
Abstrakt 

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
1
 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). 

                                                 
1
 Některé z těchto ukazatelů jsou složeny z více dílčích indikátorů a je tak celkem pracováno s 19 indikátory. 


