu jsou v tab. 7. 

Tab. 7: Základní charakteristika vybraných obcí v útlumu 

Obec Okres Počet obyvatel Saldo úbytku  % úbytku 

Břevnice Havlíčkův Brod 103 -53 -51% 

Želiv Pelhřimov 1086 -87 -8% 

Kámen Pelhřimov 265 -47 -18% 

Zdroj dat: ČSÚ 2012, výpočty: autor  

 

10.1.2. Ostatní kraje 

Výběr obcí v ostatních krajích byl učiněn analogickým způsobem. Základní parametry 

vybraných obcí jsou v následujících tabulkách 8 až 11. 

Tab. 8: Základní charakteristika vybraných rozvíjejících se obcí v Jihočeském kraji 

Obec Okres Počet obyvatel Saldo přírůstku  % nárůstu 

Řepice Strakonice 474 191 40% 

Čížová Písek 1018 232 23% 

Borotín Tábor 591 100 17% 

Zdroj dat: ČSÚ 2012, výpočty: autor  

 
Tab. 9: Základní charakteristika vybraných obcí v útlumu v Jihočeském kraji 

Obec Okres Počet obyvatel Saldo přírůstku  % nárůstu 

Dražíč České Budějovice 217 -37 -17% 

Klec Jindřichův Hradec 173 -26 -15% 

Štěkeň Strakonice 836 -48 -6% 

Zdroj dat: ČSÚ 2012, výpočty: autor  

 
Tab. 10: Základní charakteristika vybraných rozvíjejících se obcí v Královéhradeckém kraji 

Obec Okres Počet obyvatel Saldo přírůstku  % nárůstu 

Nepolisy Hradec Králové 939 101 11% 

Vlkov Náchod 392 56 14% 

Librantice Hradec Králové 476 66 14% 

Zdroj dat: ČSÚ 2012, výpočty: autor  
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Tab. 11: Základní charakteristika vybraných obcí v útlumu v Královéhradeckém kraji 

Obec Okres Počet obyvatel Saldo přírůstku  % nárůstu 

Babice Hradec Králové 193 -25 -13% 

Černožice Hradec Králové 1188 -66 -6% 

Bezděkov 

nad 

Metují Náchod 475 -24 -5% 

Zdroj dat: ČSÚ 2012, výpočty: autor  

Jak z výše uvedených přehledů vyplývá, do případových studií na základě zvolených 

kritérií nebyla zařazena žádná obec s více než 2 tis. obyvateli. V každém kraji však 

je v každé kategorii vždy alespoň jedna obec s přibližně tisíci obyvateli. Eliminace těch 

větších z malých obcí je způsobena tím, že větší obce se příliš neúčastní soutěže 

Vesnice roku. Např. v Kraji Vysočina je největší obcí, která v průběhu posledních tří let 

v této soutěži zvítězila, obec Jiřice, která byla do tohoto výzkumu zahrnuta. Byť 

podmínky soutěže umožňují účast městysů až do 6 200 obyvatel, je možné, že větší 

obce se soutěže „Vesnice roku“ z principu nezúčasťnují, protože se nepovažují 

za vesnice. Zvolený metodický přístup tak neplánovaně z výběru eliminoval větší obce, 

což však vzhledem k jinak velmi funkčnímu kritériu vítězství obce v soutěži Vesnice 

roku bylo akceptováno jako omezení, které zásadním způsobem neovlivní zjištěné 

výsledky. V podstatě to omezilo cílovou skupinu sledovaných obcí na obce o velikosti 

do 2 000 obyvatel, což je kritérium, které řada autorů vnímá jako hranici pro venkovské 

obce, viz kap. 3.2.1. Zahrnutí spíše menších obcí do podrobného předmětu zkoumání 

je v souladu též s poznatky z předchozích průzkumů, že problémy malých obcí 

se zmenšující se velikostí obce gradují. Pro účely tohoto výzkumu, při snaze pracovat 

s takovými případy, na kterých budou jednotlivé problémy dobře pozorovatelné, je tak 

toto omezení možné vnímat spíše pozitivně.  

Pro výše uvedené obce byly zpracovány podrobné případové studie. Viz ukázka jedné 

z nich v příloze 17.5. Všechny případové studie jsou na přiloženém CD. 

 

10.2. Kvantitativní analýza 

Provedená regresní analýza odhalila poměrně značný počet významných závislostí 

na hladině významnosti 0,01, byť při poměrně nízkém korelačním koeficientu (cca 0,2). 

U několika charakteristik však korelační koeficient dosahuje hodnot nad 0,3 při hladině 
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významnosti 0,01, což v oblasti sociálních věd můžeme považovat již za relativně 

zřejmou závislost. 

 

10.2.1. Základní vybavenost 

Můžeme konstatovat, že provedené kvantitativní šetření potvrdilo závislost počtu 

dokončených bytů a dokončených bytů v rodinných domech v obcích do 3 000 

obyvatel na pozitivním saldu migrace a podílu obyvatel ve věku do 14 let. Viz tab. 12. 

Jedná se o zřejmou závislost, kdy nová bytová výstavba do obcí přivádí nové občany 

a to zejména s malými dětmi, případně je využívají již stávající občané obce (rodiny), 

kterým se narodí děti.  

Tab. 12: Korelace v oblasti základní vybavenosti A 

 Saldo migrace Podíl obyvatel ve věku  

do 14 let 

Počet dokončených 

bytů 

Korelační 

koeficient 
0,353** 0,208** 

N 5796 5796 

Počet dokončených 

bytů v rodinných 

domech 

Korelační 

koeficient 
0,356** 0,216** 

N 5796 5796 

Zdroj dat: vlastní výpočty 

Tuto skutečnost inverzně dokresluje další údaj a to podíl obyvatel nad 65 let, který 

vykazuje negativní závislost na počtu dokončených bytů. Poměrně slabou, 

ale statisticky významnou negativní závislost na počet dokončených bytů vykazuje 

i míra nezaměstnanosti, což může znamenat, že nová bytová výstavba neprobíhá tam, 

kde je vysoká nezaměstnanost. Z kvantitativních dat není možné určit, která 

charakteristika je závislá a která nezávislá. Data ukazují, že v obcích, kde se zvyšuje 

počet dokončených bytů, je nižší nezaměstnanost, než v obcích, kde se byty 

nedokončují. Můžeme se jen domnívat, že nová výstavba probíhá převážně tam, kde je 

i práce a tudíž nízká nezaměstnanost. Je možné, že existuje nějaký třetí faktor, který 

ovlivňuje oba dva ukazatele. V každém případě propojenost těchto indikátorů ukazuje, 

že ve vytvářeném indexu rozvojového potenciálu by se měl objevit pouze jeden z nich. 
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Tab. 13: Korelace v oblasti základní vybavenosti B 

 Podíl obyvatel 

nad 65 let 

Míra nezaměstnanosti 

Počet dokončených 

bytů 

Korelační 

koeficient 
-0,255** -0,140** 

N 5796 5796 

Počet dokončených 

bytů v rodinných 

domech 

Korelační 

koeficient 
-0,262** -0,144** 

N 5796 5796 

Zdroj dat: vlastní výpočty 

Z občanské vybavenosti je zřejmá mírná závislost existence kanalizace na zvyšování 

počtu obyvatel v obci, u ostatní občanské vybavenosti (pošta, škola, zdravotnické 

zařízení, vodovod, plynofikace) již závislost tak zřejmá není. Viz tab. 14. Tuto 

skutečnost je možné interpretovat tak, že do rozvoje kanalizace investují především 

obce, u kterých dochází k nárůstu počtu obyvatel, i když může platit i obrácená příčinná 

souvislost, že občané se stěhují primárně do obcí, kde existuje kanalizace. 

Tab. 14: Korelace v oblasti základní vybavenosti C 

 Saldo migrace Podíl obyvatel ve věku  

do 14 let 

Pošta 

Korelační 

koeficient 
0,063** 0,065** 

N 5796 5796 

škola 

Korelační 

koeficient 
0,075** 0,083** 

N 4566 4566 

Zdravotnické zařízení 

Korelační 

koeficient 
0,091** 0,043** 

N 5796 5796 

Kanalizace 

Korelační 

koeficient 
0,128** 0,126** 

N 5796 5796 

Vodovod 

Korelační 

koeficient 
0,048** 0,088** 

N 5796 5796 
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Plynofikace 

Korelační 

koeficient 
0,062** 0,077** 

N 5796 5796 

Zdroj dat: vlastní výpočty 

Nízká, ale statisticky významná korelace se objevuje mezi občanskou vybaveností, 

prakticky u všech charakteristik občanské vybavenosti: pošta, škola, zdravotnické 

zařízení, kanalizace, vodovod, plynofikace a podílem obyvatel nad 65 let, viz tab 15. 

Tento vztah můžeme vysvětlovat tak, že čím slabší občanská vybavenost v obci je, tím 

je větší podíl starších obyvatel v obci, tzn. takové obce postupně stárnou, jinými slovy 

netáhnou mladé lidi s dětmi. Toto vysvětlení by vysvětlovalo touhu většiny starostů 

investovat do občanské vybavenosti v domnění, že to zvýší počet obyvatel v obci, 

respektive zabrání odlivu mladých rodin. Tento názor velmi silně zazněl i na FG 

a to zejména v souvislosti s nezbytností investic do budování kanalizace v obci. 

I když kvantitativní analýza ukazuje zřejmý vztah mezi občanskou vybaveností, 

vývojem počtu obyvatel v obci a věkovou strukturou obyvatel, nemůžeme tuto závislost 

interpretovat tak, že samotnou investicí do občanské vybavenosti se automaticky zvýší 

počet mladých rodin v obci. Tato závislost je však výrazným argumentem proto, aby 

se ukazatel občanské vybavenosti objevil ve vytvářeném indexu rozvojového 

potenciálu. 

Tab. 15: Korelace v oblasti základní vybavenosti D 

 Podíl obyvatel nad 65 let 

Pošta 

Korelační 

koeficient 
-0,128** 

N 5796 

Škola 

Korelační 

koeficient 
-0,119** 

N 4566 

Zdravotnické zařízení 

Korelační 

koeficient 
-0,111** 

N 5796 

Kanalizace 

Korelační 

koeficient 
-0,232** 

N 5796 
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Vodovod 

Korelační 

koeficient 
-0,143** 

N 5796 

Plynofikace 

Korelační 

koeficient 
-0,084** 

N 5796 

Zdroj dat: vlastní výpočty 

Statisticky velmi významná je závislost občanské vybavenosti na počtu dokončených 

bytů, viz tab. 16. Je však opět relativně těžké říci, která proměnná je závislá a která 

nezávislá, co je příčinnou a co důsledkem. Konstatování, že budováním/modernizací 

občanské vybavenosti může obec zvýšit podíl bytové výstavby a tím i počet obyvatel 

v obci, by mohlo být zkratkovité. Potvrzuje se však význam ukazatele občanské 

vybavenosti, který by mohl ve vytvářeném indexu nahradit ukazatel počtu dokončených 

bytů, případně naopak. 

Tab. 16: Korelace v oblasti základní vybavenosti E 

 Počet 

dokončených 

bytů 

Počet dokončených bytů 

v rodinných domech 

Pošta 

Korelační 

koeficient 
0,317** 0,303** 

N 5796 5796 

Škola 

Korelační 

koeficient 
0,393** 0,380** 

N 4566 4566 

Zdravotnické zařízení 

Korelační 

koeficient 
0,329** 0,319** 

N 5796 5796 

Kanalizace 

Korelační 

koeficient 
0,348** 0,344** 

N 5796 5796 

Vodovod 

Korelační 

koeficient 
0,180** 0,179** 

N 5796 5796 
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Plynofikace 

Korelační 

koeficient 
0,233** 0,236** 

N 5796 5796 

Zdroj dat: vlastní výpočty 

Souvislost můžeme vidět i mezi občanskou vybaveností a počtem hromadných 

ubytovacích zařízení, viz tab. 17. Pouze u vodovodu je tato závislost zanedbatelná 

a u plynofikace nebyla zjištěna vůbec. 

Tab. 17: Korelace v oblasti základní vybavenosti F 

 Počet hromadných 

ubytovacích zařízení 

Pošta 

Korelační 

koeficient 
0,260** 

N 5796 

škola 

Korelační 

koeficient 
0,283** 

N 4566 

Zdravotnické zařízení 

Korelační 

koeficient 
0,241** 

N 5796 

 

Kanalizace 

Korelační 

koeficient 
0,206** 

N 5796 

Vodovod 

Korelační 

koeficient 
0,093** 

Signifikance 0,000 

N 5796 

Plynofikace 

Korelační 

koeficient 
-0,004 

Signifikance 0,740 

N 5796 

Zdroj dat: vlastní výpočty 

Existuje také velice silná závislost mezi jednotlivými prvky občanské vybavenosti. 

Je tak zřejmé, že když je v obci pošta, je tam zpravidla i škola, zdravotnické zařízení 

a kanalizace. Nejnižší závislost se projevuje u vodovodu a plynofikace, což budou 

prvky základní infrastruktury v malých obcích nejméně rozšířené.  
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Podobné analýzy byly pro srovnání provedeny i pro všechny obce v ČR (N = 6 246). 

Z této analýzy vyplynuly závislosti obdobné, ale výraznější. Můžeme tedy říci, 

že s klesající velikostí obce vliv občanské vybavenosti na věkovou skladbu a migraci 

obyvatel klesá.  

Byla odhalena i významná pozitivní závislost počtu obyvatel na saldu migrace. 

To naznačuje, že počet obyvatel větších obcí narůstá více, než počet obyvatel menších 

obcí. Větší tak budou ještě větší a menší ještě menší, tj. dochází k rozšiřování nůžek 

mezi jednotlivými velikostními kategoriemi obcí.  

Tab. 18: Korelace v oblasti základní vybavenosti G 

 Saldo migrace 

Počet obyvatel 

Korelační 

koeficient 
0,204** 

N 5796 

Zdroj dat: vlastní výpočty 

 

10.2.2. Vzdálenost od regionálních center 

Existuje též slabá, ale statisticky významná negativní závislost mezi vývojem počtu 

obyvatel v obcích a vzdáleností obce od krajského města. Čím dále se obec 

od krajského města nachází, tím vyšší je pravděpodobnost, že u ní bude docházet 

k úbytku počtu obyvatel. Můžeme tak s určitou mírou opatrnosti tvrdit, že se jedná 

o jednu z určujících vnějších charakteristik (dispozic), které ovlivňují rozvoj obcí. Obce 

na vnější periférii kraje trpí oproti obcím ve větší blízkosti regionálnímu centru 

handicapem, což je v souladu s poznatky i dalších autorů. Např. (PERLÍN, 

KUČEROVÁ, KUČERA 2010, MUSIL 2008) K podobným zjištěním ohledně vlivu 

závislosti vzdálenosti od regionálního centra na rozvoj obce došel i BINEK a kol. 

(2010: 33). 

V tab. 19 je vidět snižování počtu obyvatel, dětí do 14 let a zvyšování obyvatel 

nad 65 let u obcí vzdálenějších od regionálních center. 

Tab. 19: Korelace v oblasti vzdálenosti od regionálních center A 

 Saldo 

migrace 

Podíl obyvatel  

do věku 14 let 

Podíl obyvatel  

nad 65 let 

Vzdálenost  

od ORP 

Korelační 

koeficient 
-0,081** 0,168** -0,141** 

N 5796 5796 5796 
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Vzdálenost  

od krajského 

města 

Korelační 

koeficient 
-0,160** 0,133** -0,137** 

N 5796 5796 5796 

Zdroj dat: vlastní výpočty 

Se zvyšující se vzdáleností umístění obce od regionálního centra se mírně zvyšuje i míra 

nezaměstnanosti, viz tab. 20. 

Tab. 20: Korelace v oblasti vzdálenosti od regionálních center B 

 Míra nezaměstnanosti 

Vzdálenost od ORP 

Korelační 

koeficient 
0,058** 

N 5796 

Vzdálenost od 

krajského města 

Korelační 

koeficient 
0,199** 

N 5796 

Zdroj dat: vlastní výpočty 

Negativní vliv vzdálenosti obce od regionálního centra ukazuje i snižující se počet 

dokončených bytů při zvyšující se vzdálenosti umístění obce od obce s rozšířenou 

působností a ještě více od krajského města, viz tab. 21. 

Tab. 21: Korelace v oblasti vzdálenosti od regionálních center C 

 Počet dokončených 

bytů 

Počet dokončených 

bytů v rodinných 

domech 

Vzdálenost od ORP 

Korelační 

koeficient 
-0,187** -0,200** 

N 5796 5796 

Vzdálenost od 

krajského města 

Korelační 

koeficient 
-0,228** -0,233** 

N 5796 5796 

Zdroj dat: vlastní výpočty 

Vliv vzdálenosti obce od regionálního centra na občanskou vybavenost se projevuje 

pouze u vodovodu a plynofikace. U ostatních prvků občanské vybavenosti je tento vliv 

nepatrný. To může naznačovat, že na rozdíl od ostatních prvků občanské vybavenosti 

je vodovod a plyn závislý na vzdálenosti od hlavního řadu, který bývá veden 

právě velkými městy.  
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Tab. 22: Korelace v oblasti vzdálenosti od regionálních center D 

 Kanalizace Vodovod Plynofikace 

Vzdálenost  

od ORP 

Korelační 

koeficient 
-0,065** -0,065** -0,149** 

N 5796 5796 5796 

Vzdálenost  

od krajského 

města 

Korelační 

koeficient 
-0,094** -0,119** -0,282** 

N 5796 5796 5796 

Zdroj dat: vlastní výpočty 

 

10.2.3. Volební účast 

Byla zjištěna významná pozitivní korelace mezi volební účastí a počtu kandidátních 

listin v obci, viz tab. 23. To by mohlo znamenat, že politická diverzifikace v obci 

se projevuje postavením vlastní kandidátní listiny. Vyšší politická rozrůzněnost 

pak přivádí více obyvatel k volbám. Závislost mezi počtem kandidátů a volební účastí 

prokázána nebyla. Oproti tomu se objevila slabá korelace mezi počtem kandidátů 

a saldem migrace, což by mohlo znamenat, že kam se stěhuje více obyvatel, tam se tito 

lidé i aktivněji zapojují do veřejného života. Velmi silná závislost volební účasti 

na velikosti obce potvrzuje obecně známý trend, který se projevil i při výběru obcí 

pro případové studie, že čím menší obec, tím vyšší volební účast. 

Tab. 23: Korelace v oblasti volební účasti 

 Saldo migrace Volební účast 

Počet kandidátních 

listin 

Korelační 

koeficient 
0,016 0,211** 

Signifikance 0,236 0,000 

N 5773 5773 

Počet kandidátů 

Korelační 

koeficient 
0,124** -0,029* 

Signifikance 0,000 0,027 

N 5773 5773 

Počet obyvatel 

Korelační 

koeficient 
0,204** -0,441** 

N 5796 5773 

Zdroj dat: vlastní výpočty 
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10.2.4. Poslanecké dotace 

U výše poslaneckých dotací směrovaných do obce se projevuje pozitivní závislost 

na počtu dokončených bytů, viz tab. 24.  

Tab. 24: Korelace v oblasti poslaneckých dotací A 

 Počet 

dokončených 

bytů 

Počet dokončených 

bytů v rodinných 

domech 

Počet hromadných 

ubytovacích 

zařízení 

Kč/obyvatele 

celkem 

Korelační 

koeficient 
0,207** 0,207** 0,173** 

N 5796 5796 5796 

Kč/km
2
 celkem 

Korelační 

koeficient 
0,220** 0,221** 0,167** 

N 5795 5795 5795 

Zdroj dat: vlastní výpočty 

To může znamenat, že tyto dotace jsou směrovány do obcí, které se již tak rozvíjejí 

nebo že tyto dotace skutečně pomáhají k rozvoji obcí. Druhé tvrzení je však 

zpochybňované neprokazatelným vlivem těchto dotací na růst počtu obyvatel 

a nezaměstnanost v obci, viz tab. 25. To, že jsou poslanecké dotace směrovány do obcí, 

které jsou rozvinutější, potvrzují hodnoty znázorněné v tab. 26. Může to však též 

znamenat, že poslanecké dotace byly směrovány do modernizace občanské vybavenosti. 

Tab. 25: Korelace v oblasti poslaneckých dotací B 

 Kč/obyvatele celkem Kč/km
2
 celkem 

Saldo migrace 

Korelační 

koeficient 
0,057** 0,062** 

N 5796 5795 

Podíl obyvatel  

do věku 14 let 

Korelační 

koeficient 
0,043** 0,048** 

N 5796 5795 

Podíl obyvatel  

nad 65 let 

Korelační 

koeficient 
-0,030* -0,034** 

N 5796 5795 

Míra 

nezaměstnanosti 

Korelační 

koeficient 
-0,020 -0,026* 

N 5796 5795 

Zdroj dat: vlastní výpočty 
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Tab. 26: Korelace v oblasti poslaneckých dotací C 

 Kč/obyvatele celkem Kč/km
2
 celkem 

Pošta 

Korelační 

koeficient 
0,296** 0,305** 

N 5796 5795 

Škola 

Korelační 

koeficient 
0,416** 0,432** 

N 4566 4565 

Zdravotnické zařízení 

Korelační 

koeficient 
0,291** 0,302** 

N 5796 5795 

Kanalizace 

Korelační 

koeficient 
0,204** 0,211** 

N 5796 5795 

Vodovod 

Korelační 

koeficient 
0,125** 0,129** 

N 5796 5795 

Plynofikace 

Korelační 

koeficient 
0,147** 0,160** 

N 5796 5795 

Zdroj dat: vlastní výpočty 

Na základě těchto údajů a toho, že poslanecké dotace jsou směrovány do velmi 

omezeného počtu obcí
25

, se tento ukazatel nejeví jako vhodný pro měření rozvojového 

potenciálu obcí. 

 

10.2.5. Nezaměstnanost 

Byla provedena i korelace velikosti obce a míry nezaměstnanosti u obcí o velikosti 

do 3 000 obyvatel (N = 5796). Korelační koeficient činil v tomto případě -0,054 

při hladině významnosti 0,01 a nepotvrdilo se tvrzení, že čím menší obec, tím vyšší 

nezaměstnanost. 

 

10.2.6. Shrnutí 

Z provedené kvantitativní analýzy vyplývá, že jako charakteristiky, které ukazují 

na rozvojový potenciál obce, se projevují: počet nově dokončených bytů (respektive 

                                                 

25
 Žádná obec zahrnutá do případové studie neměla s poslaneckými dotacemi zkušenost. 



Disertační práce 

- 120 - 

počet dokončených bytů v rodinných domech), občanská vybavenost v obci 

a nezaměstnanost. Jelikož ukazatel počet nově dokončených bytů koreluje 

s ukazatelem nezaměstnanost a občanská vybavenost v obci a ukazatelé občanská 

vybavenost v obci a nezaměstnanost spolu nekorelují, jeví se jako vhodné ukazatele pro 

využití v indexu rozvojového potenciálu charakteristiky občanská vybavenost v obci 

a nezaměstnanost.  

Byla též potvrzena závislost vzdálenosti umístění obce od regionálního centra, zejména 

od krajského města na saldu migrace a dalších charakteristikách, včetně počtu nově 

dokončených bytů. Čím dále od regionálního centra se obec nachází, tím se zvyšuje 

podíl starších obyvatel, snižuje se podíl obyvatel do 14 let, celkově se snižuje počet 

obyvatel v obci, zvyšuje se míra nezaměstnanosti. To jsou zjištění, která odpovídají 

poznatkům i dalších autorů, kteří na základě těchto charakteristik definují tzv. vnitřní 

periferii. (MUSIL, MÜLLER 2008, PERLÍN, KULDOVÁ 2008, PERLÍN, 

KUČEROVÁ, KUČERA 2010) 

Vliv poslaneckých dotací na skutečný rozvoj obcí projevující se v nárůstu počtu 

obyvatel a ve snižování nezaměstnanosti nebyl jednoznačně prokázán. Spíše se jeví, 

že tyto dotace byly směrovány do již rozvinutějších obcí. 

Dále bylo touto analýzou zjištěno, že v souladu se zjištěními i jiných autorů, se snižující 

se velikostí obce se zvyšuje volební účast. A to i v segmentu obcí o maximální velikosti 

3 000 obyvatel, tj. nikoliv pouze v rozdílu mezi většími městy a venkovem, jak uvádějí 

jiní autoři. Na volební účast ve sledovaných obcích má vliv především počet 

kandidátních listin, který tak může být dalším sledovaným ukazatelem 

charakterizujícím účast obyvatel na životě v obci. 

Bylo také prokázáno, že míra nezaměstnanosti není závislá na velikosti obce.  

Varujícím zjištěním je skutečnost, že větší saldo migrace je u větších obcí, 

tzn. dochází k otevírání nůžek mezi většími a menšími obcemi.  

 

10.3. Případové studie 

V této kapitole uvádím stručný popis jednotlivých zkoumaných obcí. Podrobnější 

informace o každé obci ve formě pasportu jsou k dispozici na přiloženém CD. Objem 

informací dostupný v těchto pasportech je zřejmý z jednoho ukázkového pasportu, který 

je uveden v příloze 17.5. Historická a popisná data o jednotlivých obcích jsou převzata 

převážně z webových stránek samotných obcí. Demografická data o jednotlivých obcích 

javascript:openAuthorsDetails('7723e320-f32b-4aa9-ba79-94cbe6fcc11f');
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jsou převzata převážně ze SLBD 2001. Dále jsou v následujících popisech využita data 

ČSÚ a informace z webů příslušných mikroregionů a MAS. 

Umístění jednotlivých sledovaných obcí v rámci příslušeného kraje je patrné z mapek, 

které předcházejí popisu obcí z daného kraje. Žlutě jsou označeny obce rozvíjející 

se a modře obce stagnující/v útlumu. 

Obr. 13: Geografické umístění vybraných obcí z Kraje Vysočina 

Zdroj: Google Maps 2013 (http://maps.google.com) 

 

10.3.1. Horní Krupá 

Jedná se o obec s cca 500 obyvateli situovanou v Kraji Vysočina, v okrese Havlíčkův 

Brod, spadající pod obec s rozšířenou působností Havlíčkův Brod, od které je vzdálena 

cca 9 km. Do krajského města Jihlavy je vzdálenost cca 35 km. 

http://maps.google.com/
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Obr. 14: Orientační mapka umístění obce Horní Krupá v regionu 

Zdroj: Google Maps 2012 (http://maps.google.com) 

Založení této obce je datováno do 11 až 12. století. Spadala pod Ronovské panství, 

zřícenina hradu Ronovec se nachází cca 7 km jihovýchodně od obce. 

Obec se skládá ze čtyř místních částí (Horní Krupá, Lysá, Údolí, Zálesí). Zástavba 

se dělí na historickou (převážně zemědělské usedlosti) a novější rodinné domky, které 

byly postaveny převážně po druhé světové válce. 

V obci se nachází evangelický kostel z roku 1847 a kaplička Panny Marie z roku 1895. 

V letech 1869 až 1930 se v obci nacházela evangelická škola. Protestantská víra je zde 

patrná doposud a to zejména zastoupením Církve bratrské, jejíž modlitebna je v obci 

od roku 1982. V nedalekých Kráteckých lesích západně od obce se nachází Jelení 

studánka, kde se po bitvě na Bílé hoře scházeli ke svým tajným bohoslužbám čeští 

bratři. V roce 1923 byla ve skrýši v jednom z domů v obci nalezena Postila Martina 

Zámorského, kazatele Božího slova, který žil v letech 1550 – 1592. Je tak zřejmé, 

že obec je historicky spojena s protestantskou křesťanskou vírou, která se i v současné 

době projevuje u mnoha občanů. V obci se za věřící považuje 74,8 % občanů 

(za všechna vyznání), což je jednoznačně nejvíce ze všech sledovaných obcí. 

Obyvatel v obci za posledních 10 let přibylo 10 % (v absolutním počtu 51), což ji řadí 

dle nastavených kritérií mezi obce rozvíjející se.  

Zřejmý je velký počet obyvatel ve věkové kategorii 6 až 14 let, zejména dívek a velmi 

malý počet mladých žen ve věkové kategorii 18 až 19 let. Z demografického vývoje 

je zřejmý dlouhodobý nárůst obyvatel od roku 2000, s výraznějším růstem od roku 

2006. Zároveň dochází k mírnému zvyšování průměrného věku obyvatel z 35,8 let 

http://maps.google.com/
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v roce 2001 na 37,7 let v roce 2010. Přesto je průměrný věk obyvatel v této obci 

nejnižší ze všech sledovaných obcí. 

S religiozitou obyvatel bude zřejmě souviset i velmi nízká rozvodovost. V obci žije 

pouze 7 rozvedných obyvatel, tj. 1,5 %, což je druhý nejnižší údaj za všechny 

zkoumané obce. Menší počet rozvedených (1,3 %) je pouze v obci Modlíkov, též 

z Kraje Vysočina. 50,9 % obyvatel Horní Krupé jsou ženatí/vdané, také jedna 

z nejvyšších hodnot za všechny zkoumané obce. 40,8 % obyvatel jsou 

svobodní/svobodné, což je třetí nejvyšší hodnota z 18 zkoumaných obcí. 

V této obci je ze všech zkoumaných obcí výrazně největší podíl osob s vyšším 

odborným a vysokoškolsým vzděláním.  

Nadprůměrný je též podíl úplných rodin (73,4 %), což je opět nejvyšší hodnota ze všech 

zkoumaných obcí. V souladu s ostatními demografickými ukazateli v této obci 

nacházíme nadprůměrný počet vícečlenných domácností (4 a vice členných), byť 

existují zkoumané obce, kde je podíl těchto domácností ještě vyšší. 

Nezaměstnanost v obci je na jedné z nejnižších úrovní ze sledovaných obcí, počet 

zaměstnaných pak na průměrné úrovni. V obci se nachází mateřská škola, chybí však 

základní škola, zdravotnické zařízení, pošta. V obci je zavedený plyn, voda a 

kanalizace. Jak obec Horní Krupá, tak místní zemědělské družstvo v posledních letech 

čerpají dotace z veřejných zdrojů v řádech přes 10 mil. Kč. 

V obci působí šest podnikatelských subjektů v oblasti služeb, je zde aktivní knihovna, 

působí zde devět neziskových organizací včetně dvou církví (Církev bratrská 

a Českobratrská církev evangelická). Obec vydává časopis Krupské střípky. Ročně 

je prostřednictvím jednotlivých organizací uspořádáno několik desítek kulturních 

a sportovních akcí. 

Obec je členem příslušného mikroregionu, MAS a zajímá se o zapojení do Místní 

agendy 21. Pro území obce jsou zpracovány strategické materiály na úrovni 

mikroregionu i MAS. 

Zastupitelstvo je složeno ze tří představitelů ODS a čtyř kandidátů KDU-ČSL. 

Do obce nejezdí vlak, autobus do obce zajíždí ve všední den 10x denně, v neděli 4x. 

Veřejná prostranství, soukromé domy a zahrady v obci jsou relativně upravené, byť 

je viditelná nižší kupní síla obyvatel. V centrální části obce je nové dětské hřiště, 

kaplička uprostřed obce je nově zrekonstruovaná. Budova obecního úřadu a okolí 

obchodu na modernizaci teprve čekají. Celkově je vzhled obce hodnocen při použití 
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škály 1 až 5 (1 = velmi špatný, 2 = podprůměrný, 3 = průměrný, 4 = nadprůměrný, 5 = 

velmi dobrý) jako nadprůměrný, tj. hodnota 4. 

 

10.3.2. Jiřice 

Jedná se o obec s více než 800 obyvateli situovanou v Kraji Vysočina, v okrese 

Pelhřimov, spadající pod obec s rozšířenou působností Humpolec, od které je vzdálena 

cca 4 km. Od Pelhřimova pak téměř 20 km a do krajského města Jihlavy je vzdálenost 

cca 35 km s možností využití dálnice D1.  

Obr. 15: Orientační mapka umístění obce Jiřice v regionu 

Zdroj: Google Maps 2012 (http://maps.google.com) 

Obec Jiřice byla založena želivskými premonstráty. První zmínka o existenci obce 

se nachází v bule papeže Honoria II. z roku 1226. Tato obec vždy patřila mezi největší 

obce panství želivského a později humpoleckého okresu. V době rozkvětu textilního 

průmyslu v Humpolci měla obec až tisíc obyvatel. 

V obci se nachází kostel sv. Jakuba, o němž existují prameny již z roku 1350. Jednou 

z nejvýznamnějších osobností obce je Jan Želivský, mnich želivského kláštera a jiřický 

farář, který v roce 1419 vedl průvod radikálních Pražanů, kteří provedli pražskou 

defenestraci. 

Za posledních 10 let přibylo v obci 19 % obyvatel (v absolutním počtu 156), což ji řadí 

dle nastavených kritérií mezi obce rozvíjející se.  

Největší počet obyvatel je ve věkové kategorii 20 až 39 let. Zřejmý je deficit mladých 

lidí ve věkové kategorii 18 až 19 let. Z demografického vývoje je patrný dlouhodobý 

rovnoměrný nárůst obyvatel od roku 2000. Zároveň dochází k mírnému zvyšování 

http://maps.google.com/
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průměrného věku obyvatel z 36,2 let v roce 2001 na 39,3 let v roce 2010, 

což je průměrná hodnota u obcí spadajících do kategorie rozvíjejících se.  

57,5 % obyvatel obce se považuje za věřící, 31,3 % uvádí, že jsou bez vyznání. Pro Kraj 

Vysočina se jedná o průměrné hodnoty. Podobně průměrných hodnot je dosahováno 

v oblasti rodinného stavu (3,9 % rozvedených, 50 % ženatých/vdaných, 37,9 % 

svobodných), vzdělání (3,3 % obyvatel s vysokoškolským vzděláním), domácností 

(65,5 % úplných rodin, 33,7 % čtyř a více četných domácností) a nezaměstnanosti 

(8,8 %). V obci je zavedený plyn, voda a kanalizace, nachází se zde mateřská škola, 

základní škola. Naopak chybí zdravotnické zařízení a pošta. 

Obec Jiřice v posledních letech čerpá dotace z veřejných zdrojů v řádu desítek mil. Kč 

a velice aktivní jsou i místní subjekty. Menší firmy čerpají dotace v řádech desítek tisíc 

Kč, střední a větší firmy v řádech stovek tisíc až miliónů Kč. 

V obci působí 11 velice aktivních občanských iniciativ, které obec materiálně 

a finančně podporují a se kterými pravidelně komunikuje. Vždy začátkem roku 

je tvořen společný plán akcí na nadcházející rok. Se zástupci občanských iniciativ 

a místními občany jsou konzultovány i změny v územním plánu obce. Prostřednictvím 

aktivit jednotlivých spolků jsou v obci udržovány dobré sousedské vztahy a lidé 

se neuzavírají ve svých domovech. V roce 2012 v obci proběhlo více než 30 kulturních 

a sportovních akcí. Obec vydává občasník Jiřická lípa. 

Jiřice jsou členem příslušného mikroregionu, MAS a Sdružení místních samospráv ČR. 

Pro území obce jsou zpracovány strategické materiály na úrovni mikroregionu i MAS. 

Zastupitelstvo je složeno ze čtyř představitelů ODS, tří kandidátů KDU-ČSL a dvou 

kandidátů KSČM. 

Do obce nejezdí vlak, autobus do obce zajíždí ve všední den více jak 30x denně, 

v neděli pak 2x. 

Veřejná prostranství, soukromé domy a zahrady v obci jsou relativně upravené. Celkově 

je vzhled obce hodnocen jako nadprůměrný (na škále 1 až 5, hodnota 4). 

 

10.3.3. Modlíkov 

Jedná se o obec s méně než 200 obyvateli situovanou v Kraji Vysočina, v okrese 

Havlíčkův Brod, spadající pod obec s rozšířenou působností Přibyslav, od které 

je vzdálena necelých 5 km. Do krajského města Jihlavy je vzdálenost cca 33 km, 

do okresního města Havlíčkův Brod necelých 19 km. 
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Obr. 16: Orientační mapka umístění obce Modlíkov v regionu 

 

Zdroj: Google Maps 2012 (http://maps.google.com) 

Obec se nachází na úpatí kopce, který byl ve 14. st. strážním návrším, ze kterého byla 

střežena kupecká stezka Přibyslav - Ransko. Název „modlíkov“ údajně nepochází 

od slova „modlit se“, jak by se mohlo zdát, ale od staročeského „medliti“ neboli 

prodlévati a má spojitost právě se strážením kupecké stezky a celkového rozhledu 

z místního 607 m vysokého kopce. Ves byla od svého vzniku součástí přibyslavského 

panství. Od roku 1888 do roku 1972 byla v obci jednotřídka. Budova bývalé školy nyní 

po rekonstrukci slouží jako kulturní zařízení. 

Obyvatel v obci za posledních 10 let přibylo o 21 % (v absolutním počtu 36), což ji řadí 

dle nastavených kritérií mezi obce rozvíjející se.  

Věková struktura obyvatelstva je relativně vyrovnaná. Je zřejmý dlouhodobý nárůst 

obyvatel od roku 2000, se strmým růstem od roku 2008, za kterým však následoval 

menší pokles. S nárůstem počtu obyvatel v roce 2008 došlo i ke snížení průměrného 

věku obyvatel, který se ustálil na 38,7 let. Jedná se o hodnotu, která odpovídá i ostatním 

sledovaným obcí z kategorie rozvíjejících se. V obci převažují muži (53,8 %) 

nad ženami (46,2 %). 

V obci Modlíkov je největší podíl ženatých/vdaných ze všech sledovaných obcí 

(53,9 %). S tím souvisí i nejmenší podíl rozvedených (pouze 1,3 %, tj. méně než v obci 

Horní Krupá) a nejmenší podíl svobodných (37,7 %).  Podíl věřících obyvatel patří 

k mírně nadprůměrným hodnotám ve sledovaných obcích (55,8 %), i v rámci Kraji 

Vysočina (podíl věřícího obyvatelstva v Kraji Vysočina byl dle SLBD 2001 46,4 %). 

Výše dosaženého vzdělání obyvatel je v obci spíše podprůměrná. 

http://maps.google.com/
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Nadprůměrný je podíl úplných rodin (71,2 %), což je druhá nejvyšší hodnota ze všech 

sledovaných obcí (vyšší je pouze v obci Horní Krupá). Počet 5 a více členů 

v domácnosti tvoří nadprůměrný podíl na celkovém počtu domácností v obci, byť 

v absolutních číslech se jedná „pouze“ o sedm takových domácností. Nejvíce jsou 

zastoupeny domácnosti, a to ze všech sledovaných obcí, s dvěma členy. 

Nezaměstnanost v obci patří k těm vyšším, byť v absolutním počtu se jedná pouze 

o osm osob. 

V obci není ani mateřská škola ani základní škola ani zdravotnické zařízení ani pošta 

ani kanalizace. Je zde pouze obecní vodovod a zaveden plyn. Tato skutečnost 

nabourává předpoklad, že pro rozvoj obce je nutná základní občanská vybavenost 

a ukazuje se, že i bez místní školy a pošty, dokonce i bez obecní kanalizace může 

docházet k nárůstu obyvatel. 

Obec Modlíkov a místní zemědělské družstvo v posledních letech čerpaly dotace 

z veřejných zdrojů v řádech jednotek miliónů Kč. Myslivecké sdružení čerpalo dotaci 

přes sto tisíc Kč. Ročně se v obci uspořádá 10 až 15 kulturních a sportovních akcí.  

V obci působí pět podnikatelských subjektů (včetně dvou soukromých zemědělců). 

Kromě tradičních spolků jako je SDH (Sbor dobrovolných hasičů), Myslivecké 

sdružení, sportovní klub (FC Dělo Modlíkov) a veřejné knihovny byl v roce 2010 

založen Sbor pro občanské záležitosti, který zajišťuje návštěvy občanů při dožití 80 let 

věku a starších maminek při dni matek, vítání nových občánků a další akce.  

Obec je členem příslušného mikroregionu, MAS a sdružení místních samospráv. 

Pro území obce jsou zpracovány strategické materiály na úrovni mikroregionu a MAS. 

Zastupitelstvo je složeno ze sedmi nezávislých kandidátů. 

Do obce nejezdí vlak, autobus do obce zajíždí 9x denně pouze ve všední den. 

Vzhled obce Modlíkov působí velmi pěkným dojmem. Přesto, že se v obci vyskytuje 

několik domů s odpadávající fasádou, většina objektů je opravených, veřejná 

prostranství jsou upravená, budovy ve správě obce jsou v rámci finančních možností 

zrekonstruované a udržované. Budova obecního úřadu a hasičské zbrojnice na svou 

rekonstrukci sice ještě čeká, ale centrum obce je velmi pěkně upravené, zastávka, 

obchod i hřiště jsou zmodernizovány, v centru obce je nové dětské hřiště. Výstavba 

nových rodinných domů je vkusně přičleněna k obci. Na pětistupňové škále je vzhled 

obce ohodnocen nejvyšší hodnotou 5. 
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10.3.4. Břevnice 

Jedná se o obec se sto obyvateli, která se nachází v Kraji Vysočina, v okrese Havlíčkův 

Brod. Od ORP a zároveň okresního města Havlíčkův Brod je obec vzdálena 5,5 km. 

Do krajského města Jihlavy je vzdálenost 33,5 km. 

Obr. 17: Orientační mapka umístění obce Břevnice v regionu 

 

Zdroj: Google Maps 2012 (http://maps.google.com) 

První zmínky o obci Břevnice jsou z roku 1351. Obec postupně vlastnili Bechyňové 

z Lažan, soukeník Jan Kudela, město Německý Brod a další.  

Za posledních 10 let obci ubylo 51 % obyvatel (v absolutním počtu 53), tzn. polovina 

stávajícího počtu. To ji spolu s dalšími zvolenými indikátory řadí dle zvolených kritérií 

mezi obce v útlumu.  

Věková pyramida je značně regresivní, struktura obyvatelstva, zejména u dívek a žen je 

značně nevyrovnaná. Výrazné propady se vyskytují ve věkových stupních 3 až 5 let, 

18 až 19 let a 60 až 64 let.  

Po postupném poklesu obyvatel od roku 2000 do roku 2010 následoval výrazný nárůst 

v roce 2011. Paradoxně s celkovým poklesem počtu obyvatel došlo i ke snížení 

průměrného věku. Z 46,8 let v roce 2001 na 43,2 v roce 2010. Obvykle bývá snížení 

průměrného věku spojeno s nárůstem počtu obyvatel. Vzhledem k věkové pyramidě 

z roku 2001 můžeme usuzovat, že k úbytku obyvatel došlo z důvodu přirozeného 

demografického vývoje v nejvyšších věkových stupních, což mohlo způsobit i snížení 

průměrného věku obyvatel obce.  

Ostatní demografické charakteristiky v obci se nevymykají průměru. Za pozornost stojí 

pouze skutečnost, že podíl věřících obyvatel je v Břevnici nejnižší (41,5 %) ze všech 

http://maps.google.com/
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zkoumaných obci v Kraji Vysočina a podíl osob se základním a neukončeným 

vzděláním je naopak nejvyšší (37,5 %). Přitom je ale v obci také poměrně vysoký podíl 

obyvatel s vysokoškolským vzděláním (4,4 %), což je druhá nejvyšší hodnota 

ze zkoumaných obcí v Kraji Vysočina. Míra nezaměstnanosti patří také k průměru 

(10 %). V obci se nachází pouze vodovod. Ostatní občanská vybavenost chybí.  

V Břevnici působí pouze SDH, ročně se zde uspořádají zpravidla 3 kulturní akce. Obec 

je členem MAS. Zastupitelstvo je složeno ze sedmi nezávislých kandidátů. 

V obcí staví vlak 27x ve všední den a 17x v neděli. Autobus do obce zajíždí 10x denně 

ve všední den a ani jednou v neděli.  

Obec se jeví jako udržovaná, ovšem autobusová zastávka je nevábná, dětské hřiště a pro 

posezení lákavé centrum obce chybí. V ohodnocení na škále 1 až 5 je vzhled obce 

ohodnocen jako podprůměrný, hodnota 2. 

 

10.3.5. Kámen 

Jedná se o obec s méně než 300 obyvateli situovanou v Kraji Vysočina, v okrese 

Pelhřimov, spadající pod obec s rozšířenou působností Pacov, od které je vzdálena 

cca 7 km. Do krajského města Jihlavy je vzdálenost cca 49 km, do okresního města 

Pelhřimov přes 17 km. 

Obr. 18: Orientační mapka umístění obce Kámen v regionu 

 

Zdroj: Google Maps 2012 (http://maps.google.com) 

První zmínky o obci Kámen respektive místním hradu pocházejí z roku 1316. Hrad byl 

vystavěn nejspíše ve 13. stol. a následně se stal hradem královským, z čehož mělo 

prospěch celé městečko. Od 14. stol. se v okolí dolovalo zlato. Během 2. světové války 

http://maps.google.com/
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hrad okupovala německá vojenská jednotka.  Součástí obce jsou dvě místní části: Nízká 

Lhota a Nový Dvůr, které mají vlastní poměrně zajímavou historii. Viz pasport obce 

na přiloženém CD. 

Za posledních 10 let obci ubylo 18 % obyvatel (v absolutním počtu 47), což ji spolu 

s dalšími indikátory dle nastavených kritérií řadí mezi obce v útlumu neboli stagnující. 

Věková struktura obyvatelstva je značně nevyrovnaná s výraznými propady 

v kategoriích 5 letých a 18 až 19 letých. Pokles obyvatel od roku 2000 je dlouhodobý 

a rovnoměrný se dvěma menšími náznaky růstu v letech 2006 a 2008. Přes tyto drobné 

záchvěvy však celkově dochází k dlouhodobému poklesu počtu obyvatel. Spolu 

s poklesem počtu obyvatel strmě narůstá průměrný věk obyvatel, z 36 let v roce 2000 

na 43 let v roce 2010. Podíl mužů a žen v obci je relativně vyrovnaný. 

Podíl ženatých/vdaných je v průměru ostatních zkoumaných obcí (47,9 %), 

které spadají do kategorie v útlumu.  

Vzdělání obyvatel v obci Kámen je nižší, než je průměr Kraje Vysočina a nižší než 

u zkoumaných obcí kategorie rozvíjející se. Odpovídá průměru ostatních zkoumaných 

obcí z kategorie v útlumu. 

Úplných rodin je v obci nadprůměrné množství (67,6 %), je jich zde více, než ve většině 

obcí kategorie rozvíjejících se z Kraje Vysočina. Výrazně vyšší je podíl neúplných 

rodin, který sice dosahuje v obci Kámen průměru Kraje Vysočina, ale je téměř 

dvojnásobný oproti sledovaným obcí z kategorie rozvíjející se v Kraji Vysočina. Oproti 

tomu ale tato obec vykazuje největší podíl domácností s 5 a více členy (17,6 %). 

A to ze všech 18 sledovaných obcí.  

Míra nezaměstnanosti patří v této obci spíše k těm nižším (8 % v roce 2001) a je nižší 

než v obcích kategorie rozvíjejících se v Kraji Vysočina. Zaměstnanost navíc patří 

k jedněm z nejvyšších. 

V obci se nachází mateřská škola, pošta a vodovod. Ostatní občanská vybavenost chybí. 

Obec Kámen a místní zemědělské družstvo v posledních letech čerpaly dotace 

z veřejných zdrojů v řádech desítek miliónů Kč, ostatní místní subjekty v řádech tisíců 

až statisíců.  

Ročně se v obci uspořádá 6 až 15 kulturních a sportovních akcí, přičemž velmi aktivní 

je místní mateřská škola. V obci působí pouze tradiční spolky jako je SDH, Myslivecké 

sdružení, sportovní klub (TJ Sokol). Obec vydává časopis Kámenský občasník. 

Obec je členem příslušného mikroregionu, MAS a dobrovolného svazku obcí 

pro hospodaření s vodou. Pro území obce jsou zpracovány strategické materiály 
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na úrovni mikroregionu a MAS. Zastupitelstvo je složeno ze sedmi nezávislých 

kandidátů. 

Do obce nejezdí vlak, autobus do obce zajíždí 31x denně ve všední den a 11x denně 

v neděli. Umístění obce na hlavním silničním tahu Tábor – Pelhřimov zajišťuje 

nadstandardní napojení veřejné dopravy, jak ale vyplývá z dalších charakteristik, tato 

velmi dobrá dopravní obslužnost není zárukou rozvoje obce. 

Obec Kámen se jeví jako udržovaná, fasády domů jsou opravené, okolí silnice 

a parkoviště upravené. I když se v obci vyskytují opuštěné objekty (byly nalezeny dva 

takové objekty, což odpovídá i údajům ČSÚ ze SLBD2011) a na vedlejších budovách 

zemědělského družstva odpadává fasáda, je zřejmá snaha o udržování kvalitního 

prostředí, což charakterizuje i postavený nový plot s bránou do zemědělského družstva. 

Autobusová zastávka je nově zrekonstruovaná, odpočinková oblast v centru obce 

s koutkem pro děti chybí. V ohodnocení na škále 1 až 5 je možné vzhled obce 

charakterizovat jako průměrný, hodnota 3. 

 

10.3.6. Želiv 

Obec Želiv patří k těm větším ve zkoumaném vzorku obcí a jsou u ní patrné poměrně 

rozporuplné charakteristiky. Jedná se o obec s cca tisíci obyvateli situovanou v Kraji 

Vysočina, v okrese Pelhřimov, spadající pod obec s rozšířenou působností Humpolec, 

od které je vzdálena přes 11 km. Do krajského města Jihlavy je vzdálenost cca 41 km, 

do okresního města Pelhřimov přes 15 km. 

Obr. 19: Orientační mapka umístění obce Želiv v regionu 

 

Zdroj: Google Maps 2012 (http://maps.google.com) 

http://maps.google.com/
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Zdejší okolí bylo osídleno již ve 3. a 4. stol. našeho letopočtu. Ve středověku tímto 

územím procházela tzv. „zemská stezka“ vedoucí z Prahy na Moravu. Nejstarší 

a nejvýznamnější architektonickou památkou v obci je premonstrátský klášter, který byl 

založen v roce 1139. Dominantou kláštera je kostel Narození Panny Marie. V 50. letech 

20. století byl z kláštera vytvořen internační tábor, od roku 1956 do roku 1993 sloužil 

psychiatrické léčebně se sídlem v Havlíčkově Brodě, v současné době je opět využíván 

řádem premonstrátů.  

Obce Želiv zahrnuje 7 místních částí: Bolechov, Brtná, Lhotice, Lískovice, Miletín, 

Vitice, Vřesník. 

Za posledních 10 let obci ubylo 8 % obyvatel (v absolutním počtu 87), což ji spolu 

s dalšími indikátory dle nastavených kritérií řadí mezi obce v útlumu, byť některé 

charakteristiky má velmi podobné s obcemi z kategorie rozvíjejících se. 

Věková struktura obyvatelstva je poměrně nevyrovnaná s výraznějšími propady 

v kategoriích 5 letých a 18 až 19 letých. Strmý pokles obyvatel ze začátku 21. století 

se v roce 2006 zastavil a v roce 2011 byl dokonce zaznamenán nárůst o cca 20 osob. 

Vývoj průměrného věku obyvatel průběžně narůstá a ani stagnace poklesu od roku 2006 

jej nezastavila. V roce 2001 činil průměrný věk 39,4 let a v roce 2010  43 let. V obci 

mírně převládá podíl žen (51,4 %) nad muži (48,6 %). 

Podíl ženatých/vdaných v obci Želiv je obdobný jako u předchozí obce Kámen 

(47,8 %). Podíl svobodných je v Želivi menší (37,7 %), podíl rozvedených nejvyšší 

ze všech sledovaných obcí v Kraji Vysočina (4,9 %).  

Podíl věřících (54,9 %) je v této obci druhý nejvyšší ze všech sledovaných obcí 

z kategorie obcí v útlumu a je nad průměrem Kraje Vysočina. 

Vzdělání obyvatel v obci Želiv dosahuje průměrných hodnot obvyklých pro Kraj 

Vysočina. I z pohledu typu domácností v obci nacházíme spíše průměrné hodnoty pro 

Kraj Vysočina. Míra nezaměstnanosti je obdobná jako u obce Kámen (7,8 %). 

Zaměstnanost navíc patří k jedněm z nejvyšších (44,4 %). 

Kromě plynu obec disponuje plnou občanskou vybaveností. Je zde mateřská škola, 

základní škola, zdravotnické zařízení, pošta, vodovod, kanalizace a v jako jediné 

ze sledovaných obcí i stanice policie. Jelikož veškeré toto vybavení je v obci 

dlouhodobě, je zřejmé, že vybudovaná infrastruktura sama o sobě úbytku počtu 

obyvatel nezabrání. Základní škola prošla v roce 2010 výraznou rekonstrukcí. Dát tuto 

skutečnost do souvislosti s nárůstem počtu obyvatel v tomto roce by však bylo příliš 

odvážné. 

http://www.obeczeliv.cz/bolechov/d-11636/p1=27097
http://www.obeczeliv.cz/brtna/d-11736/p1=27097
http://www.obeczeliv.cz/lhotice/d-11829/p1=27097
http://www.obeczeliv.cz/liskovice/d-12229/p1=27097
http://www.obeczeliv.cz/vitice/d-12029/p1=27097
http://www.obeczeliv.cz/vresnik/d-12129/p1=27097
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Obec Želiv i další místní subjekty jsou velmi aktivní v čerpání dotací z veřejných 

zdrojů. Obec, místní zemědělské družstvo i kanonie premonstrátů čerpaly v posledních 

letech dotace v řádu desítek miliónů Kč, ostatní subjekty desítek až statisíců Kč.  

V obci se pravidelně koná cca 7 až 15 kulturních a sportovních akcí ročně. Obec vydává 

čtvrtletně místní noviny “Želivské ozvěny”. V Želivi působí více než 20 subjektů 

v oblasti obchodu a služeb a působí zde 9 organizací občanského sektoru, což je více, 

než v mnoha obcích spadajících do kategorie obcí rozvíjejících se. 

Obec je členem příslušného mikroregionu, MAS a dále Sdružení obcí Vysočiny a Svazu 

měst a obcí ČR, což je též nadprůměrné zasíťování. Pro území obce jsou zpracovány 

strategické materiály na úrovni mikroregionu a MAS. 

Zastupitelstvo je složeno ze 4 kandidátů SNK, 2 KDU-ČSL, 2 ČSSD, 1 ODS. 

Do obce nejezdí vlak, autobus do obce zajíždí 34x denně ve všední den a 2x denně 

v neděli, jedná se tedy o průměrnou dostupnost veřejnou dopravou. 

Vizuálně se obec jeví jako udržovaná, park je uklizený, je zde nově zrekonstruovaná 

škola i další veřejné budovy. Na hlavní ulici v obci nejsou žádné zanedbané domy, byla 

identifikována jedna novostavba na této ulici. Silnice je pomístně vyspravovaná, 

ne příliš vzhledné je okolí prodejny COOP. V centru obce je udržovaný park s dětským 

koutkem. V ohodnocení na škále 1 až 5 je vzhled obce charakterizován jako 

nadprůměrný, hodnota 4. 

Následuje popis obcí z Jihočeského kraje. 

Obr. 20: Geografické umístění vybraných obcí z Jihočeského kraje 

  

Zdroj: Google Maps 2013 (http://maps.google.com) 

http://maps.google.com/
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10.3.7. Borotín 

Obec Borotín se nachází v Jihočeském kraji a má statut Městyse. Žije zde přes 600 

obyvatel, vzdálenost do příslušného okresního města Tábor, který je zároveň 

i příslušnou ORP, je cca 17 km. Od krajského města České Budějovice je obec vzdálena 

téměř 77 km. Jedná se o jednu z nejvzdálenějších obcí od krajského města, přesto 

dle zvolených kritérií obec patří mezi obce rozvíjející se. 

Počátky obce jsou datovány do 12. století našeho letopočtu. Jedná se o jednu 

z nejstarších obcí Táborska. Na nedalekém skalním ostrohu byl vybudován strážní hrad, 

který plnil strážní roli na staré zemské cestě z jižních Čech do Prahy. Vývoj městečka 

ovlivnilo jak husitské období, tak především třicetiletá válka, během které bylo 

několikrát vypáleno a vypleněno. V první čtvrtině 18. století byl zaznamenán rozvoj 

Borotína jako součásti Lobkowitzkého panství. Konaly se zde trhy, probíhalo zde školní 

vyučování, byly sníženy robotní povinnosti. V roce 1880 žilo v městečku více než tisíc 

obyvatel. V následujících letech se mu však vyhnula železnice, hlavní silnice i rozvoj 

průmyslu a poté začal počet obyvatel ubývat. 

Obce Borotín zahrnuje následující místní části: Boratkov, Hatov, Chomoutova Lhota, 

Kamenná Lhota, Libenice,  Nový Kostelec, Pejšova Lhota, Pikov, Předbojov, Sychrov. 

Obr. 21: Orientační mapka umístění obce Borotín v regionu 

 

Zdroj: Google Maps 2012 (http://maps.google.com) 

Za posledních 10 let obci přibylo 17 % obyvatel (v absolutním počtu 100). Věková 

struktura obyvatelstva je poměrně vyrovnaná pouze s nižším výskytem obyvatel 

ve věku 3 až 5 let, což ale vynahrazuje zvýšený počet dětí (zvláště chlapců) v kategorii 

http://maps.google.com/
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0 až 2 let. K růstu obyvatel docházelo pozvolna již od roku 2000 s tím, že od roku 2008 

je nárůst obyvatel poměrně strmý, ale v roce 2010 byl průměrný věk obyvatel obce 

nepatrně nižší než v roce 2001. Vývoj průměrného věku obyvatel v obci má tvar 

sinusoidy. (Průměrný věk v roce 2001 činil 39,5 let a v roce 2010 38,8 let.)  

Podíl ženatých/vdaných a svobodných v obci je na stejné úrovni (42,5 %). Tento podíl 

ženatých/vdaných je jeden z nejnižších ze všech sledovaných obcí. Na stejně nízké 

úrovni je v obci Štěkeň z Jihočeského kraje a ještě menší (41,5 %) je v obci Břevnice 

z Kraje Vysočina, což jsou obě obce spadající do kategorie obcí v útlumu. Podíl 

rozvedených (5,7 %) odpovídá ostatním obcím z kategorie rozvíjejících se 

z Jihočeského kraje. 

Podíl úplných rodin je poměrně nízký (50,5 %) a tomu odpovídá relativně vysoký podíl 

neúplných rodin (11,3 %). Ze všech sledovaných obcí v Jihočeském kraji je v obci 

Borotín největší podíl 5 a více členných domácností (10,8 %). 

Religiozita v obci je poměrně vysoká. 55,3 % je o 20 procentních bodů více, než 

u dalších dvou obcí z kategorie rozvíjejících se v Jihočeském kraji a zároveň 

nad průměrem celého Jihočeského kraje, kde se v roce 2001 za věřící označilo 34,7 % 

obyvatel. 

Vzdělanostní struktura obyvatel obce je pod průměrem Jihočeského kraje a zahrnuje 

jeden z nejnižších podílů vysokoškolsky vzdělaných obyvatel a jeden z nejvyšších 

podílů osobu se základním a neukončeným vzděláním ze zkoumaných obcí.  

Míra nezaměstnanosti je v obci extrémní. V roce 2001 dosahovala 21,4 %. 

Zaměstnanost dosahuje nejnižší hodnoty ze všech sledovaných obcí (33,5 %). 

To ukazuje, že i při velké nezaměstnanosti může v obci docházet k rozvoji. 

Kromě plynu obec disponuje plnou občanskou vybaveností. Je zde mateřská škola, 

základní škola, zdravotnické zařízení, pošta, vodovod a kanalizace.  

Obec Borotín i místní subjekty jsou velmi aktivní v čerpání dotací z veřejných zdrojů. 

Obec a místní zemědělské družstvo čerpaly v posledních letech dotace v řádu desítek 

miliónů Kč, ostatní subjekty v řádech desítek až statisíců Kč.  

V obci se pravidelně koná více než 15 kulturních a sportovních akcí ročně.  

V Borotíně působí přes 30 subjektů v oblasti obchodu a služeb a 8 subjektů v oblasti 

zemědělství.  Obec je členem dvou mikroregionů. Zastupitelstvo je složeno 

z 15 nezávislých kandidátů. 
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Do obce nejezdí vlak, autobus do obce zajíždí 14x denně ve všední den a 1x denně 

v neděli. V ohodnocení na škále 1 až 5 je vzhled obce charakterizován jako 

nadprůměrný, hodnota 4. 

 

10.3.8. Čížová 

Obec Čížová je druhou největší ze zkoumaných obcí. Nachází se v Jihočeském kraji 

a žije zde přes tisíc obyvatel. Vzdálenost do příslušného okresního města Písek, 

které je zároveň i příslušnou ORP, je pouhých 9 km. Od krajského města České 

Budějovice je obec vzdálena téměř 60 km.  

Obr. 22: Orientační mapka umístění obce Čížová v regionu 

 

Zdroj: Google Maps 2012 (http://maps.google.com) 

První věrohodné zmínky o obci pocházejí z 12. století našeho letopočtu. Majitelé 

Čížové byly postupně knížecí rody, čeští králové, město Písek, Adam Řepický 

ze Sudoměře, Jan Deym ze Stříteže, rod Černínů z Chudenic, August Anton Lobkowitz, 

Lichtenštejnové, kteří obec vlastnili do roku 1948. V obci se těžila tuha. 

Obec Čížová zahrnuje následující místní části: Borečnice, Bošovice, Čížová, Krašovice, 

Nová Ves, Topělec, Zlivice. 

Za posledních 10 let v obci přibylo 23 % obyvatel (v absolutním počtu 232 lidí), 

což ji spolu s dalšími indikátory dle nastavených kritérií řadí mezi obce rozvíjející se. 

Věková struktura obyvatelstva zaznamenává výrazné propady ve věkové kategorii 5 let 

a 18 až 19 let.  

http://maps.google.com/
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K růstu obyvatel dochází relativně rovnoměrně již od roku 2000 a průběžně s menšími 

výkyvy dochází ke snižování průměrnému věku obyvatel. V roce 2001 byl průměrný 

věk obyvatel obce 40,5 let, v roce 2010 pak 39,1 let. 

Podíl ženatých/vdaných v obci dosahuje výše 51 %, což je nejvíce ze všech 

zkoumaných obcí v Jihočeském kraji. Rozvedených je 5,5 %, což je průměrná hodnota 

pro zkoumané obce v Jihočeském kraji.  

Podíl úplných rodin dosahuje průměru pro Jihočeský kraj (57,4 %) stejně tak jako podíl 

rodin neúplných (12 %) je na průměru. Velikost domácností je poměrně rovnoměrně 

rozložena a žádné extrémní hodnoty se v této charakteristice nevyskytují. 

Podíl věřících obyvatel v obci je nepatrně nižší než je průměr Jihočeského kraje (33 %), 

vzdělanost dosahuje též průměrnou úroveň.  Míra nezaměstnanosti v obci v roce 2001 

dosahovala hodnoty 14,1 %, přesto podíl zaměstnaných byl nejvyšší ze všech 

zkoumaných obcí (45,6 %).  

Kromě mateřské školy obec disponuje plnou občanskou vybaveností. Je zde základní 

škola, zdravotnické zařízení, pošta, vodovod, kanalizace a rozvod plynu.  

Obec Čížová i místní subjekty jsou velmi aktivní v čerpání dotací z veřejných zdrojů. 

Obec a místní zemědělské družstvo čerpaly v posledních letech dotace v řádu desítek 

miliónů Kč, ostatní subjekty v řádech desítek až statisíců Kč.  

Ročně se v obci koná několik desítek kulturních a sportovních akcí, více než 40 v roce 

2012. V Čížové působí několik desítek subjektů v oblasti obchodu a služeb.   

Obec je členem mikroregionu, MAS a dobrovolného svazku obcí. 

Zastupitelstvo je složeno z 15 kandidátů SNK. 

Do obce jezdí vlak 27x ve všední den, 24x v neděli, autobus pak 61x ve všední den a 3x 

v neděli. Obec působí velmi upraveně. V obci je čisto, autobusová zastávka i škola jsou 

nově zrekonstruované, v centru obce existuje udržovaná odpočinková zóna. Na škále 

1 až 5 je její vzhled charakterizován jako velmi dobrý, hodnota 5. 

 

10.3.9. Řepice 

Obec Řepice se nachází v Jihočeském kraji a žije zde přibližně 500 obyvatel. 

Vzdálenost do příslušného okresního města Strakonice, které je zároveň i příslušnou 

ORP, je pouze 3 km. Od krajského města České Budějovice je ovšem obec Řepice 

vzdálena 95 km, což je nejvyšší vzdálenost ze všech zkoumaných obcí. Přesto 

dle zvolených kritérií tato obec patří mezi obce rozvíjející se. 



Disertační práce 

- 138 - 

První zmínka o obci pochází z roku 1251. Jedním z majitelů obce byl Chval, 

neohrožený bojovník v husitských válkách (1419 – 1434). Největší rozvoj obec 

zaznamenala, když ji vlastnil Jan Hodějovský, významný český humanista a místosudí 

království českého. Po Bílé Hoře byla obec konfiskována, zámek Hodějovským 

přestavěný v renesančním slohu byl císařským vojskem spálen a zbourán do základů. 

Další rozvoj obce je zaznamenán až koncem 17. století, kdy obec koupil Losi 

z Losinthalu. V letech 1782 – 1922 obec vlastnili Windischgraetzové. V 50. letech 

20. století je zaznamenán další rozvoj obce, byl zde bohatý kulturní život. V roce 1960 

byla obec připojena k vedlejší obci Rovná, v roce 1976 ke Strakonicím, v roce 1990 

opět získala samostatnost. Historie obce je podrobně popsána v několika kronikách. 

Obr. 23: Orientační mapka umístění obce Řepice v regionu 

 

Zdroj: Google Maps 2012 (http://maps.google.com) 

Za posledních 10 let obci přibylo 40 % obyvatel (v absolutním počtu 191), 

což znamená, že se počet obyvatel téměř zdvojnásobil. Věková struktura obyvatelstva 

obsahuje tři výrazné nerovnoměrnosti. V obci se vyskytuje velmi málo dětí ve věku 

5 let, podobně jako i v jiných zkoumaných obcích je zde velmi malý výskyt mladých 

lidí ve věku 18 až 19 let a další výrazný propad v demografické struktuře je u mužů 

ve věkové kategorii 40 až 44 let a u žen v kategorii 45 až 49 let. Zajímavé též je, 

že nejstarší muž v obci je ve věkové kategorii 70 až 74 let. V ostatních obcích 

se vyskytují muži vyššího věku. (Veškerá tato data se vztahují k roku 2001.) 

Vývoj počtu obyvatel má tvar klasické růstové křivky. V letech 2000 až 2005 byl nárůst 

počtu obyvatel velmi pozvolný, v roce 2006 nastal poměrně strmý nárůst, který 

http://maps.google.com/
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se zastavil v roce 2010, a v roce 2011 došlo ke snížení počtu obyvatel v řádu desítek 

osob.  

Průměrný věk obyvatel měl nejdříve zvyšující se tendenci, od roku 2004 klesal 

až do roku 2008. V roce 2010 došlo opět k mírnému zvýšení průměrného věku obyvatel 

obce na 36,2 let. 

Zastoupení osob v různých typech rodinného stavu v této obci odpovídá průměru obcí 

z kategorie rozvíjejících se v Jihočeském kraji. 46,6 % ženatých/vdaných, 38 % 

svobodných, 6,2 % rozvedených. Podobně je to u složení domácností. Jen podíl 

neúplných rodin je v Řepicích nižší (9 %), než je průměr Jihočeského kraje (12,5 %) 

a podíl domácností jednotlivců (33,6 %) je o něco vyšší než průměr Jihočeského kraje 

(28,7 %). U počtu členů domácnosti v obci, religiozity, míry nezaměstnanosti a vzdělání 

se také nevyskytují extrémní hodnoty. Podrobné informace a konkrétní hodnoty jsou 

uvedeny v pasportu obce na přiloženém CD. 

V obci je pouze kanalizace a plyn. Od školního roku 2013/2014 se plánuje otevření 

mateřské školy. Další vybavenost chybí, což opět naznačuje, že plná občanská 

vybavenost v obci není jedinou podmínkou pro nárůst počtu obyvatel. 

Obec i místní subjekty jsou velmi aktivní v čerpání dotací z veřejných zdrojů. Obec 

čerpá dotace v řádech miliónů Kč, místní subjekty v řádech desetitisíců až statisíců Kč.  

V obci se uskutečňuje několik desítek kulturních a sportovních akcí ročně. V Řepicích 

působí 3 spolky, knihovna a kolem 15 podnikatelských subjektů.  

Obec je členem dvou sdružení obcí, MAS a Sdružení místních samospráv v ČR. 

Zastupitelstvo je složeno ze 7 nezávislých kandidátů. 

V obci zastavuje vlak 22x ve všední den a 14x o víkendu. Autobus do obce nejezdí 

v neděli a ve všední dny zde staví 28x za den. 

Obec je velmi upravená, i starší objekty jsou opravené. Autobusová zastávka je nová, 

ve vkusné architektuře, v obci se nachází prostorné moderní dětské hřiště, nová 

výstavba je vhodně zakomponována do charakteru obce. V ohodnocení na škále 1 až 5 

je vzhled obce charakterizován jako velmi dobrý, hodnota 5. 

 

10.3.10. Dražíč 

Obec Dražíč se též nachází v Jihočeském kraji a žije zde přes 200 obyvatel. Vzdálenost 

do příslušné ORP Týn nad Vltavou je 11,3 km, do okresního a zároveň krajského města 

České Budějovice pak 46,2 km. Jedná se o průměrné vzdálenosti v porovnání 

s ostatními zkoumanými obcemi. 
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První zmínka o obci pochází z roku 1379, kdy ji zmiňuje Biskupský urbář jako majetek 

Pražského arcibiskupství. V centrální části obce je situován dominantní zámek. V jeho 

blízkosti se pak nachází bývalý lihovar, který dnes slouží jako soukromý pivovar 

a pěstitelská pálenice. 

Za posledních 10 let obci ubylo 17 % obyvatel (v absolutním počtu 37) a to ji spolu 

s dalšími hodnocenými parametry řadí mezi obce stagnující (v útlumu). 

Obec zahrnuje čtyři místní části: Karlov-Nepomuk, Březí, Vranov a Chlum. 

Obr. 24: Orientační mapka umístění obce Dražíč v regionu 

 

Zdroj: Google Maps 2012 (http://maps.google.com) 

Věková struktura obyvatelstva je značně nevyrovnaná. Věková pyramida z roku 2001 

je v pasportu obce na přiloženém CD. Zcela chybí dětí ve věku 5 let, dětí ve věku 10 až 

14 let je v obci pouze několik a další výkyvy jsou zřejmě i v dalších věkových stupních. 

Tato výrazná nerovnoměrnost může být způsobena malým počtem obyvatel v obci, 

ovšem výrazně regresivní typ pyramidy naznačuje, že demografický úbytek obyvatel 

v obci má hluboké kořeny a bez výrazného nárůstu počtu mladých rodin, ke kterému 

může dojít hlavně přistěhováním (u žen ve věku 25 až 44 let je v obci též zřejmý 

výrazný propad), bude obyvatel i nadále ubývat. 

Byť v roce 2001 došlo k nárůstu počtu obyvatel, v letech 2004 až 2005 došlo 

k výraznému úbytku a poté dochází k mírné oscilaci okolo počtu 210 lidí. Zajímavé je, 

že i přes tento negativní demografický vývoj průměrný věk obyvatel v posledních letech 

klesá. 48,4 roku v roce 2010 oproti 50 let v roce 2008 a předchozích letech. Jedná se 

http://maps.google.com/
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především o snížení průměrného věku u mužů, u žen dochází k neustálému nárůstu 

průměrného věku. 

V obci je patrný nižší podíl úplných rodin (47,5 %), vyšší podíl neúplných rodin 

(15,3 %) a výrazně vyšší počet domácností jednotlivců (35,6 %). V obci je nejnižší 

podíl domácností se čtyřmi členy ze všech zkoumaných obcí.  

V Dražíči je výrazně vyšší podíl osob se základním vzděláním (druhá nejvyšší hodnota 

ze všech zkoumaných obcí a o 13 procentních bodů více, než je průměr Jihočeského 

kraje), a výrazně nižší podíl osob s vysokoškolským vzděláním (druhá nejnižší hodnota 

ze všech zkoumaných obcí a třetina průměru Jihočeského kraje).  

Religiozita je naopak vyšší (59, 6%). Druhá nejvyšší hodnota ze všech zkoumaných 

obcí, tzn. že počet věřících (dle SLBD 2001) je v této obci vyšší než ve většině 

zkoumaných obcí Kraje Vysočina. Téměř o čtvrtinu převyšuje průměr v Jihočeském 

kraji. Míra nezaměstnanosti v obci patří k těm nižším ze všech zkoumaných obcí. 

V obci je zavedena voda, ostatní občanská vybavenost v obci chybí.  

Obec ani místní subjekty téměř nečerpají dotace z veřejných zdrojů.  V obci 

se v posledních letech uskutečňuje  méně než deset  kulturních a sportovních akcí ročně. 

Působí zde osm spolků.  

Obec je členem mikroregionu, MAS a Svazu měst a obcí ČR. Zastupitelstvo je složeno 

ze 7 kandidátů KDU-ČSL. 

Do obce nejezdí vlak, autobus zde zastavuje ve všední dny 26x za den a v neděli 2x. 

I přes zřejmou nižší ekonomickou sílu obce je prostředí upravené, zastávka i budova 

obecního úřadu jsou zrekonstruované, v centru obce se nachází udržovaný park. 

V hodnocení na škále 1 až 5 je vzhled obce charakterizován jako průměrný, hodnota 3. 

 

10.3.11. Klec 

Obec Klec se též nachází v Jihočeském kraji a žije zde méně než 200 obyvatel. 

Vzdálenost do příslušné ORP Třeboň je 13,6 km, do okresního města Jindřichův Hradec 

23,5 km a do krajského města České Budějovice pak necelých 30 km. Jedná se 

o průměrné vzdálenosti. 

Dle místopisného průvodce po České republice pochází první písemná zmínka o obci 

z roku 1388, podrobnější záznamy pocházejí ze 16. století. (PROXIMA 2009) 

Za posledních 10 let obci ubylo 15 % obyvatel (v absolutním počtu 26), to ji spolu 

s dalšími hodnocenými parametry řadí mezi obce stagnující. 
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Věková struktura obyvatelstva je podobně jako v obci Dražíč značně nevyrovnaná, byť 

ukazuje lepší skladbu. Ve věku 5 let chybí v obci chlapci, ale věková skupina 0 až 2 let 

je relativně hojně zastoupena (5 chlapců, 6 dívek). Propad ve věkové kategorii 18 až 19 

let je obvyklý i u ostatních zkoumaných obcí, další výkyvy ve vyšších věkových 

stupních již nejsou tak významné. 

Ještě do roku 2003 v obci docházelo k mírnému nárůstu obyvatel, od tohoto roku však 

počet obyvatel již jen ubýval. Spolu s tímto vývojem dochází ke zvyšování průměrného 

věku obyvatel na 44,5 roku v roce 2010, oproti 38 letům v roce 2001. 

Obr. 25: Orientační mapka umístění obce Klec v regionu 

 

Zdroj: Google Maps 2012 (http://maps.google.com) 

Ve všech sledovaných demografických charakteristikách obec dosahuje průměrných 

hodnot, nezaměstnanost patří k těm nejnižším (4,6 % v roce 2001) ze všech 

zkoumaných obcí. V obci není žádná občanská vybavenost, ani voda, ani kanalizace.  

Obec ani místní subjekty téměř nečerpají dotace z veřejných zdrojů.  Společenský život 

v obci je minimální.  

Obec je členem mikroregionu, MAS a DSO Vodovod Hamr. Zastupitelstvo je složeno 

ze 7 nezávislých kandidátů. 

Do obce nejezdí vlak, autobus zde zastavuje ve všední dny 17x za den, v neděli 

ani jednou. 

Obec působí upraveně, autobusová zastávka je po rekonstrukci, odpočinková zóna 

v centru obce postrádá dětský koutek. Na škále 1 až 5 je vzhled obce charakterizován 

jako průměrný, hodnota 3. 

http://maps.google.com/
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10.3.12. Štěkeň 

Obec Štěkeň je poslední ze zkoumaných obcí z Jihočeského kraje. K 31. 12. 2010 zde 

žilo 843 obyvatel. Vzdálenost do příslušné ORP a zároveň okresního města Strakonice 

je necelých 9 km. Vzdálenost do krajského města České Budějovice je cca 52 km.  

Obr. 26: Orientační mapka umístění obce Štěkeň v regionu 

 

Zdroj: Google Maps 2012 (http://maps.google.com) 

První zmínka o obci pochází z roku 1318. V následujících stoletích postupně docházelo 

ke změnám majitelů obce. V 18. století obec získal učenec Josef Mikuláš, hrabě 

z Windisch-Graetzu. V roce 1784 byla obec povýšena na městys. Místní zámek, který 

v 17. století vybudovali Losiové z Losinthalu na začátku 20. století získal řád IBMV 

(Ústav anglických panen). Provinční představená tohoto řádu sídlí v obci Štěkeň dosud. 

Místní škola byla v obci založena zřejmě již v roce 1384. V průběhu katolické 

protireformace po bitvě na Bílé hoře byla zdejší škola na sto let uzavřena. Další zmínky 

o existenci školy pocházejí z roku 1741. V roce 1881 došlo k tříleté přestavbě školy, 

v letech 1951 – 1952 byla postavena nová školní budova. 

Za posledních 10 let obci ubylo 6 % obyvatel (v absolutním počtu 46) a to ji spolu 

s dalšími hodnocenými parametry řadí mezi obce stagnující. 

Věková struktura obyvatelstva je relativně vyrovnaná s pouze menšími propady 

v některých věkových stupních obdobných jako u ostatních zkoumaných obcí. Věková 

pyramida je ovšem výrazně regresivního typu. K výraznému poklesu obyvatel došlo 

v letech 2001 a 2002, v dalších letech již dochází spíše k mírné oscilaci počtu obyvatel. 

Průměrný věk v obci stoupá pouze mírně. Z 41,5 let v roce 2001 na 42,6 v roce 2010. 

http://maps.google.com/
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Ve všech sledovaných demografických charakteristikách obec dosahuje podobně jako 

obec Klec průměrných hodnot. Nezaměstnanost patří také k průměrným (13,8 %).  

V obci je prakticky plná občanská vybavenost. Chybí zde pouze plyn. Občané mají 

k dispozici obecní vodovod, kanalizaci, ale i základní a mateřskou školu, zdravotnické 

zařízení a poštu.  

Obec ani místní subjekty téměř nečerpají dotace z veřejných zdrojů.  V obci působí 

poměrně velké množství různých spolků a sdružení. Kromě klasických spolků 

i Westernová jízda Štěkeň, Sbor selských jízd Jana Žižky z Trocnova, Střelecké 

sdružení, Congregatio Jezu a další.  

Obec je členem dvou svazků obcí, MAS a Svazu měst a obcí. 

Zastupitelstvo je složeno z 5 kandidátů ODS, 3 nezávislých kandidátů, 2 kandidátů 

KDU-ČSL a 1 kandidáta KSČM. 

Do obce nejezdí vlak, autobus zde zastavuje ve všední dny 42x za den, v neděli 3x. 

Obec působí upraveně, autobusová zastávka je starší. Na škále 1 až 5 je vzhled obce 

charakterizován jako průměrný, hodnota 3. 

 

Dále následuje popis obcí z Královéhradeckého kraje. 

Obr. 27: Geografické umístění vybraných obcí z Královéhradeckého kraje 

Zdroj: Google Maps 2013 (http://maps.google.com) 

 

http://maps.google.com/
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10.3.13. Librantice 

Obec Librantice se nachází v Královéhradeckém kraji a žije v ní necelých 500 obyvatel. 

Obec je od příslušné ORP a zároveň okresního a krajského města Hradec Králové 

vzdálena necelých 13 km, což zajišťuje velice dobrou dostupnost. Není to však tak 

blízká vzdálenost, aby bylo možné obec zařadit do aglomerace krajského města.  

Obr. 28: Orientační mapka umístění obce Librantice v regionu 

 

Zdroj: Google Maps 2012 (http://maps.google.com) 

Tato oblast byla obydlena zřejmě již v mladší době kamenné, archeologické nálezy 

potvrzují staroslovanské osídlení z přelomu 11. a 12. století. Obec Librantice patrně 

vznikla ve druhé polovině 13. století, první písemná zmínka je z roku 1496. 

Za třicetileté války byla obec značně poničena (více než třetina gruntů zpustla, ostatní 

byly pobořeny). Od roku 1779 jsou Librantice samostatnou obcí. 

Za posledních 10 let obci přibylo 14 % obyvatel (v absolutním počtu 66), což ji spolu 

s dalšími hodnocenými parametry řadí mezi obce rozvíjející se. 

Věková struktura obyvatelstva je relativně vyrovnaná, pouze s propady ve věkovém 

stupni pětiletých, 18 až 19 letých a 60 až 69 letých. Tyto propady se ale vzhledem 

k počtu osob v dalších věkových stupních nejeví jako fatální. 

Počet obyvatel průběžně stoupá již od roku 2000, od roku 2008 je zvyšování počtu 

obyvatel výraznější. Zajímavé je, že se zvyšováním se počtu obyvatel se zvyšuje 

i průměrný věk obyvatel, byť pouze nepatrně. U ostatních obcí byl patrný opačný trend 

a to se zvyšujícím se počtem obyvatel docházelo ke snižování průměrného věku. 

Průměrný věk v Libranticích byl v roce 2001 37 let a v roce 2010 38,1 let. I tak se však 

http://maps.google.com/
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jedná o jednu z nejnižších hodnot ze všech zkoumaných obcí. Pouze obce Řepice 

(36,2 let) a Horní Krupá (37,7 let) mají nižší průměrný věk obyvatel. 

Počet ženatých/vdaných je nad 50 %, z počtu všech obyvatel v obci, což je v souboru 

zkoumaných obcí mírně nadprůměrná hodnota. Výrazně nadprůměrný je počet úplných 

rodin (66,2 % oproti průměru 56,9 % Královéhradeckého kraje) a velmi nízký je počet 

neúplných rodin (6,5 %). Ten je o polovinu nižší než průměr kraje (12,6 %). Podíl 5 

a vícečetných rodin patří k jedněm z nejvyšších (11 %) ze zkoumaných obcí. 

Podíl věřících obyvatel v obci (35,7 %) je nad průměrem Královéhradeckého kraje 

(26,6 %), ale je výrazně nižší, než je obvyklé v obcích z ostatních dvou krajů.  

V obci převažují obyvatelé s nižším vzděláním, míra nezaměstnanosti dosahuje hodnoty 

10,4 %.  

V obci je zaveden plyn, vodovod a kanalizace. Je zde základní škola, ordinace 

praktického a zubního lékaře, chybí mateřská škola a pošta.  

Obec a místní zemědělské družstvo v hojné míře čerpají dotace z veřejných zdrojů 

na projekty v řádech miliónů Kč, ostatní subjekty v obci čerpají dotace v řádech desítek 

až stovek tisíc Kč. 

V obci působí různé spolky a sdružení.  Obec je členem mikroregionu a Svazu měst 

a obcí ČR. Zastupitelstvo je složeno ze 7 nezávislých kandidátů. 

Do obce nejezdí vlak, autobus zde zastavuje ve všední dny 30x za den, v neděli 17x. 

Obec působí upraveně, v obci se vyskytuje několik nově vybudovaných objektů, některé 

na rekonstrukci teprve čekají, např. jedna zastávka. Na škále 1 až 5 je vzhled obce 

charakterizován jako průměrný, hodnota 3. 

 

10.3.14. Nepolisy 

Obec Nepolisy se nachází v Královéhradeckém kraji, žije zde necelých tisíc obyvatel. 

Obec je od příslušné ORP Nový Bydžov vzdálena cca 6 km. Od okresního a zároveň 

krajského města Hradec Králové pak 32 km.  

První písemná zmínka o obci je z roku 1299. V obci stávala tvrz, po husitských válkách 

obec připadla pod pernštejnské panství. Její současnou dominantou je pseudorománský 

kostel Sv. Máří Magdalény.  

Za posledních 10 let obci přibylo 11 % obyvatel (v absolutním počtu 101), což ji spolu 

s dalšími hodnocenými parametry řadí mezi obce rozvíjející se. 

Věková struktura obyvatelstva zaznamenává několik propadů v nižších věkových 

stupních. V obci je velmi malý počet dívek ve věku 0 až 5 let. 
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V letech 2000 až 2003 docházelo v obci k úbytku obyvatel, pak se však pokles zastavil 

a od roku 2004 došlo k výraznému nárůstu s jedním zastavením v roce 2005. V roce 

2011 bylo zaznamenáno snížení počtu obyvatel v řádech jednotek osob. 

Obr. 29: Orientační mapka umístění obce Nepolisy v regionu 

 

Zdroj: Google Maps 2012 (http://maps.google.com) 

V souladu s vývojem v ostatních obcích současně se zvyšováním počtu obyvatel 

docházelo ke snižování průměrného věku obyvatel. Ze 40,2 let v roce 2001 se průměrný 

věk v obci Nepolisy snížil na 39,6 let v roce 2010. 

Počet ženatých/vdaných je nejvyšší ze všech zkoumaných obcí v Královéhradeckém 

kraji (53 %) a druhý nejvyšší ze všech zkoumaných obcí. Větší podíl ženatých/vdaných 

na celkovém počtu obyvatel v obci je pouze v Modlíkově v Kraji Vysočina a to 53,9 %.  

Nadprůměrný je i počet úplných rodin (62,8 %), byť nedosahuje takových hodnot jako 

předchozí obec Librantice. I přes tyto hodnoty je v obci nejnižší počet 5 a vícečetných 

domácností (2,4 %) ze všech zkoumaných obcí. 

Podíl věřících obyvatel v obci (23,7 %) je také nejnižší ze všech zkoumaných obcí a je 

dokonce i pod průměrem Královéhradeckého kraje (26,6 %). Podíl osob bez vyznání 

je naopak nejvyšší (64,8 %) ze všech zkoumaných obcí.  

V obci převažují obyvatelé s nižším vzděláním a je zde nejnižší podíl vysokoškolsky 

vzdělaných lidí ze všech zkoumaných obcí - pouze 1,8 % obyvatel. Míra 

nezaměstnanosti dosahuje hodnoty 14 %.  

V obci je plná vybavenost: plyn, vodovod, kanalizace, základní škola, mateřská škola, 

zdravotnické zařízení a pošta.  

http://maps.google.com/
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Obec v hojné míře čerpá dotace z veřejných zdrojů na projekty v řádech stovek tisíc až 

miliónů Kč, ostatní subjekty v obci čerpají dotace v řádech desítek až stovek tisíc Kč. 

V obci působí různé spolky a sdružení, obec je členem mikroregionu, MAS a Svazu 

měst a obcí ČR. Zastupitelstvo je složeno z 9 nezávislých kandidátů. 

Do obce jezdí v neděli vlak 8x za den, autobus zde zastavuje ve všední dny 28x za den, 

v neděli ani jednou. Obec je velmi upravená, s množstvím udržované zeleně, 

zrekonstruovaným obecním úřadem, MŠ a ZŠ. Na škále 1 až 5 je vzhled obce 

charakterizován jako nadprůměrný, hodnota 4. 

 

10.3.15. Vlkov 

Obec Vlkov se nachází v Královéhradeckém kraji, žije zde cca 400 obyvatel. Obec 

je od příslušné ORP Jaroměř vzdálena cca 7 km. Od okresního města Náchod cca 28 km 

a od krajského města Hradec Králové necelých 16 km.  

Obr. 30: Orientační mapka umístění obce Vlkov v regionu 

 

Zdroj: Google Maps 2012 (http://maps.google.com) 

Obec Vlkov vznikla nejspíše ve 12. až 13. století a je situována na levém břehu řeky 

Labe, což výrazně ovlivňuje její další vývoj. Další historie obce je velmi bohatá 

a podrobně zpracovaná na webových stránkách Mikroregionu Smiřicko 

(http://www.smiricko.cz).  

Za posledních 10 let obci přibylo 14 % obyvatel (v absolutním počtu 56), což ji spolu 

s dalšími hodnocenými parametry řadí mezi obce rozvíjející se. 

http://maps.google.com/
http://www.smiricko.cz/
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Věková struktura obyvatelstva je výrazně nevyrovnaná s významnými propady 

u mladší, střední i starší generace. 

Růst počtu obyvatel obec zaznamenala v letech 2001 až 2010, kdy zároveň došlo 

ke snižování průměrného věku obyvatel z 40,5 let v roce 2001 na 38,6 v roce 2010. 

Ostatní demografické charakteristiky obce jsou spíše průměrné. Oproti dvěma 

předchozím obcím je ve Vlkově větší podíl vysokoškolsky vzdělaných obyvatel (5,1 %) 

a vyšší podíl věřících obyvatel (36,6 %). Míra nezaměstnanosti dosahuje pro sledované 

obce průměrných 10,5 %.  

V obci je zaveden obecní vodovod, ostatní vybavenost chybí.  Dotace z veřejných 

zdrojů obec ani místní subjekty příliš nečerpají. 

V obci působí různé spolky a sdružení, obec je členem mikroregionu, svazku obcí 

a Svazu měst a obcí ČR. Zastupitelstvo je složeno ze 7 nezávislých kandidátů. 

Do obce jezdí v neděli vlak 8x za den, autobus zde zastavuje ve všední dny 27x za den, 

v neděli 8x. Obec působí upraveným dojmem. Na škále 1 až 5 je vzhled obce 

charakterizován jako nadprůměrný, hodnota 4. 

 

10.3.16. Babice 

Obec Babice se nachází v Královéhradeckém kraji a žije v ní necelých 200 obyvatel. 

Od příslušné ORP Nový Bydžov je vzdálena 10 km, od okresního a zároveň krajského 

města Hradec Králové je vzdálena 19 km.  

Obr. 31: Orientační mapka umístění obce Babice v regionu 

 

Zdroj: Google Maps 2012 (http://maps.google.com) 

http://maps.google.com/
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O obci Babice se v písemných pramenech objevují první zmínky ve 14. století, kdy tvrz 

na území dnešní obec vlastnil Matěj z Babic. Během husitských válek obec zpustla 

a později přešla do majetku Pernštejnů. Nejvýznamnější památka v obci 

je novorománský kostel sv. Petra a Pavla z první poloviny 19. století.  

Za posledních 10 let v obci ubylo 13 % obyvatel (v absolutním počtu 25), což ji spolu 

s dalšími hodnocenými parametry řadí mezi obce stagnující. 

Věková struktura obyvatelstva je výrazně nevyrovnaná s významnými propady zejména 

u mladší a starší generace. Z pohledu dalšího vývoje a demografické stability obce 

je nepříznivý minimální výskyt dětí do 5 let věku. 

Počet obyvatel obce postupně klesal od roku 2001 až do roku 2007.  Pak se pokles 

zastavil a objevují se i určité výkyvy směrem k nárůstu počtu obyvatel. S vývojem 

počtu obyvatel v obci koresponduje i vývoj průměrného věku obyvatel, který se 

z 41,5 let v roce 2001 zvýšil na 44,1 let v roce 2010. 

V obci je nadprůměrný stav ženatých/vdaných (51,9 %), což může být způsobeno 

větším výskytem osob vyššího věku. Podobně je v obci nadprůměrný počet úplných 

rodin (70,7 %). Je to třetí nejvyšší hodnota ze všech zkoumaných obcí a nejvyšší 

hodnota z obcí v Královéhradeckém kraji. Extrémně nízká je hodnota podílu neúplných 

rodin. 3,7 % je nejnižší hodnota ze všech zkoumaných obcí. V obci je také relativně 

velký podíl věřících obyvatel (39,4 %) a výrazně převažují osoby s nižším vzděláváním. 

Míra nezaměstnanosti dosahuje 11,5 %.  

V obci není dostupná základní občanská vybavenost.  Dotace z veřejných zdrojů obec 

a místní organizace čerpají na projekty v řádech desetitisíců Kč. 

V obci působí pouze sbor dobrovolných hasičů a myslivecké sdružení. Obec je členem 

mikroregionu a příslušené MAS. Zastupitelstvo je složeno ze 7 nezávislých kandidátů. 

Do obce nejezdí vlak, autobus zde zastavuje ve všední dny 25x za den, v neděli 6x. 

V obci je zřejmý větší počet starší zástavby s malým objemem prostředků na obnovu 

či rozsáhlejší rekonstrukci. Veřejná prostranství jsou ale upravená a je realizována 

základní údržba. U hřiště je umístěn altán s posezením. Na škále 1 až 5 je vzhled obce 

charakterizován jako nadprůměrný, hodnota 4. 

 

10.3.17. Bezděkov nad Metují 

Obec Bezděkov nad Metují se nachází v Královéhradeckém kraji v oblasti Broumovské 

vrchoviny;  jedná se o obec, která ze všech zkoumaných obcí leží nejblíže státní hranici 

ČR. Vliv příhraniční periferie ovšem v této obci příliš patrný není. V Bezděkově žije 
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cca 500 obyvatel. Od příslušné ORP a zároveň okresního města Náchod je vzdálena 

14 km a od krajského města Hradec Králové cca 57 km.  

Obr. 32: Orientační mapka umístění obce Bězděkov n. M. v regionu 

 

Zdroj: Google Maps 2012 (http://maps.google.com) 

Obec založil v roce 1241 Břevnovský klášter a s klášterem je spojena i další historie 

obce. V roce 1848 se stal Bezděkov svobodnou obcí. Dominantou obce je barokní 

kostel a významnou památkou jsou též historické studny, tzv. haltýře. 

Za posledních 10 let v obci ubylo 5 % obyvatel (v absolutním počtu 24), což ji spolu 

s dalšími hodnocenými parametry řadí mezi obce stagnující. 

Věková struktura obyvatelstva je relativně vyrovnaná s pouze mírnými propady 

v několika věkových stupních.  

Vývoj počtu obyvatel obce byl v posledních 10 letech značně nevyrovnaný. V roce 

2001 došlo k nárůstu počtu obyvatel o 25 osob oproti roku 2000, až do roku 2009 

docházelo ke každoročním výkyvům oběma směry v řádu deseti osob, v roce 2010 pak 

došlo k výraznému poklesu (o 25 osob oproti roku 2009) a v roce 2011 došlo opět 

k nárůstu počtu obyvatel o téměř 20 osob.  

Vývoj průměrného věku obyvatel v podstatě volně kopíruje vývoj počtu obyvatel 

a celkově se zvýšil z 37,7 let v roce 2001 na 40,5 let v roce 2010. 

Ostatní demografické charakteristiky jsou spíše průměrné. Nadprůměrný je podíl 

věřících obyvatel, který dosahuje hodnoty 51,4 %, což je o 12 procentních bodů více, 

než u obce Babice, ve které je druhý nejvyšší podíl věřících ze sledovaných obcí 

Královéhradeckého kraje. V obci též převažuje počet osob s nižším vzděláním, je zde 

http://maps.google.com/
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druhý nejnižší podíl osob se základním a nedokončeným základním vzděláním a 45,8 % 

osob vyučených a středního vzdělání bez maturity. Podíl osob se středním vzděláním 

s maturitou patří naopak k těm vyšším ze všech zkoumaných obcí (22,6 %).  

Míra nezaměstnanosti v obci je 7,2 %, což je jedna z nejnižších hodnot ze všech 

zkoumaných obcí.  

V obci je základní a mateřská škola, pošta a vodovod. Dotace z veřejných zdrojů obec 

ani místní organizace příliš čerpají. 

V obci působí čtyři spolky, obec je členem mikroregionu a příslušené MAS. 

Zastupitelstvo je složeno z 9 nezávislých kandidátů. 

Do obce nejezdí vlak, autobus zde zastavuje ve všední dny 109x za den, v neděli 44x, 

což je nejfrekventovanější napojení na okolní obce ze všech zkoumaných obcí. Takto 

frekventované spojení do obce, relativní dostupnost ORP, které je zároveň okresním 

městem a poměrně nízká míra nezaměstnanosti nenaznačují, že by se v této obci 

projevoval vliv příhraniční periferie.  

I přes relativně slabou ekonomickou sílu je v obci vidět snaha o rekonstrukci objektů 

a výstavbu nové infrastruktury. V centru se nachází rozáshlé dětské hřiště, zastávka 

je zrekonstruovaná. Na škále 1 až 5 je vzhled obce charakterizován jako nadprůměrný, 

hodnota 4. 

 

10.3.18. Černožice 

Obec Černožice se nachází v Královéhradeckém kraji a žije zde přes tisíc obyvatel. 

Jedná se o největší obec ze všech zkoumaných obcí. Od příslušné ORP Jaroměř 

je vzdálena necelých 7 km, od okresního a zároveň krajského města Hradec Králové 

cca 15 km, což je jedna z nejkratších vzdáleností ke krajskému městu. Nemůžeme však 

tvrdit, že by obec Černožice spadala do aglomerace krajského města.  
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Obr. 33: Orientační mapka umístění obce Černožice v regionu 

 

Zdroj: Google Maps 2012 (http://maps.google.com) 

První zmínky o obci pocházejí z 12. století. Na začátku své existence byly Černožice 

v majetku českých zemanských rodů. Až do roku 1848 se obec skládala ze dvou takřka 

samostatných obcí Černožice a Čáslavky. Čáslavky jsou nyní jednou z místních částí 

Černožic. V 19. století byla okolo obce vybudována nejdříve císařská silnice z Hradce 

Králové na Jaroměř a následně i prodloužení železniční tratě Pardubice – Liberec 

do Jaroměře. Na přelomu 19. a 20. století zde vyrůstaly průmyslové podniky. Nejdříve 

cukrovar, později tkalcovna. Na začátku 20. století se v obci rozvíjela též bohatá 

spolková a politická činnost. Občané před 2. světovou válkou a během ní projevovali 

protinacistické smýšlení (např. účast na všesokolském sletu, zapojení do mobilizace). 

Po druhé světové válce se velká část obyvatel přestěhovala do uvolněných statků 

v pohraničí. 

Za posledních 10 let v obci ubylo 6 % obyvatel (v absolutním počtu 66), což ji spolu 

s dalšími hodnocenými parametry řadí mezi obce stagnující. 

Věková struktura obyvatelstva je oproti předchozím obcím relativně vyrovnaná. 

Vyskytují se pouze menší propady ve věkové kategorii 5 let a 18 až 19 let, což se 

projevuje téměř u všech zkoumaných obcí.  

Od roku 2000 do roku 2002 obec zaznamenávala nárůst počtu obyvatel, pak však nastal 

postupný nepřetržitý pokles. Spolu s ním dochází k mírnému nárůstu průměrného věku 

obyvatel, který se zvýšil na 41,9 let v roce 2010 z 40,6 let v roce 2001. 

http://maps.google.com/
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Ostatní demografické charakteristiky jsou spíše průměrné. Ze všech zkoumaných obcí 

v Královéhradeckém kraji je v obci Černožice největší podíl vysokoškolsky vzdělaných 

obyvatel a jedná se o třetí nejvyšší hodnotu ze všech zkoumaných obcí vůbec.  

Míra nezaměstnanosti v obci je průměrných 9,8 %.  

V obci je plná občanská vybavenost: základní a mateřská škola, pošta, zdravotnické 

zařízení, vodovod, kanalizace, plyn. Obec i místní subjekty aktivně čerpají dotace 

z veřejných zdrojů v řádech desítek tisíc Kč až miliónů Kč. V obci působí řada spolků, 

obec je členem mikroregionu Smiřicko a Svazu měst a obcí ČR. Zastupitelstvo 

je složeno z 11 nezávislých kandidátů, 3 zástupců KDU-ČSL a jednoho zástupce ČSSD. 

V obci zastavuje vlak 31x denně ve všední den a 20x denně v neděli, autobus zde 

zastavuje ve všední dny 5x za den, v neděli ani jednou. 

I když je v obci větší počet starších objektů, veřejná prostranství jsou upravená, domy 

udržované. Na škále 1 až 3 je možné vzhled obce charakterizovat jako průměrný. 

Zařazení této obce dle vývoje počtu obyvatel, účasti obyvatel ve volbách a nezapojení 

do soutěže Vesnice roku mezi obce stagnující neodpovídá dalším parametrům, které 

obec vykazuje. Obec je poměrně atraktivně situovaná velmi blízko krajskému městu, 

které je zároveň okresním městem a od příslušné ORP je vzdálena pouhých 7 km. 

V obci je oproti ostatním zkoumaným obcím nadprůměrný počet spolků a místních 

sdružení a i když sama obec organizuje relativně malý počet kulturních akcí 

(cca 4 ročně), další aktivity organizují samotné neziskové organizace. Černožice mají 

velmi kvalitní infrastrukturu a velice dobré dopravní spojení do okolních velkých měst. 

Obec i místní organizace aktivně čerpají dotace z veřejných zdrojů V obci je poměrně 

velký výskyt malých dětí a mladých lidí. To vše odpovídá spíše obcím rozvíjejícím se.  

Vzhled obce působí spíše průmyslovým rázem se snahou o zajištění základní údržby. 

Dle zvolené škály je charakterizován jako průměrný, hodnota 3. 

 

10.3.19. Shrnutí poznatků z případových studií 

Jedním ze zjištění vyplývajícího z vyhodnocení případových studií je, že existují 

parametry, jejichž hodoty se kraj od kraje výrazně liší. Jedná se zejména 

o religiozitu a volební účast. Podíl věřících v Kraji Vysočina je 46,4 %, v Jihočeském 

kraji 34,7 % a v Královéhradeckém kraji pouze 26,6 %, tj. téměř polovinu nižší než 

v Kraji Vysočina a o 8,1 procentních bodů nižší než v Jihočeském kraji. Tyto rozdíly 

se vyskytují i u jednotlivých zkoumaných obcí.  
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Většina parametrů však vykazuje rozdíly spíše mezi kategoriemi obcí rozvíjejících 

se a obcemi v útlumu. U některých parametrů jsou tyto rozdíly patrné pouze u obcí 

z jednoho kraje, u jiných jsou tyto rozdíly zřejmé ve všech třech sledovaných krajích. 

V Kraji Vysočina je např. zřejmý rozdíl v religiozitě u obcí z kategorie obcí 

rozvíjejících se a u obcí stagnujících. Všechny zkoumané obce rozvíjející se měly větší 

podíl věřícího obyvatelstva než obce stagnující. Tento jev však nebyl zaznamenán 

v ostatních dvou krajích. Např. v obcích Dražíč (Jihočeský kraj) a Bezděkov n. M. 

(Královéhradecký kraj), tedy v obcích spadajících dle zvolených charakteristik mezi 

obce stagnující, je podíl věřících obyvatel vyšší než u všech obcí rozvíjejících se 

v těchto krajích. Není tak možné na základě tohoto výzkumu indikátor religiozity 

přijmout jako vhodný pro měření rozvojového potenciálu obcí. Vzhledem na poznatky 

z literatury (např. WEBER 1998) a nejednoznačné výsledky z těchto případových studií 

by vliv religiozity na rozvoj obcí stál za další zkoumání. 

Podobný jev byl zaznamenán u parametru ženatých/vdaných, kdy u všech obcí 

z kategorie rozvíjejících v Kraji Vysočina byl tento podíl vyšší (o 3 až 11 procentních 

bodů), než u obcí z kategorie v útlumu. To může vyjadřovat závislost tohoto parametru 

na religiozitě. Zda tato závislost skutečně existuje, by bylo nutné ověřit kvantitativní 

analýzou, což však již nezasahuje do záběru této práce. U obcí z ostatních krajů tato 

souvislost zřejmá není. U obcí rozvíjejících sice převažuje podíl ženatých/vdaných žen, 

ale zároveň se u některých obcí v útlumu vyskytuje hodnota vyšší, než u obcí 

rozvíjejících se v daném kraji. Např. obce Babice a Klec. Může se tak jednat o náhodný 

jev způsobený malým počtem obcí, se kterými jsem pracoval. Podobně se chová údaj 

o rozvedených. V obci Jiřice, která patří mezi rozvíjející se obce, je podíl rozvedených 

3,9 % a ve dvou obcích spadajících mezi útlumové v Kraji Vysočina je podíl 

rozvedených 2,4 % respektive 3,5 %. Stejné problémy se objevují též u charakteristik 

vzdělanosti obyvatel a charakteru domácností (typ domácnosti a počet osob žijících 

ve společné domácnosti). 

I když je možné nalézt parametry, které dosahují obdobných hodnot u obcí 

rozvíjejících se a jiných, ale podobných hodnot u obcí v útlumu, prakticky u každého 

takového parametru bylo možné nalézt výjimku. Tento jev potvrdila i shluková 

analýza, která ukázala podobnost některých charakteristik u obcí rozvíjejících se 

a jiných hodnot u obcí stagnujících, u každého parametru však existuje obec, která 

vykazuje hodnotu převažující spíše u druhé kategorie obcí.  Za využití logiky popsané 

Popperem tak nemůžeme tvrdit, že by některý ze sledovaných parametrů sám o sobě 
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mohl jasně indikovat obec rozvíjející se nebo obec stagnující. Nalezneme-li jednu 

černou labuť, nemůžeme tvrdit, že všechny labutě jsou bílé. Byť většina labutí bílých je. 

(POPPER 1997) S ohledem na kvalitativní povahu této části výzkumu však můžeme 

na základě studia jednotlivých případových studií konstatovat, že byť obec disponuje 

v některé oblasti handicapem (např. leží ve velké vzdálenosti od regionálních center, 

existuje v ní vysoká nezaměstnanost), neznamená to, že by se nemohla rozvíjet. 

Podívejme se nyní na některé ze sledovaných parametrů detailněji. 

Podíl mužů a žen je ve všech obcích téměř vyrovnaný. Největší rozdíl je v obci 

Štěkeň, kde žije 47,8 % mužů a 52,2 % žen. Z demografických údajů se zdá jako 

vypovídající indikátor průměrný věk obyvatel. Ani v jedné obci v útlumu nebyl 

zaznamenán nižší průměrný věk obyvatel, než v obcích rozvíjejících se v daném kraji. 

To však může být způsobeno metodikou výběru obcí do jednotlivých kategorií. 

Rozhodující kritérium výběru bylo saldo migrace, a jelikož do obcí se přestěhovávají 

spíše mladí lidé, respektive mladé rodiny s dětmi, je zřejmé, že u těchto obcí musel být 

nižší průměrný věk. Jak však vyplynulo z diskuse na ohniskové skupině, věková 

skladba obyvatel je skutečně ukazatel, který má smysl do sledování rozvojového 

potenciálu obcí zahrnout. Spíše než průměrný věk je ale vhodnější ukazatel „index 

staří“, tj. podíl osob nad 65 let věku a do 14 let věku. Tento ukazatel lépe než průměrný 

věk ukazuje rozložení mladých a starších obyvatel, což je pro rozvojový potenciál obce 

důležité, jak vyplývá i ze zpracovaných stromů problémů. 

Rozdíly ve frekvenci zasedání zastupitelstva obce nejsou mezi obcemi rozvíjejícími 

se a obcemi v útlumu zřetelné, což může být překvapité zjištění příliš neodpovídající 

teorii sociálního kapitálu. U sledovaných obcí se zastupitelé scházejí nejčastěji jednou 

za měsíc, ve čtyřech obcích (z toho tři stagnující, jedna rozvjíjející se) se zastupitelé 

schází jednou za dva měsíce. V jedné velmi malé obci z kategorie stagnující 

se zastupitelé formálně scházejí jednou za měsíc, ale neformálně se vídají každý týden. 

Z rozhovoru se starostou a dalšími členy zastupitelstva vyplynulo, že stávající vedení 

obce, které je ve vedení obce dva roky, nastolilo nový trend komunikace jak mezi 

sebou, tak s občany obce, což se začalo pozitivně projevovat na zapojování obyvatel 

do společenského života v obci a jejich spokojenosti s místní kvalitou života. 

To odkrylo další fakt a to, že nastavená změna v trendu se ve statistických 

ukazatelích obce projeví až s několika letým zpožděním.  

Občané se zpravidla jednání zastupitelstva osobně nezúčastňují. Přicházejí pouze 

v případě, kdy se projednávají body, které se jich osobně dotýkají. V některých obcích 
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chodí pravidelně na jednání zastupitelstva jeden až pět lidí, nejvíce občanů na jednání 

zastupitelstva za posledních 12 měsíců bylo ze sledovaných obcí o velikostní kategorii 

do tisíce obyvatel 20. V jednom případě se jednalo o obec nad tisíc obyvatel 

a ve druhém případě se jednalo o obec s méně než 200 obyvateli. Je tak vidět, 

že velikost obce nemá zásadní vliv na počet osob, které se zasedání zastupitelstva, 

ale jak vyplynulo z realizovaných rozhovorů, pro účast je klíčový projednáváný 

předmět. Občané se ve větším počtu zúčastní zastupitelstva prakticky pouze, když 

se projednává nějaký bod, který se jich přímo zásadním způsobem dotýká. Např. řešení 

mateřeské školy nebo rušení místní prodejny. V některých obcích realizují jednou 

ročně samostatné setkání s občany, na kterém jsou prezentovány dosažené výsledky 

a strategické cíle obce na další rok. Taková setkání mívají poměrně vysokou účast. 

V některých obcích dosahují pravidelné návštěvnosti obyvatel obce na zasedání 

zastupitelstva v řádu přes deset osob tím, že zasedání zastupitelstva neprobíhají 

v zasedací místnosti obecního úřadu, ale v místním restauračním zařízení. Některé obce 

navíc účastníkům jednání zastupitelstva hradí první nápoj. 

Věk ani vzdělání starostů se nezdá jako klíčový faktor pro rozvoj obce. U několika 

rozvíjejících se obcí je jak starosta, tak místostarosta pouze vyučen, u některých 

takových obcí jsou starosta i místostarosta důchodového věku. Naopak u některých obcí 

v útlumu jsou starostové a místostarostové vysokoškolského vzdělání patřící do střední 

generace. Ani délka zastávání úřadu se neukazuje jako determinující 

charakteristika. Jak v obcích rozvíjejících se, tak v obcích v útlumu je možné nalézt 

starosty stojící v této funkce přes deset let, tj. více než dvě volební období. To, zda nové 

vedení obce spíše zvýší či sníží rozvojový potenciál obce, není možné ze samotného 

parametru délky zastávání úřadu zjistit. Proto se doba zastávání úřadu nejeví pro praxi 

jako vhodný indikátor pro měření rozvojového potenciálu obce.  

Ani parametr uvolněnost respektive neuvolněnost starosty respektive místostarosty 

nevypovídá o tom, zda se daná obec bude rozvíjet nebo nikoliv. Existují uvolnění 

starostové v obcích v útlumu a neuvolnění starostové mezi obcemi rozvíjejícími se. 

Na uvoleněnost/neuvolněnost má vliv spíše velikost obce. Omezený zkoumaný vzorek 

naznačuje hranici 500 obyvatel, nad kterou začínají mít obce uvolněné starosty a další 

hranici tisíc obyvatel, nad kterou může být uvolněn i místostarosta. Že jsou však i v této 

oblasti mezi jednotlivými obcemi značné rozdíly potvrzuje skutečnost, že v jedné 

ze zkoumaných obcí s cca osmi sty obyvateli byl uvolněný starosta i místostarosta (obec 

z kategorie rozvíjejících se) a v jiné obci o stejné velikosti (obec z kategorie 
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stagnujících) byli jak starosta, tak místostarosta neuvolnění. Provedený výzkum 

potvrdil, že není možné tvrdit, že obec, kde je starosta a místostarosta neuvolněný 

se nemůže rozvíjet. Ve dvou ze sledovaných obcí spadajících do kategorií rozvíjejících 

se byli jak starosta, tak místostarosta neuvolnění, přičemž jedna z těchto obcí vykazuje 

ve všech sledovaných parametrech ty nejvyšší hodnoty. A to včetně dotačního indexu, 

tj. ukazatele, který je spojován s vysokou časovou náročností a nároky na starostu. 

Stejně jako není možné tvrdit, že jestliže bude starosta či místostarosta uvolněný, 

automaticky to zvýší rozvojový potenciál obce.  Mezi zkoumanými obcemi byla 

jedna, kde byl jak starosta, tak místostarosta uvolněný a přesto tato obec spadala 

do kategorie stagnujících. Celkový rozvojový index u této obce však dosahuje 

průměrných hodnot. Problematika uvolněnosti respektive neuvolněnosti starosty 

na rozvoj obce by si zasloužila podrobnější samostatné studium. Mimo jiné i z toho 

důvodu, že tento rozdíl má značný dopad na mandatorní výdaje obce, viz kap. 5.5. 

Zkoumání uvolněnosti/neuvolněnosti je však nutné vždy vztahovat k velikosti danné 

obce. 

Z typického ukazatele sociálního kapitálu a to důvěry, naprostá většina starostů 

a místostarostů volila druhý stupeň (ze čtyřstupňové škály), tj. že důvěřuje zastupitelům, 

že atmosféra v obci je příjemná a soudržnost obyvatel je vysoká. Nebyl zaznamenán 

žádný výrazný rozdíl mezi obcemi rozvíjejícími se a útlumovými. V obou kategoriích 

se vyskytl i první stupeň odpovědi, tj. nejvyšší důvěra. Přikláním se k pochybnostem 

o vypovídající hodnotě tohoto indikátoru, které zmiňuji již v kap. 9.3. Z komentářů 

respondentů během odpovědí na tuto otázku vyplývá, že přestože převažuje důvěra 

v zastupitele i víra v pozitivní atmosféru v obci, vedení obce si je vědomo, že ne všichni 

občané jsou se vším spokojeni a ne všem zastupitelům je možné důvěřovat ve stejné 

míře. I v zastupitelstvech, kde panuje celková důvěra, se mohou vyskytnout osoby, 

kterým starosta nedůvěřuje. A i když je celkově atmosféra v obci dobrá, objevují se 

„kverulanti“, kteří jsou neustále s něčím nespokojeni. Při snaze o měření důvěry by tak 

mohlo být zajímavé pokusit se zmapovat velikost těch skupin, kterým nelze 

důvěřovat a ty pak u jednotlivých zkoumaných jednotek porovnávat mezi sebou. 

Je otázka, zda by tento způsob dotazování nedával přesnější výsledky, než obecné 

dotazování na celkovou důvěru. 

Z rozhovorů také vyplynulo, že soudržnost obyvatel vzrůstá v menším celku. Starostové 

obcí, které se dělí na několik místních částí, potvrdili, že soudržnost obyvatel v místních 

částech je vyšší, než soudržnost obyvatel v centrální části obce. Jako důvod uváděli, 
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že v menším celku se lidé více znají a vzhledem k určité izolovanosti jsou na sobě více 

závislí. To je postřeh korelující s teorií sociálního kapitálu. Ten dle popsané teorie 

narůstá úměrně se zvyšujícím se významem jednotlivých osob pro druhé a opakujícím 

se recipročním jednáním. (LIN 2011) Jedná se o tak o další argument, který hovoří proti 

slučování obcí, kde dochází v rámci většího celku k rozmělnění vztahů a vzájemných 

závislostí. 

Zřetelnější rozdíly byly zaznamenány u sledování aktivit starostů ve prospěch obce. 

U obcí rozvíjejících se starostové tráví více dnů mimo úřad a to jednak zařizováním 

různých záležitostí, ale i účastí na školeních, konferencích. To se projevuje i v množství 

telefonátů a e-mailů. Opatrně tak můžeme konstatovat (s ohledem na malý vzorek dat, 

se kterým je pracováno), že vyšší aktivita starostů je přímo úměrná s charakteristikami 

rozvíjejících se obcí. I když se jeví jako vhodný ukazatel i počet odchozích telefonátů 

a počet odchozích e-mailů, v praxi bude tento údaj těžko zjistitelný. Starostové 

se zdráhají na tuto otázku odpovědět, především z důvodu, že se jedná o nárazové 

činnosti a v některém období je takových telefonátů a e-mailů výrazně více než v jiném. 

V některých i malých obcích pak e-mailovou komunikaci vyřizuje např. sekretářka nebo 

místostarosta a v praxi tak může docházet ke zkreslování údajů a těžké porovnatelnosti 

mezi jednotlivými obcemi. Jako objektivnější ukazatel by se dala použít výše účtu 

za telefon starosty případně celého obecního úřadu. I zde však může dojít ke zkreslení 

z důvodu výhodnějších tarifů v některých obcích oproti jiným.  

Účastníci ohniskové skupiny se shodli, že aktivita starosty je pro rozvoj obce klíčová. 

Na měření této aktivity zaznělo několik návrhů: počet provolaných minut za měsíc, 

počet sousedů, zastupitelů, představitelů místních spolků, které mají občané ve svých 

telefonních seznamech a jak často jim volají, počet bodů na jednání zastupitelstva obce. 

Nakonec jsem se rozhodl do výsledného indexu rozvojového potenciálu zahrnout 

souhrn sledovaných ukazatelů počet odchozích telefonátů, počet odchozích e-mailů, 

počet dní, které starosta pracovně tráví mimo obec a počet dní, které starosta tráví 

na různých vzdělávacích aktivitách, včetně konferencí a to formou dílčího indexu. 

I přes určitou problematičnost těchto ukazatelů, jejich propojení do jednoho dílčího 

indexu a propracování jednoznačné metodiky na zjišťování hodnot minimalizuje 

subjektivní vlivy a výsledná podoba vypovídá o tom, jak aktivně starosta ve prospěch 

obce pracuje. Např. je zřejmé, že starosta, který je v úřadě několik desítek let, ročně 

absolvuje méně vzdělávacích aktivit než starosta, který byl do své funkce čerstvě 

zvolen. Na druhou stranu vzhledem k měnícím se legislativním podmínkám 
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a neustálému přísunu nových informací i starostové s velkou praxí musí některé 

vzdělávací aktivity absolvovat. Navíc účast na seminářích a konferencích nepřináší jen 

nové poznatky, ale i nové kontakty, případně prohlubování již existujících kontaktů 

s ostatními starosty, lektory, atd., což rozdíl v nezbytnosti těchto aktivit pro začínající 

a zkušené starosty stírá.  

I když je takto postavený indikátor zaměřený spíše na kvantitu než na kvalitu a vysoká 

aktivita starosty nemusí automaticky znamenat prospěch obce, dle teorie sociálního 

kapitálu vyšší míra interaktivity s ostatními subjekty v rámci sítě sociální kapitál 

zvyšuje. Z tohoto pohledu tyto ukazatele pomáhají porovnávat míru aktivity 

jednotlivých starostů, což můžeme považovat za jejich schopnostní potenciál. 

Používání e-mailu starostům obcí nedělá problémy a aktivně využívají veškeré 

možnosti mailových služeb. Též aktivně vyhledávají informace na webových stránkách. 

A to napříč obcemi rozvíjejícími i obcemi v útlumu, střední i starší generací, 

vysokoškolsky vzdělaných i vyučených. Pouze ve dvou sledovaných obcích starostové 

elektronickou komunikaci neřeší a delegují tyto činnosti na místostarostu nebo 

sekretářku. Jeden takový případ byl zaznamenán u obce rozvíjející se a jeden u obce 

v útlumu. V obou případech se jednalo o osoby v důchodovém věku, v jednom případě 

o starostu vyučeného, ve druhém případě o starostu se středoškolským vzděláním. 

Nejčastěji vedení obce navštěvuje WWW stránky příslušeného krajského úřadu 

a příslušné obce s rozšířenou působností. Dále pak WWW stránky jednotlivých 

ministerstev. Starostové na internetu vyhledávají též plná znění legislativních předpisů, 

informace o firmách, které se ucházejí o zakázky v obci a využívají vzdálený přístup 

do katastru nemovitostí. 

Zřetelný rozdíl mezi rozvojovými obcemi a obcemi v útlumu byl zaznamenán 

i u aktivit občanů a způsobu jejich zapojování do života v obci. To je též v souladu 

s teorií sociálního kapitálu. Byl zjišťován počet společenských akcí (sportovní, kulturní, 

jiné akce) v obci za rok, průměrná účast na akci, podíl obyvatel, který se za rok 

nezúčastní žádné akce, počet dobrovolníků, kteří se obvykle zapojují do aktivit obce 

(kromě přípravy společenských akcí byl zmiňován i jarní úklid a počet přispěvatelů 

do místních novin), počet členů místních sdružení, počet osob, které se pravidelně 

zapojují do činnosti jednotlivých sdružení. Tyto hodnoty byly zjišťovány v rámci 

osobních rozhovorů se starostou obce a následně byly přepočítány na relativní hodnoty 

dle počtu obyvatel dané obce a byly dále konfrontovány s počtem pořádaných akcí 

v obci zjištěných z WWW stránek obce. I když se vyskytují obce útlumové, kde je 



Disertační práce 

- 161 - 

relativně vysoký počet dobrovolníků a účastníků na akcích, je zřejmé, že v obcích 

rozvíjejících se je aktivita občanů vyšší. Pro objektivnější porovnatelnost 

do vytvořeného indexu byly zahrnuty hodnoty podílu obyvatel obce zapojených 

do činnosti místních sdružení (formálně i neformálně, tj. nejen členská základna), 

podíl obyvatel, kteří se za rok zúčastní alespoň jedné společenské akce v obci 

a počet společenských akcí v obci za poslední rok. 

Sledoval jsem také ekonomické charakteristiky jednotlivých obcí, pro což jsem 

využil mírně modifikovaný ukazatel „ekonomického agregátu“, který definoval 

HAMPL 2005. Srovnání jednotlivých obcí jsem provedl dle podílu výdělku 

ekonomicky aktivních obyvatel (zaměstnané osoby, zaměstnavatelé, samostatně činní 

a pracující důchodci) na celkovém počtu obyvatel v obci. Výdělek ekonomicky 

aktivních obyvatel byl vypočten jako součin počtu těchto osob a průměrné mzdy v kraji. 

Jsem si vědom určitých nedostatků při tomto postupu. Zejména je eliminován vliv 

zvýšeného počtu vysokopříjmových respektive nízkopříjmových obyvatel v té které 

obci. Výsledná hodnota relativního ekonomického agregátu nevykazuje spojitost 

se zvolenými kategoriemi obcí a napříč jednotlivými obcemi osciluje okolo výše 

10 tis. Kč/osobu. Z tohoto důvodu, a také proto, že zainteresovanost obcí 

na ekonomické aktivitě jejích obyvatel v rámci přerorozdělování sdílených daní 

je minimální, nebyl tento údaj do sledování rozvojového potenciálu obcí zahrnut.  

Vzdálenost od regionálních center (ORP, okresní a krajské město) je u případových 

studií problematický údaj. Ve shlukové analýze najdeme kratší vzdálenosti u obcí 

rozvíjejících se, ale i mezi rozvíjejícími najdeme obce vzdálené od regionálních center 

nad 40 km. Tzn. obec se může úspěšně rozvíjet i v případě, že vzdálenost 

do regionálního centra je poměrně vysoká. Jelikož však kvantitativní analýza prokázala 

souvislost mezi vzdálenosti obce od regionálního centra a dalšími rozvojovými 

charakteristikami, zejména s nárůstem počtu obyvatel a mírou nezaměstnanosti v obci, 

byl tento údaj do výsledného indexu zahrnut. Nahrazuje se tak nezahrnutí údajů 

o nárůstu počet obyvatel a nezaměstnanosti v obci do výsledného indexu rozvojového 

potenciálu. 

Ne zcela jednoznačné výsledky dává ukazatel volební účast. Ve vzorku zkoumaných 

obcí je volební účast v obcích rozvíjejících se spíše průměrná až nadprůměrná, byť jsou 

i mezi těmito obcemi obce s podprůměrnou volební účastí. Oproti tomu je volební účast 

v obcích v útlumu spíše podprůměrná až průměrná, byť jsou i mezi těmito obcemi obce 

s nadprůměrnou volební účastí.  Z osobních rozhovorů vyplynulo, že vysoká volební 
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účast může být důsledkem i určité revolty obyvatel, či účelového přílivu „mrtvých“ duší 

do obce, nikoliv vyjádřením dlouhodobého zájmu obyvatel o věci veřejné jak uvádí 

teorie sociálního kapitálu. Jelikož však provedená kvantitativní analýza ukázala sice 

slabou, ale zato velmi signifikantní, korelaci volební účasti s nárůstem počtu obyvatel 

a dle teorie sociálního kapitálu se jedná o typický ukazatel charakterizující občanskou 

angažovanost obyvatel, byla volební účast do výsledného rozvojového indexu 

zahrnuta. Pro zahrnutí tohoto ukazatele svědčí i silná korelace volební účasti s počtem 

kandidátních listin, viz kap. 10.2.3. Zahrnutím ukazatele volební účasti do celkového 

indexu tak zároveň zohleďnujeme i počet kandidátním listin, přičemž ukazatel volební 

účasti je robustnější, méně účelově ovlivnitelný.  

Při zpracování případových studií byla mimoděk zaznamenána praxe některých 

menších obcí, která v souladu se stávající legislativou převádí daný poměrný volební 

systém do zastupitelstev obcí na většinový. U těchto obcí každý kandidát kandiduje 

na vlastní kandidátce, tzn. v obci, která volí sedm zastupitelů, je sedm kandidátních 

listin, přičemž na každé listině je pouze jedno jméno. Důvodem není to, že by tyto 

osoby nebyly schopny spolu komunikovat a nejsou ochotny kandidovat společně 

na jedné kandidátní listině, ale snaha zajistit skutečně rovnoměrné rozložení počtu hlasů 

mezi jednotlivé kandidáty. U malých obcí není pro kandidáty problém zajistit 

požadovaný počet podpisů nutných pro zaregistrování jeho kandidátní listiny. Pokud 

kandidáti kandidují společně na jedné kandidátní listině, vždy budou ti na prvních 

místech v rámci poměrného systému zvýhodněni. Kandidátní listiny s jedním jménem 

zajistí, že získané hlasy těchto kandidátů odrazí skutečné volební preference voličů. 

Tato praxe ovšem není dotažena až k volbě starosty a neplatí, že zastupitel, který tímto 

způsobem získá největší důvěru občanů, se vždy stane starostou obce. 

Byla zjišťována i dopravní dostupnost do jednotlivých obcí. Nepotvrdilo se, 

že v obcích rozvíjejících je lepší dopravní dostupnost. Mezi obcemi rozvíjejícími se jsou 

obce, kam nejezdí veřejná doprava o víkendu a mezi obcemi v útlumu jsou obce, 

kde staví vlak v neděli 10x za den. Také nebyl zjištěn výrazný rozdíl v počtu spojů 

ve dnech školního vyučování a mimo dny školního vyučování. V praxi se jedná se 

o rozdíl v počtu jednoho až dvou spojů denně. Jelikož však na ohniskové skupině 

zaznělo, že rozvojový potenciál obcí by měl zohledňovat i to, jak se na danou obec 

dívají její potenciální obyvatelé, tj. ti, kteří uvažují, do které obce se přestěhují, 

přistoupil jsem k zohlednění dopravní dostupnosti v celkovém indexu. A to formou 

zahrnutí autobusového a vlakového spojení mezi občanskou vybavenost obce logickým 
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ukzateleme ANO/NE. Zda toto spojení existuje nebo nikoliv. Stejně jako u ostatních 

prvků občanské vybavenosti, kde se pouze sleduje, zda daný prvek existuje nebo 

nikoliv.  

Ukazatel upravenost obce byl sledován za využití on-line systém Google Street View, 

viz kap. 9.3. Při následné návštěvě jednotlivých obcí jsem na místě porovnal předchozí 

dojem z obce ze snímků z Google Street View s realitou a nezaznamenal jsem zřetelné 

rozpory. Aby bylo dosaženo výraznější diferenciace mezi jednotlivými obcemi, musel 

jsem původně zamýšlenou třístupňovou škálu (podprůměrný, průměrný, nadprůměrný) 

rozšířit na pětistupňovou škálu (1 = nejhorší, 5 = nejlepší), přičemž pouze jedna obec 

dosáhla hodnoty 2 (z kategorie stagnujících) a tři obce dosáhly hodnoty 5 (všechny 

z kategorie rozvíjejících se). Ostatní obce dosahovaly hodnot 3 a 4, tj. okolo průměru. 

Hranice mezi hodnotami 3 a 4 je velice úzká a i přes maximální snahu o objektivnost při 

využití etalonu sledovaných charakteristik, není možné činist závěry z toho, že v obcích 

rozvíjejích se je více těch s hodnotou 4 a v kategorií obcí stagnujících je více těch 

s hodnotou 3. S ohledem na teoretické ukotvení tohoto indikátoru byl i přes jeho určitou 

problematičnost do hodnoty celkového indexu zahrnut. V rámci dalšího výzkumu 

je nutné za využití většího počtu pozorování ověřit, zda neexistuje korelace mezi 

indikátorem „upravenost obce“ a „angažovanost obyvatel“. Pokud by se potvrdila 

pozitivní korelace, pak by bylo možné problematicky zjistitelný indikátor „upravenost 

obce“ z celkového indexu odstranit. 

Z poměrně rozsáhlé analýzy sociálních sítí starostů obcí vyplynulo, že čím vyšší 

politická úroveň, tím menší vazba starostů malých obcí. Oslovení starostové mají velmi 

dobrou znalost zastupitelů příslušné ORP, se kterými jsou i nejvíce v kontaktu. O něco 

menší znalost je pak politiků krajského zastupitelstva, kde dochází k pravidelnějšímu 

kontaktu pouze s jedním až čtyřmi zastupiteli (pouze jeden starosta měl pravidelný 

kontakt se sedmi krajskými zastupiteli). U poslanců a senátorů je poměrně nízká znalost 

konkrétních osob a pravidelný kontakt starosty malé obce s některým poslancem 

či senátorem se vyskytuje pouze výjimečně. 

Diverzita sítě kontaktů nedává jednoznačné výsledky. U starostů rozvíjejících se 

obcí v Jihočeském kraji je výrazně vyšší diverzita a hustota sítě kontaktů, než u obcí 

stagnujících v tomto kraji. V Kraji Vysočina však takový rozdíl nebyl zaznamenán. 

Teorie sociálního kapitálu říká, že vyšší diverzita a hustota kontaktů, je „konkurenční“ 

výhodou pro subjekt, který takovými kontakty disponuje. Tuto teorii nebylo možné 

při omezeném počtu pozorování jednoznačně nepotvrdit. Zjišťovat potřebné údaje pro 
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takovou kompletní analýzu sítí při reprezentativní šetření by však bylo, vzhledem 

k množství údajů, které jsou od starostů za tímto účelem získávány, značně 

problematické. Určitým řešením by bylo nalézt způsob jak obdobné informace získávat 

poloautomaticky z veřejně dostupných zdrojů, což je další námět na případný navazující 

výzkum. V rámci provedeného šetření se jako nejvhodnější metoda pro analýzu sítí 

starosty ukázal generátor pozic, viz příloha 17.6. Jedná se o relativně jednoduchou 

tabulku na jednu stranu A4, kterou starostové, na rozdíl od ostatních tabulek, poměrně 

ochotně vyplňovali. Poznatky zjištěné touto metodou byly na rozdíl od údajů zjištěných 

prostřednictvím generátoru jmen a jmenného seznamu relativně snadno porovnatelné 

se silnou vypovídající hodnotou. 

Jako neprůkazné indikátory pro charakteristiku rozvojového potenciálu obcí 

se v rámci případových studií projevily: podíl mužů a žen, rodinný stav, typ a počet 

členů domácnosti, religiozita, vzdělání, ekonomická aktivita, důvěra 

v zastupitelstvo, subjektivní vnímání atmosféry a soudržnosti obyvatel v obci, 

frekvence zasedání zastupitelstva, účast občanů na jednání zastupitelstva obce. 

Neprůkazné jsou také následující charakteristiky týkající se starostů obcí: pohlaví, věk, 

vzdělání a délka zastávání úřadu, uvolněnost/neuvolněnost pro úřad starosty. 

Z provedených případových studií není možné konstatovat, že pokud by v některé 

z těchto charakteristik obec vykazovala hodnot nad určitou hranici, automaticky 

to znamená, že taková obec má vyšší potenciál rozvoje.  

Naopak indikátory, které mají zřejmě k rozvojému potenciálu blíže jsou: občanská 

vybavenost, dostupnost zaměstnání, věková skladba obyvatel, počet společenských 

akcí v obci, účast obyvatel na těchto akcích, počet místních občanských iniciativ 

v porovnání s podílem občanů v těchto iniciativách zapojených (nemusí se vždy 

jednat pouze o formální organizace), aktivita starosty ve prospěch obce.  

 

10.4. Vytvořená klasifikace 

Na základě poznatků z případových studií doplněných o provedené regresní analýzy 

některých ukazatelů, které byly k dispozici za všechny obce velikostní kategorie 

do 3 tis. obyvatel, jsem se zohledněním teorie sociálního kapitálu vybral ukazatele, 

mající vztah k rozvojovému potenciálu obcí. Z těchto ukazatelů byl následně vytvořen 

index rozvojového potenciálu obcí, který slouží jako klasifikační stupnice, dle které 

je možné jednotlivé obce porovnávat. Čím vyšší hodnota indexu, tím vyšší rozvojový 

potenciál dané obce. 
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Každý zvolený indikátor byl přiřazen k jedné z vlastností potenciálu, tj. každý 

indikátor zachycuje buď kapacitu nebo dispozici nebo schopnost dané obci 

se rozvíjet, viz kap. 3.2.2. Indikátory, které nesplňují ani jednu z těchto charakteristik, 

nebyly do výběru zahrnuty. Přednost byla dávána indikátorům kvantitativního typu, 

tj. indikátorům, jejichž hodnoty je možné zjistit z veřejně dostupných zdrojů nebo 

dálkovým přístupem hromadně za všechny hodnocené obce. Pouze pokud nějakou 

důležitou vlastnost nebylo možné zachytit pomocí takovéhoto indikátoru, bylo 

přistoupeno k využití kvalitativního indikátoru. Jsem si vědom toho, že použití 

kvalitativních ukazatelů bude komplikovat praktické využití vytvořeného indexu, neboť 

získání relevantních hodnot může být relativně časově, personálně a tím i finančně 

náročné. Nicméně absenci určitých charakteristik v celkovém indexu považuji za větší 

nedostatek, který by zásadním způsobem zkresloval výslednou hodnotu indexu. 

Indikátory popisující sociální kapitál v obci, a to jak individuální, tak kolektivní, tvoří 

polovinu celkové váhy indexu. Provedený výzkum potvrdil hypotézu, že sociální kapitál 

má na rozvoj obcí vliv. Vliv sociálního kapitálu však působí v synergii s dalšími faktory 

a není možné vytrhávat jej z kontextu dalších ukazatelů, pokud chceme zachytit celkový 

rozvojový potenciál obce.  

Každý zvolený indikátor popisuje jinou charakteristiku obce. Indikátory, které popisují 

stejnou charakteristiku, ale z různých pohledů, byly sloučeny do dílčího indexu. Pokud 

bylo na výběr pro sledování některé charakteristiky více indikátorů, byl zvolen pouze 

ten, u něhož převládají výhody při jeho využití. Např. politickou angažovanost obyvatel 

vystihují ukazatele volební účasti a počtu kandidátních listin v obci. Mezi těmito 

ukazateli byla zjištěna silná pozitivní korelace, a proto byl do výsledného indexu 

zahrnut pouze jeden z nich a to volební účast jako typická veličina pro měření 

sociálního kapitálu. 

Vybrané indikátory s jejich stručnou charakteristikou jsou uvedeny v tab. 27.  

Tab. 27: Složení indexu rozvojového potenciálu malých obcí 

ID Indikátor Charakteristika Zdroj dat 

01 Vzdálenost od regionálních 

center 

Zohleďnuje vzdálenost obce 

k příslušné ORP, okresnímu a 

krajskému městu ArcGIS 

02 Občanská vybavenost Rozsah občanské vybavenosti (policie, 

pošta, základní škola, mateřská škola, 

zdravotnické zařízení, kanalizace, 

voda, plyn, autobus, vlak) 

ePUSA, IDOS, 

mesta.obce.cz 
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03 Nezaměstnanost Aktuální míra nezaměstnanosti 

v příslušeném okrese ČSÚ 

04 Index stáří Počet obyvatel ve věku nad 65 let 

na 100 obyvatel ve věku 0 až 14 let. 

 ČSÚ 

05 Dotační index Zohlednění objemu dotací obci 

z veřejných zdrojů a počtu 

realizovaných projektů obcí  

za poslední tři roky  CEDR 

06 Volební účast Volební účast v obci posledních 

volbách do zastupitelstev obcí ČSÚ 

07 Aktivita obyvatel 

 

Zohlednění počtu společenských akcí v 

obci za rok, účasti na těchto akcích a 

počtu OOS působících v obci 

Výpočet  

na základě informací 

z WWW stránek obce 

Dotazník  

pro starosty obcí 

08 Aktivita starosty  Zahrnuje odchozí telefonáty a e-maily 

starosty a místostarosty, počet dní, 

ve kterých je starosta v záležitostech 

obce mimo obec a počet starostou 

absolvovaných vzdělávacích aktivit 

Dotazník  

pro starosty obcí 

09  Sociální síť starosty Zohledňuje počet osob na různých 

mocenských pozicích, se kterými  

je starosta v kontaktu 

Dotazník  

pro starosty obcí 

10 Upravenost obce Hodnocení upravenosti obce  Google StreetView 

Zdroj: autor 

Legenda k barevnému označení v tabulce: Zeleně ............ indikátor dispozice 

Žlutě .............. indikátor kapacity 

 Modře ............ indikátor schopnosti 

Jak z výše uvedeného přehledu vyplývá, v indexu jsou dva indikátory dispozice, 

dva indikátory kapacity a šest indikátorů schopnosti. Hodnoty sedmi indikátorů 

je možné zjistit z veřejně dostupných databází a internetových aplikací (Google 

StreetView), hodnotu jednoho indikátoru je možné zjistit z webových stránek obcí 

a pouze u dvou indikátorů je nutné provést dotazování starostů obcí a to relativně 

jednoduchým dotazníkem, jehož návrh je v příloze 17.11. 

Dispozice popisují vlastnosti, které jsou nezbytné k rozvoji, ale vedení obce je nemůže 

ovlivnit nebo je může ovlivnit jen do značně omezené míry. Vzdálenost obce 

od regionálních center není možné změnit, přitom je to údaj, se kterým koreluje řada 

dalších ukazatelů charakterizujících rozvoj obce, viz kap. 10.2.2. Platí, že čím 

je vzdálenost obce od regionálních center vyšší, tím horší výchozí postavení taková 
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obec má. Občanskou vybavenost může vedení obce ovlivnit pouze částečně. Např. 

pokud je hlavní plynový řad veden ve velké vzdálenosti od obce, není v možnostech 

vedení obce zajistit v obci plynové přípojky. Podobně může být ekonomicky velmi 

obtížné zajistit ve velmi malých obcích kanalizaci. Nástroje vedení obce na zajištění 

chodu zdravotnického zařízení, pošty a dalších prvků občanské vybavenosti v obci 

se výrazně zmenšují se zmenšující se velikostí obce. Přitom, pokud se občan rozhoduje, 

ve které obci bude bydlet, ve velké míře dává přednost obcím, které disponují širší 

občanskou vybaveností, jak vyplývá z kvantitativní analýzy a vyjádření starostů 

na ohniskové skupině.  

Indikátory kapacity vyjadřují, jak velkou absorbci nových lidí v produktivním věku 

obec má – míra nezaměstnanosti v okrese inverzně vypovídá o možnosti nalézt 

zaměstnání v okolí obce – a jaká je reálná akceschopná síla v obci – index stáří popisuje 

akceschopnost obyvatel obce a poptávku po prvcích občanské vybavenosti 

v dlouhodobém časovém horizontu.  

Byť schopnost občanů a vedení obce může do značné míry ovlivnit rozvoj dané obce, 

proto je také indikátorů schopnosti v indexu většina, absence základních předpokladů 

pro rozvoj, tj. dispozice a kapacita, je pro takou obec oproti ostatním, kde tyto 

předpoklady splněny jsou, výrazným handicapem. Proto není index rozvojového 

potenciálu tvořen pouze indikátory schopnosti a nejen indikátory, které měří sociální 

kapitál. Z případových studií vyplynulo, že jednotlivé charakteristiky se vzájemně 

ovlivňují, působí v synergii a že neexistují jeden či dva indikátory, které by samy o sobě 

o rozvoji dané obce věrohodným způsobem vypovídaly. Proto je nutné pracovat s více 

ukazateli zároveň. Navržených deset ukazatelů již poměrně komplexně vypovídá 

o rozvojovém potenciálu obce. 

Sociální kapitál je zohledněn v pěti indikátorech, tj. tvoří poloviční váhu indexu 

rozvojového potenciálu obcí. Kolektivní sociální kapitál je sledován ve třech 

indikátorech (06 – Volební účast, 07 – Aktivita obyvatel, 10 – Upravenost obce) 

a individuální sociální kapitál ve dvou indikátorech (08 – Aktivita starosty,  

09 – Sociální síť starosty).  

Většina vstupů do celkového indexu je relativně snadno zjistitelná z veřejně dostupných 

zdrojů. Pouze dva ukazatele (08 a 09) a část ukazatele 07 je nutné zjistit individuálním 

dotazováním starostů obcí.  U ukazatele 07 se může vyskytnout problém, že na WWW 

stránkách obce nebudou uvedeny všechny relevantní informace. Nemusí zde být 

informace o všech akcích, které v obci probíhají, ani kompletní seznam všech 
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neziskových organizací, které v obci působí. Je však zřejmé, že obce, které se rozvíjejí, 

o svých aktivitách též pečlivě informují na WWW stránkách a obsažnost, přehlednost 

a aktuálnost WWW stránek též vypovídá o aktivitě vedení obce. Jelikož se však vůči 

ostatním indikátorům jedná o ukazatel marginální, nebyl do výsledného indexu zahrnut. 

Určitý metodický nedostatek způsobený tím, že se z daného zdroje nepodaří zjistit 

kompletní informaci, znevýhodní ty obce, které nevěnují obecním WWW stránkám 

náležitou pozornost. Tím se nepřímo sníží celkový index rozvojového potenciálu takové 

obce, což vzhledem k filosofii tohoto indexu splní účel, který tento index má. To, že by 

obec na svých WWW stránkách informovala o akcích, které se v obci nekonají nebo 

uváděla organizace, které v ní nepůsobí, a tím si tak uměle hodnotu ukazatele 

zvyšovala, není reálné očekávat. 

Jelikož hodnoty jednotlivých ukazatelů jsou v různých veličinách a rozdílných škálách, 

bylo nutné převést veškeré zjištěné hodnoty na jednotnou úroveň. Zdůvodnění 

mnou zvoleného přístupu je popsáno v kap. 9.6. Při konkrétní tvorbě indexu však bylo 

nutné zvolit vhodný postup pro převedení hodnot na škálu 0 až 100 tak, aby hodnoty 

z jednotlivých ukazatelů měly stejnou váhu v indexu, aby vypočtený aritmetický průměr 

nebyl zkreslován nekontrolovanými výkyvy některých hodnot
26

. Byť na ohniskové 

skupině zaznívalo, že některé ukazatele mají větší váhu než jiné, nakonec mezi 

zúčastněnými odborníky převážil názor, že vzhledem k počtu ukazatelů v indexu 

je zbytečné váhy k jednotlivým ukazatelům zavádět. Pokud by se kdykoliv v budoucnu 

ukázalo, že některé ukazatele mohou být z celkového indexu vyřazeny a že zbývající 

ukazatele jsou rozdílné významnosti na rozvojový potenciál obcí, je možné váhy 

k jednotlivým ukazatelům dodatečně zavést.  

Na přiloženém CD je xls soubor s daty za 18 zkoumaných obcí, na kterých jsou vidět 

ilustrační hodnoty jednotlivých ukazatelů a celkového indexu. V tomto přehledu jsou 

anonymizovány názvy obcí, aby byla zachována slíbená anonymita jednotlivým 

starostům. Jedná se zejména o ukazatele 08 a 09, které z etických důvodů nemohu v této 

práci veřejně odhalit. Aby však byla zachována maximální vypovídající hodnota 

přehledu, nechal jsem rozlišeny obce z kategorie rozvíjejících se a z kategorie 

stagnujících a zobrazuji v přehledu též krajskou příbuznost obcí, byť jsem 

anonymizoval, v jakém ze tří krajů se ta která obec nachází. 

                                                 

26
 Způsob těchto úprav je popsán v kap. 10.4.1. 
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Na CD je umístěn též soubor skala_IRP_vypocet.xlsx, který je upraven tak, aby 

maximálně usnadňoval vložení nových dat a výpočet indexu pro jakoukoliv další 

libovolnou obec. Pomocí tohoto souboru tak může kdokoliv, kdo shromáždí potřebná 

data za konkrétní obec, zjistit hodnotu rozvojového potenciálu takové obce a tím 

si na vlastních datech ověřit vytvořenou metodiku.  

Při ověření tohoto přístupu na vzorku 18 obcí z případových studií se skladba indexu 

ukázala jako vypovídající a vyšší hodnoty dosahovaly obce, které spadaly do kategorie 

rozvíjejících se a nižší hodnoty vykazovaly obce, které spadaly do kategorie 

stagnujících. S tím, že klasifikace dle tohoto indexu dává mnohem plastičtější obrázek 

a rozdíl mezi některými obcemi z kategorie rozvíjejících se a z kategorie stagnujících 

není velký, což odpovídá výsledkům zjištěným při podrobném studiu obcí.  

V dalším kroku je nutné tento metodický přístup ověřit na větším vzorku obcí. 

Při práci s reprezentativním vzorkem dat bude možné ověřit vhodnost zvolených 

koeficientů pro jednotlivé velikostní kategorie obcí. Dále je nutné ověřit, zda jako další 

ukazatel respektive koeficient, který by upravoval výsledný index, není nutné uplatnit 

kulturní a sociální pozadí lokality, ve které se daná obec nachází, tedy určitý typ 

venkova. To je však již nad plánovaný rozsah této práce, která má za cíl nalézt vhodné 

kvantitativní a kvalitativní ukazatele pro měření rozvojového potenciálu obcí a na jejich 

základě vytvořit klasifikaci venkovských obcí, která má být ověřena na vzorku obcí, 

se kterými je v rámci této práce pracováno. Je zřejmé, že ověření klasifikace na větším 

vzorku obcí je logickým krokem, který musí následovat. 

 

10.4.1. Převedení ukazatelů na jednotnou škálu 

Všechny ukazatele byly převedeny na jednotnou škálu pomocí statistického přepočtu 

na škálu minimální a maximální hodnoty ze vzorku 18 obcí. U každého ukazatele byla 

nalezena minimální a maximální hodnota ze všech zkoumaných obcí, rozdílem těchto 

hodnot byla podělena hodnota 100, čímž byl zjištěn koeficient upravující rozpětí 

zjištěných hodnot na škálu 0 až 100. Od údajů za jednotlivé obce pak byla odečtena 

minimální hodnota a výsledek byl vynásoben příslušným koeficientem. Tím bylo 

dosaženo toho, že nejmenší hodnota z uvedeného vzorku se rovná nule a největší 

hodnota se rovná stu. Ostatní hodnoty jsou rozprostřeny na této škále v poměrech 

odpovídajících poměrům z původní škály.  

Některé ukazatele jsou koncipovány tak, že čím vyšší hodnota, tím pro rozvojový 

potenciál hůře (01 – Vzdálenost od regionálních center, 03 – Nezaměstnanost,  
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04 – Index stáří).  Aby byl dodržen základní koncept indexu, tj. čím vyšší hodnota, 

tím vyšší rozvojový potenciál, byla v těchto případech hodnota vzešlá z předchozího 

postupu odečtena od čísla 100, čímž došlo k převrácení škály do podoby, která 

odpovídá celkovému pojetí indexu.  

Některé hodnoty, které jsou velmi citlivé na velikost obce, bylo nutné upravit 

specifickým koeficientem dle velikosti obce, jinak by byly větší či menší obce 

neadekvátně zvýhodněny respektive znevýhodněny. Rozšíření použité škály velikosti 

obcí o větší obce (vytvářel jsem koeficienty pro obce o velikosti max. 3 tis. obyvatel) 

by mohlo umožnit používat tuto metodiku i u menších měst. Pro využití indexu 

rozvojového potenciálu u větších měst a městských částí již bude nejspíše nutné 

v indexu obměnit i některé parametry. To může být předmětem některého navazujícího 

výzkumu. 

Pokud je některý ukazatel sestaven z několika dílčích hodnot (jedná se o ukazatele 

01, 05, 07, 08, 09), byl proveden součet jednotlivých dílčích hodnot, pronásobený 

desetiným číslem vyjadřujícím váhu dané dílčí hodnoty v celkovém ukazateli, 

přičemž součet těchto desetinných čísel byl vždy 1. V případě, že by se v nějakých 

dalších ověřeních ukázalo, že je vhodné uplatnit váhy u jednotlivých ukazatelů 

v celkovém indexu rozvojového potenciálu, je možné použít stejného postupu. 

 

10.4.2. Podrobné představení zvolených indikátorů 

Indikátor 01 – Vzdálenost od regionálních center 

Tento ukazatel pracuje se třemi veličinami a to vzdáleností od ORP, okresního města 

a krajského města. Vzdálenosti od ORP byla přiřazena váha 0,4, vzdálenosti od 

okresního města 0,35 a vzdálenosti od krajského města 0,25. Tyto váhy odpovídají 

tomu, jak aktivně občané obce potřebují příslušnou úroveň města kontaktovat a jako 

všechny ostatní váhy byly stanoveny na základě mého odborného odhadu. Většinu 

záležitostí občané vyřizují v příslušné ORP, některé pak v okresním městě a jen velmi 

malou část svých agend občané vyřizuji v krajském městě, proto byly váhy tímto 

způsobem odstupňovány. 

Indikátor 02 – Občanská vybavenost 

Pod občanskou vybavenost jsem zahrnul následující prvky infrastruktury: policejní 

stanice, pošta, základní škola, mateřská škola, zdravotnické zařízení, kanalizace, voda, 

plyn a také autobusové a vlakové spojení. Na tento ukazatel má také výrazný vliv 

velikost obce. Výskyt veškeré této infrastruktury v obci do 500 obyvatel není reálné 



Disertační práce 

- 171 - 

očekávat. Existence všech těchto prvků v obci o tisíci obyvatelích zvyšuje rozvojový 

potenciál takové obce více, než když tato infrastruktura bude ve městě o třech tisících 

obyvatelích. Hodnoty koeficinetů jsou uvedeny v tab. 28. 

Tab. 28: Koeficienty zohledňující velikost obce pro ukazatel „Občanská vybavenost” 

Velikostní kategorie obce Koeficient 

do 500 obyvatel 1 

501 - 2 000 obyvatel 0,8 

2 001 - 3 000 obyvatel 0,6 

Zdroj: autor 

U žádné ze zkoumaných obcí se nevyskytly všechny výše uvedené prvky občanské 

vybavenosti, což mohla ovlivnit skutečnost, že ve vzorku zkoumaných obcí byla 

největší obec o velikosti 1 175 obyvatel. Vytvořená metodika by však měla být v této 

podobě uplatnitelná pro obce do 3 tis. obyvatel, kde  již lze předpokládat, že všechny 

prvky občanské vybavenosti budou k dispozici. Bylo by tedy nutné po zahrnutí takto 

velkých obcí do hodnocení maximální hranici upravit, proto jsem k tomuto kroku 

přistoupil již nyní a hodnotu maxima nastavil na hodnotu 8, což odpovídá, za uplatnění 

vah pro velikost obce, plné občanské vybavenosti u obcí nad 500 obyvatel.  

Indikátor 03 – Nezaměstnanost 

Nezaměstnanost v příslušném okrese je typem indikátorů, kde bylo nutné převrátit 

základní škálu, neboť kapacitu obce pro rozvoj zvyšuje to, pokud je nezaměstnanost 

v příslušném okrese nižší, nikoliv vyšší. Velikostní kategorie okresu byla zvolena proto, 

že se jedná o území, ve kterém lze předpokládat, že většina obyvatel příslušné obce 

nachází pracovní uplatnění. Samozřejmě existují občané, kteří za prací dojíždějí 

i do větší vzdálenosti, ale z pohledu občana v produktivním věku, který hledá místo 

k bydlení, bude hrát nejspíše roli ne jaká je nezaměstnanost v dané obci nebo na území 

příslušné ORP či kraje, ale právě na úrovni okresu. Jedná se totiž o území vhodné pro 

denní dojíždění. Samozřejmě tento přístup nezachytí specifika obcí ležících na rozhraní 

dvu okresů, kde by bylo vhodné zohlednit nezaměstnanost i v sousedním okrese. Tento 

prvek může být na základě dalšího výzkumu zakomponován do rozšířené verze 

vytvořené metodiky.   

Indikátor 04 – Index stáří 

Index stáří jako ukazatel, který vhodně vypovídá o věkovém rozložení populace v obci, 

byl vypočten jako poměr osob nad 65 let na 100 osob ve věku do 14 let. Jelikož platí, 
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že tím je tento index nižší, tím je věková skladba pro rozvoj obce výhodnější, muselo 

být v tomto případě přistoupeno k převrácení vypočtené škály, viz předchozí kapitola. 

Indikátor 05 – Dotační index  

Tento dílčí index se skládá z ukazatelů průměrného ročního objemu finančních 

prostředků získaných z dotací v posledních třech letech a počtu realizovaných, dotacemi 

podpořených projektů. Oba tyto ukazatele jsem do indexu zahrnul z důvodu jejich 

komplementarity. Samotný objem finančních prostředků bez počtu projektů by výrazně 

zkreslovaly nákladné infrastrukturní projekty, např. budování kanalizace. Obec, která 

vybudovala novou kanalizaci v řádech stovek miliónů Kč, ale žádný jiný projekt 

nerealizovala, by se jevila, v případě, že by bylo počítáno pouze s objemem financí, 

jako schopnější, než obec, která realizovala pět různých projektů po 7 mil. Kč. Přičemž 

realizace většího počtu, byť menších, projektů mnohdy vyžaduje větší úsilí a nasazení, 

než realizace jednoho velkého investičního projektu. Tento rozpor by nevyřešilo ani 

vztažení velikosti dotací na počet obyvatel obce, ani přepočet velikosti dotace na počet 

realizovaných projektů. Aby byl maximálně omezen vliv jednotlivých abnormálně 

velikých projektů, vstupuje do dílčího ukazatele objemu dotací a počet projektů v sumě 

za tři poslední roky. Váhu celkovému objemu financí jsem přiřadil 0,3 a počtu projektu 

0,7, čímž byl ještě více zvýhodněn počet projektů jako více vypovídající údaj o aktivitě 

vedení obce, než samotný finanční objem dotací. 

U tohoto indikátoru je také důležité zohlednit velikost obce. Realizace pěti projektů 

v obci o dvou stech obyvatelích značí výrazně vyšší rozvojový potenciál, než realizace 

pěti projektů ve městě s dvěma a půl tisíci obyvateli. V tomto případě jsem upravil 

počet velikostních kategorií obcí, pro které byly stanoveny vyrovnávající koeficienty, 

dle praxe využívané v programovém období EU v letech 2007 – 2013. Tj. obce 

o velikosti do 500 obyvatel, do 2 000 obyvatel a více, viz tab. 29. Stejnou kategorizaci 

jsem použil také u indikátoru 02 – Občanská vybavenost, jejíž rozšiřování bývá hrazeno 

z dotačních prostředků. 

Tab. 29: Koeficienty zohledňující velikost obce pro indikátor „Dotační index” 

Velikostní kategorie obce Koeficient 

do 500 obyvatel 1 

501 - 2 000 obyvatel 0,8 

2 001 - 3 000 obyvatel 0,6 

Zdroj: autor 
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Indikátor 06 – Volební účast 

Volební účast charakterizuje občanskou angažovanost obyvatel a měla by být větší 

v těch obcích, kde je vyšší hladina sociálního kapitálu. Jelikož existuje zřejmá závislost 

volební účasti na velikosti obce, viz kap.10.2.3, zavedl jsem váhy pro velikosti obce 

také u tohoto ukazatele a to v podrobnějším členění, viz tab. 30. Jelikož platí, že čím 

menší obec, tím vyšší volební účast, byly oproti předchozím ukazatelům koeficienty 

zvoleny tak, aby byly menší obce znevýhodněny a výsledná volební účasti mezi obcemi 

různé velikosti byla srovnatelná s ohledem na míru obvyklou pro danou velikost obce. 

Tab. 30: Koeficienty zohledňující velikost obce pro indikátor „Volební účast“ 

Velikostní kategorie obce Koeficient 

do 200 obyvatel 0,6 

201 - 500 obyvatel 0,7 

501 - 1 000 obyvatel 0,8 

1 001 - 2 000 obyvatel 0,9 

2 001 - 3 000 obyvatel 1 

Zdroj: autor 

Indikátor 07 – Aktivita obyvatel  

Tento indikátor v sobě zahrnuje počet uskutečněných kulturních, sportovních 

a společenských akcí v obci za rok, podíl obyvatel obce, kteří se zúčastní alespoň jedné 

akce ročně a počet OOS působících v obci. Vše se zohledněním velikosti dané obce, 

neboť je zřejmé, že ve větší obci se koná více akcí, působí zde více OOS a podíl 

obyvatel, kteří se účastní společenských akcí je menší než v malých obcích, kde se podíl 

počítá z menšího celku. Hodnoty jednotlivých koeficientů viz tab. 31. Koeficient 1 

je využit pro přepočet počtu akcí, koeficient 2 pro účast obyvatel a koeficient 3 pro 

počet organizací občanského sektoru (OOS). Rozvrstvení koeficientů odpovídá vývoji 

odpovídající hodnoty vzhledem k velikosti obce. Tzn. u ukazatelů počet akcí a počet 

OOS v obci byly zvýhodněny menší obce a naopak u ukazatele účasti obyvatel 

na akcích byly naopak zvýhodněny větší obce, neboť je rozdíl, zda se do života v obci 

zapojí 90 % obyvatel třítisícového města nebo vesnice se sto obyvateli. 

Tab. 31: Koeficienty zohledňující velikost obce pro indikátor „Aktivita obyvatel“ 

Velikostní kategorie obce Koeficient 1 Koeficient 2 Koeficient 3 

do 200 obyvatel 1 0,6 1 

201 - 500 obyvatel 0,9 0,7 0,9 
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501 - 1 000 obyvatel 0,8 0,8 0,8 

1 001 - 2 000 obyvatel 0,7 0,9 0,7 

2 001 - 3 000 obyvatel 0,6 1 0,6 

Zdroj: autor 

Indikátor 08 – Aktivita starosty 

Jedná se o indikátor složený z nejvíce samostatných ukazatelů, celkem ze čtyř. 

Z předchozích výzkumů a poznatků další autorů vyplývá, že aktivita starosty je pro 

rozvoj obce klíčová. Stejná prohlášení zazněla také na ohniskové skupině v rámci 

tohoto výzkumu. Problém však je, jak aktivitu starosty měřit. Po zvážení všech 

možných přístupů jsem nakonec zvolil formu dílčího indexu, který zahranuje 

jak četnost komunikace starosty (odchozí telefonáty, odchozí e-maily), tak jeho účast 

na konkrétních strategických jednáních (počet dní mimo obec) a investici starosty 

do jeho vlastního rozvoje (počet absolvovaných vzdělávacích aktivit). Jelikož příchozí 

telefonáty a příchozí maily vypovídají o aktivitě spíše druhých lidí, byla zjišťována 

pouze odchozí komunikace, která je přímo závislá na aktivitě starosty. Jelikož 

se vyskytují různé typy osobností, někteří raději jednají osobně, někteří raději písemnou 

formou, byly zahrnuty tyto dva hlavní typy komunikace (telefon, e-mail), které sčítám 

se stejnou vahou 0,3. Zvažoval jsem zahrnutí i četnosti jednání starosty s občany obce, 

které jsem v rámci případových studií též zjišťoval. Ukázalo se však, že v praxi by bylo 

velmi obtížné v takovém ukazateli získat porovnatelné hodnoty. Zvláště v menších 

obcích má starosta řadu neformálních jednání, která se velmi obtížně kvantifikují. 

Vyřizuje řadu záležitostí při pouhé chůzi po obci, při práci na vlastní zahradě (okolo 

jdoucí lidé se zastavují a vyřízují si takto vlastní záležitosti), při náhodném setkání 

některého obyvatele i mimo katastr obce. Je reálné předpokládat, že četnost osobní 

komunikace bude korelovat s četností součtu odchozích telefonátů a odchozích e-mailů, 

proto je dostačující pracovat pouze s těmito relativně dobře objektivně změřitelnými 

údaji.  

Počtu dní, které starosta tráví pracovně mimo obec, jsem přiradil váhu 0,2 neboť o něco 

méně vypovídá o tom, jak je starosta aktivní. Přesto se domnívám, že má tento ukazatel 

v dílčím indexu měřícího aktivitu starosty v obci své místo. Některý aktivní starosta 

může směrovat většinu jednání do své obce, což tento ukazatel nezachytí, ale jakákoliv 

rozvojová činnost se bez cestování neobejde. Je nutné navštěvovat různé úřady 

a instituce, osobně zajišťovat potřebné informace a kontakty a tento druh aktivity je 

ukazatelem počet dní starosty mimo obec zachycen. Posledním ukazatelem v tomto 
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indexu je počet absolvovaných seminářů, školení a konferencí. I tomuto ukazateli jsem 

přiřadil váhu 0,2, tj. nepatrně menší než aktivní komunikaci. Na vzdělávacích aktivitách 

starosta nezískává jen nové informace, nezvyšuje jen svůj lidský kapitál, ale dochází 

zde též k budování či prohlubování již existujících vztahů. Účastí na vhodných 

aktivitách tak starosta, a to i ten déle působící v úřadě, prohlubuje svůj sociální kapitál. 

Důležité je ovšem zmínit, že při osobních hovorech více starostů zdůrazňovalo, že 

na vzdělávací aktivity chodí jen velmi neradi a pečlivě vybírají, čeho se zúčastní. Mírně 

negativní postoj ke vzdělávacím aktivitám je způsoben velmi vysokou nabídkou 

různých vzdělávacích aktivit pro tuto cílovou skupinu, která ne vždy naplňuje potřeby a 

očekávání účastníků. Z důvodu množství dalších povinností se starostové dostávají 

do časové tíšně a spolu s finančními prostředky, které je nutné za semináře a kurzy 

vynaložit, je pro ně velmi důležité, aby se zúčastnili právě těch akcí, které budou 

přínosem pro jejich další výkon funkce starosty. 

Jelikož je zřejmé, že u obce větší velikosti musí starosta komunikovat více než u menší 

obce (více obyvatel, více problémů, více věcí k řešení), uplatňuje se u četnosti 

komunikace koeficient zohledňující velikost obce. Jelikož u větších obcí se již agenda 

rozděluje mezi více osob (pracovníky obecního úřadu), nedá se říci, že by starostové 

větších obcí měli absolvovat více vzdělávacích kurzů než starostové menších obcí. 

Proto u tohoto ukazatele koeficient velikosti obce není uplatněn. 

Tab. 32: Koeficienty zohledňující velikost obce pro indikátor „Aktivita starosty“ 

Velikostní kategorie obce Koeficient 1 Koeficient 2 Koeficient 3 

do 200 obyvatel 1 1 1 

201 - 500 obyvatel 0,9 0,9 0,95 

501 - 1 000 obyvatel 0,8 0,8 0,9 

1 001 - 2 000 obyvatel 0,7 0,7 0,85 

2 001 - 3 000 obyvatel 0,6 0,6 0,8 

Zdroj: autor 

Koeficient 1 se týká počtu odchozích telefonátů, koeficient 2 počtu odchozích e-mailů 

a koeficient 3 počtu dní, kdy je starosta služebně mimo katastr obce. 

Indikátor 09 – Sociální síť starosty  

Tento indikátor je přímo zaměřen na sledování individuálního sociálního kapitálu 

starosty. Potřebné údaje je možné zjistit pouze osobním dotazováním starosty, 

což je časově a technicky značně náročné, navíc může být výsledné zjištění zatíženo 

chybou, kdy ne každý starosta musí vypovídat upřímně dle skutečnosti. Tento problém 
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by částečně mohl vyřešit sofistikovaný systém využívající technik dolování dat („data 

mining“) z internetových zpravodajských serverů, databází a sociálních sítí. Tvorba 

takové aplikace pro vědecké účely však naráží na finanční a etické problémy. 

V rámci případových studií jsem tyto údaje získával prostřednictvím rozsáhlých 

dotazníků, viz příloha 17.6, vyplňovaných starostou obce. Při porovnání výsledných 

hodnot s pracností vyplnění jednotlivých dotazníků se jako nejpraktičtěji využitelný 

projevil formulář „position generator“. Získané hodnoty se rozpadají do dvou 

ukazatelů a to počet známých osob, na které se starosta může v případě potřeby obrátit – 

velikost sociální sítě – a počet pozic, ve kterých tyto osoby působí – diverzista sítě. 

Platí, že čím má jedinec sociální síť větší a diverzifikovanější, tím vyšším sociálním 

kapitálem disponuje. I když vzorek 18 obcí ukázal, že existuje korelace mezi velikostí 

a diverzitou sítě (korelační koeficient: 0,74), jedná se o velmi malý počet pozorování, 

aby bylo možné z tohoto poznatku činit jednoznačné závěry. Proto jsem do indexu 

zahrnul obě hodnoty. Pokud se souvislost obou ukazatelů prokáže na reprezentativním 

vzorku dat, bude možné pracovat pouze s jednou veličinou, nejspíše velikostí sociální 

sítě. 

Jelikož starosta větší obce má více možností pro budování kontaktů, byla u těcho 

ukazatelů též zohledněna velikost obce, byť v rámci případových studií se jako 

podstatnější kritérium jeví porozumění tomu, na jaké typy osob otázka míří. U odpovědí 

na tuto otázku byl zaznamenán největší rozptyl hodnot. Jeden starosta uvedl celkem 

4 osoby, jiný 341 osob. V průměru starostové uváděli znalost cca 100 osob 

ze 13 různých pozic, na které se mohou obrátit v případě potřeby.  Hodnoty 

jednotlivých velikostních koeficientů jsou uvedeny v tab. 33. 

Tab. 33: Koeficienty zohledňující velikost obce pro ukazatele „Počet známých starosty“, „Počet 

pozic zastávaných těmito známými“ 

Velikostní kategorie obce Koeficient 1 Koeficient 2 

do 200 obyvatel 1 1 

201 - 500 obyvatel 0,95 0,95 

501 - 1 000 obyvatel 0,9 0,9 

1 001 - 2 000 obyvatel 0,85 0,85 

2 001 - 3 000 obyvatel 0,8 0,8 

Zdroj: autor 
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Indikátor 10 – Upravenost obce  

Poslední z použitých indikátorů se týká vzhledu obce. Jedná se o porovnání souhrnu 

předem zvolených charakteristik na škále 1 až 5. Výsledná hodnota byla výše popsaným 

matematickým postupem převedena na škálu 0 až 100. I když se u žádné 

ze sledovaných obcí neobjevila hodnota nižší než 2, byla jako minimální hodnota 

uvedena hodnota 1, která se ve větším počtu obcí nejspíše vyskytne. Velikost obce 

u tohoto ukazatele nemá zásadní vliv.  

Využití výše uvedených deseti indikátorů/ukazatelů, přičemž některé se skládají 

z několika dílčích ukazatelů, se odvíjí především od poznatků získaných z případových 

studií a následné konfrontace těchto poznatků s názory expertů na problematiku 

venkova v rámci ohniskové skupiny. Do indexu jsem nezahrnul indikátory, u kterých 

se kvantitativní analýzou podařilo prokázat vzájemnou závislost, respektive v takovém 

případě byl zahrnut pouze jeden ze skupiny vzájemně závislých indikátorů. Ne u všech 

indikátorů však bylo možné tuto kvantitativní analýzu provést. Je tak možné, 

že se po ověření této metodiky na reprezentativním vzorku dat projeví některé další 

ukazatele jako duplicitní a bude možné počet sledovaných indikátorů dále zredukovat. 

 

10.4.3. Jak pracovat s indexy rozvojového potenciálu obcí 

Pro praktické uchopení zde představené metodiky na měření rozvojového potenciálu 

obcí je nutné si uvědomit, co zjištěné hodnoty mohou sdělit a co nikoliv. S ohledem 

na obavy, které zazněly na ohniskové skupině, je nutné zdůraznit, že výsledná hodnota 

rozvojového potenciálu neodráží ohodnocení výkonnosti starosty či zastupitelstva 

dané obce. Jak je popsáno výše, index obsahuje  téměř z poloviny své váhy dispoziční 

a kapacitní faktory, které mnohdy nejsou vedením obce vůbec ovlivnitelné (např. 

vzdálenost obce od regionálního centra, nezaměstnanost v okrese), jiné jsou ovlivnitelné 

pouze ve velmi dlouhém časovém horizontu přesahujícím mnohdy jedno volební období 

(občanská vybavenost, index stáří). Hodnota indexu sama o sobě ani neříká, zda je tato 

obec dobrá či špatná, zda je život v ní lehký nebo obtížný. 

Pomocí indexu rozvojového potenciálu dle představené metodiky můžeme porovnávat 

jednotlivé obce mezi sebou a můžeme říci, že tato obec má vyšší rozvojový potenciál 

než druhá. Při podrobnějším pohledu na složení indexu můžeme zjistit, na jakou 

oblast je nutné se v konkrétní obci zaměřit, aby se rozvojový potenciál dané obce 

zvýšil. Zda na budování infrastruktury, na pomoc při realizaci dotačních projektů, zda 

podpořit společenský živost v obci, pomoci starostovi s budováním sítě kontaktů, atd. 
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Toto využití indexu je jeho nejsilnější stránkou a na rozdíl od typologií venkova, které 

pracují se shluky obcí podobného charakteru na určitém území, vytvořený index 

rozvojového potenciálu ukazuje konkrétní disparity i mezi sousedními obcemi.  

Samozřejmě v praxi by bylo velmi obtížné realizovat konkrétní programy podpory 

pro každou obec individuálně a je tak možné zpětně na základě obdobných 

charakteristik obcí napříč jejich velikostní strukturou a geografickým umístěním 

vytvořit programy podpory pro typologicky blízké obce. 

Specifické otázky bude možné řešit u obcí, které se ocitnou na spodním okraji přehledu, 

tj. s nejnižšími hodnotami indexu rozvojového potenciálu a které budou dosahovat 

velmi nízkých hodnot u všech sledovaných charakteristik.  

Při využití tohoto metodického přístupu na větším vzorku dat je nutné především ověřit, 

zda jsou vhodně nastavena maxima a minima pro jednotlivé ukazatele. Vzhledem 

ke způsobu jak bylo 18 obcí vybíráno – byly hledány extrémní případy, na kterých 

budou jevy dobře pozorovatelné – je pravděpodobné, že hodnoty většiny ostatních obcí 

se budou pohybovat v rámci uvedeného rozpětí. Pokud se však v reprezentativním 

vzorku obcí vyskytne více jak 10 % obcí, které budou přesahovat uvedená maxima 

či nebudou dosahovat uvedených minim, bude nutné tyto hranice rozšířit. Obdobně, 

pokud více jak 90 % obcí nebude s velkou rezervou stanovených minim a maxim 

dosahovat, bude možné uvedený rozsah snížit. Znamenalo by to, že obce v mém výběru 

byly skutečně extrémy, které vybočují z normálního rozdělení. 

Při práci s ukázkovými hodnotami za 18 zkoumaných obcí (příloha 17.14) je nutné mít 

na paměti, že ne na všechny otázky všichni starostové obcí odpověděli. Při osobním 

rozhovoru bylo požadováno výrazně více informací, než bylo nakonec ve výsledném 

indexu rozvojového potenciálu využito. Ve fázi dotazování ještě nebylo zřejmé, který 

údaj bude využit a který nikoliv a starostům byla ponechána svoboda některé informace 

nesdělit. To však snižuje výslednou hodnotu indexu u takové obce, která v některém 

dílčím ukazateli nemá vyplněny všechny hodnoty (jedná se o dvě obce v tomto 

přehledu). Při případném srovnání těchto dat s daty za další obce, které by si případní 

další výzkumníci chtěli provést, je nutné použít stejnou časovou hladinu informací. 

Veškerá statistická data použitá v této klasifikaci jsou z roku 2010.  

Na přiloženém CD je k dispozici pro vlastní ověření dalšími autory vytvořená šablona 

pro výpočet indexu rozvojového potenciálu (IRP) v souboru MS Excell (soubor 

skala_IRP_vypocet.xlsx). Šablona je konstruována tak, aby bylo maximálně usnadněno 
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hromadné vkládání hodnot o dalších obcích a přitom docházelo k automatickému 

výpočtu dílčích ukazatelů a celého indexu
27

.  

V případě, že se metodický přístup představený v této práci ukáže jako vhodný pro další 

uplatnění, je možné tento aplikační prototyp dále rozvíjet do podoby nativní aplikace, 

která práci s porovnáváním rozvojového potenciálu jednotlivých obcí ještě více usnadní. 

 

10.5. Odpovědi na výzkumné otázky a cíle výzkumu, vyjádření 
k úvodním hypotézám 

10.5.1. Odpovědi na výzkumné otázky 

Na základě výše uvedených zjištění je možné formulovat odpovědi na položené 

výzkumné otázky. 

1. Čím jsou způsobeny rozdíly ve vývoji srovnatelných venkovských obcí? 

Tyto rozdíly jsou způsobeny jednak dispozičními faktory: geografické umístění obcí, 

dostupná občanská vybavenost (určité prvky vybavenosti nemusí být přímo v obci, 

ale musí být v dosažitelném blízkém okolí), dostupností zaměstnání zejména 

pro mladé vzdělané obyvatele a dále schopností obce (vedení obce i občanů) aktivně 

se o svůj rozvoj postarat. Aktivita obyvatel obce je výrazným prvkem, kterým 

se jednotlivé obce odlišují. Tato aktivita musí obzvláště u malých obcí vycházet 

od starosty, přičemž i starosta, který není pro tuto práci uvolněn na plný úvazek, může 

tuto činnost vykonávat na velmi vysoké úrovni. Občané se do života obce zapojují 

prostřednictvím formalizovaných občanských iniciativ, které bývají nositelem 

společenského života v obci a organizují různé společenské akce kulturního 

či sportovního rázu. V obcích rozvíjejících se je tato aktivita vyšší, než v obcích 

v útlumu. V obcích se standardně vyskytují sbory dobrovolných hasičů, myslivecká 

sdružení a nějaké sportovní oddíl (Sokol, TJ, apod.). V obcích rozvíjejících působí 

i další sdružení a iniciativy, např. Jezdecký oddíl, kulturní kroužek ochotnického 

divadla, sdružení zaměřené na rozvíjejení místních tradic, atd. 

Obce, ve kterých je bohatý spolkový a společenský život, jsou při existenci základní 

infrastruktury atraktivnější pro mladé rodiny. Přitom výše podílu mladých rodin 

na celkovém počtu obyvatel obce je pro rozvoj obce klíčová. Čím více mladých rodin, 

                                                 

27
 Veškeré údaje se vloží do odpovídajících sloupců na první listu s názvem „Vstup dat“ a pak 

se automaticky zobrazí na listu „IRP“ příslušné hodnoty za jednotlivé vložené obce. Pouze pokud bude 

srovnání prováděno za více než 100 obcí, je nutné rozkopírovat na jednotlivých listech předpřipravené 

vzorce na požadovaný počet řádků. 
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tím je obec akceschopnější, živější, existuje kupní síla pro nabídku služeb. Existence 

mateřské a základní školy je pro obec výhodou, ale i obce, ve kterých tato zařízení 

nejsou, ovšem jsou tato zaříení vhodně dopravně dostupná v blízkém okolí, se mohou 

úspěšně rozvíjet. 

Z infrastruktury, která se pro rozvoj obce jeví jako podstatná, je dostupnost stavebních 

parcel pro individuální výstavbu, případně dostupnost bytů. Samotný rozsah prvků 

občanské vybavenosti (kanalizace, vodovod, plyn, obchod, atd.) se odvíjí spíše 

od velikosti obce, než od toho, jestli se daná obec rozvíjí nebo je v útlumu. 

2. Je v  rozvíjejících se obcích vyšší úroveň sociálního kapitálu než v obcích 

stagnujících? 

Provedený výzkum naznačuje, že ano. Dílčí index sociálního kapitálu (průměr 

z ukazatelů 06 a 10) je vyšší u obcí rozvíjejících se. To je způsobeno tím, že v těchto 

obcích se koná více společenských akcí, kterých se účastní větší podíl obyvatel obce, 

působí zde více občanských sdružení, starosta takové obce více komunikuje, více 

se účastní jednání v záležitosti obce a usiluje i o vlastní odborný rozvoj. V těchto 

obcích je také vyšší volební účast. Větší jistotu odpovědi na tuto otázku může zajistit 

pouze ověření vytvořené metodiky na reprezentativním vzorku obcí. 

Z realizovaného výzkumu také vyplynulo, že sociální kapitál je pouze jedním 

z faktorů, které ovlivňují rozvojový potenciál obcí. Tento faktor nesmí být v praxi 

přeceňován, ale zároveň nesmí být ani podceňován. 

Ve vytvořené klasifikační stupnici, která má sloužit k měření rozvojového potenciálu 

obcí, je polovina indikátorů spojena se sociálním kapitálem.  

Důležitým zjištěním též je, že změna jednotlivých ukazatelů má velmi dlouhé zpoždění 

za konkrétními aktivitami, které vedou ke zvýšení rozvojového potenciálu obcí. 

Je nutné počítat se zpožděním v horizontu 5 – 10 let, tj. nad rámec jednoho volebního 

období. Např. v jedné ze zkoumaných obcí došlo před dvěma lety k výměně na pozici 

starosty, což vedlo k proměně atmosféry v obci. Nový starosta se mimo jiné aktivně 

účastní vzdělávacích aktivit a aktivně komunikuje. Občané začali být více informováni 

o dění v obci a začali se více zapojovat do společenského života v obci. Tato proměna 

se ale zatím neprojevila na sledovaných statistických ukazatelích. Dokáže ji ovšem 

zachytit vytvořený dílčí index „aktivita starosty“. 
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3. Jaké nástroje na měření sociálního kapitálu jsou pro úroveň malých obcí 

vhodné? 

Jedná se o nástroje na měření individuálního a kolektivního sociálního kapitálu 

využívající relativně snadno zjistitelných ukazatelů. Některá data je možné zjistit 

z veřejně dostupných databází (např. volební účast), jiné je nutné zjistit dotazníkovým 

šetřením v obci samotné. 

Jedním z vhodných ukazatelů pro zjištění individuálního sociálního kapitálu je sociální 

síť starosty, která je charakterizována počtem osob na jednotlivých mocenských 

pozicích, které starosta osobně zná a počet různých mocenských pozic, na kterých 

se tyto osoby nacházejí. Čím více osob starosta zná, tj. čím širší má svoji sociální síť, 

tím má vyšší sociální kapitál a předpoklady úspěšnějšího řešení problémů, se kterými 

se setkává. S rostoucím počtem známých osob roste podíl těch, kteří patří mezi blízké a 

přátele starosty. Vazby na tyto lidi jsou zpravidla silnější, což dále zvyšuje sociální 

kapitál. Vyšší diverzita sítě charakterizovaná vyšším počtem různých pozic, na kterých 

se známí starosty nacházejí, dále zvyšuje hodnotu individuálního sociálního kapitálu 

starosty. Tyto hodnoty jsou zjistitelné prostřednictvím relativně jednoduchého 

dotazníku generátoru pozic. Na základě zkušeností z dotazování 18 starostů různých 

obcí jsem mírně modifikoval používaný dotazník, viz příloha 17.11  

To, že mají starostové obcí rozvíjejích se svou sociální síť kontaktů širší 

a diverzifikovanější provedené šetření jednoznačně nepotvrdilo, byť omezený vzorek 

z 18 obcí naznačil, že by tomu tak mohlo být. U obcí v jihočeském kraji se počet 

známých osob starostů ze tří obcí stagnujících a tří obcí rozvíjejících lišil o řád
28

.  

Míru sociálního kapitálu starosty je možné zachytit též mírou jeho aktivity. Zajímá-li 

nás sociální kapitál související s rozvoje obce, jsou použitelné ukazatele o počtu 

odchozích telefonátů a e-mailů a počtu navštívených vzdělávacích aktivit. 

Pro měření kolektivního sociálního kapitálu se často používá počet OOS v regionu, 

pro který se sociální kapitál zjišťuje a počet členů v těchto organizacích. Vzhledem 

k poklesu zájmu obyvatel o závazné členství v organizacích, ke kterému globálně 

dochází v posledních desetiletích, je vhodné zohledňovat i neformální organizace 

a sympatizanty jednotlivých iniciativ, což je však metodicky mnohem hůře uchopitelné, 

než sledování hodnot na institucionalizované úrovni. Počet místních sdružení (OOS) 

                                                 

28
 U starostů obcí stagnujících v jihočeském kraji se jednalo o desítky známých osob, ktežo u starostů 

z obcí rozvíjejících se o stovky známých osob. 
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působících v katastru obce bývají zpravidla uvedeny na WWW stránkách obcí. 

Ve zkoumaném vzorku obcí platilo, že v obcích rozvíjejících se působil větší počet 

občanských sdružení než v obcích stagnujících. 

Kolektivní sociální kapitál je možné měřit též podílem obyvatel obce, kteří se za rok 

zúčastní alespoň jedné akce v obci. Tento údaj je nutné zjistit dotazováním u starosty 

obce, případně u vedoucích pracovníků jednotlivých pořádajících organizací. 

Pro minimalizaci chyby způsobené subjektivním pohledem respondenta by měl být 

tento údaj ověřovat z několika různých nezávislých zdrojů. (starosta, představitelé 

místních sdružení, sekretářka, vybraní místní občané) Čím více obyvatel se alespoň 

nějaké akce zúčastní, tím větší soudržnost obyvatel v obci bude a tím vyšším 

kolektivním sociálním kapitálem daná obec disponuje.  

Podobnou vypovídající schopnost má ukazatel množství společenských akcí v obci 

za rok, který doplňuje dva indikátory předchozí. Na rozdíl od předchozích indikátorů, 

jejichž hodnoty budou vždy stanovovány s určitou mírou kvalifikovaného odhadu, 

indikátor počtu akcí je možné velmi exaktně stanovit. 

Indikátor, který též vypovídá o hladině sociálního kapitálu v obci je celková 

upravenost obce. Aby tento indikátor měl požadovanou vypovídající hodnotu, je nutné 

vycházet při hodnocení vzhledu z jednotného etalonu a při stanovování konkrétních 

hodnot eliminovat ekonomický vliv regionu. Novější objekty neznamenají vyšší hladinu 

sociálního kapitálu. Ta je však charakteristická upraveností veřejných prostranství 

i zahrádek a soukromých objektů, které mohou být staršího data bez větších investic 

v posledních letech.  

4. V jakém poměru a rozsahu by mělo být sledování individuálního 

a kolektivního sociálního kapitálu? 

Individuálním sociálním kapitálem je v této souvislosti sociální kapitál starosty. 

Kolektivním sociálním kapitálem pak sociální kapitál samotné obce jako komunity 

lidí, kteří v dané samosprávné jednotce žijí. 

Ve vytvořeném rozvojovém indexu dva indikátory zachycují individuální sociální 

kapitál (08, 09) a tři indikátory kolektivní sociální kapitál (06, 07, 10). 

Individuální sociální kapitál starosty je zjišťován aktivitou komunikace starosty 

a mapováním sociální sítě starosty. Kolektivní sociální kapitál je zachycen volební 

účastí, indexem aktivita obyvatel, který sleduje počet místních OOS působících v obci, 

podíl obyvatel, kteří se za rok zúčastní alespoň jedné akce v obci, množství 
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společenských akcí v obci za rok. O kolektivním sociálním kapitálu částečně vypovídá 

také celková upravenost obce.  

5. Jakými opatřeními je možné ovlivnit úroveň sociálního kapitálu v malých 

obcích? 

Obecně je možné konstatovat, že všemi opatřeními, která povedou ke zvyšování hodnot 

výše uvedených indikátorů. Jako nejvhodnější se jeví podpora pořádání 

společenských akcí v obcích a podpora místních iniciativ. Ke zvýšení sociálního 

kapitálu přispívá také účast starostů na vzdělávacích a společenských akcích, které 

přinášejí potřebné informace, znalosti, inspiraci a vhodné kontakty. Může se jednat též 

o pravidelná setkávání starostů v regionu s kvalitním odborným a atraktivním 

společenským programem, pravidelné konzultační linky nebo i o komunikační kurzy.  

Při realizaci všech těchto aktivit je nutné mít na paměti dva základní rozměry sociálního 

kapitálu a to důvěra a reciprocita. Pokud podporované aktivity nebudou mít tento 

rozměr, samotný počet realizovaných aktivit sociální kapitál nezvýší. To je možné 

ilustrovat např. na vzdělávacích aktivitách starosty. I když účast starosty 

na vzdělávacích aktivitách má potenciál zvýšit jeho sociální kapitál, pokud se bude 

jednat o vzdělávací aktivity, kde starosta nepotká osoby, se kterými by mohl diskutovat 

o svých reálných problémech a ani obsah vzdělávání pro něj nebude přínosem, bude 

účast na takové akci spíše kontraproduktivní. Taková akce nepovede k budování důvěry 

ani nezaloží základ reciprocity. Zároveň je nutné snížit zbytečnou byrokratickou 

zátěž starostů, která je odvádí od budování vztahů nejen s obyvateli obce. Přes 140 

konkrétních námětů na zvyšování sociálního kapitálu je uvedeno v příloze 17.12. 

 

10.5.2. Naplnění cílů výzkumu 

Globálním cílem této práce bylo připravit teoreticky a empiricky podloženou metodiku, 

která bude využitelná při tvorbě, implementaci a hodnocení politik týkajících 

se venkova.  

Tato práce obsahuje velmi bohatý teoretický i praktický aparát odkrývající dosud 

relativně slabě probádanou oblast týkající se rozdílů mezi jednotlivými venkovskými 

obcemi. Prostřednictvím 18 případových studií doplněných o kvantitativní analýzy byla 

vytvořena metodika sloužící k porovnávání rozvojového potenciálu jednotlivých obcí. 

Specifickými cíli práce jsou vytvoření klasifikace venkovských obcí dle jejich 

rozvojového potenciálu, nalezení kvantitativních a kvalitativních ukazatelů, dle kterých 

mohou být jednotlivé obce do této stupnice zařazovány a ověření správného nastavení 
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této klasifikace na vybraném vzorku obcí. Předložená práce má též ukázat, jak mohou 

být dle této klasifikace politiky diverzifikované. 

Z poměrně bohatého datového aparátu vyplynulo, že pro rozvoj malých obcí je klíčová 

infrastruktura pro zajištění bydlení mladých rodin, dostupnost zaměstnání, společenská 

aktivita v obci a celková pozitivní atmosféra obce. Byly definovány ukazatele, 

dle kterých je možné relativně snadno tyto charakteristiky přímo či nepřímo měřit. 

Z deseti vybraných indikátorů, přičemž některé tyto indikátory jsou tvořeny více 

různými ukazateli, byl vytvořen index rozvojového potenciálu obce, který vytváří 

klasifikační stupnici obcí. Za využití tohoto indexu je možné diverzifikovat politiky 

rozvoje venkova, neboť jeho složení odkrývá aktuální slabiny konkrétní obce. Výhodou 

indexu je jeho průhlednost a to, že vypovídající hodnotu má jak výsledné číslo, 

tak i jednotlivé vnitřní hodnoty indexu. 

V praxi je nutné zaměřit se na obce s nejnižší hodnotou indexu a politiky zaměřit 

na ty oblasti, ve kterých dosahují vnitřní ukazatele nejslabších hodnot. Není totiž 

výjimkou, že obec s celkově nízkým indexem rozvojového potenciálu dosahuje 

v některé oblasti nadprůměrných hodnot a naopak.  

Obce s nejvyššími hodnotami indexu by měly být popularizovány, neboť je velmi 

pravděpodobné, že činnosti a způsob práce v těchto obcích budou inspirací pro stovky 

dalších obcí. Navíc veřejné uznání úspěchu je jedním z pozitivních impulzů, které 

pomáhají zvyšovat sounáležitost obyvatel se svou obcí. Tento efekt se projevuje u obcí, 

které zvítězily v některé z kategorií soutěže Vesnice roku. Na druhou stranu i u obcí 

s celkově velmi vysokou hodnotou indexu rozvojového potenciálu se může vyskytnout 

oblast, ve které taková obec dosahuje podprůměrných hodnot. To umožní lépe cílit 

dodatečné zdroje na segmenty, které přispějí k největšímu růstu rozvojového potenciálu 

obce a pomohou snižovat rozdíly mezi jednotlivými obcemi.  

Nástroj na klasifikaci venkovských obcí dle jejich rozvojového potenciálu je k dispozici 

na přiloženém CD ve formátu xls. Tato klasifikace využívá nalezených kvantitativních 

a kvalitativních ukazatelů, které jsou podrobněji popsány v kap. 10.4. Vytvořená 

klasifikace byla ověřena na vzorku 18 obcí, pro které byly vytvářeny případové studie, 

a u těchto obcí prokázala svoji funkčnost. 

 

10.5.3. Ověření úvodních hypotéz 

Jelikož převažující stránka tohoto výzkumu byla kvalitativního rázu, nebylo možné 

úvodní vytčené hypotézy zcela přesvědčivě potvrdit či vyvrátit. Úvodní formulace 
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hypotéz ale výrazně přispěla k přesnějšímu zacílení výzkumu. Zjištěné poznatky 

pomohly odkrýt pozadí jednotlivých hypotéz a umožnily některé hypotézy 

přeformulovat k testování v dalších výzkumech. 

H1: „Sociální kapitál je klíčovým faktorem, který umožňuje efektivní řešení 

problémů venkovských obcí.“ 

Po realizaci výzkumu se kloním k mírnější formulaci a věřím, že se podařilo shromáždit 

dostatek podkladů pro přeformulování této hypotézy na: „Sociální kapitál je jedním 

z faktorů, které zvyšují rozvojový potenciál malých obcí.“ Ve vytvořeném indexu 

rozvojového potenciálu obcí zastupují indikátory související se sociálním kapitálem 

polovinu ze všech použitých ukazatelů.  

H1.1: „Obce s vyšší hladinou sociálního kapitálu řeší své problémy rychleji 

než obce s nižší hladinou sociálního kapitálu.“ 

Byť samotné budování sociálního kapitálu je časově náročné a konkrétní výsledky 

v obcích se projevují až v horizontu let, pokud je sociální kapitál na dostatečné úrovni, 

je možné některé problémy skutečně řešit rychleji. Např. starostové obci získávají 

snadněji dobrovolníky na přípravu společenských událostí v obci, vědí, na koho 

se obrátit v případě nějakého problému, který dosud neřešili atd. Jsou však problémy, 

které ani s vysokou hladinou sociálního kapitálu není možné snadno řešit. Např. pokud 

obec nedisponuje vhodnými pozemky na individuální výstavbu, velmi těžko může 

zajistit větší příliv mladých lidí do obce. 

Ve zkoumaném vzorku 18 obcí platí, že v obcích rozvíjejících se, je převážně vyšší 

hladina sociálního kapitálu, než v obcích stagnujících. Ve čtyřech obcích stagnujících 

je vyšší hladina sociálního kapitálu, než ve třech
29

 zbývajících obcích rozvíjejících se. 

Přičemž dvě z těchto obcí sice dle zvolených kritérií odpovídají obcím stagnujícím, 

při bližším zkoumání ostatních charakteristik těchto obcí se však ukázalo, že se v nich 

problémy daří řešit obdobným způsobem jako v obcích rozvíjejících. I když 

v posledních deseti letech došlo k absolutnímu úbytku obyvatel v těchto obcích, celkový 

demografický trend ukazuje, že negativní vývoj se v posledních letech podařilo zastavit. 

U dvou obcí z kategorie rozvíjejících se, u kterých vyšla celková hladina sociálního 

                                                 

29
 V jedné z těchto obcí se i přes četné opakované pokusy nepodařilo schůzku se starostou domluvit a 

nepodařilo se potřebná data získat ani jiným způsobem. Celkový nízky index rozvojového potenciálu 

u této obce z kategorie rozvíjejících je tedy způsoben nevyplněním potřebných dat, nikoliv nízkou úrovní 

zjištěných hodnot. 
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kapitálu nižší, než ve čtyřech obcích z kategorie stagnujících, se může jednat spíše 

o metodickou chybu získávání dat, než o to, že by v těchto obcích byla skutečně tak 

nízká hladina sociálního kapitálu. V jednom případě je dosaženo nízké hodnoty, protože 

starosta odmítl na otázku odpovědět, což mu způsob dotazování umožnil, nicméně 

v ukazateli pak chybí odpovídající hodnota vstupující do celkového indexu, ve druhém 

případě starosta uvedl oproti starostům z ostatních obcí velice nízké hodnoty u počtu 

známých, což naznačuje jiné pochopení zadání. Na základě těchto zkušeností jsem 

upravil formulace pro dotazování na tyto informace, aby k podobné nejasnosti 

při masivnějším způsobu dotazování byly minimalizovány, viz příloha 17.11.  

I přes tyto drobné diskrepance můžeme s určitou mírou opatrnosti tvrdit, že vyšší 

sociální kapitál je konkurenční výhodou, která obcím umožňuje lépe řešit lokální 

problémy. 

Realizovaný výzkum a vytvořená metodika vytváří podmínky pro testování původně 

vytčené hypotézy H1.1. Po aplikaci klasifikace na reprezentativní výběr obcí je možné 

vytvořit dvě skupiny obcí a to jednu, která má vyšší hladinu sociálního kapitálu 

(ukazatele 06 až 10) a ty, které v těchto ukazatelích mají výrazně nižší hodnoty. Pokud 

budou tyto skupiny vytvářeny náhodným výběrem, budeme moci, porovnáním rychlosti 

s jakou je v těchto skupinách obcí řešen jeden konkrétní obdobný problém, nebo 

několik takových problémů, hypotézu H1.1 statisticky průkazným způsobem potvrdit 

nebo vyvrátit. Řešený problém je možné nastolit formou experimentu. Např. zadat 

těmto obcím „umělý“ problém/problémy a sledovat jakým způsobem a jak rychle jej 

budou řešit nebo je možné využít nějaký problém, který nastal v minulosti a u kterého 

je možné dohledat, kdy vznikl a v jakém časovém horizontu byl vyřešen. Může 

se jednat např. o opatření jak do obce přivést nebo v ní udržet mladé rodiny, vybudování 

či rušení nějaké služby občanské vybavenosti nebo méně komplexní problém 

rozhodnutí o podání žádosti o dotaci a následné realizaci většího investičního projektu. 

Byť se nebude jednat o metodicky a časově snadno proveditelný experiment, jeho 

výsledky mohou dát jednoznačnou odpověď na výše položenou hypotézu. 

H1.2: „Obce s vyšší hladinou sociálního kapitálu řeší své problémy s nižšími 

finančními náklady než obce s nižší hladinou sociálního kapitálu.“ 

V obcích s vyšší hladinou sociálního kapitálu se řada činností řeší formou 

dobrovolnické práce a svépomocí, což by vedlo k potvrzení této hypotézy. V praxi 

se však jedná spíše o to, že v obcích s vyšší hladinou společenského kapitálu je větší 

počet společenských akcí, na jejichž přípravě se podílí větší počet dobrovolníků. 
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Realizace investičních a jiných rozsáhlejších aktivit je vzhledem k bezpečnostním 

předpisům a zákonu o veřejných zakázkách vykonávána ve všech obcích s obdobnými 

finančními náklady. 

Přínosem vyšší hladiny sociálního kapitálu je to, že se v obci realizují pouze takové 

akce, o které je zájem, na kterých se daná komunita shodne a je tak minimalizováno 

riziko „zbytečných“ investic, které vznikají administrativním rozhodnutím či pouhou 

vůlí starosty. To v globálním měřítku může vést k významné úspoře finančních 

prostředků. 

Potvrzení či vyvrácení této hypotézy na statisticky významné úrovni by zajistila 

realizace experimentu popsaného u předchozí hypotézy. Za účelem falsifikace této 

hypotézy by bylo nutné do experimentu zahrnout sledování i finanční stránky řešení 

problému. Může se jednat o podíl dobrovolníků, kteří se budou podílet na řešení 

problému, způsob a okruh výběru specialistů, náklady na tyto externí dodavatele. 

Hypotéza 1.2 by byla potvrzena, kdyby v případě větší sociální sítě starosty byly 

některé konzultace poskytovány zdarma či pouze za režijní cenu, což by muselo přispět 

k efektivnějšímu zacílení způsobu řešení problému. Realizované srovnání může potvrdit 

(nebo vyvrátit), že v těch obcích, kde je sociální síť slabá, budou najímány neosvědčené 

firmy, kde fakturované náklady nebudou odpovídat kvalitě odvedené práce, atd. 

H2: „V obcích s nízkým sociálním kapitálem by měly být primárně realizovány 

aktivity posilující sociální kapitál a až následně pak projekty většího investičního 

charakteru.“ 

V rámci výzkumu bylo zjištěno, že obce s vyšší hladinou sociálního kapitálu jsou 

atraktivnější pro nové obyvatele. Proto je opodstatněné do posílení sociálního kapitálu 

investovat. Může se jednat o podporu spolkového a společenského života v obcích, 

jakož i vytvoření takových podmínek pro starosty obcí, které jim pomohou zlepšit 

komunikační úroveň.  

Existují však určité nezbytné časově náročné projekty, které je vhodné realizovat 

i v případě, že stávající hladina sociálního kapitálu není na nejvyšší úrovni. Může 

se jednat např. o budování kanalizace v obci, pro jejíž rozvoj je tato kanalizace na 

základě provedených analýz nezbytná. Nebo zainvestování pozemků pro bytovou 

výstavbu v obci, která splňuje základní podmínky pro svůj rozvoj, atd. 

Jelikož poznatky z 18 zkoumaných obcí potvrdily, že vyšší sociální kapitál zlepšuje 

celkovou atmosféru v obci a tím zvyšuje kvalitu života obyvatel, je opodstatněné 
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usilovat o realizaci aktivit posilující sociální kapitál zejména v těch obcích, ve kterých 

bylo prostřednictvím ukazatelů 06 až 10 odhaleno, že v nich je sociální kapitál nízký. 

V těch případech, kdy je v obci nízká hladina sociálního kapitálu a realizace větších 

investičních projektů nesnese odkladu, je vhodné realizovat opatření na zvýšení 

sociálního kapitálu zároveň s přípravou a realizací takového investičního projektu.  

Výše uvedenou hypotézu ve znění, jak byla původně zformulována, musíme 

zamítnout. V praxi není reálné realizovat nezbytné investiční projekty až při určité 

hladině sociálního kapitálu, v současné době se tak neděje a výzkum neprokázal, že by 

to v nějaké obci byl zásadní problém. Na druhou stranu, význam sociálního kapitálu 

pro rozvoj obcí byl potvrzen, a proto pro další zkoumání navrhuji testovat mírně 

modifikovanou hypotézu: „Aktivity přispívající k budování sociálního kapitálu v obci 

zvyšují rozvojový potenciál obcí.“ Tuto hypotézu bude možné testovat také za využití 

vytvořené metodiky na měření rozvojového potenciálu obcí, poté, co další autoři 

potvrdí, že tato metodika dává relevantní výsledky. Bude pak možné opět porovnat dvě 

skupiny obcí, v jedné skupině budou v určitém časovém období realizovány konkrétní 

aktivity na posílení sociálního kapitálu a ve druhých nikoliv. Pokud se po ukončení 

experimentu index rozvojového potenciálu zvýší významně více u skupiny, kde byla 

prováděná cílená intervence, oproti skupině bez intervence, bude zřejmé, že realizace 

aktivit na budování sociálního kapitálu zvyšuje rozvojový potenciál obcí. 
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11. Diskuse 

Předložená práce přináší určité inovativní přístupy, což přirozeně vyvolává řadu otázek. 

Měřit sociální kapitál a rozvojový potenciál obcí, případně regionů, se pokouší i jiní 

autoři. (Např. JÁNSKÝ, VÁLEKOVÁ 2012, MEDERLY, TOPERCER, NOVÁČEK 

2004, BERNARD 2012) Společným prvkem těchto výzkumů je zaměření 

na kvantitativní statistickou analýzu, na základě které byly hledány vypovídající 

ukazatele a případně též tvořen index rozvojového potenciálu, viz JÁNSKÝ, 

VÁLEKOVÁ 2012. Můj přístup byl opačný. Vhodné ukazatele na měření sociálního 

kapitálu a rozvojového potenciálu obcí jsem nehledal statistickým srovnáváním různých 

charakteristik dostupných za všechny obce v ČR, ale snažil jsem se zkoumáním 

relativně malého počtu obcí objevit faktory, které mají největší vliv na jejich rozvoj. 

Tímto zkoumáním jsem se snažil odhalit i souvislosti a synergické efekty jednotlivých 

faktorů. Do té míry, do jaké to bylo na základě dostupnosti dat možné, jsem také 

některé statistické analýzy provedl, ale nešel jsem a ani nemohl jít do takové hloubky 

jako ostatní autoři. Tento přístup je možné považovat za silnou, ale zároveň i slabší 

stránku tohoto výzkumu. Tato práce pojmenovává konkrétní ukazatele vygenerované 

formou zdola „bottom up“, na které by se mělo zaměřit další ověření (zejména 

statistické analýzy jako faktorová analýza a ověření korelačních nezávislostí všech 

ukazatelů v indexu). 

I když byl výběr jednotlivých indikátorů tvořen maximálně sofistikovaným 

způsobem, na základě předem daných kritérií, je nutné přiznat, že vzhledem 

k použitým převážně kvalitativním výzkumným metodám hrála určitou roli též intuice 

a odborný odhad autora. To se projevuje především u nastavení koeficientů 

na přepočty zohledňující velikosti obcí. Tyto koeficienty byly vytvořeny na základě 

kvalifikovaného odhadu a porovnáním vývoje upravených hodnot při různě velkých 

koeficientech na vzorku 18 zkoumaných obcí. Že není využití koeficinetů stanovených 

na základě kvalifikovaného odhadu v rámci vytvářeného indexu ve výzkumné praxi nic 

neobvyklého potvrzuje i index rozvojového potenciálu sestavený doc. Jánským, který 

u dílčích indexů používá též kvalifikovaným odhadem zvolené koeficienty. (JÁNSKÝ, 

VÁLEKOVÁ 2012) Přesto se může na základě zpracování většího objemu dat ukázat 

jako vhodné tyto koeficienty upravit. 

Diskutabilní může být i zjišťování hodnot pro některé ukazatele. Během realizace 

výzkumu jsem silně zvažoval, jakou techniku zvolit pro zjišťování důvěry, která 
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je považována za jeden za základních rysů sociálního kapitálu. (COLEMAN 1990, 

GHULAM 2003) Neexistuje jednoznačný názor na to, jak tuto důvěru měřit a zda 

výsledky těch, kteří ji měří, jsou relevantní. (ARNEIL 2006) Někteří autoři by jistě 

vznesli námitku, že můj výzkum limituje, že důvěra byla zjišťována pouze u starosty 

respektive místostarosty, kteří logicky budou tyto údaje spíše nadhodnocovat. Jako 

jediný validní způsob zjišťování důvěry v obci by někteří považovali reprezentativní 

dotazníkové šetření mezi obyvateli příslušné obce. V praxi, při využití vytvořené 

metodiky ve všech malých obcích v ČR, k čemuž tato práce směřuje, by však byl 

takový metodický postup nerealizovatelný, respektive by byl realizovatelný pouze 

s vysokými náklady, které by neodpovídaly hodnotě takto získané informace. Jelikož 

ve všech sledovaných obcích byl dotazován starosta (většinou i s místostarostou 

a v některých obcích byli přítomni i další členové zastupitelstva nebo pracovníci úřadu) 

systémové zkreslení by bylo ve všech případech obdobné, což při využití výsledků 

na porovnávání obcí mezi sebou celkové závěry zásadně neovlivní. Tento předpoklad 

potvrzuje i skutečnost, že zjištěná hodnota důvěry a atmosféry v obci byla ve všech 

sledovaných obcích téměř stejná. Je dost pravděpodobné, že k podobnému výsledku by 

se došlo i u reprezentativního vzorku občanů, ovšem při vynaložení řádově 

několikanásobně vyšších nákladů.  

Při rozhovorech se starosty obcí, kterých jsem se dotazoval přímo na důvěru ve členy 

zastupitelstva hodnocené na škále 1 až 4, se objevila zajímavá možnost inverzního 

přístupu k této otázce. Neptat se na míru důvěru, ale na počet osob, kterým nedůvěřuji. 

Musíme zároveň znát velikost celku, ze kterého tyto osoby s malou důvěrou pocházejí 

a poté bude možné vypočívat, o jak velkou část z celku se jedná. Porovnáním těchto 

poměrů ve zkoumaných jednotkách pak můžeme zjistit, kde jsou skupiny, kterým nelze 

důvěřovat menší a kde větší. Tj. kde panuje vyšší míra důvěry a soudržnosti. Byť i tento 

přístup má jistě svá omezení, mohl by poskytnout přesnější údaje, neboť vymezení 

„nedůvěry“ je pro tazatele snazší, než vymezení důvěry. Já jsem neměl možnost tento 

nový přístup ve svém výzkumu ověřit, ale při dalším podobném výzkumu zvážím jeho 

uplatnění. 

Další možnou námitkou na můj metodický přístup by mohlo být, že zjištěná vyšší 

aktivita starostů u obcí rozvíjejících se je způsobena právě tím, že se toho 

v rozvíjejících se obcích více děje, tj. že se jedná o důsledek nikoliv o příčinu. Jinými 

slovy, tím, že budeme starosty podporovat v tom, aby se účastnili krajských a národních 

aktivit, kde mohou získat kontakty, nápady, informace, které pak uplatní ve své obci, 
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nemusí k vyššímu rozvoji takové obce vést, protože rozhodující roli hrají jiné vlivy. 

Pokud budou takové „jiné“ vlivy vhodně využity, starosta takové obce se pak bude 

podobných aktivit účastnit přirozeně, bez nutnosti nějaké zvláštní podpory. Jedná se 

o klasickou otázku, co je v problematice venkovských obcí příčinnou a co důsledkem 

problémů. Že není tato hranice jednoznačná vyplývá již ze stromů problémů 

(viz kap.5.6.1), které ukazují, že příčiny a důsledky jednotlivých problémů 

se spirálovým efektem vzájemně podporují.  

Jak vyplynulo z osobních rozhovorů se starosty obcí, je zřejmé, že ti, kteří jsou 

aktivnější, jsou aktivnější ze své podstaty, osobnosti, zájmu. Jedná se o charakteristiky 

exaktně těžko zachytitelné, ale které se během hodinového rozhovoru zřetelně projevily. 

Spíše se tedy kloním k názoru, že vyšší aktivita starostů je zároveň příčinou i důsledkem 

rozvoje dané obce a teorie sociálního kapitálu se zde v praxi uplatňuje. Pokud budou 

starostům vytvořeny podmínky, aby se mohli zúčastňovat aktivit, kde bude docházet 

ke konstruktivní výměně informací, kde se budou střetávat s inspirujícími a v jejich obci 

proveditelnými nápady a to v konkrétní, snadno přenositelné rovině, ve střednědobém 

horizontu se to projeví ve zlepšení kvality života obyvatel obce. Je nutné starosty též 

motivovat a vysvětlovat jim přínos takových aktivit, aby se jich neúčastnili s odporem 

nebo z donucení, protože pak by účast na takové akci byla kontraprodukitvní. 

To znamená, že je nutné pečlivě zvažovat akce, které budou starostům doporučovány. 

V jiných oblastech veřejných politik můžeme pozorovat negativní důsledky původně 

pozitivně myšlených snah. Např. nutnost akreditovaného vzdělávání pro pracovníky 

sociálních služeb se snahou zajistit vyšší kvalitu poskytovaných služeb. V praxi je však 

řada akreditovaných kurzů pro poskytovatele služeb nepřínosná, účast je pouze formální 

a ke zkvalitnění poskytovaných služeb nevede. (BAREŠ a kol. 2012) 

Pro měření aktivity starostů jsem využil počet odchozích telefonátů a e-mailů starosty 

obce. V obcích, které dle mnou zvolených kritérií spadaly do kategorie rozvíjejících se, 

starostové telefonují a mailují více. Je otázkou, zda by nebyla snáze porovnatelná 

celková výše měsíční útraty za telefon, která však může být zkreslena různými tarify 

v různých obcích u různých telefonních operátorů nebo počtem provolaných minut. 

Jedná se však o údaj, který se svým charakterem od počtu odchozích telefonátů příliš 

neliší. Nedostatkem srovnávání počtu provolaných minut může být, že výsledná 

hodnota může být zkreslena osobnostmi starostů, kdy někteří mluví stručně a krátce, jiní 

dlouze a rozvláčně. Obecně by dle teorie sociálního kapitálu mělo platit, že v obcích, 

kde se více telefonuje, je vyšší sociální kapitál a tím i vyšší předpoklad rozvoje. 
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Frekvenci těchto telefonátů, respektive e-mailů proto považuji za vhodný vypovídající 

ukazatel. 

Zjištěné výsledky v ukazateli sítě starostů ukázaly, že při použití generátoru pozic 

je nutné respondenty jasně instruovat, z jakého okruhu mají počet známých 

uvádět. Velký rozptyl hodnot u jednotlivých obcí v mém výzkumu naznačuje, 

že někteří starostové započítávali do okruhu známých širší okruh osob, než jiní 

starostové. Během rozhovorů se tato diskrepance neobjevila, neboť starostové tuto 

tabulku vyplňovali samostatně a neprojevovali pochybnosti o tom, které osoby 

za známé považovat. Nicméně v upraveném dotazníku (viz příloha 17.11) pro další 

případná obdobná šetření jsem formulace výrazněji zkonkretizoval, což by mělo přispět 

k lepšímu porozumění předmětu zjišťování.  

Z poznatků v jednotlivých obcích vyplynulo, že na rozvoj obce, zejména na příliv 

nových občanů, má zásadní vliv dostupnost parcel pro individuální výstavbu. 

Kde tyto parcely jsou, počet obyvatel narůstá, kde nejsou, počet obyvatel stagnuje, 

případně klesá. Hromadně zjistit počet dostupných parcel v obci není jednoduché. 

Relevantní informaci je možné zjistit pouze dotazováním na konkrétním obecním úřadě. 

Navíc pro zachycení dlouhodobého potenciálu, nikoliv pouze aktuálního stavu, by bylo 

nutné zjistit nejen údaje o aktuálně zasíťovaných a k výstavbě připravených parcelách, 

ale i počet vážných zájemců o tyto parcely a možnosti obce zajistit další stavební 

parcely v případě, že stávající parcely budou rozprodány zájemcům. To využití tohoto 

ukazatele dále komplikuje. Relativně snadno zjistitelné je přidělení podpory z programu 

MMR „Podpora bydlení“. Omezením této hodnoty je ovšem to, že se sice dozvíme, zda 

obec čerpala tuto dotaci v posledních několika letech a vytvořila tak nové prostory 

pro bydlení, ale to nám nic neříká o potenciálu do budoucna, za jak dlouho budou tyto 

nové byty obsazeny, a zda v obci existuje prostor pro budování dalších bytů. Podobnou 

informaci mohou poskytnout každoročně zjišťované údaje z ČSÚ o počtu dokončených 

bytů celkem a počtu dokončených bytů v rodinných domech. Tj. dozvíme se pouze 

minulý stav, nikoliv výhled – potenciál – do budoucna. Jelikož byla regresní analýzou 

nalezená vzájemná korelace mezi počtem dokončených bytů a občanskou vybaveností, 

použil jsem do výsledného indexu relativně snadno zjistitelný ukazatel rozsahu 

občanské vybavenosti v obci. Existují argumenty pro úvahu, že čím je v obci rozsáhlejší 

občanská vybavenost, tím větší je pravděpodobnost, že v obci budou i parcely 

pro individuální výstavbu. Navíc rozvoj v této práci nevnímám jako pouhý nárůst 

počtu obyvatel v obci. Byť toto hledisko bylo uplatněno při výběru obcí 
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do zkoumaného vzorku, není již zahrnuto ve výsledném rozvojovém indexu. I z tohoto 

důvodu se jeví ukazatel občanské vybavenosti jako vhodnější, než obtížně zjistitelný 

počet parcel pro individuální výstavbu. Je zřejmé, že v obci, která disponuje širší 

občanskou vybaveností, je vyšší kvalita života, kterou považuji za důležitý prvek 

rozvojového potenciálu.  

Za další zvážení stojí i celkové složení ukazatele občanské vybavenosti. Např. zda 

by měla být pod občanskou vybavenost zahrnuta policejní stanice a zda je vhodné jako 

samostatné prvky zařadit existenci autobusového a vlakového spojení. Na konci 

výzkumu vyvstala otázka, zda do tohoto ukazatele (02) neměla být zahrnuta existence 

restauračního zařízení jako určité platformy pro rozvíjení sociálního kapitálu. Z žádné 

ze zkoumaných obcí během rozhovoru se starostou nevyplynulo, že by existence 

restauračního zařízení (hospody) byla pro rozvoj obce klíčová, nebo že by v tomto 

zařízení probíhaly pro obec zásadní momenty. Pouze v některých obcích zaznělo, 

že pořádání zasedání zastupitelstva v restauračním zařízení má pozitivní vliv na účast 

občanů na jednání. Pokud by mělo být zahrnuto do indexu restaurační zařízení, pak by 

jistě měla být zahrnuta i místní knihovna. Existence knihovny byla v rámci případových 

studií sledována a bylo zjištěno, že jsou obce, kde je místní knihovna pořadatelem 

významného počtu společenských akcí. Na druhou stranu není vhodné počet 

sledovaných charakteristik příliš rozšiřovat. Celkový počet deseti prvků občanské 

vybavenosti považuji za optimální a doporučuji tento počet i při případné úpravě 

ve sledovaných prvních, zachovat. 

Z porovnání výsledných hodnot vytvořeného indexu vyplynulo mimo jiné, že při 

čerpání dotací jsou aktivnější především ty rozvinutější obce. Tím dotace spíše 

prohlubují rozdíly mezi jednotlivými obcemi, než aby je vyrovnávaly, což je zcela 

opačný dopad, než deklarovaný cíl politiky soudržnosti, pod kterým jsou dotační 

prostředky do regionů směrovány. Tento jev si zaslouží vlastní podrobnější analýzu, 

jejíž výsledky by měly být zohledněny při přidělování dotací, kde by měly být 

preferovány nikoliv obce, které mají již zkušenosti s realizací projektů, jak je to 

ve stávajícím programovém období, ale ty, které prokáží potřebnost zamýšleného 

projektu pro celkový rozvoj obce. Jako jeden z faktorů pro potvrzení potřebnosti 

projektu může sloužit i v této práci představený index rozvojového potenciálu obce. 

Např. pokud celkový relativně vysoký index vykazuje nízkých hodnot v aktivitě 

obyvatel, je reálné předpokládat, že dobře připravený projekt směřující do podpory 

společenského života obce přispěje k nastartování dlouhodobých trendů vedoucích 
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k větší soudržnosti občanů. Nebo pokud bude obec vykazovat malých hodnot v oblasti 

občanské vybavenosti, přitom v dalších indikátorech bude mít hodnoty nadprůměrné, 

je zřejmé, že projekt do posílení občanské vybavenosti odpovídající počtu obyvatel 

obce a splňující základní ekonomickou efektivnost bude dobře mířeným projektem. 

V metodické části práce uvádím existenci určitých omezení způsobených výběrem obcí, 

jejichž zkoumáním jsem došel k uvedeným závěrům. Je možné, že při porovnání hodnot 

IRP obcí z různých krajů se projeví regionální rozdíly v úrovni jednotlivých ukazatelů. 

U zkoumaných obcí se tento rozdíl projevil u volební účasti, kdy u obcí Kraje Vysočina 

byla volební účast vyšší než u obcí z ostatních krajů. V dalších meziregionálních 

analýzách je nutné ověřit, zda pro porovnávání obcí napříč celou ČR nebude nutné 

kromě koeficientů zohledňujících velikosti obcí zavést i koeficienty zohledňující 

rozdílné regionální hladiny hodnot. Podobně může být nutné, při rozšíření klasifikace 

na všechny typy venkovů, pomocí koeficientů vyrovnat rozdílné výchozí podmínky 

jednotlivých typů obcí. Např. obce v zázemí velkých měst mají lepší přístup 

k infrastruktuře, než obce spadající do tzv. vnitřní periferie. Je vliv blízkého města tak 

silný, že by měl být u takových obcí ukazatel občanské vybavenosti zvláštním 

koeficientem adekvátně ponížen? Na tyto otázky bude možné odpovědět 

až po provedení podrobných analýz na větším objemu dat.  
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12. Závěr 

Předložená práce měla vytčen poměrně ambiciózní cíl a to vytvořit klasifikaci 

venkovských obcí dle jejich rozvojového potenciálu, která by byla využitelná 

při uplatňování regionální politiky. 

Za využití několika teoretických konceptů, zejména teorie sociálního kapitálu, bylo 

prostřednictvím 18 rozsáhlých případových studií zkoumáno celkem sto různých 

charakteristik. Díky srovnávání protikladů – obcí rozvíjejích se a obcí stagnujících – 

a výskytu hodnot jednotlivých ukazatelů u těchto dvou kategorií obcí ve třech různých 

krajích bylo postupně vybráno 10 ukazatelů, ze kterých byl vytvořen index rozvojového 

potenciálu obcí. Z těchto 10 ukazatelů jich je pět tvořeno dílčím indexem, který 

je složen z několika dalších ukazatelů. Celkem je tak využito 19 ukazatelů. 

Ověření vytvořeného indexu na zkoumaném vzorku 18 obcí ukázalo, že tento index 

je mnohem citlivější než původní hrubá kritéria, dle kterých byly vybírány obce 

rozvíjející se a obce stagnující. Některé z obcí, se kterými bylo pracováno jako s obcemi 

stagnujícími, vykazují vyšší hodnotu rozvojového potenciálu, než některé obce, které 

byly původně vybrány jako rozvojové. Detailní informace o jednotlivých zkoumaných 

obcích však ukazují, že výsledná hodnota indexu a jeho dílčí ukazatele skutečně lépe 

vystihují skutečnou charakteristiku těchto obcí. Např. některé obce byly označeny jako 

stagnující z důvodu úbytku obyvatel v posledních 10 letech a neúčasti v soutěži Vesnice 

roku. Při osobní návštěvě obce a rozhovoru se starostou se ukázalo, že do soutěže 

se obec nezapojila z jiných důvodů než z obavy, že by se dobře neumístila, a i když 

v obci skutečně došlo za posledních deset let k absolutnímu úbytku počtu obyvatel, 

tento pokles se v posledních letech zastavil, v obci existuje bohatý spolkový život, 

obyvatelé se zapojují do života obce, starosta je aktivní a obec čerpá dotace 

na rozvojové projekty. Nejedná se tedy o obec útlumovou, jak správně vytvořený index 

odhalil. Jednotlivé dílčí ukazatele navíc odkryly slabé a silné stránky těchto obcí. 

Skladba indexu dobře ukazuje, ve kterých oblastech má konkrétní obec největší 

nedostatek a ve které naopak dosahuje nadprůměrných hodnot. Byť obec dosahuje vyšší 

hodnoty rozvojového potenciálu než jiná obec, může v některé z oblastí vykazovat 

výrazně horší hodnoty než obec, která má celkový rozvojový potenciál nižší. Zachycení 

těchto specifik bylo záměrem při vytváření indexu rozvojového potenciálu. Takováto 

vlastnost výsledného indexu umožňuje přesně cílit programy podpory na konkrétní 
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obce. V některých obcích podporovat spíše investiční projekty, v jiných spíše projekty 

„měkkého“ rázu. 

V kapitole 10.5.1 jsou uvedeny odpovědi na výzkumné otázky, které byly všechny 

realizovaným výzkumem zodpovězeny. 

Potvrzení či vyvrácení hypotéz se ukázalo jako komplikovanější. Je nutné konstatovat, 

že úvodní hypotézy byly potvrzeny pouze částečně a to zejména z toho důvodu, že byť 

výzkum obsahoval kvantitativní prvky, převažovaly kvalitativní metody, které 

neumožňují statisticky průkazné potvrzení či vyvrácení hypotéz. (REICHEL 2009) 

Kvalitativní výzkum ale umožňuje porozumět zkoumanému jevu a pomáhá vytvořit 

jeho komplexní obraz. To provedený výzkum naplnil, což opravňuje k mírné úpravě 

formulace některých hypotéz a dává hlubší porozumění významu ostatních. Pro další 

testování považuji po provedeném výzkumu za vhodnější formulaci hlavní hypotézy H1 

následující znění: „Sociální kapitál je jedním z faktorů, které zvyšují rozvojový 

potenciál malých obcí.“ Indikátory sociálního kapitálu tvoří polovinu ukazatelů 

ve mnou vytvořeném indexu rozvojového potenciálu obcí a na jejich základě byl 

vytvořen index sociálního kapitálu obcí (ISK). Provedený výzkum vytvořil podmínky 

pro kvantitativní testování dílčích hypotéz H1.1 a H1.2., návrh možného metodického 

postupu takového testování uvádím v kap. 10.5.3.  

K hypotéze H2 výzkum ukázal, že není vždy reálné investovat do rozvoje sociálního 

kapitálu a až poté realizovat větší investiční projekty. Na místo původní hypotézy H2 

by pro další testování mohla být použita hypotéza: „Aktivity přispívající k budování 

sociálního kapitálu v obci zvyšují rozvojový potenciál obcí.“. Některé z opatření 

na posílení sociálního kapitálu jsou uvedeny v příloze 17.12. 

Poměrně rozsáhlý výzkum převážně kvalitativního charakteru s využitím 

kvantitativních analýz ukázal jednu z cest, kterou je možné při podpoře venkova jít. 

Aby byl postup po této cestě bezpečný, je nutné v následných výzkumech vytvořenou 

metodiku prověřit na výrazně větším objemu dat. 
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13. Resume 

Problematika venkovských obcí se v ČR týká cca 5,8 tisíce obcí, tj. 93 % všech obcí 

v ČR, které pokrývají více než tři čtvrtiny území ČR, a ve kterých žije přes 3 mil. 

obyvatel, tj. více než třetina celkové populace ČR. Přesto, že existuje shoda, že venkov 

se potýká s řadou problémů, které ovlivňují životy tak velkého počtu lidí na tak velkém 

území, není tomuto tématu stále věnována adekvátní pozornost. To potvrzuje 

skutečnost, že v ČR dosud není přijata jednoznačná definice venkova a že řešení 

problematiky venkova není prioritou programů politických stran. 

Naléhavost řešení problémů se však v posledních letech stupňuje, s čímž souvisí 

i množství vědeckých týmů, které usilují o sofistikovaný popis problémů, se kterými 

se venkovské obce potýkají. Jsou definovány různé typologie venkovů, jsou hledány 

řešení jak vyrovnávat objektivními metodami nalezené disparity mezi různými 

oblastmi, existují snahy jak měřit rozvojový potenciál obcí.  

Předložená práce se řadí k těmto iniciativám a smíšenými výzkumnými metodami 

za využití především případových studií z 18 malých obcí nacházejících se ve třech 

různých krajích ČR bylo nalezeno 10 ukazatelů, které se jeví jako vypovídající 

o rozvojovém potenciálu konkrétních obcí. Z těchto ukazatelů
30

 byl vytvořen index 

rozvojového potenciálu obci (IRP). Ověření vytvořeného indexu na 18 obcích 

z případových studií naznačuje, že celková hodnota indexu i jednotlivé hodnoty 

10 samostatných ukazatelů věrně popisují aktuální stav obcí v  oblastech klíčových 

pro jejich rozvoj. Porovnáním jednotlivých obcí dle celkového indexu (IRP) můžeme 

určit, která obec má vyšší a která nižší rozvojový potenciál. Na základě hodnot 

jednotlivých ukazatelů je pak možné diverzifikovat konkrétní politiky na míru 

konkrétním obcím. V jedné obci může být nutné podpořit spolkový život, v sousední 

obci stejné velikosti bude naopak nutné investovat do infrastruktury občanské 

vybavenosti, v další obci pak pomoci starostovi rozšířit jeho sociální síť kontaktů.  

Při výzkumu byla využita především teorie sociálního kapitálu, která společně 

s empirickými daty pomohla definovat pět ukazatelů v rámci celého IRP, které popisují 

jak individuální, tak kolektivní sociální kapitál a dohromady tvoří index sociálního 

kapitálu obcí (ISK).   

                                                 

30
 Některé z těchto ukazatelů jsou složeny z více dílčích indikátorů a je tak celkem pracováno 

s 19 indikátory. 
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14. Summary 

The issue of rural areas in the Czech Republic concerns about 5,800 municipalities, 

what is 93 % of all municipalities in the CR. These municipalities cover more than 

three-quarters of the CR territory where live over 3 million inhabitants, more than one 

third of the total population of the CR. Although there is consensus that the countryside 

faces a lot of problems which affect the lives of many people on a large territory, 

the adequate attention to this topic is still not given by official authorities. This confirms 

the facts that the CR has not adopted a clear definition of rural areas yet and the rural 

policy is not a priority of programs of political parties. 

But the urgency of solving problems in recent years stepped up. Quantity of scientific 

teams that focus on countryside problems increased. They are defined different 

typologies of rural areas, are seeking methods for dissolve disparities among different 

areas, there are efforts to measure the development potential of municipalities. 

This work is in accordance with these initiatives and by mixed research methods defines 

Development Potential Index (DPI). The DPI consists from 10
31

 individual indicators. 

Verification of created index was done on data of 18 small villages located in three 

different regions of the Czech Republic, for which were made case studies in research 

design. The verification allows proclaim that DPI and the individual values 

of 10 separate indicators satisfactory describe the current status of communities in key 

areas for their development. Comparing individual municipalities according to the DPI 

can determine which community has bigger and which has lower development 

potential. Based on the values of the indicators it is possible to diversify specific 

policies to the specific communities. In one village it may be necessary to support social 

life, in the neighboring village of the same size it will be necessary to invest 

in infrastructure (public facilities), in the next village may be neccesary to help a mayor 

to expand his/her social network contacts. 

The research mainly used the theory of social capital, which, together with empirical 

data helped to define five indicators within the DPI, which describe both individual and 

collective social capital and together form the Social Capital Index of municipality 

(SCI). 

                                                 

31
 Some of these indicators are compound from several other indicators, so the index takes into account 

19 indicators at all. 



Disertační práce 

- 199 - 

15. Seznam tabulek, grafů a obrázků 

Obr. 1: Vztah mezi problémem, cíli výzkumu, výzkumnými otázkami, hypotézami a 

teoriemi ........................................................................................................................... 23 

Tab. 1: Detailnější kvantifikace malých obcí ................................................................. 24 

Graf 1: Počet obcí v jednotlivých velikostních kategoriích obcí .................................... 25 

Graf 2: Počet obyvatel v jednotlivých velikostních kategoriích obcí ............................. 25 

Graf 3: Historický vývoj počtu obcí dle jednotlivých velikostních kategorií obcí ......... 26 

Graf 4: Historický vývoj počtu obyvatel v obcích dle jednotlivých velikostních kategorií 

obcí .................................................................................................................................. 26 

Obr. 2: Periferní území, metropolitní území, regionální centra a ostatní území dle Musil, 

Müller .............................................................................................................................. 28 

Obr. 3: Typologie českého venkova dle Perlína a kol. ................................................... 29 

Tab. 2: Orientační kalkulace nákladů na odměny zastupitelstev v obcích o velikosti 

do 3 000 obyvatel (v mil. Kč) ......................................................................................... 32 

Tab. 3: Pořadí a naléhavost problému malých obcí dle jejich představitelů. (Čím menší 

hodnota průměru, tím větší naléhavost.) ......................................................................... 33 

Obr. 4: Kauzalita problémů ............................................................................................ 36 

Obr. 5: Strom problému – Roztříštěnost obecní soustavy .............................................. 37 

Obr. 6: Strom problému – Nedostatek financí ................................................................ 38 

Obr. 7: Strom problému – Negativní demografický trend .............................................. 40 

Obr. 8: Strom problému – Nízká zaměstnanost .............................................................. 41 

Obr. 9: Schéma aktérů .................................................................................................... 42 

Tab. 4: Vývoj regionální politiky v Evropě v tuzemsku................................................. 45 

Obr. 10: Synergický model aktérů rozvoje venkova ...................................................... 56 

Graf 5: Vývoj podílu dotací na celkových příjmech obcí (%) ........................................ 60 

Obr. 12: Schéma složek venkovského prostoru .............................................................. 66 

Tab. 5: Způsob kódování jednotlivých parametrů pro shlukové analýzy ....................... 98 

Tab. 6: Základní charakteristika vybraných rozvíjejících se obcí ................................ 107 

Tab. 7: Základní charakteristika vybraných obcí v útlumu .......................................... 108 

Tab. 8: Základní charakteristika vybraných rozvíjejících se obcí v Jihočeském kraji . 108 

Tab. 9: Základní charakteristika vybraných obcí v útlumu v Jihočeském kraji ........... 108 

Tab. 10: Základní charakteristika vybraných rozvíjejících se obcí v Královéhradeckém 

kraji ............................................................................................................................... 108 



Disertační práce 

- 200 - 

Tab. 11: Základní charakteristika vybraných obcí v útlumu v Královéhradeckém kraji

 ...................................................................................................................................... 109 

Tab. 12: Korelace v oblasti základní vybavenosti A .................................................... 110 

Tab. 13: Korelace v oblasti základní vybavenosti B..................................................... 111 

Tab. 14: Korelace v oblasti základní vybavenosti C..................................................... 111 

Tab. 15: Korelace v oblasti základní vybavenosti D .................................................... 112 

Tab. 16: Korelace v oblasti základní vybavenosti E ..................................................... 113 

Tab. 17: Korelace v oblasti základní vybavenosti F ..................................................... 114 

Tab. 18: Korelace v oblasti základní vybavenosti G .................................................... 115 

Tab. 19: Korelace v oblasti vzdálenosti od regionálních center A ............................... 115 

Tab. 20: Korelace v oblasti vzdálenosti od regionálních center B ............................... 116 

Tab. 21: Korelace v oblasti vzdálenosti od regionálních center C ............................... 116 

Tab. 22: Korelace v oblasti vzdálenosti od regionálních center D ............................... 117 

Tab. 23: Korelace v oblasti volební účasti .................................................................... 117 

Tab. 24: Korelace v oblasti poslaneckých dotací A ...................................................... 118 

Tab. 25: Korelace v oblasti poslaneckých dotací B ...................................................... 118 

Tab. 26: Korelace v oblasti poslaneckých dotací C ...................................................... 119 

Obr. 13: Geografické umístění vybraných obcí z Kraje Vysočina ............................... 121 

Obr. 14: Orientační mapka umístění obce Horní Krupá v regionu ............................... 122 

Obr. 15: Orientační mapka umístění obce Jiřice v regionu .......................................... 124 

Obr. 16: Orientační mapka umístění obce Modlíkov v regionu ................................... 126 

Obr. 17: Orientační mapka umístění obce Břevnice v regionu ..................................... 128 

Obr. 18: Orientační mapka umístění obce Kámen v regionu ....................................... 129 

Obr. 19: Orientační mapka umístění obce Želiv v regionu ........................................... 131 

Obr. 20: Geografické umístění vybraných obcí z Jihočeského kraje............................ 133 

Obr. 21: Orientační mapka umístění obce Borotín v regionu ....................................... 134 

Obr. 22: Orientační mapka umístění obce Čížová v regionu ........................................ 136 

Obr. 23: Orientační mapka umístění obce Řepice v regionu ........................................ 138 

Obr. 24: Orientační mapka umístění obce Dražíč v regionu ........................................ 140 

Obr. 25: Orientační mapka umístění obce Klec v regionu ........................................... 142 

Obr. 26: Orientační mapka umístění obce Štěkeň v regionu ........................................ 143 

Obr. 27: Geografické umístění vybraných obcí z Královéhradeckého kraje ................ 144 

Obr. 28: Orientační mapka umístění obce Librantice v regionu ................................... 145 

Obr. 29: Orientační mapka umístění obce Nepolisy v regionu ..................................... 147 



Disertační práce 

- 201 - 

Obr. 30: Orientační mapka umístění obce Vlkov v regionu ......................................... 148 

Obr. 31: Orientační mapka umístění obce Babice v regionu ........................................ 149 

Obr. 32: Orientační mapka umístění obce Bězděkov n. M. v regionu ......................... 151 

Obr. 33: Orientační mapka umístění obce Černožice v regionu ................................... 153 

Tab. 27: Složení indexu rozvojového potenciálu malých obcí ..................................... 165 

Tab. 28: Koeficienty zohledňující velikost obce pro ukazatel „Občanská vybavenost”

 ...................................................................................................................................... 171 

Tab. 29: Koeficienty zohledňující velikost obce pro indikátor „Dotační index” ..... 172 

Tab. 30: Koeficienty zohledňující velikost obce pro indikátor „Volební účast“ ..... 173 

Tab. 31: Koeficienty zohledňující velikost obce pro indikátor „Aktivita obyvatel“ .... 173 

Tab. 32: Koeficienty zohledňující velikost obce pro indikátor „Aktivita starosty“ ..... 175 

Tab. 33: Koeficienty zohledňující velikost obce pro ukazatele „Počet známých 

starosty“, „Počet pozic zastávaných těmito známými“ ................................................ 176 

 

 



Disertační práce 

- 202 - 

16. Použitá literatura 

ARNEIL, B. (2006). Diverse Communities. The Problem with Social Capital. 

Cambridge. 2006. 

 

BALÍK, S. (2005). Metodologie výzkumu komunální politiky. In Víceúrovňové 

vládnutí: teorie, přístupy, metody. Brno: CDK, 2005. s. 163 – 175.  

 

BALÍK, S. (2009). Komunální politika. Obce, aktéři a cíle místní politiky. Praha: Grada. 

2009. 

 

BAREŠ, P. a kol. (2012). Analýza potřeb a nabídky sociálních služeb na území 

hlavního města Prahy. Závěrečná zpráva projektu. Praha: CESES FSV UK. Duben 

2012. 

 

BERNARD, J. (2012). Komunální politika malých obcí a její neformální aspekty. Praha: 

Univerzita Karlova v Praze, Filosofická fakulta, katedra sociologie, 2012. s. 150. 

Vedoucí disertační práce: doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc. 

 

BINEK, J., a kol. (2009). Synergie ve venkovském prostoru – Aktéři a nástroje rozvoje 

venkova. Brno: GaREP Publishing, 2009.  

 

BINEK, J. a kol. (2010a). Synergie ve venkovském prostoru. Přístupy k řešení problémů 

rozvoje venkovských obcí. Brno: GaREP Publishing. 2010. 

 

BINEK, J. a kol. (2010b). Synergie ve venkovském prostoru. Paradoxy rozvoje venkova. 

Brno: GaREP Publishing. 2010. 

 

CARVER, J. (2008). The Real Word of Governance Theory. Board Leadership. Policy 

Governance in Action [online]. Numb. 96, Mar. – Apr. 2008. 

 

COLEMAN, J., S. (1990). Foundations of social theory. Cambridge, Mass.: Harvard 

University Press. 1990.   

 



Disertační práce 

- 203 - 

ČEPELKA, O. (2001). Iniciativa  LEADER+  Evropské  unie. Studie pro MMR. 

[online]. © 2001 [cit. 2009-05-03]. TiMa Liberec. s. 42. 

 

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. (2001). Územně analytické podklady ČSÚ k 30. 6. 

2010. Domácnosti jednotlivců v ČR v letech 1970 až 2001. Metodické poznámky. 

 

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. (2009a). Statistická ročenka České republiky 2008 

[online]. © 2009 [cit. 2009-05-03]. Dostupné z: <http://www.czso.cz> 

 

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. (2009b). Český statistický úřad: ČSÚ [online]. © 2009 

[cit. 2009-05-03]. Dostupné z: <http://www.czso.cz> 

 

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. (2010). Územně analytické podklady ČSÚ k 30. 6. 

2010. [online] Dostupné z: <http://www.czso.cz> 

 

DENÍK veřejné správy. (2003). Problematika malých obcí. Obec a finance [online]. , 

Praha: Triada, spol. s.r.o.. Ročník 2003, číslo 5 [cit. 2008-02-10]. Dostupné z: 

<http://denik.obce.cz/go/clanek.asp?id=5783262>. 

 

ELIÁŠ, A. (2010). Dotace obcím – jejich struktura a využití. DENÍK veřejné správy. 

Obec & finance [online]. Praha: Triada, spol. s.r.o. Ročník 2010, číslo 3 [cit. 2013-06-

23]. Dostupné z: < http://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6448273>. 

 

FIALA, P., STRMISKA, M. (2005). Víceúrovňové vládnutí: teorie, přístupy, metody. 

Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury. 2005. 

 

FINE, B. (2010). Theories of social capital : researchers behaving badly. [London ; 

New York]: Pluto Press ; New York, 2010.   

 

GaREP. (2009). Metodická podpora regionálního rozvoje. [on-line] Brno: GaREP, spol. 

s.r.o. [cit. 2013-06-23] Dostupné z: <http://www.regionalnirozvoj.cz> 

 

http://www.czso.cz/
http://www.czso.cz/
http://www.czso.cz/
http://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6448273
http://www.regionalnirozvoj.cz/


Disertační práce 

- 204 - 

GHULAM, M. G. Q. M. (2003). The puzzle of social capital : a critical review. 

[Manila]: Asian Development Bank, 2003.   

 

GOOGLE. (2013). Google maps. Internetová aplikace. [on-line]. Dostupné z: 

<https://maps.google.cz/> 

 

HALPERN, D. (2005). Social Capital. Cambridge: Polity Press. 2005. 

 

HAMERNÍKOVÁ, B., MAAYTOVÁ, A. a kol. (2007). Veřejné finance. Praha. ASPI. 

2007. 

 

HAMPL, M. (2005). Geografická organizace společnosti v České republice. 

Transformační procesy a jejich obecný kontext. Praha: DemoArt, 2005. 

 

HAMPL, M. (2007). Regionální diferenciace současného socioekonomického vývoje 

v České republice. Sociologický časopis. Ročník: 43, č. 5, s. 889 - 910. 

 

HÁNA, D., MACEŠKOVÁ, M. (2010). Poslanecké dotace v kontextu implikací 

pro regionální rozvoj. E+M Ekonomie a Management. Ročník 13, č. 3, s. 16 - 25. 

 

HÁNA, D. (2010). Poslanecké dotace v Česku v letech 2003-2009: Prostorová dimenze 

a identifikace některých podmiňujících faktorů. Vedoucí diplomové práce práce: RNDr. 

Marie Macešková, PhD. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK, 

Praha, 96 s. 

 

HÁNA, D. (2013). Prostorové aspekty poslaneckých a ministerských dotací v Česku 

v období 2003-2012. In: Svobodová, H. (ed.) Nové výzvy pro geografii. Brno, 

Masarykova univerzita, 2013. s. 163 - 171. 

 

HARSHAW, H. W., TINDALL, D. B. (2005). Social Structure, Identities, and Values: 

A Network Approach to Understanding People's Relationships to Forests. Journal of 

Leisure Research.. Vol. 37. No. 4, pp. 426 – 449. 

 

https://maps.google.cz/


Disertační práce 

- 205 - 

HEMINGWAY, J. L. (1999). Leisure, Social Capital, and Democratic Citizenship. 

Journal of Leisure Research 31, 2nd Quarter 1999, s. 150. 

 

HENDL, J. (2005). Kvalitativní výzkum. Základní metody a aplikace, Praha: Portál. 

2005. 

 

HENDRYCH, D. et al. (2003). Správní právo: Obecná část. Praha: C.H.Beck. 2003. 

 

HLADÍK, Petr. (2005). Budování kapacit komunit (Community Capacity Building). In 

Český venkov 2005: Rozvoj venkovské společnosti. Editor: MAJEROVÁ, Věra. Vydání 

první. Praha: ČZU. PEF. s. 98 – 108.  

 

HOLEČEK, J. a kol. (2009). Obec a její rozvoj v širších souvislostech. Brno: GaREP 

Publishing. 2009. 

 

JÁNSKÝ, J. (2012). Metodické postupy k hodnocení disparit v obcích mikroregionů. 

Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Region v rozvoji společnosti 2012. 

Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. 18. 10. 2012. 

 

JÁNSKÝ, J., VÁLEKOVÁ, S. (2012). Methodological approaches to evaluation 

of disparities in regions of the Czech Republic. Acta univ. agric. et silvic. Mendel. 

Brun., 2012, LX, No. 4, pp. 155 - 164. 

 

KADEŘÁBKOVÁ, A., et al. (2005). Ročenka konkurenceschopnosti České republiky. 

Praha: Centrum ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu, Národní 

observatoř zaměstnanosti a vzdělávání Národního vzdělávacího fondu. 2005.  

 

KELLER, J. (2007). Sociologie organizace a byrokracie. Druhé vydání. Praha: SLON. 

2007. 

 

KNOBLOCH, F. (2008). Příspěvek z metod a technik sociologického výzkumu. Skripta 

FSV UK. Praha. 2008. 

 



Disertační práce 

- 206 - 

KNOKE, D., and YANG, S. (2008). Social network analysis / David Knoke, Song 

Yang. Los Angeles: Sage Publications. 2008.   

 

KOOIMAN, J. (2003). Governing as Governance. London: Sage. 2003. 

 

LIN, N. (2001). Social capital : theory and research / Nan Lin, Karen Cook, Ronald S. 

Burt, editors. New York: Aldine de Gruyter. 2001. 

 

Lisabonská strategie. (2000). Lisabon: Evropská rada. 2000. 

 

LEADER: Stránky o iniciativě LEADER v České republice [online]. © 2008. [cit. 2008-

02-10]. Dostupné z: <http://www.leaderplus.cz/cz/plus/socio.asp>. 

 

MAXWELL, J.A. (2005). Qualitative Research Design. An Interactive Approach. USA: 

SAGE Publication,Inc. 2005. 

 

MAJEROVÁ, V. et al. (2000). Sociologie venkova a zemědělství. Praha: ČZU PEF, 

CREDIT. 2000. 

 

MAJEROVÁ, Věra et al. (2006). Český venkov 2006: Sociální mobilita a kvalita života 

venkovské populace.  Vydání první. Praha: ČZU. PEF. 2006.  

 

MAJEROVÁ, V., KOSTELECKÝ, T., SÝKORA., L. (2011). Sociální kapitál a rozvoj 

regionu. Příklad Kraje Vysočina. Praha: Grada. 2011. 

 

MAŘÍKOVÁ, P. (2005). Venkov v České republice – teoretické vymezení. In Český 

venkov 2005: Rozvoj venkovské společnosti. Editor: MAJEROVÁ, Věra. Vydání první. 

Praha: ČZU. PEF, 2005. s. 37 – 54. 

 

MATOUŠKOVÁ, K. et al. (2006). MAS - krok za krokem. Praktické rady z jednotlivých 

etap zakládání a činnosti místních akčních skupin v ČR. Praha: Ústav zemědělských a 

potravinářských informací. 2006. 

 

http://www.leaderplus.cz/cz/plus/socio.asp


Disertační práce 

- 207 - 

MATULA, M. (2004). Stav reformy územní veřejné správy a jeho vývojové souvislosti. 

Sborník z mezinárodní konference Reforma veřejné správy v teorii a praxi. Třešť, 22. – 

24. října 2003. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. 2004. 

 

MEDERLY, P., TOPERCER, J., NOVÁČEK, P. (2004). Indikátory kvality života a 

udržitelného rozvoje. Kvantitativní, vícerozměrný a variantní přístup. Praha: UK FSV 

CESES. 2004. 

 

MMR. (2006). Strategie regionálního rozvoje České republiky pro léta 2007 - 2013.  

Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. 2006. 

 

MMR. (2013). Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 - 2020. Praha: Ministerstvo pro 

místní rozvoj České republiky. Duben 2013. 

 

MPSV. (2010). Obec přátelská rodině. [on-line] Dostupné z: 

<http://www.obecpratelskarodine.cz> 

 

MV ČR. (2011). Analýza aktuálního stavu veřejné správy. Ministerstvo vnitra České 

republiky. 2011. 

 

MV ČR. (2012). Koncepce dokončení reformy veřejné správy. Ministerstvo vnitra 

České republiky. 2012. 

 

MV ČR. (2013). Úřad půl na půl. [on-line] Dostupné z: 

<http://www.mvcr.cz/clanek/urad-roku-pul-na-pul.aspx > 

 

MZe. (2004). Výroční zpráva o Programu Leader ČR za rok 2004. Ministerstvo 

zemědělství, Odbor venkovských podpor PRV. 2004. 

 

MZe. (2005). Výroční zpráva o Programu Leader ČR za rok 2005. Ministerstvo 

zemědělství, Odbor venkovských podpor PRV. 2005. 

 

MZe. (2006a). Realizace programu Leader ČR v letech 2004 - 2006. Ministerstvo 

zemědělství. 2006. 

http://www.obecpratelskarodine.cz/
http://www.mvcr.cz/clanek/urad-roku-pul-na-pul.aspx


Disertační práce 

- 208 - 

 

MZe. (2006b). Výroční zpráva o Programu Leader ČR za rok 2006. Ministerstvo 

zemědělství, Odbor venkovských podpor PRV. 2006. 

 

MZe. (2007). Výroční zpráva o Programu Leader ČR za rok 2007. Ministerstvo 

zemědělství, Odbor venkovských podpor PRV. 2007. 

 

MZe. (2008). Výroční zpráva o Programu Leader ČR za rok 2008. Ministerstvo 

zemědělství, Odbor venkovských podpor PRV. 2008. 

 

 

MUSIL, J. (2008). Sociální a kulturní soudržnost v diferencované společnosti. CESES 

FSV UK,  Praha. 2008. 

 

MUSIL, J., MÜLLER, J. (2008). Vnitřní periferie v České republice jako mechanismus 

sociální exkluze. Sociologický časopis. Vol. 44, č. 2, s. 321 - 348. 

 

Nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, o podpoře rozvoje venkova z Evropského 

zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a jeho prováděcí předpisy 

 

NEČAS, P. (2013). Otevřený dopis předsedovi Svazu měst a obcí České republiky 

ing. Danu Jiránkovi ze dne 25. února 2013, č.j. 1161/2013-OSV. 

 

OECD. (2002). Maps of population dynamics in OECD regions [online]. [cit. 2008-02-

10]. Dostupné z: <http://www.oecd.org>.  

 

OECD. (2009). Directorate for Public Governance and Territorial Development. OECD 

Regional Typology [online]. [cit. 2009-05-03]. Dostupné z: 

URL: < http://www.oecd.org/dataoecd/35/62/42392595.pdf>. 

 

OCHRANA, F. (2010). Metodologie vědy. Úvod do problému. Praha: Karolinum. 2010. 

 

Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství. Praha: Ministerstvo 

zemědělství. 

javascript:openAuthorsDetails('7723e320-f32b-4aa9-ba79-94cbe6fcc11f');
http://www.ceeol.com/aspx/issuedetails.aspx?issueid=0165689a-46b0-4a8f-b69a-2f14ecac2a38&articleId=da1ff60e-a741-4b6f-a940-7485aeb49ef0
http://www.ceeol.com/aspx/issuedetails.aspx?issueid=0165689a-46b0-4a8f-b69a-2f14ecac2a38&articleId=da1ff60e-a741-4b6f-a940-7485aeb49ef0


Disertační práce 

- 209 - 

 

PAVLÍK, Z. (2005). Vymezení venkovského obyvatelstva. In Český venkov 2005: 

Rozvoj venkovské společnosti. Editor: MAJEROVÁ, Věra. Vydání první. Praha: ČZU. 

PEF, 2005. s. 21 – 36.  

 

PELCL, P. et al. (2008). Metodika dobré praxe místních akčních skupin v České 

republice. Zpráva z výzkumného projektu 2007 – 2008. Plzeň: Centrum pro komunitní 

práci. CpKP západní Čechy. 2008.  

 

PERLÍN, R., KULDOVÁ, S. (2008). Typology of rural areas. Sborník příspěvků 

z mezinárodní konference „Venkov je náš svět“. Kutná Hora, 16. – 18. 4. 2008. 

Editorka: prof. PhDr. Ing. Věra Majerová, CSc. Praha: ČZU Praha. 2008, s. 531 – 539.  

 

PERLÍN, R., KUČEROVÁ, S., KUČERA, Z. (2010). Typologie venkovského prostoru 

Česka. Geografie. Vol. 110, č. 2, s. 161–187. 

 

PERLÍN a kol. (2012). Regionální diferenciace venkovských obcí Česka: disparity 

a možnosti rozvoje. Prezentace projektu WD-01-07-1 (MMR ČR). 2012. 

 

POPPER, K., R. (1997). Logika vědeckého bádání. Praha: OIKOYMENH. 1997. 

 

POTŮČEK, M. et al. (2001). Vize rozvoje České republiky do roku 2015. Praha: 

Centrum pro sociální a ekonomické strategie, UK FSV. 2001. 

 

POTŮČEK, M. et al. Strategic governance. (2004). Sub-project of the research project 

“Visions and strategies of the Czech Republic’s development.” Prague: Charles 

University. 2004. 

 

POTŮČEK, M. et al. (2005). Veřejná politika. Praha: SLON. 2005. 

 

POTŮČEK, M. (2006). Konceptuální základy strategického vládnutí. In Veřejná 

politika a prognostika PPF-009. Praha: FSV UK. s. 20. 

 



Disertační práce 

- 210 - 

POTŮČEK, M. et al. (2007). Strategické vládnutí a Česká republika. První vydání. 

Praha: Grada Publishing. s. 360. 2007. 

 

PROXIMA Bohemia. (2009). Místopisný průvodce po České republice. PROXIMA 

Bohemia s.r.o. [cit. 2012-10-11]. Dostupné z: <http://www.mistopisy.cz/> 

 

PŮČEK, M. (2008). Úloha MMR v regionální politice státu. Nástroje regionální 

politiky. Rozvoj regionů a 10 let regionální politiky v ČR Brno, 20. listopadu 2008. 

<Ppt prezentace> 

 

PUTNAM, R. D. (2001). Bowling Alone: The Collapse and Revival of American 

Community. Simon & Schuster. New York. 2001. 

 

PUTNAM, R. D., FELDSTEIN, L. M. (2003). Better together: restoring the American 

community. Simon & Schuster. New York. 2003. 

 

Program rozvoje venkova České republiky na období 2007 - 2013. Praha: Ministerstvo 

zemědělství. 

 

REICHEL, J. (2009). Kapitoly metodologie sociálních výzkumů. Praha: Grada, 2009 

 

RAŠEK, A. (2006). Shrnutí poznatků CESES o strategickém vládnutí v ČR. Veřejná 

politika a prognostika PPF-007 [online]. Praha: FSV UK, 2006. s. 32. Edice PSSS.  

 

SABATIER, P. A. (1998). The advocacy coalition framework: revisions and relevance 

for Europe. Journal of European Public Policy. Vol. 5, Issue 1. 

 

SCOTT, W. R. (1992). Organizations: Rational, Natural and Open Systems. 3. vydání. 

Englewood Cliffs: Prentice-Hall International. 1992. 

 

SKÁLA, V. (2008). Principal of Subsidiarity – an opportunity for Rural Development. 

In Sborník příspěvků z mezinárodní konference „Venkov je náš svět“. Kutná Hora, 16. – 

http://www.mistopisy.cz/
http://www.tandfonline.com/loi/rjpp20?open=5#vol_5
http://www.tandfonline.com/toc/rjpp20/5/1


Disertační práce 

- 211 - 

18. 4. 2008. Editorka: prof. PhDr. Ing. Věra Majerová, CSc. Praha: ČZU Praha. s. 531 – 

539.  

 

SKÁLA, V. (2009). Mohou místní akční skupiny v ČR plnit roli strategického partnera 

menších obcí pro uplatňování prvků strategického vládnutí na venkově? Praha: 

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, Institut sociologických studií, 

katedra Veřejné a sociální politiky, 2009. s. 193. Vedoucí diplomové práce Prof. PhDr. 

Martin Potůček, CSc. 

 

SKÁLA, V. (2010). Problémy malých obcí. Edice pracovních sešitů PSSS. Veřejná 

politika a prognostika, PPF – 040. Praha. 2010. 

 

SKÁLA, V. (2011). Potenciál sociálního kapitálu pro rozvoj venkova. Praha: 

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, Institut sociologických studií, 

katedra Veřejné a sociální politiky, 2011. s. 137. Vedoucí rigorózní práce: Prof. PhDr. 

Martin Potůček, CSc. 

 

SKÁLA, V. (2013). Ronald Inglehart’s Concept of Values: The Czech Republic 

in Values, Stratification, Transformation. Ed.: Libor Prudký. Praha:.Aleš Čeněk. 2013. 

 

STAKE, R. E. (2003). Case Studies. In Strategie of qualitative Inquiry. Ed. Denzin, K. 

N., Lincoln, S. Y. London: SAGE Publications. 2003. 

 

Státní závěrečný účet za rok 2011. Ministerstvo financí v ČR. 

 

STŘELEČEK, F., ZDENĚK, R. (2005). Velikost obcí a ekonomická aktivita 

obyvatelstva. Obec & finance [online]. OF 5/2005. [cit. 2009-05-03] Dostupné z: < 

http://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6207352> 

 

SVATOŇOVÁ, M., et al. (2006). Základy strukturální a regionální politiky EU. 

Krajský úřad kraje Vysočina. 2006. 

 

http://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6207352


Disertační práce 

- 212 - 

SVOBODA, T. (2008). Vyhodnocení výzkumu stavu malého, drobného a středního 

podnikání na venkově. Plzeň: Centrum pro komunitní práci. CpKP západní Čechy. 

2008.  

 

SVOBODOVÁ, H. (2009). Faktory rozvoje venkova v podmínkách České republiky. 

Brno: Masarykova Univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta, Geografický ústav, 2009. 

s. 106. Vedoucí disertační práce: doc. RNDr. Václav Toušek, CSc. 

 

SVOBODOVÁ, H. a kol. (2011). Synergie ve venkovském prostoru. Brno: GaREP, 

spol. s r. o. 2011. 

 

SÝKORA, L. (2003). Suburbanizace a její společenské důsledky. Sociologický časopis. 

Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, roč. 39, č. 2, s. 217 – 233.  

 

ŠAFR, J., SEDLÁČKOVÁ, M. (2006). Sociální kapitál: Koncepty, teorie a metody 

měření. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky. 2006. 

 

ŠILHÁNKOVÁ, V. a kol. (2012). Metodika sledování udržitelného rozvoje na místní 

úrovni. Hradec Králové: Civitas per Populi. 2012. 

 

ŠKRABAL, I. a kol. (2006). Metodika zavádění managmentu rozvoje mikroregionů. 

Přerov: Centrum pro komunitní práci (CpKP). 2006.  

 

TINDALL, D., B., HARSHAW, H., W., SHEPPARD, S., R., J. (2010). Understanding 

the Social Bases of Satisfaction with Public Participation in Forest Management 

Decision Making in British Columbia. The Forestry Chronicle. November/December 

2010. Vol. 86, No. 6, pp. 709 – 722. 

 

TITTENSOR D. (2007). Social Capital and Public Policy – The Current Challenge 

Facing the Victorian Government. Australian Journal of Public Administration [serial 

on the Internet]. (2007, Dec), [cited May 6, 2010]; Vol. 66, Num. 4. Pp. 512-518.  

 

TOUŠEK, V., et al. (2005). Portraits of Regions. Ministry for Regional Development of 

the Czech Repoublic. 2005. 



Disertační práce 

- 213 - 

 

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky. 

 

Územní samospráva. (2006). Praha: EURIOUNION, s.r.o. 2006. 

 

VAVROUŠEK, J. (1993). Závod s časem. Hledání lidských hodnost slučitelných 

s trvale udržitelným způsobem života. Literární noviny, IV, č. 49, s. 1 a 3. 

 

Velký sociologický slovník. II. svazek. (1996). Univerzita Karlova. Vydání 1. Praha: 

Vydavatelství Karolinum. 1996. 

 

VEENSRA, G. (2006). Social capital and Health in Canada: (Compositional) Effects of 

Trust, Participation in Networks, and Civic activity on Self-Rated Health. in Social 

Capital, Diversity, and the Welfare State. Editors: Kay, Fiona M., Johnston, R., UBC 

Press. 2006. Pages: 366.  

 

VESELÝ, A. (2006). Veřejná politika a policy analysis. Veřejná politika a prognostika 

PPF-015 [online]. Praha: FSV UK. s. 28. Edice PSSS. 

 

VESELÝ, A., NEKOLA, M., eds. (2007). Analýza a tvorba veřejných politik. Praha: 

SLON. 2007. 

 

VESNICE ROKU. (2012). Stránky o soutěži Vesnice roku v České republice [online]. 

[cit. 2012-09-09]. Dostupné z: < http://www.vesniceroku.cz>. 

 

VOBECKÁ, J. (2009). Dojížďkový přístup k vymezení městského, příměstského a 

venkovského obyvatelstva v České republice. Demografie. Roč. 51, číslo 1. s. 14 - 23. 

 

VOLBY CZ. (2012). Databáze výsledků jednotlivých druhů voleb v České republice 

[online]. [cit. 2012-08-09]. Dostupné z: < http://www.volby.cz>.   

 

VOLEJNÍKOVÁ, J. (2005). Moderní kompendium ekonomických teorií. Od antických 

zdrojů po 3. tisíciletí. Zeleneč: Profess Consulting. 2005. 

 

http://www.vesniceroku.cz/
http://www.volby.cz/


Disertační práce 

- 214 - 

WEBER, M. (1998). Metodologie, sociologie a politika. Praha: Oikoymenh, 1998. 

 

WORLD BANK. (2010). Understanding and Measuring Social Capital. [on-line].  

[cit. 2010-20-05]. Dostupné z: <http://go.worldbank.org/LHI4AYZEF0> 

 

Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy 

České republiky 

 

Zákon č.  128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 

 

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) 

 

Zákon č. 132/2000 Sb., o  změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem  

o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě  

Praze. 

 

Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním 

samosprávným celkům ... 

 

Zákon č. 290/2002 Sb., o  přechodu  některých  dalších věcí, práv a závazků České 

republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a  

o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých  věcí,  

práv  a  závazků  z majetku České republiky, ve znění zákona  č.  10/2001 Sb., a zákona 

č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Zákon č. 314/2002 Sb., o  stanovení  obcí  s  pověřeným  obecním  úřadem  a  stanovení  

obcí s rozšířenou působností. 

 

Zákon č. 320/2002 Sb., o  změně  a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením 

činnosti okresních úřadů. 

 

ZICH, F. et al.. (2006). Sociální potenciál regionu: (soubor studií). 1. vyd. Praha: 

Vysoká škola finanční a správní. 2006. 

 

http://go.worldbank.org/LHI4AYZEF0


Disertační práce 

- 215 - 

17. Přílohy 

17.1. Legislativní předpisy týkající se krajů a obcí 

 Zákon č. 191/50 Sb. směnečný a šekový 

 Zákon č.174/68 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 

 Zákon číslo 140/1961 Sb. trestní zákon 

 Zákon číslo 141/1961 Sb. trestní řád 

 Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině 

 Občanský soudní řád 99/63 Sb 

 Zákon č.40/1964 Sb., Občanský zákoník 

 Zákon č. 20/66 Sb. o péči o zdraví lidu 

 Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně 

 Zákon č. 20/87 Sb. o státní památkové péči. 

 Zákon č. 44/88 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) 

 Zákon č. 62/88 Sb o geologických pracích 

 Zákon č. 114/88 Sb. o působnosti orgánů ČSR v sociálním zabezpečení 

 Zákon č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím 

 Zákon č. 116/90 Sb. o nájmu a podnájmu nebytových prostor 

 Zákon č.451/91 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon 

některých funkcí ve státních orgánech a organizacích ČSFR, ČR a SR (Lustrační 

zákon) 

 Zákon č. 200/90 Sb. o přestupcích  

 Zákon č. 202/90 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách 

 Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích 

 Zákon č. 229/91 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech 

a o změně zákona č. o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 

zemědělskému majetku 

 Zákon č.2/91 Sb. o kolektivním vyjednávání 

 Zákon č. 265/91 Sb. o působnosti orgánů ČR v oblasti cen 

 Zákon č. 283/91 Sb. o Policii ČR 

 Zákon č. 455/91 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 

 Zákon č. 468/1991 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání 



Disertační práce 

- 216 - 

 Zákon č. 490/91 Sb. o způsobu provádění referenda 

 Obchodní zákoník č. 513/91 Sb. 

 Zákon č. 553/91 Sb. o obecní policii 

 Zákon o účetnictví 563/91 Sb. 

 Zákon č. 582/91 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, 

 Zákon o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví 

státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/91 Sb., o Pozemkovém fondu ČR, 

ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/92 Sb., o dani dědické, dani 

darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů č.95/99 Sb 

 Zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí 

 Zákon č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny 

 Zákon č. 160/92 Sb. o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních 

 Zákon o Státním fondu kultury ČR 239/92 Sb. 

 Zákon č. 241/92 Sb. o Státním fondu ČR pro podporu a rozvoj české 

kinematografie 

 Zákon č. 246/92 Sb. na ochranu zvířat proti týrání 

 Zákon č. 265/92 Sb. o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k 

nemovitostem 

 Zákon č. 334/92 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu 

 Zákon o správě daní a poplatků 337/92 Sb. 

 Zákon č. 338/92 Sb. o dani z nemovitostí 

 Zákon č. 344/92 Sb. o katastru nemovitostí ČR (katastrální zákon) 

 Zákon č. 555/92 Sb. o Vězeňské službě a Justiční stráži ČR 

 Zákon č. 634/92 Sb. o ochraně spotřebitele 

 Usnesení 2/93 Sb. o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti 

ústavního pořádku ČR 

 Zákon č. 40/93 Sb. o nabývání a pozbývání státního občanství ČR 

 Zákon č. 182/93 Sb. o Ústavním soudu 

 Zákon č. 273/93 Sb. o některých podmínkách výroby, šíření a archivování 

audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších 

předpisů 

 Vyhláška č. 13/94 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany 

zemědělského půdního fondu 



Disertační práce 

- 217 - 

 Zákon č. 40/1994 Sb. o regulaci reklamy 

 Zákon č. 72/94 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k 

budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a 

doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů) 
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 Zákon č. 359/99 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí 

 Zákon č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách 

 Zákon č. 46/2000 Sb. o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku 

a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon) 

 Zákon č. 72/2000 Sb. o investičních pobídkách a o změně některých zákonů 

(zákon o investičních pobídkách) 

 Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 

 Zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem 

autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) 

 Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) 

 Zákon číslo 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení) 

 Zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně 

některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel) 

 Zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně 

některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), §12, odst.1, písm.a) a b) 

 Zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně 

některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), §12, odst.1, písm.c) 

 Zákon č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a o změně 

některých zákonů 

 Zákon č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový 

zákon) 

 Zákon č. 241/2000 Sb. o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně 

některých souvisejících zákonů 

 Zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů  

 Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů 

 Zákon č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých 

souvisejících zákonů 
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 Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách 

některých zákonů (zákon o silničním provozu) 

 Zákon č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy a o změně 

některých dalších zákonů 

 Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií 

 Zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 

některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) 

 Zákon o podpoře sportu 115/2001 Sb 

 Zákon č. 117/2001 Sb. o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon 

o veřejných sbírkách) 

 Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech 

 Zákon č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční 

řád) a o změně dalších zákonů  

 Zákon č. č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 

 Zákon č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změně některých zákonů 

 Zákon č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných 

knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) 

 Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých 

zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) 274/2001 Sb 

 Zákon o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon 

o finanční kontrole) 320/2001 Sb. 

 Zákon o myslivosti 449/2001 Sb. 

 Zákon č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých 

zákonů 

 Zákon č. 3/2002 Sb. o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a 

náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a 

náboženských společnostech) 

 Zákon č. 6/2002 Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o 

změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích) 

 Zákon č. 12/2002 Sb. o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo 

jinou pohromou 
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 Zákon č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci a o omezování znečištění, o 

integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o 

integrované prevenci) 

 Zákon č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci a o omezování znečištění, o 

integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o 

integrované prevenci) 

 Zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů 

(zákon o ochraně ovzduší)  

 Zákon č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech 

 Soudní řád správní 150/2002 Sb. 

 Zákon č. 201/2002 Sb. o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 

 Zákon č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a o změně 

některých zákonů 

 Zákon č. 62/2003 Sb. o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých 

zákonů 

 Zákon č. 162/2003 Sb. o podmínkách provozování zoologických zahrad a o 

změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách), 

 Zákon č. 279/2003 Sb. o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o 

změně některých zákonů 

 Zákon č. 22/2004 Sb. o místním referendu a o změně některých zákonů 

 Zákon č. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon 

o pojistné smlouvě) 

 Zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech 

 Zákon č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných 

celků a dobrovolných svazků obcí 

 Zákon č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých 

zákonů 

 Zákon č. č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti 

 Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád 

 Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání (školský zákon) 

 Zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce, § 7, odst.1, písm.c)  

 Zákon č. 341/2005 Sb. o veřejných výzkumných institucích 
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 Zákon č. 21/2006 Sb. o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o 

ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování) 

 Zákon č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií způsobených vybranými 

nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky  

 Zákon č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií způsobených vybranými 

nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně 

zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o 

změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních 

úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), §9, 

odst. 1 

 Zákon č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu 

 Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách 

 Zákon č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi 

 Zákon o kronikách obcí 132/2006 Sb. 

 Zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách 

 Zákon č. 139/2006 Sb. o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní 

zákon) 

 Zákon č.159/2006 Sb. o střetu zájmů 

 Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

 Zákon č. 245/2006 Sb. o veřejných neziskových ústavních zdravotnických 

zařízeních a o změně některých zákonů 

 Zákoník práce č. 262/2006 Sb. 

 Zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci 

 Zákon o občanských průkazech č. 328/99 Sb.  

 Zákon č.301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých 

souvisejících zákonů  

(Převzato z webu Ministerstva vnitra) 
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17.2. Data pro výběr obcí do případových studií 

Graf: Salda přírůstku a úbytku obyvatel v okrese Jihlava 

Zdroj dat: ČSÚ 2012, zpracování: autor  

Graf: Salda přírůstku a úbytku obyvatel v okrese Žďár nad Sázavou 

Zdroj dat: ČSÚ 2012, zpracování: autor 
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Graf: Salda přírůstku a úbytku obyvatel v okrese Třebíč 

 

Zdroj dat: ČSÚ 2012, zpracování: autor  

Graf: Salda přírůstku a úbytku obyvatel v okrese Pelhřimov 

 

Zdroj dat: ČSÚ 2012, zpracování: autor  
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Graf: Salda přírůstku a úbytku obyvatel v okrese Havlíčkův Brod 

 

Zdroj dat: ČSÚ 2012, zpracování: autor  

Obdobné grafy byly zpracovány i pro okresy z dalších dvou krajů. 

 

Tab.: Obce, které se v posledních třech letech umístily v soutěži Vesnice roku v Kraji Vysočina 

 
Vítězné obce v jednotlivých letech 

Kategorie 2008 2009 2010 

Zlatá stuha Pikárec Hluboké Vír 

Modrá stuha Jiratice Vír Modlíkov 

Bílá stuha Zvěrkovice Domamil Křižánky 

Zelená stuha Jiřice Horní Krupá Bory 

Zdroj dat: www.vesniceroku.cz 

 

Tab.: Obce, které se v posledních třech letech zúčastnily soutěže Vesnice roku v Kraji Vysočina 

Účastnící se obce v jednotlivých letech 

2008 2009 2010 

Bořetín Bohuňov Blažkov 

Bory Bořetín Bořetín 

Dolní Vilémovice Bory Bory 

Hluboké Častohostice Častohostice 
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Hodice Domamil Dolní Lažany 

Jiratice Dušejov Domamil 

Jiřice Hluboké Jakubov u Moravských Budějovic 

Kaliště Horní Krupá Jiratice 

Kojetín Jakubov u Moravských Budějovic Jiřice 

Koněšín Jiratice Kaliště 

Křižánky Jiřice Kojetín 

Lavičky Kaliště Kouty 

Matějov Kamenice Křižánky 

Moravec Kojetín Květinov 

Myslibořice Křižánky Lavičky 

Nová Říše Lavičky Matějov 

Nové Syrovice Matějov Mladoňovice 

Pikárec Modlíkov Modlíkov 

Police Nové Syrovice Nová Buková 

Rapotice Rapotice Nové Syrovice 

Rokytnice nad Rokytnou Rokytnice nad Rokytnou Ořechov u Velkého Meziříčí 

Rozsochatec Rozsochatec Oudoleň 

Slavičky Slavíkov Police 

Velký Rybník Velká Losenice Římov 

Vilémovice Vepříkov Rozsochatec 

Vír Vilémovice Rynárec 

Zárubice Vír Slavíkov 

Zvěrkovice Zárubice Štěpkov 

  Zvěrkovice Velký Rybník 

    Veselý Žďár 

    Věžnice 

    Vilémovice 

    Vír 

    Vysoké Studnice 

    Zárubice 

Zdroj dat: www.vesniceroku.cz 
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Tab.: Obce, které se v posledních třech letech umístily v soutěži Vesnice roku v Jihočeském kraji 

(tučně jsou uvedeny obce, které byly zvažovány do výběru) 

 
Vítězné obce v jednotlivých letech 

Kategorie 2008 2009 2010 

Zlatá stuha Malenice Jankov Čížová 

Modrá stuha Řepice Nerestce Tálín 

Bílá stuha Borotín 

Strunkovice 

nad Blanicí Sepekov 

Zelená stuha Jankov Drhovle Chlumany 

Zdroj dat: www.vesniceroku.cz 

 

Tab.: Obce, které se v posledních třech letech zúčastnily soutěže Vesnice roku v Jihočeském kraji 

Účastnící se obce v jednotlivých letech 

2008 2009 2010 

Běleč Bernartice Babice 

Bernartice Borotín Bernartice 

Borotín Borová Lada Borotín 

Borová Lada Branice Božetice 

Čížová Cerhonice Branice 

Dražíč Chlumany Chlumany 

Horosedly Čížová Čížová 

Jankov Drhovle Horosedly 

Malenice Horní Vltavice Křenovice 

Mičovice Horosedly Mičovice 

Myslín Jankov Mirotice 

Nadějkov Mičovice Mojné 

Přeštěnice Mišovice Nadějkov 

Radětice Myslín Nerestce 

Radimovice u Želče Nerestce Orlík nad Vltavou 

Rataje Pěčnov Pištín 

Řepice Přeštěnice Přeštěnice 

Štěpánovice Přídolí Přídolí 

Želeč Radětice Radětice 

  Radimovice u Želče Radimovice u Želče 

  Rataje Rataje 

  Řepice Řepice 

  Sepekov Roseč 

http://www.vesniceroku.cz/
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  Slabčice Sepekov 

  Smetanova Lhota Smilovy Hory 

  Smilovy Hory Strunkovice nad Blanicí 

  Staré Město pod Landštejnem Tálín 

  Strunkovice nad Blanicí Tchořovice 

  Zálší Úsilné 

    Zálší 

Zdroj dat: www.vesniceroku.cz 
 

Tab.: Obce, které se v posledních třech letech umístily v soutěži Vesnice roku v Královéhradeckém 

kraji (tučně jsou uvedeny obce, které byly zvažovány do výběru) 

 
Vítězné obce v jednotlivých letech 

Kategorie 2008 2009 2010 

Zlatá stuha Bukvice Žernov Nepolisy 

Modrá stuha Batňovice Miletín 

Dolní 

Kalná 

Bílá stuha Vlkov Nový Hrádek Sovětice 

Zelená stuha Konecchlumí Librantice Lovčice 

Zdroj dat: www.vesniceroku.cz 

 

Tab.: Obce, které se v posledních třech letech zúčastnily soutěže Vesnice roku v Královéhrad. kraji 

Účastnící se obce v jednotlivých letech 

2008 2009 2010 

Batňovice Batňovice Batňovice 

Bezděkov nad Metují Bezděkov nad Metují Bezděkov nad Metují 

Bílsko u Hořic Bílsko u Hořic Božanov 

Bolehošť Bolehošť Bystré 

Bukvice Brada - Rybníček Cerekvice nad Bystřicí 

Bystré Černý Důl Černíkovice 

Černíkovice Česká Čermná Černý Důl 

Česká Čermná Dolní Dvůr Divec 

Dětenice Dolní Přím Dobrá Voda u Hořic 

Hejtmánkovice Hejtmánkovice Dolní Kalná 

Holovousy Hlušice Dolní Přím 

Jeřice Holovousy Kratonohy 

Konecchlumí Klamoš Libčany 

Kostelecké Horky Konecchlumí Libřice 

Kovač Kostelecké Horky Lovčice 

http://www.vesniceroku.cz/
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Libuň Kovač Markvartice 

Miletín Kratonohy Miletín 

Mokrovousy Libčany Mokrovousy 

Nový Hrádek Libchyně Nepolisy 

Olešnice v Orlických horách Librantice Nový Hrádek 

Petrovice Libřice Obědovice 

Pilníkov Libuň Ostroměř 

Pohoří Miletín Petrovice 

Praskačka Mokré Pohoří 

Střezetice Nový Hrádek Pšánky 

Studnice Olešnice v Orlických horách Skuhrov nad Bělou 

Velichovky Ostroměř Sovětice 

Velké Petrovice Ostružno Střezetice 

Vlkov Petrovice Studnice 

Vrbice Pohoří Suchovršice 

Vrbice Polom Třebešov 

Výrava Prasek Velichovky 

  Praskačka Velké Petrovice 

  Račice nad Trotinou Vlkov 

  Radim Vrbice 

 Šaplava Vysoká nad Labem 

 Sovětice Žďár nad Metují 

 Stračov  

 Střezetice  

 Suchovršice  

 Syrovátka  

 Třebihošť  

 Trnov  

 Velichovky  

 Velké Petrovice  

 Vlkov  

 Vrbice  

 Vysokov  

 Žďár nad Metují  

 Žernov  

Zdroj dat: www.vesniceroku.cz 
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Tab.: Volební účast vybraných rozvíjejících se obcí v Kraji Vysočina 

Obec Okres Počet kandidátek Počet kandidátů Volební účast 

    2006 2010 2006 2010 2006 2010 

Modlíkov Havlíčkův Brod 8 2 8 17 69,35 88,44 

Horní 

Krupá Havlíčkův Brod 2 2 13 14 77,46 67,26 

Jiřice Pelhřimov 3 4 27 34 66,67 68,62 

Zdroj dat: www.volby.cz 

 

Tab.: Volební účast vybraných obcí v útlumu v Kraji Vysočina 

Obec Okres Počet kandidátek Počet kandidátů Volební účast 

    2006 2010 2006 2010 2006 2010 

Břevnice Havlíčkův Brod 8 2 8 10 65,08 64,57 

Želiv Pelhřimov 4 4 33 36 61,9 59,29 

Kámen Pelhřimov 1 2 9 12 58,67 63,56 

Zdroj dat: www.volby.cz 

 

Tab.: Volební účast vybraných rozvíjejících se obcí v Jihočeském kraji 

Obec Okres Počet kandidátek Počet kandidátů Volební účast 

    2006 2010 2006 2010 2006 2010 

Čížová Písek 1 3 15 35 27,08 55,76 

Řepice Strakonice 1 9 9 9 63,4 59 

Borotín Tábor 28 24 28 24 63,64 64,96 

Zdroj dat: www.volby.cz 

 

Tab.: Volební účast vybraných obcí v útlumu v Jihočeském kraji 

Obec Okres Počet kandidátek Počet kandidátů Volební účast 

    2006 2010 2006 2010 2006 2010 

Klec 

Jindřichův 

Hradec 1 1 7 7 46,98 45 

Štěkeň Strakonice 6 5 62 38 60,98 55,62 

Dražíč 

České 

Budějovice 1 2 9 10 67,65 68,53 

Zdroj dat: www.volby.cz 

 

http://www.volby.cz/
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Tab.: Volební účast vybraných rozvíjejících se obcí v Královéhradeckém kraji 

Obec Okres Počet kandidátek Počet kandidátů Volební účast 

    2006 2010 2006 2010 2006 2010 

Nepolisy Hradec Králové 4 6 36 54 57,96 59,05 

Vlkov Náchod 3 3 27 27 64,01 64,85 

Librantice Hradec Králové 13 12 13 12 69,01 65,45 

Zdroj dat: www.volby.cz 

 

Tab.: Volební účast vybraných obcí v útlumu v Královéhradeckém kraji 

Obec Okres Počet kandidátek Počet kandidátů Volební účast 

    2006 2010 2006 2010 2006 2010 

Černožice Hradec Králové 2 4 30 60 46,2 57,53 

Bezděkov 

nad Metují Náchod 1 9 9 9 43,86 41,56 

Babice Hradec Králové 1 1 7 8 60,36 58,66 

Zdroj dat: www.volby.cz 

 

Kategorie soutěže vesnice roku 

Zlatá stuha za vítězství v krajském kole 

Nejvyšší ocenění, které získá obec, která se nejlépe a vyváženě prezentuje ve všech 

posuzovaných oblastech. Komise sleduje úroveň společenského života v obci, aktivity 

občanů, celkový obraz vesnice, občanskou vybavenost a infrastrukturu, spolupráci 

s podnikateli v obci, veřejná prostranství, péči o zeleň a krajinu a v neposlední řadě také 

koncepční dokumenty obce. 

 

Modrá stuha za společenský život 

Ocenění zpravidla obec získává jako celé společenství, nejen jako samosrpáva. Znakem 

společenského života vesnice je mj. to, že jej vytvářejí lidé nejen pro ostatní, ale i pro sebe. 

V oceněné obci bývá řada spolků tradičních i novodobých, udržují se a obnovují tradice 

a obyčeje. V ocenění je důležitá péče o duchovní hodnoty obce a návaznost na tradice. Obce 

v pohraničí a v blízkosti měst mají situaci těžší, nicméně i zde již nové generace tvoří nový 

život v obci navazující na staré rytmy.  

Pro posouzení kontinuity společenského života jsou důležité kroniky obecní i spolkové, 

autentické akce spolků i dokumenty obce. Významným subjektem je škola, která bývá 

kritickým místem života obce. 
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Bílá stuha za činnost mládeže 

Oceněná obec prokazuje zapojení dětí a mládeže do života obce a koncepční podporu jejího 

zájmu o venkovskou pospolitost. Oceňovány jsou aktivity výchovy mladé generace místními 

spolky, práce s dětmi v knihovně, vytváření podmínek pro trávení volného času.  

Významným přínosem jsou úspěchy mladých lidí a jejich trvalý zájem o život a rozvoj obce, 

mezigenerační setkání, mimoškolní činnost dětí a dobré příklady trvalé práce s dětmi 

a mládeží v místě. 

 

Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí 

Oceněná obec by měla koncepčně rozvíjet zeleň v obci, pečovat o dřeviny a prostranství 

se zajištěním odbornosti a prokazovat cit pro místní venkovský charakter sídla. Druhou 

stránkou je výchova veřejnosti ke vztahu k životnímu prostředí obce a jejího zapojování 

do jeho tvorby. Důležité je pojetí veřejných zelených ploch a zapojení dalších prvků pro 

plnění funkcí odpočinku a setkávání veřejnosti, místně odpovídající skladba zeleně, 

venkovský ráz. Oceňovány jsou i snahy o revitalizaci navazující otevřené krajiny, výsadby 

tradičních stromořadí a obnova druhové skladby. Je kladen důraz na dlouhodobý a koncepční 

pohled a na plánování zeleně v obci a výchovu nejmladších generací. 



Disertační práce 

 

232 

 

17.3. Seznam sledovaných indikátorů 

Kód, Indikátor 

DEM01 Počet obyvatel 

DEM02 Průměrný věk 

DEM03 Počet obyvatel ve věku 0 - 14 let 

DEM04 Počet obyvatel nad 65 let věku 

DEM05 Počet mužů 

DEM06 Počet žen 

DEM07 Počet svobodných 

DEM08 Počet ženatých/vdaných 

DEM09 Počet rozvedených 

DEM10 Počet ostatní rodinný stav (ovdovělí, nezjišěno) 

DEM11 Celkový počet domácností 

DEM12 Počet úplných rodin 

DEM13 Počet neúplných rodin 

DEM14 Počet nerodinných domácností 

DEM15 Počet domácností jednotlivců 

DEM16 Počet členů v domácnosti 

DEM17 Počet osob bez vyznání 

DEM18 Počet osob věřících 

DEM19 Počet osob ostatních (religiozita nezjištěna) 

DEM20 Počet osob se základním a neukončeným základním vzděláním 

DEM21 Počet osob vyučených a středního odborného vzdělání bez maturity 

DEM22 Počet osob s úplným středním vzděláním s maturitou 

DEM23 Počet osob s vyšší odborným a nástavbovým vzděláním 

DEM24 Počet osob s vysokoškolským vzděláním 

DEM25 Počet zaměstnaných osob, zaměstnavatelů, samostatně činných 

DEM26 Věková struktura obyvatelstva 

DEM27 Index stáří 

DEM28 Saldo migrace za posledních 10 let 

DOST01 Počet autobusových spojů v pracovní dny ve dnech školního vyučování 

DOST02 Počet autobusových spojů v pracovní dny mimo dny školního vyučování 

DOST03 Počet autobusových spojů o víkendu 

DOST04 Počet vlakových spojů v pracovní dny ve dnech školního vyučování 

DOST05 Počet vlakových spojů v pracovní dny mimo dny školního vyučování 

DOST06 Počet vlakových spojů o víkendu 

DOST07 Vzdálenost do příslušné ORP 

DOST08 Vzdálenost do příslušného okresního města 

DOST09 Vzdálenost do příslušného krajského města 

EKON01 Počet pracujících důchodců 

EKON02 Počet žen na mateřské dovolené 
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EKON03 Počet nezaměstnaných 

EKON04 Počet nezaměstnaných do 3 měsíců 

EKON05 Počet nezaměstnaných 6 - 12 měsíců 

EKON06 Počet nezaměstnaných nad 12 měsíců 

EKON07 Počet nezaměstnaných celkem 

EKON08 Počet uchazečů na 1 pracovní místo 

EKON09 Míra nezaměstnanosti 

EKON10 Hrubá měsíční mzda v kraji 

EKON11 Objem přijatých dotací za poslední 3 roky 

EKON12 Počet dotacemi podpořených projektů za poslední 3 roky 

EKON13 Ekonomický agregát 

OST01 Počet obyvatel v obci 

OST02 Kraj, ve kterém se obec nachází 

OST03 Umístění v soutěži Vesnice roku 

OST04 Historie obce 

OST05 Počet zastupitelů 

OST06 Složení zastupitelstva obce 

OST07 Počet opuštěných domů 

SOCK01 Míra zapojení občanů do života v obci 

SOCK02 Počet pravidelných dobrovolníků 

SOCK03 Počet pravidelných přispěvatelů do místních novin 

SOCK04 Počet organizací ve kterých je obec zapojena 

SOCK05 Počet společenských akcí/rok 

SOCK06 Podíl obyvatel obce účastnících se společenských akcí 

SOCK07 Atmosféra v obci 

SOCK08 Soudržnost obyvatel 

SOCK09 Frekvence zasedání zastupitelstva 

SOCK10 Účast občanů na jednání zastupitelstva (min., max., průměr) 

SOCK11 Počet kandidátních listin při volbách v roce 2006 

SOCK12 Počet kandidátních listin při volbách v roce 2010 

SOCK13 Počet kandidátů při volbách v roce 2006 

SOCK14 Počet kandidátů při volbách v roce 2010 

SOCK15 Volební účast při volbách v roce 2006 

SOCK16 Volební účast při volbách v roce 2010 

SOCK17 Počet OOS působících v obci 

SOCK18 Souhrn počtu členů místních sdružení 

SOCK19 Vzhled obce 

STAR01 Věk starosty 

STAR02 Vzdělání starosty 

STAR03 Počet let, kdy je starosta v úřadě 

STAR04 Uvolněnost/neuvolněnost starosty 

STAR05 Důvěra starosty v zastupitele obce 
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STAR06 Počet dní, kdy je starosta pracovně mimo úřad/měsíc 

STAR07 Počet jednání v záležitostech obce/týden (mimo jednání s občany obce) 

STAR08 Počet jednání v záležitostech obce/týden (s občany obce) 

STAR09 Počet absolvovaných vzdělávacích aktivit/rok 

STAR10 Počet odchozích telefonátů/den 

STAR11 Počet odeslaných e-mailů/den 

STAR12 Schopnost používat e-mail 

STAR13 Schopnost používat web 

STAR14 Nejčastěji navštěvované WWW stránky 

STAR15 Sociální síť starosty - velikost 

STAR16 Sociální síť starosty - diverzita 

VYB01 Policie 

VYB02 Pošta 

VYB03 Škola 

VYB04 Mateřská škola 

VYB05 Zdravotnické zařízení 

VYB06 Kanalizace 

VYB07 Voda 

VYB08 Plyn 

 

17.4. Přehled demografických údajů o sledovaných obcích 

Tab.: Průměrný věk a podíl mužů a žen 

  Obec Obyvatel 

Prům. 

věk Mužů Žen 

    31.12.2010   absolutní relativní absolutní relativní 

K
ra

j 
V

y
so

či
n

a
 

Horní Krupá 506 37,7 253 50,0% 253 50,0% 

Jiřice 821 39,3 408 49,7% 413 50,3% 

Modlíkov 184 38,6 99 53,8% 85 46,2% 

Průměr 504 38,5 253,3 50,3% 250,3 49,7% 

Břevnice 107 43,2 61 57,0% 46 43,0% 

Kámen 266 42,9 132 49,6% 134 50,4% 

Želiv 1076 43,0 523 48,6% 553 51,4% 

Průměr 483 43,0 238,7 49,4% 244,3 50,6% 

Ji
h

o
če

s

k
ý

 k
ra

j Borotín 610 38,8 305 50,0% 305 50,0% 

Čížová 1053 39,1 515 48,9% 538 51,1% 
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Řepice 481 36,2 264 54,9% 217 45,1% 

Průměr 715 38,0 361,3 50,6% 353,3 49,4% 

Dražíč 215 48,4 106 49,3% 109 50,7% 

Klec 171 44,5 83 48,5% 88 51,5% 

Štěkeň 843 42,6 403 47,8% 440 52,2% 

Průměr 410 45,2 197,3 48,2% 212,3 51,8% 

K
rá

lo
v

é
h

ra
d

e
ck

ý
 k

r.
 

Librantice 482 38,1 243 50,4% 239 49,6% 

Nepolisy 942 39,6 467 49,6% 475 50,4% 

Vlkov 389 38,6 195 50,1% 194 49,9% 

Průměr 604 38,8 301,7 49,9% 302,7 50,1% 

Babice 192 44,1 98 51,0% 94 49,0% 

Bezděkov n. 

M. 486 40,5 241 49,6% 245 50,4% 

Černožice 1175 41,9 587 50,0% 588 50,0% 

Průměr 618 42,2 308,7 50,0% 309,0 50,0% 
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Tab.: Rodinný stav obyvatel 

  Obec Obyvatel Svobodní Ženatí/Vdané Rozvedení Ostatní 

    1.3.2001 absolutní relativní absolutní relativní absolutní relativní absolutní relativní 

K
ra

j 
V

y
so

či
n

a
 

Horní Krupá 456 186 40,8% 232 50,9% 7 1,5% 31 6,8% 

Jiřice 670 254 37,9% 335 50,0% 26 3,9% 55 8,2% 

Modlíkov 154 58 37,7% 83 53,9% 2 1,3% 11 7,1% 

Průměr 427 166,0 38,9% 216,7 50,8% 11,7 2,7% 32 7,6% 

Břevnice 164 58 35,4% 68 41,5% 4 2,4% 34 20,7% 

Kámen 313 139 44,4% 150 47,9% 11 3,5% 13 4,2% 

Želiv 1165 439 37,7% 557 47,8% 57 4,9% 112 9,6% 

Průměr 547 212,0 38,7% 258,3 47,2% 24,0 4,4% 53 9,7% 

Ji
h

o
če

sk
ý

 k
ra

j 

Borotín 510 215 42,2% 215 42,2% 29 5,7% 51 10,0% 

Čížová 820 286 34,9% 418 51,0% 45 5,5% 71 8,7% 

Řepice 292 111 38,0% 136 46,6% 18 6,2% 27 9,2% 

Průměr 541 204,0 37,7% 256,3 47,4% 30,7 5,7% 50 9,2% 

Dražíč 250 72 28,8% 112 44,8% 20 8,0% 46 18,4% 

Klec 197 73 37,1% 98 49,7% 11 5,6% 15 7,6% 

Štěkeň 891 329 36,9% 376 42,2% 66 7,4% 120 13,5% 

Průměr 446 158,0 35,4% 195,3 43,8% 32,3 7,2% 60 13,5% 

K
rá

lo
v

é
h

ra
d

e

ck
ý

 k
r.

 

Librantice 417 165 39,6% 209 50,1% 16 3,8% 27 6,5% 

Nepolisy 838 285 34,0% 444 53,0% 32 3,8% 77 9,2% 
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Vlkov 333 114 34,2% 159 47,7% 20 6,0% 40 12,0% 

Průměr 529 188,0 35,5% 270,7 51,1% 22,7 4,3% 48 9,1% 

Babice 216 75 34,7% 112 51,9% 10 4,6% 19 8,8% 

Bezděkov n. 

M. 510 199 39,0% 237 46,5% 32 6,3% 42 8,2% 

Černožice 1230 440 35,8% 550 44,7% 95 7,7% 145 11,8% 

Průměr 652 238,0 36,5% 299,7 46,0% 45,7 7,0% 69 10,5% 

           Pozn. Rodinný stav je k 1. 3. 2001 a "ostatní" zahrnují kategorie "ovdovělí" a "nezjištěno".  

   

Tab.: Vzdělanost obyvatel 

      Nejvyšší dosažené vzdělání 

  Obec 

Obyvatel  

(věk 15+) 

základní a 

neukončené 

základní 

vyučení a střední 

odborné bez 

maturity 

úplné střední s 

maturitou 

vyšší odborné a 

nástavbové vysokoškolské 

    1.3.2001 absolutní relativní absolutní relativní absolutní relativní absolutní relativní absolutní relativní 

K
ra

j 
V

y
so

či
n

a
 Horní Krupá 347 98 28,2% 127 36,6% 85 24,5% 15 4,3% 22 6,3% 

Jiřice 518 134 25,9% 243 46,9% 108 20,8% 16 3,1% 17 3,3% 

Modlíkov 125 46 36,8% 49 39,2% 26 20,8% 0 0,0% 4 3,2% 

Průměr 330 92,7 28,1% 139,7 42,3% 73,0 22,1% 10,3 3,1% 14,3 4,3% 

Břevnice 136 51 37,5% 50 36,8% 27 19,9% 2 1,5% 6 4,4% 
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Kámen 244 73 29,9% 111 45,5% 47 19,3% 7 2,9% 6 2,5% 

Želiv 965 229 23,7% 437 45,3% 230 23,8% 28 2,9% 41 4,2% 

Průměr 448 117,7 26,2% 199,3 44,5% 101,3 22,6% 12,3 2,8% 17,7 3,9% 

Ji
h

o
če

sk
ý

 k
ra

j 

Borotín 402 145 36,1% 168 41,8% 70 17,4% 3 0,7% 16 4,0% 

Čížová 685 162 23,6% 326 47,6% 153 22,3% 11 1,6% 33 4,8% 

Řepice 231 48 20,8% 104 45,0% 55 23,8% 9 3,9% 15 6,5% 

Průměr 439 118,3 26,9% 199,3 45,4% 92,7 21,1% 7,7 1,7% 21,3 4,9% 

Dražíč 232 85 36,6% 104 44,8% 35 15,1% 3 1,3% 5 2,2% 

Klec 154 41 26,6% 75 48,7% 24 15,6% 4 2,6% 10 6,5% 

Štěkeň 770 250 32,5% 301 39,1% 171 22,2% 8 1,0% 40 5,2% 

Průměr 385 125,3 32,5% 160,0 41,5% 76,7 19,9% 5,0 1,3% 18,3 4,8% 

K
rá

lo
v

é
h

ra
d

e
ck

ý
 k

r.
 

Librantice 329 92 28,0% 138 41,9% 77 23,4% 10 3,0% 12 3,6% 

Nepolisy 704 201 28,6% 332 47,2% 143 20,3% 15 2,1% 13 1,8% 

Vlkov 276 34 12,3% 174 63,0% 50 18,1% 4 1,4% 14 5,1% 

Průměr 436 109,0 25,0% 214,7 49,2% 90,0 20,6% 9,7 2,2% 13,0 3,0% 

Babice 183 66 36,1% 72 39,3% 38 20,8% 3 1,6% 4 2,2% 

Bezděkov n. 

M. 402 104 25,9% 184 45,8% 91 22,6% 12 3,0% 11 2,7% 

Černožice 1023 315 30,8% 414 40,5% 202 19,7% 37 3,6% 55 5,4% 

Průměr 536 161,7 30,2% 223,3 41,7% 110,3 20,6% 17,3 3,2% 23,3 4,4% 
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Tab.: Charakter domácností 

      Cenzová domácnost 

  

Obec 

Celkový 

počet 

domácností 

úplné rodiny neúplné rodiny 
nerodinné 

domácnosti 

domácnosti 

jednotlivců 

    1.3.2001 absolutní relativní absolutní relativní absolutní relativní absolutní relativní 

K
ra

j 
V

y
so

či
n

a
 

Horní Krupá 158 116 73,4% 8 5,1% 1 0,6% 33 20,9% 

Jiřice 255 167 65,5% 17 6,7% 4 1,6% 67 26,3% 

Modlíkov 59 42 71,2% 4 6,8% 0 0,0% 13 22,0% 

Průměr 157 108,3 68,9% 9,7 6,1% 1,7 1,1% 37,7 23,9% 

Břevnice 54 33 61,1% 6 11,1% 0 0,0% 15 27,8% 

Kámen 108 73 67,6% 11 10,2% 0 0,0% 24 22,2% 

Želiv 458 270 59,0% 51 11,1% 9 2,0% 128 27,9% 

Průměr 207 125,3 60,6% 22,7 11,0% 3,0 1,5% 55,7 26,9% 

Ji
h

o
če

sk
ý

 k
ra

j 

Borotín 212 107 50,5% 24 11,3% 5 2,4% 76 35,8% 

Čížová 343 197 57,4% 41 12,0% 6 1,7% 99 28,9% 

Řepice 122 68 55,7% 11 9,0% 2 1,6% 41 33,6% 

Průměr 226 124,0 54,9% 25,3 11,2% 4,3 1,9% 72,0 31,9% 

Dražíč 118 56 47,5% 18 15,3% 2 1,7% 42 35,6% 

Klec 78 46 59,0% 13 16,7% 0 0,0% 19 24,4% 

Štěkeň 342 188 55,0% 41 12,0% 6 1,8% 107 31,3% 
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Průměr 179 96,7 53,9% 24,0 13,4% 2,7 1,5% 56,0 31,2% 
K

rá
lo

v
é

h
ra

d
e

ck
ý

 k
r.

 

Librantice 154 102 66,2% 10 6,5% 0 0,0% 42 27,3% 

Nepolisy 339 213 62,8% 35 10,3% 7 2,1% 84 24,8% 

Vlkov 151 75 49,7% 16 10,6% 4 2,6% 56 37,1% 

Průměr 215 130,0 60,6% 20,3 9,5% 3,7 1,7% 60,7 28,3% 

Babice 82 58 70,7% 3 3,7% 1 1,2% 20 24,4% 

Bezděkov n. 

M. 205 120 58,5% 25 12,2% 2 1,0% 58 28,3% 

Černožice 456 272 59,6% 56 12,3% 3 0,7% 125 27,4% 

Průměr 248 150,0 60,6% 28,0 11,3% 2,0 0,8% 67,7 27,3% 

 

Tab.: Počet členů domácnosti 

      Počet členů domácnosti 

  
Obec 

Celkový počet 

domácností 
1 2 3 4 5 a více 

    1.3.2001 absolutní relativní absolutní relativní absolutní relativní absolutní relativní absolutní relativní 

K
ra

j 
V

y
so

či
n

a
 Horní Krupá 158 33 20,9% 40 25,3% 22 13,9% 41 25,9% 22 13,9% 

Jiřice 255 67 26,3% 68 26,7% 34 13,3% 66 25,9% 20 7,8% 

Modlíkov 59 13 22,0% 23 39,0% 5 8,5% 11 18,6% 7 11,9% 

Průměr 157 37,7 23,9% 43,7 27,8% 20,3 12,9% 39,3 25,0% 16,3 10,4% 

Břevnice 54 15 27,8% 14 25,9% 8 14,8% 14 25,9% 3 5,6% 
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Kámen 108 24 22,2% 26 24,1% 17 15,7% 22 20,4% 19 17,6% 

Želiv 458 128 27,9% 120 26,2% 77 16,8% 105 22,9% 28 6,1% 

Průměr 207 55,7 26,9% 53,3 25,8% 34,0 16,5% 47,0 22,7% 16,7 8,1% 

Ji
h

o
če

sk
ý

 k
ra

j 

Borotín 212 76 35,8% 59 27,8% 20 9,4% 34 16,0% 23 10,8% 

Čížová 343 99 28,9% 102 29,7% 63 18,4% 67 19,5% 12 3,5% 

Řepice 122 41 33,6% 27 22,1% 25 20,5% 23 18,9% 6 4,9% 

Průměr 226 72,0 31,9% 62,7 27,8% 36,0 16,0% 41,3 18,3% 13,7 6,1% 

Dražíč 118 42 35,6% 45 38,1% 14 11,9% 11 9,3% 6 5,1% 

Klec 78 19 24,4% 24 30,8% 14 17,9% 17 21,8% 4 5,1% 

Štěkeň 342 107 31,3% 97 28,4% 57 16,7% 62 18,1% 19 5,6% 

Průměr 179 56,0 31,2% 55,3 30,9% 28,3 15,8% 30,0 16,7% 9,7 5,4% 

K
rá

lo
v

é
h

ra
d

e
ck

ý
 k

r.
 

Librantice 154 42 27,3% 33 21,4% 26 16,9% 36 23,4% 17 11,0% 

Nepolisy 339 84 24,8% 102 30,1% 70 20,6% 75 22,1% 8 2,4% 

Vlkov 151 56 37,1% 41 27,2% 26 17,2% 23 15,2% 5 3,3% 

Průměr 215 60,7 28,3% 58,7 27,3% 40,7 18,9% 44,7 20,8% 10,0 4,7% 

Babice 82 20 24,4% 22 26,8% 14 17,1% 23 28,0% 3 3,7% 

Bezděkov n. 

M. 205 58 28,3% 61 29,8% 27 13,2% 50 24,4% 9 4,4% 

Černožice 456 125 27,4% 128 28,1% 93 20,4% 91 20,0% 19 4,2% 

Průměr 248 67,7 27,3% 70,3 28,4% 44,7 18,0% 54,7 22,1% 10,3 4,2% 
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Tab.: Ekonomická aktivita  obyvatel 

      Ekonomická aktivita 

Ekonomický  

agregát 

  Obec Obyvatel 

zaměstnané 

osoby, 

zaměstnavatelé, 

samost. činní pracující důchodci 

ženy na mateřské 

dovolené nezaměstnaní 

    1.3.2001 absolutní relativní absolutní relativní absolutní relativní absolutní relativní absolutní relativní 

K
ra

j 
V

y
so

či
n

a
 

Horní Krupá 456 184 40,4% 4 0,9% 1 0,2% 5 1,1% 4308584 9448,6 

Jiřice 670 291 43,4% 13 1,9% 4 0,6% 10 1,5% 6967072 10398,6 

Modlíkov 154 58 37,7% 0 0,0% 1 0,6% 2 1,3% 1329244 8631,5 

Průměr 427 177,7 41,6% 5,7 1,3% 2,0 0,5% 5,7 1,3% 4201633,3 9847,6 

Břevnice 164 56 34,1% 0 0,0% 3 1,8% 1 0,6% 1283408 7825,7 

Kámen 313 131 41,9% 4 1,3% 3 1,0% 12 3,8% 3093930 9884,8 

Želiv 1165 517 44,4% 12 1,0% 8 0,7% 29 2,5% 12123622 10406,5 

Průměr 547 234,7 42,9% 5,3 1,0% 4,7 0,9% 14,0 2,6% 5500320,0 10049,3 

Ji
h

o
če

sk
ý

 k
ra

j 

Borotín 510 171 33,5% 6 1,2% 6 1,2% 17 3,3% 4144986 8127,4 

Čížová 820 374 45,6% 15 1,8% 16 2,0% 28 3,4% 9109602 11109,3 

Řepice 292 130 44,5% 3 1,0% 6 2,1% 9 3,1% 3114594 10666,4 

Průměr 541 225,0 41,6% 8,0 1,5% 9,3 1,7% 18,0 3,3% 5456394,0 10092,0 

Dražíč 250 2 0,8% 6 2,4% 3 1,2% 48 19,2% 187344 749,4 

Klec 197 73 37,1% 2 1,0% 3 1,5% 10 5,1% 1756350 8915,5 
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Štěkeň 891 366 41,1% 5 0,6% 8 0,9% 33 3,7% 8688078 9750,9 

Průměr 446 147,0 33,0% 4,3 1,0% 4,7 1,0% 30,3 6,8% 3543924,0 7946,0 

K
rá

lo
v

é
h

ra
d

e
ck

ý
 k

r.
 

Librantice 417 193 46,3% 3 0,7% 3 0,7% 12 2,9% 4589928 11007,0 

Nepolisy 838 376 44,9% 8 1,0% 8 1,0% 30 3,6% 8992512 10730,9 

Vlkov 333 138 41,4% 4 1,2% 1 0,3% 9 2,7% 3325356 9986,1 

Průměr 529 235,7 44,5% 5,0 0,9% 4,0 0,8% 17,0 3,2% 5635932,0 10647,2 

Babice 216 95 44,0% 2 0,9% 3 1,4% 6 2,8% 2271546 10516,4 

Bezděkov n. 

M. 510 225 44,1% 15 2,9% 3 0,6% 6 1,2% 5620320 11020,2 

Černožice 1230 517 42,0% 16 1,3% 11 0,9% 46 3,7% 12481794 10147,8 

Průměr 652 279,0 42,8% 11,0 1,7% 5,7 0,9% 19,3 3,0% 6791220,0 10416,0 

 

Tab.: Religiozita obyvatel 

  Obec Obyvatel Bez vyznání Věřící Nezjištěno 

    1.3.2001 absolutní relativní absolutní relativní absolutní relativní 

K
ra

j 
V

y
so

či
n

a
 

Horní Krupá 456 67 14,7% 341 74,8% 48 10,5% 

Jiřice 670 210 31,3% 385 57,5% 75 11,2% 

Modlíkov 154 34 22,1% 86 55,8% 34 22,1% 

Průměr 427 103,7 24,3% 270,7 63,4% 52,3 12,3% 

Břevnice 164 92 56,1% 68 41,5% 4 2,4% 

Kámen 313 118 37,7% 156 49,8% 39 12,5% 



Disertační práce 

 

244 

 

Želiv 1165 396 34,0% 640 54,9% 129 11,1% 

Průměr 547 202,0 36,9% 288,0 52,6% 57,3 10,5% 

Ji
h

o
če

sk
ý

 k
ra

j 

Borotín 510 173 33,9% 282 55,3% 55 10,8% 

Čížová 820 433 52,8% 271 33,0% 116 14,1% 

Řepice 292 154 52,7% 107 36,6% 31 10,6% 

Průměr 541 253,3 46,9% 220,0 40,7% 67,3 12,5% 

Dražíč 250 64 25,6% 149 59,6% 37 14,8% 

Klec 197 109 55,3% 62 31,5% 26 13,2% 

Štěkeň 891 364 40,9% 398 44,7% 129 14,5% 

Průměr 446 179,0 40,1% 203,0 45,5% 64,0 14,3% 

K
rá

lo
v

é
h

ra
d

e
ck

ý
 k

r.
 

Librantice 417 208 49,9% 149 35,7% 60 14,4% 

Nepolisy 838 543 64,8% 199 23,7% 96 11,5% 

Vlkov 333 182 54,7% 122 36,6% 29 8,7% 

Průměr 529 311,0 58,8% 156,7 29,6% 61,7 11,6% 

Babice 216 124 57,4% 85 39,4% 7 3,2% 

Bezděkov n. 

M. 510 182 35,7% 262 51,4% 66 12,9% 

Černožice 1230 680 55,3% 437 35,5% 113 9,2% 

Průměr 652 328,7 50,4% 261,3 40,1% 62,0 9,5% 
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Tab.: Vybavenost obcí 

  Obec Policie Pošta Škola 

Mat. 

šk. 

Zdr. 

zař. Kanalizace Voda Plyn Součet 

K
ra

j 
V

y
so

či
n

a
 

Horní Krupá       x   x x x 4 

Jiřice     x x   x x x 5 

Modlíkov             x x 2 

Výskyt 0 0 1 2 0 2 3 3 11 

Břevnice             x   1 

Kámen   x   x     x   3 

Želiv x x x x x x x   7 

Výskyt 1 2 1 2 1 1 3 0 11 

Ji
h

o
če

sk
ý

 k
ra

j 

Borotín   x x x x x x   6 

Čížová   x x   x x x x 6 

Řepice           x x   2 

Výskyt 0 2 2 1 2 3 2 1 14 

Dražíč             x   1 

Klec                 0 

Štěkeň   x x x x x x   6 

Výskyt 0 1 1 1 1 1 2 0 7 

K
rá

lo
v

é
h

ra
d

e

ck
ý

 k
r.

 

Librantice     x       x x 3 

Nepolisy   x x x x x x x 7 
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Vlkov             x   1 

Výskyt 0 1 2 1 1 1 3 2 11 

Babice                 0 

Bezděkov n. 

M.   x x x     x   4 

Černožice   x x x x x x x 7 

Výskyt 0 2 2 2 1 1 2 1 11 
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17.5. Ukázkový pasport jedné obce 

Identifikační údaje:  

Název obce: Kámen 

Příslušná ORP: Pacov 

Okres: Pelhřimov 

Kraj: Vysočina 

  

Zdůvodnění výběru této obce 

Přírůstek/úbytek obyvatel 

Počet 

obyvatel
32

 

Saldo přírůstku 

absolutně % 

266 -47 -18 

Zdroj: ČSÚ 2012 

 

Umístění v soutěži „Vesnice roku“ 

Tato obec se do soutěže Vesnice roku v letech 2008 až 2010 nezapojila. 

Účast ve volbách 

Počet kandidátek Počet kandidátů Volební účast 

2006 2010 2006 2010 2006 2010 

1 2 9 12 58,67 63,56 

Zdroj: ČSÚ 2012, www.volby.cz 

 

Externí vlivy 

Tato obec se nachází na okraji Kraje Vysočina při hranici s Jihočeským krajem. Leží na silnici 

první třídy číslo I/19 spojující Pelhřimov s Táborem. Významnou dominantou obce a hlavní 

turistickou atrakcí je hrad Kámen, který leží uprostřed obce. 

 

 

                                                 

32
 K 31.12.2010 dle ČSÚ. 
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Regionální centrum 

Název města Počet obyvatel
32

 Průměrný věk 

obyvatel
32

 

Vzdálenost od obce
33

 

Pacov 4 982 42,2 6,9 

Okresní město 

Název města Počet obyvatel
32

 Průměrný věk 

obyvatel
32

 

Vzdálenost od obce
33

 

Pelhřimov 16 656 40,9 17,4 

Krajské město 

Název města Počet obyvatel
32

 Průměrný věk 

obyvatel
32

 

Vzdálenost od obce
33

 

Jihlava 51 154 41,2 48,6 

Zdroj: ČSÚ 2012 

 

Historie obce 

Níže uvedené informace jsou převzaté z webu obce Kámen: 

http://www.obeckamen.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid=6 

 

Kámen 

První písemné zmínky o Kámenu jsou z roku 1316. Nejstarší část hradu však byla založena 

neznámým stavebníkem již kolem poloviny 13. století. Pod hrad spadalo jen malé panství,v roce 

1460 to byl, kromě městečka pod hradem, dvůr ve Věžné , vesnice Eš a poplužní dvůr Janov. Od 

roku 1356 se hrad nazýval castrum Stein. Kámen byl původně královský, z čehož těžilo i 

městečko, kde se nacházel pivovar. Byl dáván v léno různým šlechticům a dvorským úředníkům, 

kteří tu dolovali i zlato. Zlaté doly založil v roce 1366 Jindřich z Ciglheimu. V roce 1671 - 1673 

postavil Jan Kryštof z Malovic kapli sedmibolestné panny Marie na kraji vsi, nachází se zde 

hrobka Malovců. 

                                                 

33
 Nejkratší vzdálenost po silnici v km, kterou nalezl Google Maps (http://maps.google.com, Get Directions). 

http://www.obeckamen.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid=6
http://maps.google.com/
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Po první světové válce se zásadně začala měnit i vesnička pod hradem. Roku 1924 byla započata 

stavba silnice Kámen - Dobrá Voda, jako přípojka silnice státní. Postavil jí soukromý podnikatel 

z Mladé Boleslavi pan Kriko, za obnos 260 000 Kč. Celkové náklady na stavbu byly 312 000 Kč. 

V tomtéž roce bylo oznámeno zrušení poštovního úřadu. Po intervenci u poštovního ředitelství 

zde byl úřad ponechán pod zárukou, že pošta bude mít k dispozici zdarma místnost a topivo. 

Pošta je v obci dosud. V roce 1925 byl ve vesnici zaveden telefon. O rok později proběhla 

parcelace pozemků. V roce 1928 byly znovu vysvěceny zvony na hradní zvonici, po tom, co byly 

poškozeny při jarní větrné bouři. Roku 1929 byla i přes protesty některých občanů realizována 

elektrifikace obce. Roku 1935 byla rekonstruována kaple panny Marie. V roce 1937 se ve vsi 

objevil první radiopřijímač. V letech 1939 - 1945 okupovala hrad německá vojenská jednotka. 

Z novodobých dějin stojí za zmínku částečná rekonstrukce kostela po roce 1990 a obnovení 

výuky v místní škole v letech 1990 - 2002. 

 

Nový Dvůr 

Nový Dvůr byl pravděpodobně založen v roce 1808. Původní dvůr Neuhof patřil pod panství 

Proseč-Pošná, ale v roce 1815 jej tehdejší majitel Ferdinand Scherer von Neuhofsthal oddělil jako 

samostatný. Zřídil zde přádelnu a textilní továrnu. V roce 1830 Nový Dvůr koupil Friedrich 

Anton Pilz. 

Majitelé Nového Dvora se poměrně rychle střídali a brzy došlo i na nešlechtice. Před II. svět. 

válkou byl majetkem židovské rodiny Glasserů. Ti zvelebili park a založili oboru. Za okupace 

byli všichni odvlečeni do koncentračního tábora a Nový Dvůr se stal letním sídlem K. H. Franka 

s německým správcem. Z koncentračního tábora se vrátil jenom syn původních majitelů - Miloš 

Glasser, který počátkem r. 1948 emigroval do Ameriky a po 1989 vznesl restituční nárok. 

Navrácený majetek pak rozprodal současným vlastníkům. 

První písemná zmínka o Novém Dvoře jako vesnici, která vznikla u panského dvora a přádelny 

po roce 1815, pochází z r. 1842. 

 

Nízká Lhota 

Vesnička Nízká Lhota leží asi 2 km severovýchodně od obce Kámen. Její vznik, stejně jako 

dalších vesnic stejného jména, je datován do 13. století, kdy v poslední fázi vrcholné kolonizace 
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byly na dosud neosazené půdě zakládány Lhoty (po založení osady byli její obyvatelé na nějaký 

čas osvobozeni od všech platů, žili tzv. „na lehotě“). 

O existenci starého osídlení v těchto místech svědčí ojedinělé zlomky keramiky ze 13. století, 

nalezené v r. 1989 při rekultivacích u severního okraje obce. Dalším zajímavým objevem je 

poklad - plný džbánek pražských grošů z doby Karla IV. a Václava IV., zakopaný patrně za 

husitských bouří, který byl r. 1874 objeven na obecním pastvišti (někde při dnešní silnici do 

Kamene). 

Nízká Lhota se původně jmenovala Německá, zřejmě proto, že osadu založili němečtí kolonisté 

na půdě, o níž neměli domácí lidé zájem, anebo tento přívlastek může naznačovat právní - 

zákupní poměr poddaných vůči vrchnosti. Na Nízkou Lhotu byla ves přejmenována teprve ve 20. 

století, zřejmě po první světové válce, kdy bylo jméno úředním výnosem změněno. 

První písemná zmínka o osadě pochází z r. 1430, kdy jsou připomínány dědiny Tluksy z Kamene 

v Německé Lhotě. Dalším majitelem byl od r. 1513 pán na Kameni Petr z Vojslavic, po jeho 

smrti kámenské panství zdědila sestra Kateřina, která se podruhé provdala za Malovce z Malovic. 

V držení rodu Malovců byl majetek až do konce 16. století. V první polovině 17. století byla 

Německá Lhota samostatným statečkem v držení Oldřicha Beřkovského ze Šebířova. 

 

Základní charakteristika obce 

Geografické podmínky 

Obec Kámen leží v nadmořské výšce 585 m n m., cca 7 km jižně od Pacova, mezi Pelhřimovem a 

Táborem, v kraji Vysočina. Tato oblast byla vždy výhradně zemědělskou oblastí s malou částí 

spotřebního průmyslu. Historie obce sahá do konce 13. století.¨ 
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Obr. č. 1: Geografická poloha obce Kámen 

 
Zdroj: Google Maps 2012 (http://maps.google.com) 

 

Územní členění 

Obec Kámen zahrnuje i 2 místní částí: 

 Nízká Lhota 

 Nový Dvůr 

Demografická charakteristika 

Tab. 1 -  Demografický vývoj v obci Kámen v letech 2000-2011 

 

Rok 
Stav 

1.1. 
Narození Zemřelí Přistěhovalí Vystěhovalí 

Přírůstek   
Stav 

31.12. přirozený 
migrační 

(saldo) 
Celkový 

2000 305  6  3  1  3  3 - 2  1 306 

2001 313  4  2  3 15  2 -12 -10 303 

2002 303  1  1  6 14 0 - 8 - 8 295 

2003 295  4  2  5 12  2 - 7 - 5 290 

2004 290  5  4  5 12  1 - 7 - 6 284 

2005 284  3  3  9  4  0  5  5 289 

2006 289  5  4  1 17  1 -16 -15 274 

2007 274  3  2  6  1  1  5  6 280 

2008 280  5  4  2 16  1 -14 -13 267 

http://maps.google.com/
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2009 267  2 -  6 10  2 - 4 - 2 265 

2010 265  2  4  8  5 - 2  3  1 266 

2011 260  2  5 12  8 - 3  4  1 261 

Zdroj: VDB ČSÚ 2011 

Tab. 6 - Obyvatelstvo obce Kámen 

podle náboženského vyznání  

k 1. 3. 2001 

Náboženství Muži Ženy 

bez vyznání 55 63 

věřící 74 82 

nezjištěno 20 19 

Celkem 149 164 

Zdroj: SLDB ČSÚ 2001 
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Graf 1: Věková struktura obyvatelstva obce Kámen k 1. 3. 2001 

 

Zdroj dat: SLDB ČSÚ 2001 
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Graf 2: Početní stavy obyvatelstva obce Kámen k začátku a konci jednotlivých roků 2000-2011 

 

Zdroj dat: VDB ČSÚ 2011 

Graf 3: Vývoj průměrného věku obyvatelstva podle pohlaví v obci Kámen v letech 2001-2010 

 

Zdroj dat: VDB ČSÚ 2011 
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Graf 4: Obyvatelstvo obce Kámen podle rodinného stavu k 1. 3. 2001 

 

Zdroj dat: SLDB ČSÚ 2001 

Tab. - Obyvatelstvo 15leté a starší v obci Kámen podle nejvyššího  

ukončeného vzdělání a pohlaví k 1. 3. 2001 

Stupeň ukončeného vzdělání Muži Ženy 

základní a neukončené základní  28  45 

vyučení a střední odborné bez maturity  59  52 

úplné střední s maturitou  20  27 

vyšší odborné a nástavbové   1   6 

vysokoškolské   3   3 

Celkem 111 133 

Zdroj: SLDB ČSÚ 2001 
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Tab. - Počty a složení bytových domácností  

            v obci Kámen k 1. 3. 2001 

Bytové domácnosti celkem 101 

v tom tvořené 

1 hospodařící a 

1 cenzovou 
94 

1 hospodařící a 

2+ cenzovými 
3 

2 a více 

hospodařícími 
4 

z úhrnu 

domácnosti  

s počtem 

členů 

1 22 

2 21 

3 11 

4 25 

5 a více 22 

Zdroj: SLDB ČSÚ 2001 

 

Tab. - Počty a složení cenzových domácností  

v obci Kámen k 1. 3. 2001 

Cenzové domácnosti celkem 108 

v tom 

úplné 

rodiny 
73 

neúplné 

rodiny 
11 

nerodinné 

domácnosti 
 0 

domácnosti 

jednotlivců 
24 

z úhrnu domácnosti  

s počtem členů 

1 24 

2 26 

3 17 

4 22 

5 a více 19 

Zdroj: SLDB ČSÚ 2001 
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Ekonomické podmínky 

Tab. - Struktura ekonomicky aktivního obyvatelstva v obci Kámen k 1. 3. 2001 

Ekonomicky aktivní muži 81 

v tom 

Zaměstnaní 78 

z toho 

zaměstnané osoby, zaměstnavatelé, 

samostatně činní 
76 

pracující důchodci  2 

Nezaměstnaní  3 

Ekonomicky aktivní ženy 69 

v tom 

Zaměstnaní 60 

z toho 

zaměstnané osoby, zaměstnavatelé, 

samostatně činní 
55 

pracující důchodci  2 

ženy na mateřské dovolené  3 

Nezaměstnaní  9 

Zdroj: SLDB ČSÚ 2001 

Průměrná výše mzdy za region Vysočina: 

Tab. - Hrubé měsíční mzdy v kraji Vysočina v roce 2011 

Kraj 

Průměrná mzda 

v Kč 

celkem Muži ženy 

Vysočina 22 918  25 635  19 274  

Zdroj: VDB ČSÚ 2011 

  Tab.  - Nezaměstnanost v obci Kámen k 1. 3. 2001 

    Počet 

uchazečů o 

zaměstnání 

z toho podle délky nezaměstnanosti Počet 

uchazečů o 

zaměstnání 

- 

dosažitelní 

Míra 

nezaměstnanosti 

(%) [2] 

Počet 

uchazečů 

na 1 

volné 

místo 

do 3 

měsíců 

více 

než 3 

měsíce 

až 6 

měsíců 

více než 

6 měsíců 

až 9 

měsíců 

více než 9 

měsíců až 

12 měsíců 

více 

než 12 

měsíců 

12 5 4 2 1 - 12 8,0 6,0 

Pozn. míra nezaměstnanosti na úrovni obcí a SO ORP je počítána na počet ekonomicky aktivních  

podle SLDB k 1.3.2001 

Zdroj: VDB ČSÚ 2010 
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Tab. - Přehled subjektů působících v obci Kámen, které obdržely v letech 1999 - 2012 dotaci 

z veřejných zdrojů 

IČ Subjekt Sídlo Kč 

  Čárková Blanka Kámen 63 543,00 

  Monika Zemanová Kámen 196 018,00 

  Slabý Jiří Kámen 2 320,00 

  Škrleta Jaroslav Kámen 4 620,00 

248371 Obec Kámen Kámen 5 556 000,00 

46650351 Monika Zemanová Kámen 943 617,00 

49022679 

Výrobně-obchodní družstvo se 

sídlem v Kámeně Kámen 39 110 238,00 

62497804 TUBI ITALIA BOHEMIA s.r.o. Kámen 30 000,00 

62540653 Karel Tomšů Kámen 8 507,00 

69100128 Svazek obcí PSV Kámen 1 854 408,00 

Zdroj: CEDR 2012 (http://cedr.mfcr.cz) 

Vybrané výdaje z rozpočtu obce (rok 2012) 

- předškolní zařízení      300 000 

- činnosti knihovnické       

 Ostatní osobní výdaje 5 000 

 Knihy, tisk 5 000 

 Elektrická energie 10 000 

 Nákup služeb 3 000 

- zájmová činnost v kultuře     15 000 

- Ostatní záležitosti kultury  

 Ostatní osobní výdaje     3 000 

 Věcné dary       15 000 

 Dary obyvatelstvu      4 000 

 

- Ostatní tělovýchov. činnost  

 Neinvest.dotace občanským sdružením   8 000 

 Nájemné       3 000 

 

http://cedr.mfcr.cz/
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- Péče o vzhled obcí a veř. zeleň  

 Ostatní osobní výdaje     8 000 

 Nákup materiálu      2 000 

 PHM        20 000 

 Konzul. poraden. a právní služ.    20 000 

Podrobněji viz http://www.obeckamen.cz//dokumenty/23-rozpoet-2012-vydaje.pdf 

Kulturní prostředí 

V obci je zaveden vodovod a kanalizace, vyskytuje se zde i pošta, restaurace, občerstvení, školka, 

obchod se smíšeným zbožím, autobazar a knihovna. Pošta sídlí v budově obecního úřadu, úřední 

hodiny obecního úřadu jsou v úterý od 17:30 do 19:30 hod.  

Dle portálu Města a obce, který shromažďuje informace o všech obcích v ČR, obec Kámen 

disponuje následující občanskou vybaveností: 

Pošta: Ano 

Škola: Ne 

Zdravotnické zařízení: Ne 

Policie: Ne 

Kanalizace (ČOV): Ne 

Vodovod: Ano 

Plynofikace: Ne 

(zdroj: 

http://mesta.obce.cz/zsu/vy

hledat-6234.htm)

 

Památky 

Hrad Kámen 

Původně gotický hrad založená ve 13. století. V obdobý husitských válek byl důležitým opěrným 

bodem husitů mezi Táborem a Pelhřimovem. Je to nevelká stavba, stojící na vrcholu 

amfibolového skaliska, která je dominantou okolí. Hrad je obklopen na jižní straně parkánem 

rozšířeným na východě ve větší předhradí. Původní cesta do hradu vedla jižní věží, po padacím 

mostě, přes příkop a vysokou hrotitou branou. Dnes je příkop na jižní straně zasypaný a do hradu 

se vjíždí pseudogotickou branou. Příkop je zachován jen na východě. Z hradební zdi se zachoval 

jen malý zbytek stoupající k hornímu hradu. Z původních budov předhradí zbyly jen sklepy 

stavení přistavěného k hradební zdi. Do prostor hradu se vchází po schodišti zaklenutým 

průchodem s barokní branou, z roku 1673. Nádvoří je, až na malý dvorek, zcela zastavěné. 

Původně stál na skále hradní palác, který měl nad hlubokými sklepy v přízemí čtyři stejně velké 

čtvercové komory a v patře nad nimi dlouhý sál.Všechny části hradu byly spojeny jedině 

padacími můstky. Toto bylo dost neobvyklé u tohoto typu hradu. Objekt byl v 17. a hlavně v 19. 

http://www.obeckamen.cz/dokumenty/23-rozpoet-2012-vydaje.pdf
http://mesta.obce.cz/zsu/vyhledat-6234.htm
http://mesta.obce.cz/zsu/vyhledat-6234.htm
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století úplně přestavěn. Nejzachovalejší je velká obytná věž , která uzavírá hradní nádvoří. Hrad 

dostal v 19.stol. nové pseudogotické ostění ve stylu anglické gotiky. V letech 1968 - 1974 byl 

hrad rekonstruován. Během oprav byla snaha uvést hrad do jeho původní gotickorenesanční 

podoby. Během těchto oprav byla odstraněna pseudogotická cimbuří a budovy byly zastřešeny. 

Od roku 1974 je na hradě umístěna výstava jednostopých motorových vozidel. 

Otevírací doba hradu:  

Duben a říjen - pouze soboty, neděle a svátky od 10 do 17 hodin  

Květen, červen a září - kromě pondělí každý den od 10 do 17 hodin  

Červenec a srpen - kromě pondělí každý den od 10 do 18 hodin 

V ostatní měsíce je možno hrad navštívit pouze po telefonické domluvě na telefonním čísle 

565426609 nebo 565426619, případně piště na el. adresu: hrad.kamen@quick.cz Tato adresa je 

chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny 

Návštěvníci si po zakoupení vstupenky prohlíží hrad sami (jako muzeum). Ke vstupence je 

možno zakoupit tištěného Stručného průvodce po hradu Kámen.    

Skupiny návštěvníků nad 15 osob mohou požádat o průvodce. 

Socha Sv. Jana Nepomuckého 

Při cestě do hradu stojí sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého postavený v r. 1703. 

Kostel Panny Marie Bolestné 

Postavený Janem Kryštofem Malovcem asi v l. 1667 - 71, raně barokní stavba s původním 

zařízením. Jednolodní, obdélný s pravoúhle uzavřeným presbytářem, s čtvercovou sakristií s 

oratoří v patře po jižní straně. Kostel sloužil též jako hrobka Malovců. Hrobka, resp. vchod do ní  

je umístěn uprostřed kostela a byl uzavřen náhrobkem Jana Kryštofa Malovce z r. 1677. 

Náhrobní kámen byl v roce 1913 vyzvednut a zazděn do zdi pod kruchtou. Dnes je vchod do 

hrobky uzavřen cementovými deskami. 

Zdroj: http://www.obeckamen.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=9 

 

mailto:hrad.kamen@quick.cz
http://www.obeckamen.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=9
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Významné organizace působící v obci 

Mateřská škola Kámen  

http://www.mskamen.cz/ 

Kulturní a společenské akce mateřské školy: 

- návštěva divadelních představení v Pacově 

- vystoupení dětí při vítání občánků 

- návštěva čerta a Mikuláše v MŠ-  vánoční posezení u stromečku 

- dětský karneval-  vystoupení dětí ke Dni matek na veřejnosti 

- soutěžní program ke Dni dětí 

- návštěva VOD Kámen 

- prohlídka hradu Kámen 

- výlet do Pelhřimova, Pacova 

- polodenní vycházka - Věžná, Dobrá Voda 

- rozloučení s předškoláky- fotografování dětí - Vánoce, konec školního roku.  

(Zdroj: 

http://www.obeckamen.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=8) 

Knihovna 

Pro děti - encyklopedie, pohádky, dobrodružné, dívčí romány  

Pro dospělé - romány z vesnického prostředí, romány pro ženy, světovou literaturu, detektivní, 

historické, životopisné romány, cestopisy, kuchařky a další tituly  

Knižní fond je po celý rok doplňován o nové tituly, jednak nákupem knih nebo výměnou z Okresní 

Knihovny Pelhřimov.  

Půjčování knih je bezplatné.  

Knihovna sídlí v budově OÚ. Disponuje 1 500 svazky knih různých žánrů.  

Knihovna je otevřena vždy ve čtvrtek od 15.30 hodin do 17.30 hodin.  

Zdroj: http://www.obeckamen.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=10 

 

Kámenský občasník 

http://www.obeckamen.cz/index.php?option=com_phocadownload&view=section&id=2&Itemid=17 

http://www.mskamen.cz/
http://www.obeckamen.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=8
http://www.obeckamen.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=10
http://www.obeckamen.cz/index.php?option=com_phocadownload&view=section&id=2&Itemid=17
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Spolky v obci 

 Sbor Dobrovolných hasičů 

 Tj Sokol (cca 70 členů) 

 Myslivecké sdružení 

Ubytování je možné v okolí. Např. v Pacově (hotel Na Panské, Beseda), Obratani (Pension 

Svoboda, Hotel), Černovice (hotel Mlýn), Moraveč (autocamping). 

Specifický kontext 

Obecní úřad organizuje např. ankety mezi občany (o plánované rekonstrukci veřejného 

prostranství), veřejné schůze občanů se zastupiteli města (diskuse ohledně obchvatu obce či 

čistírny odpadních vod aj.) 

Členství v sítích a sdruženích: 

 Svazek obcí mikroregionu Stražiště; 

František Hofman (starosta obce, zastupuje obec ve Svazku obcí mikroregionu Stražiště, 

jednání svazku 1x-2x/rok) 

 MAS Via rustica; 

 Dobrovolný svazek obcí pro hospodaření s vodou Kámen, Věžná, Eš 

Pro území obce jsou k dispozici následující strategické materiály: 

 Strategický plán rozvoje mikroregionu Stražiště, 

 Aktualizovaný strategický plán LEADER v roce 2012 (http://www.viarustica.cz/projekty-

sdruzeni-via-rustica/realizace-spl-leader/aktualizovany-strategicky-plan-v-roce-2012) 

Mikroregion 

Obec je zapojena od 25.4.2001 do Mikroregionu Stražiště. Spolu s obcí Kámen je v tomto 

seskupení zapojeno dalších 19 obcí. 

Volby do obecního zastupitelstva 2006 

Získané mandáty voleb do zastupitelstev obcí 2006 navrhujících stran v obci 

Kámen 

Mandáty 

celkem 

z toho mandáty podle strany, která kandidáta navrhla [2] 

ODS ČSSD KSČM SZ KDU-

ČSL 

NK [3] SNK [4] 

7 . . . . . 7 . 

NK = Nezávislí kandidáti 

Zdroj: VDB ČSÚ 2006 
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Podobné obce v oblasti 

V regionální blízkosti obce Kámen leží 4 obce podobného charakteru. Jejich základní 

charakteristiky a důvody nevybrání do výzkumu jsou uvedeny v následující tabulce. Do 

případové studie jsou zahrnuté jen ty obce maximálně vyhovující vstupním podmínkám. Ty obce, 

které vykazují určité odlišnosti, nebyly vybrány, byť některými charakteristikami by kritéria pro 

výběr splnily. Např. obec Nová Cerekev, obec Černovice. Tento přísný přístup byl využit 

z důvodu velice omezeného vzorku obcí, které vstupují do případové studie a možných 

nepopsatelných externích vlivů ovlivňujících vývoj obcí, které se v určitých bodech vymykají 

teorii sociálního kapitálu. V dalším zkoumání by stálo za úvahu zaměřit se právě na tyto 

„netypické“ obce. 

Název obce Počet 

obyvatel 

Saldo 

přírůstku 

Důvod nevybrání  

do studie 

Obrataň 841 4 Byly vybrány obce s vyšším saldem 

přírůstku. 

Nová Cerekev 1 064 - 119 Ve volbách v roce 2006 bylo 

přihlášeno 23 kandidátních listin, což 

byl hlavní důvod nevybrání této obce 

do výběru. Jinak však všechny znaky 

útlumové obce splňuje. 

Černovice 1 833 - 22 Ve volbách v roce 2006 byly 

přihlášeny 4 kandidátní listiny 

etablovaných politických stran, každá 

po 9 kandidátech, což naznačuje určité 

specifikum pro útlumové obce této 

velikosti. 

Hořepník 620 - 11 Byly vybrány obce s vyšším saldem 

úbytku. 

Zdroj: ČSÚ 2012 
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Specifické charakteristiky obce 

Kvantitativní 

Charakteristika Zdroj 

informace 

Zjištěná 

hodnota 

Doba cestování do zaměstnání SLBD  

Počet opuštěných domů ČSÚ, SLBD 

2011 

2 

 

Počet autobusových spojů z obce 

v pracovní dny o víkendech a svátcích
34

 

ve dnech školního 

vyučování
35

 

mimo dny školního 

vyučování
36

 

31 spojů, z toho 1 z a do 

Jihlavy, 3 za a do Brna, 1 

do a z Písku, 2 z a do 

Tábora, 2 z a do 

Strakonic, 2 z a do 

Boskovic 

28 spojů. Nejezdí spoj do 

Jihlavy, ostatní dálkové 

spoje jsou ve stejném 

rozsahu jako ve dnech 

školního vyučování 

11 spojů, z toho 5 do a 

z Brna
37

, 2 z a do Písku, 

2 ze Strakonic a 3 do 

Strakonic, 1 do a 

z Tábora  

 

Počet vlakových spojů z obce 

v pracovní dny o víkendech a svátcích 

ve dnech školního 

vyučování 

mimo dny školního 

vyučování 

žádné žádné žádné 

 

                                                 

34
 Zvolena neděle 6.1.2013 

35
 Zvoleno pondělí 7.1.2013. 

36
 Zvoleno pondělí 11.2.2013, kdy jsou v Kraji Vysočina jarní prázdniny. 

37
 Spoje jsou Písek – Brno, Strakonice – Brno, proto součet dálkových spojů je větší, než 11. 
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Kvalitativní 

Pochůzka obcí byla realizována virtuálně za použití nástroje Street View od společnosti Google. 

Viz kapitola Metodologie.  Obec se jeví jako udržovaná, fasády domů jsou opravené, okolí 

silnice a parkoviště upravené, mimo hlavní centrum obce byly nalezeny 2 domy jevící se jako 

opuštěné (to odpovídá i údaji ČSÚ ze SLBD2011), vedlejší budovy zemědělského družstva mají 

odpadávající fasádu, je ale zřejmá snaha o udržování kvalitního prostředí, což charakterizuje 

postavený nový masivní plot s bránou v sousedství této budovy. V ohodnocení na škále 1 až 3 je 

možné vzhled obce charakterizovat jako pěkný. 

Konkrétní pohledy na obec jsou na následujících snímcích. 

 
Obr.: Satelitní pohled na obec Kámen s vyznačením umístění provedených snímků 

 

   
Foto 1: Zemědělský podnik    Foto 2: Hlavní ulice v obci 
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Foto 3: Prodejna COOP s parkovištěm    Foto 4: Obecní úřad a pošta, odbočka k hradu 

   
Foto 5: Autobusová zastávka a cesta ke kostelu    Foto 6: Mateřská škola 

   
Foto 7: Typická zástavba mimo hlavní silnici    Foto 8: Opuštěný dům na okraji obce    

   
Foto 9: Vedlejší budovy zemědělského areálu  Foto 10: Opuštěný dům ve vedlejší části obce 
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17.6. Sociální sítě starost(k)y/místostarost(k)y 

Identifikační údaje:  

Název obce:  

Jméno starost(k)y:  

Jméno 

místostarost(k)y: 

 

  

Pomocníci 

Když potřebujete pomoc v nějakých záležitostech ohledně obce, na koho se obrátíte jako 

prvního? Napište si toto jméno na papír. Na koho se obrátíte jako na druhého? Na koho jako na 

třetího? Uveďte v tomto pořadí cca 5 až 10 jmen. Nyní prosím, u každého jména uveďte 

následující údaje. 

Pořadí Jméno osoby Pohlaví Její 

zaměstnání 

Jak často 

se vídáte 

Jak často si 

telefonujete, 

mailujete 

Jak dlouho 

se znáte 

(v letech) 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       
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Jak si jsou blízké tyto osoby navzájem? (Jak dobře se znají, jak často spolu komunikují -  

dle Vašeho uvážení, jak moc na sebe dají, atd.) 

Pořadí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

8.           

9.           

10.           

 

Znovu se zamyslete nad uvedenými jmény a nyní uveďte u každého tvrzení jméno/jména, které 

Vás napadne jako první. 

Pořadí Pracujeme na 

stejném 

pracovišti 

Scházíme se 

neformálně 

Obracím se 

na něj/ ni 

v běžných 

záležitostech 

Obracím se 

na něj/ ni 

v případě 

nouze 

Obrací se na 

mě v případě 

nouze 

Nejvíce mi 

pomohl/a 

v případě 

nouze 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       
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Znalost osob 

Znáte ve svém okolí nějaké osoby zastávající uvedené pozice? (Pod pojmem „znáte“ myslíme, že 

v případě potřeby víte, kde dotyčnou osobu najdete a budete ji moci kontaktovat. Není podstatné, 

zda jste tak již někdy učinili a zda dotyčná osoba zná vás.) U osob, které znáte, pak označte, 

pokud se jedná zároveň o blízkého přítele či příbuzného. 

Pozice Znám  

(uveďte počet osob) 

Blízký přítel Příbuzný 

Senátor    

Poslanec    

Krajský radní    

Krajský zastupitel    

Starosta, radní, zastupitel jiné obce    

Podnikatel (majitel firmy)    

Manažer (řídící pracovník v komerčním 

sektoru) 

   

Právník    

Doktor    

Inženýr    

Profesor (akademický pracovník, nikoliv 

středoškolský učitel) 

   

Učitel (na základní nebo střední škole)    

Odborný poradce    

Bankéř    

Pojišťovací makléř    

Účetní    

Policista (městský, státní)    

Lobbista    
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Vztah k politikům 

Zastupitelé příslušné ORP 

V příslušném seznamu označte, jak znáte uvedené osoby. U každé osoby musí být zaškrtnuto 

alespoň jedno pole. 

Jméno38 Nikdy 

jsem o 

této 

osobě 

neslyšel 

Znám, 

ale nikdy 

jsme 

spolu 

nebyli v 

kontaktu 

Alespoň 

jednou 

jsme 

spolu 

mluvili 

Mluvíme 

spolu 

několikrát 

do roka, 

ale méně 

než 

jednou 

měsíčně 

Mluvíme 

spolu 

minimálně 

jednou za 

měsíc 

Dříve 

jsme 

spolu 

pracovali 

Je to 

můj 

dobrý 

známý 

Mgr. Jiří Kučera        

Mgr. Roman Brzoň        

Ing. Květoslav Namyslo        

Petr Bendl        

Ing. Vlastimil Brukner        

Ing. Jan Mácha        

Pavel Šmidrkal        

Ivana Balnohová        

Ing. Lenka Bartáková        

Ing. Stanislav Bernard        

Ing. Imrich Brdečka        

MUDr. Ivana 

Dvořáková 

       

František Karafiát        

Miroslav Karafiát        

Ing. Václav Kašpar        

Karel Kratochvíl        

Jana Krejčí        

Ing. Tomáš Křišťan        

                                                 

38
 Zastupitelé města Humpolec 
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Jiří Maryška        

Mgr. Miloslav Vystrčil        

Stanislav Žaloudek        

 

Zastupitelé příslušeného kraje 

V příslušném seznamu označte, jak znáte uvedené osoby. U každé osoby musí být zaškrtnuto 

alespoň jedno pole. 

Jméno39 Nikdy 

jsem o 

této 

osobě 

neslyšel 

Znám, 

ale nikdy 

jsme 

spolu 

nebyli v 

kontaktu 

Alespoň 

jednou 

jsme 

spolu 

mluvili 

Mluvíme 

spolu 

několikrát 

do roka, 

ale méně 

než 

jednou 

měsíčně 

Mluvíme 

spolu 

minimálně 

jednou za 

měsíc 

Dříve 

jsme 

spolu 

pracovali 

Je to 

můj 

dobrý 

známý 

Antonín Pavel, MUDr. 
       

Báňa Miroslav, Mgr. 
       

Bečková Zdeňka 
       

Běhounek Jiří, MUDr. 
       

Brož Ladislav 
       

Cejpek Stanislav 
       

Černý Vladimír, Ing. 
       

Dobrý Zdeněk, PhDr. 
       

Doležal Jaroslav 
       

Fischerová, CSc. Jana, 
Ing. 

       

Hájek Pavel, Ing. 
       

Houška Miroslav, Ing. 
       

Hromádková Dagmar, 
Mgr. 

       

Hulák Jaroslav 
       

Hyský Martin, Ing., Bc. 
       

Jež Jiří, Ing.Bc. 
       

                                                 

39
 Zastupitelé Kraje Vysočina 
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Joukl Libor, Ing. 
       

Karas Jan, Ing. 
       

Kodet Václav, Ing. 
       

Kovanda Bohumil, 
Mgr. 

       

Krčál Petr, Mgr. 
       

Kružíková Marie, 
RNDr. 

       

Kučera Jiří, Mgr. 
       

Kučerová Pavla 
       

Maděra Jiří, Mgr. 
       

Matějek Josef, Ing. 
       

Nekula Jan, Ing. 
       

Novotný Vladimír, Ing. 
       

Oulehla Drahoslav, 
JUDr. 

       

Pačiska Karel, Ing. 
       

Plodík Milan 
       

Popelka Miloslav 
       

Rohovský Ivo 
       

Rusová Marie, JUDr. 
       

Ryšavý Zdeněk 
       

Slámečka Jan 
       

Soukup Jaroslav, Ing. 
MBA 

       

Šíp Stanislav 
       

Škaryd Tomáš, Ing. 
       

Tvrdý Karel, RSDr. 
       

Uchytil Jiří, Ing. 
       

Vlach Jiří, RSDr. 
       

Vondráček Jiří, Bc.        

Vymazal Jaroslav, Ing.        

Vystrčil Miloš, RNDr.        
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Poslanci Parlamentu ČR 

V příslušném seznamu označte, jak znáte uvedené osoby. U každé osoby musí být zaškrtnuto 

alespoň jedno pole. 

Jméno Nikdy 

jsem o 

této 

osobě 

neslyšel 

Znám, 

ale nikdy 

jsme 

spolu 

nebyli v 

kontaktu 

Alespoň 

jednou 

jsme 

spolu 

mluvili 

Mluvíme 

spolu 

několikrát 

do roka, 

ale méně 

než 

jednou 

měsíčně 

Mluvíme 

spolu 

minimálně 

jednou za 

měsíc 

Dříve 

jsme 

spolu 

pracovali 

Je to 

můj 

dobrý 

známý 

Hulinský Petr        

Koskuba Jiří        

Křeček Stanislav        

Pecina Martin (bezp.)        

Dolejš Richard        

Hamáček Jan        

Rath David        

Urban Milan        

Vandas Jaroslav        

Zemek Václav        

Babor Jan        

Bohdalová Vlasta        

Jandák Vítězslav        

Emmerová Milada        

Látka Jan        

Votava Václav        

Novotný Josef        

Foldyna Jaroslav        

Krákora Jaroslav        

Paroubek Jiří        

Šlégr Jiří        

Tancoš Josef        

http://tema.novinky.cz/david-rath
http://tema.novinky.cz/jiri-paroubek
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Ploc Pavel        

Zapletal Cyril        

Böhnisch Robin        

Lesenská Vladimíra        

Orgoníková Hana        

Chvojka Jan        

Neubauer Václav        

Váňa Miroslav        

Antonín Pavel        

Bublan František 

(bezp.) 

       

Černý Karel        

Hašek Michal        

Ohlídal Ivan        

Petrů Jiří        

Sklenák Roman        

Skopal Ladislav        

Sobotka Bohuslav        

Tejc Jeroným        

Holík Pavel        

Krátký Jiří        

Váňa Roman        

Zemánek Jiří        

Novosad František        

Seďa Antonín        

Smýkal Josef        

Škromach Zdeněk        

Jalowiczor Petr        

Klučka Václav        

Michalík Alfréd        

Rykala Adam        

Šincl Ladislav        

Váhalová Dana        

http://tema.novinky.cz/michal-hasek
http://tema.novinky.cz/bohuslav-sobotka
http://tema.novinky.cz/zdenek-skromach
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Velebný Ladislav        

Zaorálek Lubomír        

Bém Pavel        

Benda Marek        

Černochová Jana        

Florián Jan        

Chalupa Tomáš        

Kohoutová Lenka        

Šťastný Boris        

Vodrážka David        

Bendl Petr        

Fuksa Ivan        

Jeník Miroslav        

Rádl Aleš        

Šnajdr Marek        

Tluchoř Petr        

Vidím Jan        

Baštýř Václav        

Bauer Jan        

Dědič František        

Doktor Michal        

Papež Jiří        

Pospíšil Jiří        

Vilímec Vladislav        

Bureš Jan        

Gandalovič Petr        

Řápková Ivana        

Šulc Jiří        

Němeček Vít        

Weberová Ivana        

Horníková Zdeňka        

Pajer Jan        

Staněk Pavel        

http://tema.novinky.cz/lubomir-zaoralek
http://tema.novinky.cz/david-vodrazka
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Čechlovský Jan        

Jirout Radim        

Martinů Jaroslav        

Fischerová Jana        

Němcová Miroslava        

Bartoš Walter        

Filipi Dana        

Mencl Václav        

Sivera František        

Suchánek Pavel        

Šeich David        

Boháč Zdeněk        

Fiala Radim        

Nečas Petr        

Plachý Jaroslav        

Svoboda Pavel        

Úlehla Tomáš        

Drobil Pavel        

Krupka Jaroslav        

Stanjura Zbyněk        

Svoják Igor        

Wenigerová Jaroslava        

Eček Jaroslav        

Korte Daniel        

Kubata Václav        

Laudát František        

Pecková Gabriela        

Polčák Stanislav 

(STAN) 

       

Radová Jana        

Schwarzenberg Karel        

Besser Jiří (bezp.)        

Jeništa Luděk (bezp.)        

http://tema.novinky.cz/petr-necas
http://tema.novinky.cz/karel-schwarzenberg
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Kalousek Miroslav        

Langšádlová Helena        

Smutný Jan        

Bezecný Zdeněk        

Gregora Martin        

Parkanová Vlasta        

Janek Michal (bezp.)        

Lobkowicz Jaroslav        

Chlad Rudolf        

Drábek Jaromír        

Kotalíková Patricie        

Farský Jan (SLK)        

Horáček Václav (SLK)        

Cogan Josef (STAN)        

Heger Leoš        

Oliva Jiří        

Cempírek Václav 

(bezp.) 

       

Skalický Jiří (bezp.)        

Jirků Ladislav (bezp.)        

Roztočil Aleš (bezp.)        

Husák Jan        

Kostřica Rom        

Putnová Anna        

Schejbalová Jaroslava        

Chalánková Jitka        

Šarapatka Bořivoj 

(bezp.) 

       

Gazdík Petr (STAN)        

Hanáková Alena 

(bezp.) 

       

Bubeníková Ludmila 

(bezp.) 

       

Lukša Pavo        
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Witoszová Renáta 

(bezp.) 

       

Dolejš Jiří        

Semelová Marta        

Grospič Stanislav        

Klán Jan        

Vostrá Miloslava        

Braný Petr        

Filip Vojtěch        

Levá Ivana        

Šidlo Karel        

Hojda Pavel        

Hubáčková Gabriela 

(bezp.) 

       

Šenfeld Josef        

Nedvědová Marie 

(bezp.) 

       

Marková Soňa        

Končická Květa        

Kováčik Pavel        

Rusová Marie        

Adam Vojtěch (bezp.)        

Bebarová-Rujbrová 

Zuzka 

       

Grebeníček Miroslav        

Černý Alexander        

Nekl Josef        

Koníček Vladimír        

Halíková Milada 

(bezp.) 

       

Konečná Kateřina        

Opálka Miroslav        

Bárta Vít (bezp.)        

John Radek          

http://tema.novinky.cz/vojtech-filip
http://tema.novinky.cz/radek-john
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Peake Karolína        

Huml Stanislav 

(bezp.)   

       

Klasnová Kateřina          

Vysloužil Radim          

Paggio Viktor          

Škárka Jaroslav          

Suchá Jana        

Kádner David        

Šťovíček Milan 

(bezp.)   

       

Skokan Petr          

Štětina Jiří (SNK ED)        

Fraňková Štěpánka 

(SNK ED)   

       

Novotný Josef (SNK 

ED) 

       

Babák Michal        

Dobeš Josef        

Chaloupka Otto          

Andrýsová Lenka        

Navrátilová Dagmar        

Vacek Martin        

Drastichová Jana          

Kočí Kristýna        

Rusnok Jiří        
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Senátoři 

V příslušném seznamu označte, jak znáte uvedené osoby. U každé osoby musí být zaškrtnuto 

alespoň jedno pole. 

Jméno Nikdy 

jsem o 

této 

osobě 

neslyšel 

Znám, ale 

nikdy 

jsme 

spolu 

nebyli v 

kontaktu 

Alespo

ň 

jednou 

jsme 

spolu 

mluvili 

Mluvíme 

spolu 

několikrát 

do roka, 

ale méně 

než 

jednou 

měsíčně 

Mluvíme 

spolu 

minimálně 

jednou za 

měsíc 

Dříve 

jsme 

spolu 

pracovali 

Je to 

můj 

dobrý 

známý 

Miroslav Antl        

Ivo Bárek        

Marta Bayerová        

Zdeněk  Besta        

Jiří Bis        

Petr Bratský        

Pavel Čáslava        

Jiří Čunek        

Alena Dernerová        

Jiří Dienstbier        

Jaroslav Doubrava        

Hana Doupovcová        

Vladimír Dryml        

Pavel Eybert        

Daniela Filipiová        

Alena Gajdůšková        

Petr Gawlas        

Tomáš Grulich        

Petr Guziana        

Jan Hajda        

Václav Homolka        

Jan Horník        

http://www.senat.cz/senatori/index.php?lng=cz&ke_dni=05.11.2011&O=8&par_3=224
http://www.senat.cz/senatori/index.php?lng=cz&ke_dni=05.11.2011&O=8&par_3=139
http://www.senat.cz/senatori/index.php?lng=cz&ke_dni=05.11.2011&O=8&par_3=226
http://www.senat.cz/senatori/index.php?lng=cz&ke_dni=05.11.2011&O=8&par_3=248
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17.7. Souhlas s rozhovorem za účelem sběru dat k výzkumu 

 

Název projektu: Měření sociálního kapitálu v malých obcích 

Realizátor projektu: PhDr. Ing. Vít Skála, Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních 

věd 

Kontaktní informace na tazatele (jméno, e-mail, telefon):  Vít Skála, skala@ptl.cz, 

603 584 550 

Záměr projektu: Záměrem projektu je zjistit, zda má sociální kapitál výrazný vliv na rozvoj 

obcí a zda a jakým způsobem je možné tento kapitál  efektivně měřit. 

Co zahrnuje účast na výzkumu: Vaše účast bude zahrnovat poskytnutí rozhovoru trvajícího 

přibližně jednu hodinu. 

Svým podpisem stvrzuji, že jsem byl/a seznámen/a s účelem výzkumu, že moje účast 

na rozhovoru je zcela dobrovolná a že jsem si vědom/a toho, že kdykoli během rozhovoru 

můžu odmítnout odpovědět na otázky, na které nechci odpovědět a že mám také právo 

rozhovor kdykoli ukončit.  

Jsem si vědom/a toho, že informace, které tazateli poskytnu, budou anonymizovány 

a v žádných veřejných výstupech nebudou mé odpovědi spojovány s mým jménem.  

 

Souhlas 

Souhlasím s účastí ve výzkumu a provedením rozhovoru.     ANO     NE 

 

Podpis účastníka/ce: ____________________ 

Jméno účastníka/ce (hůlkovým písmem): ____________________ 

 

Podpis tazatele: ____________________ 

Dne: ____________________ 
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17.8. Seznam účastníků ohniskové skupiny 

 

Jméno Instituce 

Josef Jelínek Obec Horní Krupá 

Ing. Dušan Šustr Obec Nepolisy 

Antonín Lízner Obec Příšovice 

RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. GaREP spol. s r.o. 

Ing. Ivan Černý SMOČR 

Ing. Marek Jetmar, Ph.D. SMOČR 

Mgr. Ingrid Štegmanová, Ph.D. SMOČR 

Ing. Pavel Černý NS MAS 

Petra Ištvániková NS MAS 

Aneta Kovářová PřF UK 

RNDr. Radim Perlín, Ph.D. PřF UK 

Mgr. Alžběta Vazačová PřF UK 

Ing. Pavlína Maříková PEF ČZU 

PhDr. Ing. Vít Skála FSV UK 
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17.9. Program ohniskové skupiny 

 

POZVÁNKA 

na 

Ohniskovou skupinu (Focus Group) 

 

konanou v rámci projektu: „Jak měřit sociální kapitál na úrovni obcí“ 

 

Termín konání: středa, 29. 5. 2013 od 9:30 do 11:30 

Místo konání:  CESES FSV UK, Celetná 20, Praha 1,  

patro 2B, č. dv. 216 

 

Program: 

 Stručné představení obsahu a cílů projektu. 

 Jak měřit sociální kapitál? Diskuse nad představenými indikátory. 

 Existují jiné indikátory, které by byly vhodnější? 

Přestávka 

 Co ovlivňuje rozvoj obcí? Diskuse nad představenými faktory. 

 Jakou váhu mají jednotlivé faktory? 

 Shrnutí nejdůležitějších postřehů z ohniskové skupiny. 

 

Prosím o potvrzení účasti obratem na adresu: skala@ptl.cz.  

 

Těším se na Vaše aktivní zapojení! 

PhDr. Ing. Vít Skála, hlavní řešitel projektu 
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17.10. Shluková analýza 

Výstup 1: Srovnání obcí útlumových a rozvíjejících se dle počtu autobusových a vlakových spojů 

 

Výstup 2: Srovnání obcí útlumových a rozvíjejících se dle počtu kandidátních listin a počtu kandidátů ve volbách 2006, 2010 
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Výstup 3: Srovnání obcí útlumových a rozvíjejících se dle volební účasti ve volbách 2006, 2010 

 

Výstup 4: Srovnání obcí útlumových a rozvíjejících se dle vzdálenosti od ORP, okresního a krajského města 
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Výstup 5: Srovnání obcí útlumových a rozvíjejících se dle počtu akcí, počtu OOS v obci a počtu organizací, ve kterých je obec zapojena 
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Výstup 6: Srovnání obcí útlumových a rozvíjejících se dle rozsahu občanské vybavenosti 
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17.11. Návrh dotazníku pro starosty obce 

Vážený pane starosto, 

v rámci mapování rozvojového potenciálu obcí bychom Vás chtěli požádat o uvedení hodnot 

do dvou přiložených tabulek. Jedna se týká vyčíslení některých činností, které vykonáváte 

ve prospěch Vaší obce a druhá okruhu osob, na které se můžete v případě potřeby obrátit. 

Kompletní vyplnění obou tabulek by Vám nemělo zabrat více než 10 minut. 

Pokud se zapojíte do tohoto šetření a zašlete nám tento dotazník kompletně vyplněný, 

po zpracování došlých dat Vám zašleme hodnotu rozvojového potenciálu Vaší obce včetně 

srovnání, jak si Vaše obec stojí oproti ostatním obcím v ČR. Součástí zaslané hodnoty 

rozvojového potenciálu Vaší obce budou i doporučení, na jaké aktivity byste se měli 

v nejbližších letech zaměřit, aby se rozvojový potenciál Vaší obce zvýšil. Čím má obec vyšší 

rozvojový potenciál, tím je atraktivnější pro nové obyvatele a tím vyšší je kvalita života 

stávajících obyvatel v obci. 

Prosíme Vás o co nejpřesnější zodpovězení otázek. Počet odchozích telefonátů zjistíte nejlépe 

z podrobného výpisu telefonních hovorů, počet odeslaných e-mailů ze složky odeslaná pošta 

ve Vašem e-mailovém programu. Počet dní strávených mimo katastr obce zjistíte z rozpisu 

cestovních náhrad, případně z knihy jízd, pokud používáte služební vozidlo. Počet 

navštívených vzdělávacích aktivit z evidence přihlášek na jednotlivé akce, případně sečtením 

obdržených osvědčení, certifikátů, potvrzení o účasti, atd. 

řešitelský tým 

Tabulka 1 

Ukazatel Za období Hodnota 

(vyplňte tento 

sloupec) 

Počet odchozích telefonátů  (v průměru za měsíc)  

Počet odeslaných e-mailů  (v průměru za měsíc)  

Počet dní strávených v záležitostech obce 

mimo katastr obce 

(v průměru za měsíc)  

Počet navštívených vzdělávacích aktivit 

(semináře, konference, kurzy, atd.)  

(v průměru za rok)  

Podíl obyvatel obce, kteří se za rok 

nezúčastní ani jedné společenských akcí, 

které v obci probíhají 

(za rok)  
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Znalost osob 

Znáte ve svém okolí nějaké osoby zastávající uvedené pozice? (Pod pojmem „znáte“ 

myslíme, že jste se s dotyčnou osobou alespoň jednou setkali, máte na ni telefonní číslo a víte, 

že ji v případě potřeby můžete kontaktovat. Není podstatné, zda jste tak již někdy učinili.)  

Tabulka 2 

Pozice Znám  

(uveďte číslovkou počet osob, 

které na dané pozice znáte  

dle výše uvedené definice) 

Senátor  

Poslanec  

Krajský radní  

Krajský zastupitel  

Starosta, radní, zastupitel jiné obce  

Podnikatel (majitel firmy)  

Manažer (řídící pracovník v komerčním sektoru)  

Právník  

Doktor  

Inženýr  

Profesor (akademický pracovník, nikoliv středoškolský učitel)  

Učitel (na základní nebo střední škole)  

Odborný poradce  

Bankéř  

Pojišťovací makléř  

Účetní  

Policista (městský, státní)  

Lobbista  

 

Velmi Vám děkujeme za Vaše odpovědi! 

 

Prosíme, zašlete vyplněný dotazník na adresu: …………… 
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17.12. Konkrétní náměty na zvyšování sociálního kapitálu 

Co dělat? 150 věcí, které můžete udělat pro budování sociálního kapitálu. 
(Převzato z bettertogether.org: http://www.bettertogether.org/150ways.htm. Volný překlad: 

autor práce. Některá z těchto opatření nejsou pro naši kulturu typická, mnohá jsou ale 

inspirativní. Seznam je uzpůsoben tak, aby si každý mohl doplnit další tipy.) 

 

Sociální kapitál se buduje stovkami různých činností, které každý den děláme. Následující 

seznam téměř 150 doporučení vychází z námětů a podnětů mnoha různých osob. Společným 

prvkem těchto činností je budování vztahů a posilování důvěry. 
 

1. Uspořádej uvítání pro 

nové sousedy. 

2. Navštěvuj zasedání 

zastupitelstva. 

3. Účastni se voleb. 

4. Podporuj místní 

obchodníky. 

5. Zapojuj se do 

dobrovolnické činnosti. 

6. Daruj krev (s přítelem). 

7. Vytvoř komunitní 

zahradu. 

8. Pravidelně komunikuj 

s někým z jiné etnické nebo 

náboženské skupiny. 

9. Překvap nového souseda 

pozváním na tvou oblíbenou 

večeři a přilož recept. 

10. Nahraj vzpomínky svých 

rodičů a sdílej je se svými 

dětmi. 

11. Plánuj dovolenou 

s přáteli a rodinou. 

12. Nepomlouvej. 

13. Pomož řidiči/cyklistovi 

s píchlou pneumatikou. 

14. Zorganizuj nebo se 

zúčastni sportovního utkání. 

15. Připoj se do zahradního 

klubu. 

16. Když Tě někdo pozve na 

domácí party, tak se 

zúčastni. 

17. Staň se dárcem krve 

nebo dárcem kostní dřeně. 

18. Účastni se atletických 

soutěží svých dětí a jejich 

veřejných vystoupení 

ve škole. 

19. Seznam se s učiteli 

svých dětí. 

20. Vstup do některého 

z místních klubů a spolků. 

21. Zapoj se do vedení 

místních organizací pro děti 

a mládež. 

22. Začni organizovat 

pravidelné pití čaje s přáteli 

jednou za měsíc. 

23. Zapoj se jako řečník 

do přednášek ve Vaší 

knihovně. 

24. Zapoj se do místního 

hudebního souboru. 

25. Seznam se s úředníky a 

prodavači ve své obci. 

26. Navštěvuj „PTA“ 

setkání. 

27. Staň se ochotníkem nebo 

uvaděčem v místním 

divadelním spolku. 

28. Zbuduj v místním parku 

altán. 

29. Hraj s přáteli nebo 

sousedy karty. 

30. Dávej jídlo do místní 

potravinové banky. 

31. Zúčastňuj se veřejných 

běžeckých nebo 

cyklistických závodů. 

32. Zaměstnavatelé: 

umožňěte dobrovolnickým 

skupinám, aby se scházeli 

v prostorách vašeho 

podniku. 

33. Staňte se dobrovolníkem 

ve třídě svých dětí nebo je 

doprovázejte na školním 

výletě. 

34. Připojte se nebo začněte 

provozovat službu hlídání 

dětí. 

35. Navštěvujte školní 

zápsay. 

36. Účastěte se průzkumů, 

když jste o to požádáni. 

37. Podnikatelé: zvěte 

představitele místní veřejné 

správy, aby promluvili 

na vašem pracovišti. 

38. Navštěvujte akce na 

různé svátky a vyjádřete 

uznání druhým. 

39. Zformujte místní 

outdoorovou aktivní 

skupinu. 

40. Zúčastněte se 

politických kampaní. 

41. Navštěvute jednání 

místní finanční komise. 

42. Vytvořte počítačový 

kroužek pro místní seniory. 

43. Pomožte koučovat 

místní sportovní ligu pro dět 

a mládež, i když se jí Vaše 

děti neúčastní. 

44. Pomož provozovat 

drobné občerstvení na 

sportovním hřišti. 

45. Zorganizuj místní 

vzájemnou půjčovnu 

nástrojů: žebříky, sněhové 

frézy, atd. 

46. Začni organizovat 

společné obědy nebo 

diskusní setkání se 

spolupracovníky. 

47. Nabídni úpravu trávníků 

nebo chodníků sousedům. 

48. Začni nebo se připoj do 

systému spolujízdy. 

49. Zaměstnavatelé: 

umožněte zaměstnancům, 

např. 3 dny v roce, pracovat 

na veřejných projektech 

50. Naplánujte procházku po 

historických 

pamětihodnostech ve Vaší 

lokalitě. 

http://www.bettertogether.org/150ways.htm
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51. Zúčastni se společných 

snídaní v místním 

společenském centru. 

52. Mějte společné rodinné 

večeře a čti svým dětem. 

53. Usiluj o práci ve 

veřejném úřadě. 

54. Zastav a ujisti se, zda je 

osoba stojící u dálnice 

v pořádku. 

55. Uspořádej party pro 

osoby ze sousedství. 

56. Vytvoř skupinu 

opravářů. Přátelé, kteří 

pomáhají druhým s úklidem, 

natíráním, zahradou, atd. 

57. Nabídni se, že budeš 

sloužit ve městském výboru. 

58. Staň se členem 

dobrovolných hasičů. 

59. Choď do kostela nebo na 

jiná náboženská setkání 

nebo jen vyprávěj dětem, 

proč je důležité věřit. 

60. Jestiže pěstuješ rajčata, 

dávej část opuštěným 

starším sousedům. Případně 

je požádej, ať Ti poradí 

s jejich pěstováním. 

61. Požádej toho, kdo jí 

samostatně, ať se na oběd 

připojí ke Tvému stolu. 

62. Při volbách jasně 

deklaruj, kdo je Tvým 

kandidátem. (Stoupni si na 

hlavní křižovatku 

s transparentem.) 

63. Přitlač na místní 

restauratéry, aby měli 

speciální stůl pro setkávání 

neznámých lidí. 

64. Uspořádej společnou 

večeři před jednáním 

zastupitelstva obce. 

65. Účastni se s kamarádem 

tanečních lekcí. 

66. Poděkuj veřejně činným 

osobám: policii, hasičům, 

úředníkům, … 

67. Bojuj zato, aby ve Tvé 

obci byly základní služby: 

pošta, policie, škola, atd. 

68. Zapoj se do rady 

neziskové organizace. 

69. Shromáždi skupinu pro 

úklid místního parku nebo 

hřbitova. 

70. Když někdo prohlásí, že 

„vlád smrdí“, doporuč mu, 

ať to zlepší. 

71. Vypni televizi a raději 

hovoř s přáteli nebo rodinou. 

72. Provozuj souseské 

grilování. 

73. Upeč cukroví pro nové 

sousedy nebo pracuj 

kolegiálně. 

74. Zasaď stromy ve své ulii 

a společně se sousedy se o 

ně „na střídačku“ starejte. 

75. Staň se dobrovolníkem 

v knihovně. 

76. Zformuj bowlingový 

tým nebo se připoj do již 

existujícího. 

77. Vrať nalezenou 

peněženku nebo diář. 

78. Používej hromadnou 

dopravu a začni 

komunikovat s těmi, které 

potkáváš pravidelně. 

79. Žádej sousedy o pomoc 

a zároveň recipročně 

pomáhej druhým. 

80. Zúčastni se místních 

folklórních a řemeslných 

festivalů. 

81. Zavolej dávnému příteli. 

82. Navštiv své dřívější 

spolužáky. 

83. Přijmi nebo rozšiř 

pozvání. 

84. Hovoř se svými 

dětmi/rodiči o jejich dnu. 

85. Pozdrav cizince 

(neznámé osoby). 

86. Odhalš se (od internetu) 

a jdi do parku. 

87. Požádej novou osobu, 

aby se připojila ke skupině 

na společnou večeři či 

společný večer. 

88. Uspořádej společné jídlo 

nebo se ho zúčastni. 

89. Nabídni se, že někoho 

odvezeš. 

90. Pozdrav známého, když 

ho potkáš v obchodě. 

91. Uspořádej společnou 

promítací noc. 

92. Zúčastni se společných 

cvičení nebo procházek 

s přáteli/rodinou. 

93. Pomož při vydávání 

místních novin. 

94. Organizuj sousedské 

vyzvednutí dětí, 

s následnými hry na 

zahradě. 

95. Posbírej vyprávění 

místních starousedlíků 

o historii obce. 

96. Připoj se k místnímu 

čtenářskému klubu a zasaď 

se o to, aby se v klubu 

diskutovali místní 

záležitosti. 

97. Nabídni se, že budeš 

doručovat jídlo svým 

sousedům. 

98. Zahaj hodinu příběhů 

pro děti v místní knihovně. 

99. Buď skutečný, buď 

pokorný. Potvrzuj 

v ostatních jejich hodnotu. 

100. Řekni přátelům a 

rodině o sociálním kapitálu 

a proč je důležitý. 

101. Pozdravuj lidi. 

102. Sniž objem času 

věnovaný televizi. 

103. Pomož při stěhování 

něčeho těžkého. 

104. Naplánuje 

znovusjednocení rodiny, 

přátel nebo těch, se kterými 

jsi měl dříve zvláštní 

spojení. 

105. Účastni se programů 

místní knihovny. 

106. Čti pečlivě místní 

noviny. 

107. Kup si gril a zvi druhé 

na grilování. 

108. Oprav to, i když jsi to 

nerozbil. 

109. Zvedni to, i když jsi to 

neupustil. 

110. Navštěvuj veřejná 

shromáždění. 
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111. Jdi s přáteli nebo 

kolegy na míčový zápas a 

fanci místnímu týmu. 

112. Pomož očistit led ze 

sousedova auta, nasaď mu 

řetězy na pneumatiky nebo 

mu pomož odrhnout sníh. 

113. Najmi mladé lidi 

na vhodnou práci. 

114. Začni nějakou tradici. 

115. Půjčuj svoji sněhovou 

frézu. 

116. Pomož roztlačit auto 

tomu, kdo tuto pomoc 

potřebuje. 

117. Připoj se k projektu, 

který zahrnuje různé 

skupiny lidí. 

118. Seď na verandě. 

119. Buď slušným při řízení. 

120. Daruj svůj čas. 

121. Kup si velkou vířivku 

(whirpool). 

122. Buď dobrovolníkem 

v místní škole. 

123. Nabídni pomoc 

v místním sběrném dvoře. 

124. Pošli děkovný dopis 

editorovi místních novin 

o osobě nebo události, která 

pomohla budova místní 

komunitu. 

125. Zorganizuj sbírku 

na nové radní hodiny nebo 

novou knihovnu. 

126. Napiš osobní dopis 

přátelm a sousedům, jakmile 

získáš inspiraci. 

127. Navštěvuj místní 

vernisáže. 

128. Organizuj domácí 

výprodej. 

129. Pozvi přátele nebo 

kolegy na pomoc při 

rekonstrukci domu. 

130. Připoj se nebo sám 

začni skupinu společně 

navštěvující místní obchodní 

centrum a po nákupech 

společně zajděte na kafe.  

131. Vybuduj hřiště v obci. 

132. Staň se vypravěčem 

nebo pomocníkem v místní 

mateřské škole. 

133. Tancuj. 

134. Pomož dětem ve své 

ulici vytvořit limonádový 

stánek. 

135. Otevře dveře někomu, 

kdo má plné ruce. 

136. Pozdrav lidi ve výtahu. 

137. Pozvi přátele na 

společné lyžování nebo pěší 

tůru. 

138. Nabídni hlídání domu 

sousedů, když pojedou pryč. 

139. Zorganiuj fitness 

skupinu se svými přáteli 

nebo spolupracovníky. 

140. Odvážej odpad 

na místní skládku a hovoř se 

sousedy při třídění odpadu. 

141. Účastni se keramického 

kroužku se svými dětmi 

nebo rodiči. 

142. Zeptej se souseda, zda 

něco nepotřebuje, když jdeš 

do obchodu. 

143. Požádej přítele, ať Ti 

ukáže fotky své rodiny. 

144. Zapoj se do místních 

skupin (např. uměleckých, 

sportovních, náboženských), 

které Tě přivede k novým 

přátelům z jiných ras, 

sociálních tříd a dalších 

skupin, které se nějak liší. 

145. Navštiv nebo začni 

letní hudební produkci 

v místním parku. 

146. 

_______________________ 

147. 

_______________________ 

148. 

_______________________ 

149. 

_______________________ 

150. 

_______________________

 

Poznámka: Rozšířeno z původního seznamu „100 věcí, které můžeš udělat pro budování sociálního kapitálu“ (Saguaro 

Seminar: Civic Engagement in America project at Harvard’s John F. Kennedy School of Government at Harvard); další 

podněty jsou od the New Hampshire Charitable Foundation and Rochester Area Community Foundation a také od široké 

veřejnosti. 
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17.13. Obsah přiloženého CD 

Název soubor/adresáře Popis 

skala_IRP_vypocet.xlsx Šablona pro výpočet IRP na základě vlastních dat 

dalších výzkumníků. V souboru jsou ponechány 

vzorce pro maximální průhlednost prováděných 

výpočtů. 

skala_klasifikace.xlsx Klasifikace 18 zkoumaných obcí (anonymizované) 

katalog_cinnosti_obci_31.1.2013.xlsx Katalog činností obcí dle MV ČR 

prehled_pravnich_predpisu.xls Přehled právních předpisů týkajících se obcí 

(totožné s přílohou 17.1) 

passporty_obci Adresář obsahující soubory s jednotlivými 

passporty všech 18 zkoumaných obcí  

snimky_obci Adresář se snímky z jednotlivých obcí použité 

k hodnocení dle ukazatele 10 – Upravenost obce 

dotaznik_starosta.docx Upravený dotazník pro sběr dat od starostů obcí 

(pro hodnoty ukazatele 07, 08, 09) 

skala_disertace.pdf Plný text této disertační práce 
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17.14. Klasifikace zkoumaných obcí (anonymizováno) 

Obec Kraj 
Kat. 
obce 

Velikostní 
kategorie 

01 – 
Vzdále-
nost od 

regional-
ních 

center 

02 – 
Občan-

ská 
vybave-

nost 

03 – 
Neza-
měst-

na-
nost 

04 - 
Index 
stáří 

05 – 
Dotač-

ní 
index 

06 - 
Volební 

účast 

07 - 
Aktivita 
obyva-

tel 

08 – 
Aktivi-
ta sta-
rosty 

09 - 
Sociální 

síť 
starosty 

10 – 
Upra-

ve-
nost 
obce 

Index 
rozvojo-

vého 
potenciálu 

obce 

Index 
social-

ího 
kapitálu 

Obec 1 Kraj A 1 1100 52,3 77,1 40,0 90,7 61,9 83,1 86,2 100,0 65,1 100,0 75,6 86,9 

Obec 7 Kraj B 1 650 50,9 77,1 51,4 83,6 100,0 72,6 100,0 14,0 60,0 75,0 68,5 64,3 

Obec 10 Kraj B 0 1100 100,0 88,6 51,4 67,8 16,7 88,8 29,9 22,4 100,0 50,0 61,6 58,2 

Obec 13 Kraj C 1 650 74,6 54,3 45,7 76,8 33,4 100,0 33,4 41,2 48,3 75,0 58,3 59,6 

Obec 2 Kraj A 1 450 29,1 42,9 4,3 100,0 96,2 51,3 61,8 15,3 69,6 100,0 57,0 59,6 

Obec 3 Kraj A 1 650 0,7 65,7 12,9 85,4 35,6 89,5 93,1 46,8 47,2 75,0 55,2 70,3 

Obec 8 Kraj B 1 450 96,6 71,4 51,4 95,7 40,7 67,4 71,6 4,1 2,5 50,0 55,2 39,1 

Obec 16 Kraj C 0 1100 60,1 77,1 45,7 41,4 25,5 94,5 64,4 28,9 31,6 75,0 54,4 58,9 

Obec 14 Kraj C 1 150 77,9 28,6 11,4 72,6 6,4 93,4 78,2 5,8 25,3 100,0 50,0 60,6 

Obec 15 Kraj C 1 650 83,7 42,9 11,4 82,9 6,1 96,1 8,1 0,3 26,7 75,0 43,3 41,2 

Obec 11 Kraj B 0 450 37,5 57,1 32,9 62,7 0,0 7,5 52,8 30,1 53,4 75,0 40,9 43,8 

Obec 17 Kraj C 0 250 55,6 42,9 45,7 43,5 6,2 62,7 0,0 16,7 52,9 50,0 37,6 36,5 

Obec 9 Kraj B 1 450 76,2 14,3 32,9 82,2 0,0 65,9 4,0 0,0 0,0 75,0 35,0 29,0 

Obec 5 Kraj A 0 650 62,1 65,7 4,3 61,3 0,0 62,7 16,5 8,2 10,1 50,0 34,1 29,5 

Obec 18 Kraj C 0 150 97,6 28,6 11,4 47,9 2,2 42,1 56,4 8,8 18,7 25,0 33,9 30,2 

Obec 4 Kraj A 0 250 0,0 14,3 64,3 0,0 0,0 75,2 77,6 31,5 17,9 50,0 33,1 50,4 

Obec 12 Kraj B 0 150 83,0 0,0 51,4 13,4 1,9 29,4 37,2 4,2 13,0 75,0 30,9 31,8 

Obec 6 Kraj A 0 150 56,3 0,0 40,0 40,6 0,0 0,0 45,9 8,3 12,1 50,0 25,3 23,3 

 

1 obec z kategorie rozvíjejících se 

0 obec z kategorie stagnujících 

 


