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PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA �A �AVAZUJÍCÍ STUDIUM OBORU GEOGRAFIE 
A REGIO�ÁL�Í ROZVOJ PŘF OU PRO AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 –  
PÍSEM�Á ČÁST D�E 15. ČERV�A 2010  
 
1. Vypište 10 základních faktorů vedoucích k suburbanizaci v České republice po roce 1989. 
deregulace, restituce a privatizace bytového fondu a cen; restituce zemědělské půdy dědicům původních 
vlastníků – nezemědělců, kteří nechtěli na půdě hospodařit; možnost soukromého podnikání a též vznik nových 
projekčních kanceláří, stavebních firem a dostupnost stavebního materiálu; vstup zahraničního kapitálu a nových 
forem maloobchodních formátů; rychlé a velmi zásadní změny v právní úpravě územního plánování a stavebního 
řádu bez potřebných regulací; neexistence použitelných územních plánů a jiných regulativů výstavby; 
nezkušenost státní správy i samosprávy s touto formou rozvoje měst; růst příjmů obyvatel, zejména vyšších 
středních vrstev; vznik trhu s hypotečními úvěry a státem podporovaným stavebním spořením; nízké ceny 
pozemků a jejich velikost; komercializace center měst a vytlačení funkce bydlení; zanedbaný fyzický stav sídlišť 
i vnitřního města; omezenější urbanistické regulace (např. výška zástavby, stavební čára); změna nákupního 
chování a spotřebitelských trendů spolu se snahou odlišit se; demografické faktory (založení rodiny), snaha 
bydlet v lepším životním prostředí. 
 
2. Vysvětlete a graficky načrtněte hub-and-spoke síť. Které odvětví dopravy ji využívá nejvíce a proč? 
Nejvíce využíváno v letecké dopravě (klasičtí dopravci), kdy vznikají "uzlová" letiště (spokes) propojená 
navzájem velkokapacitními letadly s vyšší frekvenci spojů. Ostatní letiště jsou spojená s Huby tzv. napáječovými 
linkami (feeders) - vzniká typická síť, umožňující ekonomičtější provoz z hlediska dopravců. Umožněno 
liberalizací letecké přepravy od 70. let 20. století. Vyšší index přestupovosti, ale návaznost spojů a vyšší 
frekvence spojení. Koncepce Hub and spoke silně hierarchizuje světová letiště. Klasické Hubs: Atlanta, 
Frankfurt, Amsterdam apod. Grafický náčrt: 
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3. Specifikujte problémy v dopravní infrastruktuře a uveďte priority v rozvoji dopravních sítí 
v Libereckém a Ústeckém kraji. 

V Libereckém kraji jsou stěžejními dopravními tahy silniční komunikace. Problémy vyplývají z nekvalitní, přetížené, málo 
kapacitní silniční i železniční sítě.  Silnice II. a III. tříd tvoří z celkové délky sítě 87%. Hlavní dopravní tepna a rozvojová osa 
-  rychlostní silnice  Praha – Turnov -Liberec nemá návaznost dále na sever. Prioritou je dobudování rychlostní komunikace 
ve směru Chrastava – Hrádek n. Nisou – Německo  (s napojením na německou dálniční síť) a zkvalitnění dopravního spojení 
s Polskem ve směru na Frýdlant – Habartice a Tanvald – Harrachov – Polsko. Druhou významnou dopravní osou je  
nevyhovující (dvouproudá ) silnice I. Tř. ve směru západ - východ Děčín - Nový Bor - Liberec - Turnov - Hradec Králové. 
Projekt výstavby rychlostní komunikace v úseku Turnov – Hradec Králové se neustále odsouvá. Největší problémy jsou 
dlouhodobě v oblasti CHKO Český ráj. Taktéž železniční síť (s délkou tratí přes 500 km) kvalitou neodpovídá potřebám 
kraje, kterým neprochází  žádné rychlostní koridory. Převažují tratě regionálního významu. 
 
V Ústeckém kraji, kterým procházejí významné mezinárodní dopravní tahy – silniční, železniční a vodní cesta, ve směru na 
sever do Německa,  byla v posledních letech modernizována pouze železniční síť (1. železniční koridor) z Německa přes Ústí 
n. Labem do Prahy. Klíčovým problémem zůstává dostavba dálničního  spojení Praha – Drážďany (D8) v úseku CHKO 
Českého Středohoří mezi Lovosicemi a Teplicemi (z důvodů blokování stavby ekologickými aktivisty aj.). Dostavba dálnice 
je prioritou č.1. Modernizace rychlostní komunikace směru západ – východ Podkrušnohorskými pánvemi, podobně jako 
obchvaty velkých průmyslových měst v severočeské aglomeraci, se rovněž odsouvají na období po roce 2014. Problémem 
zůstává zlepšení plavebních podmínek na Labi v úseku celého kraje, zejména pak v chráněné oblasti Labských pískovců. 
 
4. Lokalizujte průmyslové zóny v Moravskoslezském kraji (vzniklé v posledním desetiletí) a 

charakterizujte jejich význam. 
Pro  investice je v MS kraji připraveno více než 400 ha plně vybavených  rozvojových ploch  
 – 18 průmyslových zón s různým významem: 
 
1.  Strategické zóny prvořadého významu (2010) 
PZ Nošovice  
Plocha 250 ha, přínos 3000 pracovních míst v novém odvětví; 
Napojení na R 48 
korejský investor Hyundai – produkce 300tis.aut ročně 
  
Ostrava-Hrabová – (zóna s největším  společenským přínosem v r. 2005) 
Plocha 120 ha;  20 průmyslových  objektů + nevýr.sektor, napojení na R 48 a D 47, 
Přínos 6000 pracovních míst  v nových odvětvích lehkého průmyslu, logistiky, výzkumu, vývoje, obchodu a dalších služeb, 
aj.       
dynamický rozvoj akcentuje holandská developerská  společnost CTP Project Invest 
velké zahraniční firmy: 
ASUS Czech s.r.o. – ASUSTeK /Tchaj wan (2004 – elektrotechnika, 2 mil. PC) 
CTS Automotive (2006) – autokomponenty – pedálové systémy, senzory 
GDX  Automotive 
Goodyear 
Sung woo Hitech (Korea) – autokomponenty – karosářské díly  
Briggs Stratton Power Product     -  benzínové motory sekaček aj. (1 mil. ks motorů)  
                                                          frézy, myčky, pumpy, svářečky, přesné strojírenství 
 
Mošnov – 
mimořádný rozvojový potenciálve vazbě k modernizovaným  železničním, silničním  a leteckým sítím evropského 
významu,napojení na D 47 a R 48Po rozšíření průmyslové zóny v Mošnově (vzniklo 300  nových pracovních 
příležitostí);obchodně-podnikatelské aktivityvýznam i pro snížení vysoké míry nezaměstnanosti na Ostravskuvelké firmy:         
Behr  - Německo  -  komponenty klimatizace,chladičů motorů aut,  
Plakor  -  J.Korea       –  plastové díly aut  
Cromodora Wheels  -   litá kola 
Geofin CCG a.s. , Cental EuropeAircraft Maintenance  
(Elektrotechnika, elektronika, automobilové strojírenství ) 
 
2. Další vybrané průmyslové zóny regionálního až celostátního významu (s významnějšími zaměstnavateli): 
PZ Kopřivnice    
    -  Dura Automotive Systém (USA) – autokomponenty 
    -  Brose CZ (Něm.) –  autokomponenty - polohovadla sedadel, oken,  zámky aut aj. (1000 zaměstnanců) 
   - Jaeger (Něm.) –        autokomponenty 
     -  Bang Olufsen (Dán.) –  elektronika 
     -  Cirex BV (Niz.)    – přesné odlitky 
Třinec – Baliny -  KERN – výroba , úprava drátů 
                                    VESUVIUS Solar  – spec. techn.keramika,   
                                     JAPTrading – žáruvzdorné materiály, BZN – strojní výroba,  
                                     Ergon 
Frýdek-Místek – Chlebovice - BLANCO  – nerezové vybavení domácností 
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                                                   - Hanwha - autodíly 
                                      - Hanil E-Hwa Comp.- plastové a textilní komponenty, koberce, aj. autovybavení  (500zam.) 
 
Shimano (JAP.) – komponenty kol 
Graddo  CZ – autokomponenty 
Dexon CZ – audiotechnika 
Stant Manufacturing (USA) – autokomponenty 
Lift Comp – výtahy 
Mólnlycke Health Care Klinipro (Švéd.) – farmacie 
Český Těšín 
Kovona systém  - nábytek  
Dong-Hee – autokomponenty 
 
Nový Jičín  
Krnov – Červený dvůr  Elastex – synt.vlákna 
                                              Eko-alu – plastová okna 
                                              IVG Colbachini  – gumárenský pr.  
                                              Masokombinát V+W 
Orlová-  Lutyně 
Opava,   Bolatice         (odvětví lehkého průmyslu) 
 
5. Definujte odvětvový klastr a jeho dimenze včetně stručného popisu. 
Geografická koncentrace vzájemně propojených podniků, specializovaných dodavatelů, poskytovatelů služeb, firem v 
příbuzných odvětvích a podpůrných organizací (např. univerzity, technické agentury, komory, svazy atd.), si navzájem 
konkurují a současně kooperují (Porter 1998, p. 197). Klastr je tvořen horizontální, vertikální, institucionální, externí a 
mocenskou dimenzí. Horizontální dimenze klastru je tvořena podniky realizujícími své aktivity ve stejném odvětví a 
produkující zboží podobného druhu, přičemž tyto podniky si převážně konkurují. Vertikální dimenze je tvořena 
komplementárními podniky, které jsou navzájem propojeny sítí dodavatelů, služeb a zákazníků. Institucionální dimenze je 
úzce spojena s produkcí a reprodukcí vztahů mezi podniky uvnitř klastru. Mocenská dimenze zahrnuje dělbu moci mezi členy 
klastru v rámci sítí. Externí dimenze vzniká z důvodu zamezení lock-in a paradoxu zakořenění, proto musí klastr 
komunikovat se svým okolím a získané informace kontextulizovat (lokální buzz). 
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6. Charakterizujte mezistátní pracovní migrace v Evropě po druhé světové válce. 
Období po ukončení druhé světové války bylo typické obnovenou pracovní emigrací do zámoří (zejména do 
USA), která víceméně navázala na tradiční migrační proudy z předválečného období. Jednalo se zejména o 
vystěhovalce italského a irského původu. 
Od 50. let 20. století započal intenzivní proces zejména vnitroevropské pracovní migrace, jejíž zdrojovou oblastí 
byly především ekonomicky zaostalé oblasti jihoevropských států a cílovými oblastmi průmyslově vyspělé a 
ekonomicky sílící regiony západní, střední i severní Evropy. Vzhledem k rozdělení Evropy „železnou oponou“ 
se tato migrace netýkala socialistických zemí. Nejpočetnější skupiny pracovních migrantů směřovaly nejdříve 
z Itálie, následovány Španělskem, Portugalskem a Řeckem. Jednalo se zejména o málo kvalifikovanou, ale 
fyzicky zdatnou pracovní sílu, která se uplatňovala zejména v těžkých provozech (těžební či hutnický průmysl), 
stavebnictví nebo u montážních továrních linek. Od konce 60. let 20. století byl tento „jižní“ proud významně 
posílen pracovními migranty z bývalé Jugoslávie a Turecka. Kromě tohoto tradičního migrační směru existovaly 
také intenzivní pracovní přesuny z Irska do Spojeného království nebo z Finska do průmyslových regionů 
Švédska. 
Dekolonizační proces v Africe posunul zdrojovou oblast pracovních migrantů dále do afrického Středomoří, 
nejvíce přistěhovalců přicházelo z Alžírska a Maroka a směřovali především do Francie. Postkoloniální migrace 
však mířila také do dalších evropských států, do svých „mateřských zemí“ přicházeli obyvatelé Indie, Indonésie, 
Filipín, Surinamu, Moluk atd., ne vždy se však jednalo o pracovně podmíněné migranty. 
Zpomalení pracovní migrace z jihu na sever bylo důsledkem celosvětového „ropného šoku“ z roku 1973, který 
přinutil cílové státy k zavádění imigračních politik, omezení náboru pracovních sil a kontrole přistěhovalectví 
(zejména ilegálního). 
Pád totalitních režimů ve střední a východní Evropě otevřel prostor pro zcela nový směr pracovní migrace a to 
z východu na západ. Hlavní migrační proud pracovních sil vycházel z Polska a mířil zejména do sjednoceného 
Německa, ale také Nizozemska, Spojeného království nebo Francie. Tato nová migrace není ovšem typická 
pouze v pohybu pracovních sil mezi „novými“ a „starými“ demokraciemi v Evropě, ale k pohybu dochází i mezi 
samotnými státy s transformující se ekonomikou např. Slováci a Poláci pracující v ČR. Směr východ – západ byl 
posílen po rozpadu Sovětského svazu, hlavními zdrojovými zeměmi se staly Ukrajina a Moldavsko. 
Nesmíme opomenout ani změnu v pracovní migraci z jihu na sever, která se znatelněji projevuje od 90. let 20. 
stol. a která spočívá v novém přílivu afrických přistěhovalců (legálních i nelegálních) do států jižní Evropy, kde 
se uplatňují v méně kvalifikovaných a hůře placených profesích – např. zemědělství, pohostinství, prodej 
suvenýrů, pomocné práce na stavbách. Cílovou oblastí se tedy nestávají již „mateřské země“ bývalých kolonií, 
ale geograficky nejbližší státy Evropy (Portugalsko, Španělsko, Itálie), které v určitých regionech a profesích 
zaznamenávají nedostatek vlastní pracovní síly, způsobený jejím odchodem do vyspělejších regionů. 
 
7. Specifikujte proces změn ve využití zemědělské půdy v České republice v uplynulých dvaceti letech. 
Výrazné změny ve využití zemědělské půdy v ČR byly zaznamenány zejména v méně příznivých podhorských a 
horských oblastech státu. Socialistické zemědělství podporovalo intenzivní formy zemědělské produkce a 
současně také nerentabilní rostlinnou produkci v oblastech s nízkou kvalitou agroekologických podmínek, což 
zde vedlo k rozorávání tradičních horských luk a pastvin a zvyšování stupně zornění.  
V období transformace českého zemědělství bylo postupně upouštěno od subvencování nerentabilní zemědělské 
činnosti v horských oblastech a naopak byly zavedeny podpory tzv. mimoprodukčních funkcí zemědělství, které 
mimo jiné zahrnují i agroenvironmentální opatření jako jsou zatravňování, zalesňování, podpora chovu skotu a 
ovcí, údržba trvalých travních porostů pastevním způsobem chovu či ekologické zemědělství. Nerentabilní 
pěstování polních plodin na orné půdě, vhodnost horských oblastí pro extenzivní chovy a finanční podpora pro 
hospodaření na trvalých travních porostech vedli v méně příznivých oblastech k zatravňování orné půdy a 
nárůstu ploch luk a pastvin. 
Oblasti v okolí měst s výhodnou dopravní polohou zaznamenaly úbytky zemědělské půdy v důsledku záboru 
půdy pro výstavbu průmyslových zón, logistických či nákupních center. Také proces suburbanizace způsobuje 
v zázemí měst změnu zemědělských pozemků na stavební pozemky, určené pro individuální bytovou výstavbu či 
stavbu bytových domů. Opomenout nelze ani rozšiřování dálničních či rychlostních pozemních komunikací a 
výstavbu obchvatů měst, což  způsobuje další úbytky zemědělských ploch. 
V neposlední řadě je zaznamenán negativní trend rostoucí výměry zemědělské půdy, která není dlouhodobě 
obdělávána (půda ladem). Důvodem mohou být stále nevyřešené restituční nároky a vlastnické vztahy k půdě ve 
vztahu k fyzickým osobám či církvím nebo ukončení zemědělské činnosti bez vyřešení následného užívání 
zemědělské půdy. 
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8. Vysvětlete faktory ovlivňující rozvoj regionů (faktory regionálního rozvoje). 
Sociálně-ekonomická rozvinutost regionu a jeho budoucí rozvoj závisí  na těchto faktorech: půda, práce, kapitál, 
informace/znalosti. Tuto vstupní typologii faktorů můžeme dále konkretizovat na: 1. Geografické faktory - tj. 
faktory fyzicko-geografické  jako klima, kvalita půd a jejich kvantita, rostlinstvo, živočišstvo a nerostné zdroje 
použitelné jako vstupy do ekonomického procesu. Také poloha daného regionu vůči jádrům/centům osídlení a 
ekonomického rozvoje. 2. Faktory socioekonomické a demografické jako kvantita a kvalita populace ve smyslu 
lidských zdrojů, dále dostupnost kapitálu (jeho disponibilita), ale také stav a kvalita infrastruktury. 3. Faktory 
sociokulturní a institucionální – právo a právní systém, ale také morálka a etika a hodnotový systém v dané 
populaci. 4. Faktor politický – politická a sociální stabilita, charakter politického systému a politiky. 
 
9. Vysvětlete pojem regionální disparity a jejich význam v regionálním rozvoji. 
V rámci spontánního evolučního vývoje společnosti můžeme pozorovat, že vývoj je přirozeně nerovnoměrný, 
nerovnovážný, a to jak z hlediska společenských skupin (ekonomické elity vs. nižší společenské vrstvy), tak i 
z hlediska geografického, územního, prostorového (bohaté rozvíjející se regiony vs. chudé problémové, zaostalé 
či zaostávající regiony). Nerovnoměrnosti a rozdíly mezi regiony (regionální disparity) a sociálními skupinami  
jsou nezbytným zdrojem společenské rozvojové dynamiky (tzn. motivující rozdíly) - nelze je zcela odstranit a 
ani by se o to neměl nikdo pokoušet. Určité rozdíly musí existovat, neboť jsou stimulující a měly by  být 
považovány za pozitivní. Nadměrné sociálněekonomické rozdíly a regionální rozdíly v socioekonomické 
vyspělosti regionů (projevující se např. významným nárůstem sociálně patologických jevů v daném regionu) 
jsou zdrojem sociálních konfliktů a politické nestability, která ohrožuje zpětně všechny regiony a sociální 
skupiny. Nestabilita a konflikty jsou počátkem všeobecného úpadku. Proto je politicky i ekonomicky žádoucí 
tlumit preventivně vznik nadměrných rozdílů a následných sociálních a politických konfliktů za pomocí různých 
rozvojových přístupů a strategií (např. v rámci regionální politiky). 
 
10. Vyjmenujte 10 teorií regionálního rozvoje (regionálního vývoje, růstu). 
Lokalizační teorie (Thunen, Weber, Loesch); Path dependence; Teorie endogenního růstu; Nová teorie obchodu; 
Teorie exportní základy (D. North); Teorie růstových pólů (Perroux, Boudeville); Teorie kumulovaných příčin 
(G. Myrdal); Teorie nerovnoměrného rozvoje (A.Hirschman); Teorie polarizovaného rozvoje (J.Friedmann), 
Teorie nerovné směny (A. Emmanuel), Teorie závislosti – dependency theory; Teorie výrobních cyklů (R. 
Vernon); Teorie ziskových cyklů (A. Markusen); Regulační teorie (Lipietz, A., Aglieta, M); Teorie dlouhých vln 
ekonomického vývoje (N.D. Kondratiev); Teorie stádií ekonomického růstu (W. Rostow); Teorie flexibilní 
specializace; Teorie územních děleb práce (D. Masery), Lokality debate; Teorie výrobních okrsků; Teorie 
učících se regionů; Teorie clusterů; aj. 
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PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA NA NAVAZUJÍCÍ STUDIUM OBORU GEOGRAFIE 
A REGIONÁLNÍ ROZVOJ PŘF OU PRO AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 –  
ÚSTNÍ ČÁST DNE 15. ČERVNA 2010 
 
1. Jaká je Vaše motivace ke studiu oboru Geografie a regionální rozvoj? (naše 

hodnocení by mělo zohlednit i výsledky práce i našich studentů v rámci Bc 
studia)                                                                                                                        
0 - bez odpovědi; 2,5 - s nízkou schopností výstižné argumentace;  5 – výstižné, 
zřetelné a jasné formulování vysvětlení motivů 

 
2. Jaká je Vaše představa o tématu DP a o metodách či přístupech k jejímu 

zpracování?                                                                                                                 
0 - bez odpovědi ; 7,5 - nejasná představa; 15 - ví přesně, a dokáže zřetelně a 
jasně formulovat představy a nastínit metody či přístupy 

 
3. Jaké významné publikace, články, knihy vztahující se k problematice oboru 

studia – zejména cizojazyčné jste prostudoval/-a?                                                                                  
0 - bez odpovědi; 7,5 - zná názvy několika děl spolu s autory; 15 - zná názvy spolu 
s autory, a dokáže zřetelně a výstižně podat základní shrnující a podstatné 
informace o vybraných dílech či článcích 

 
 

Kritéria pro hodnocení ústní 
části přijímací zkoušky 

 

- ústní pohovor Maximálně 35 b. 
- bonifikace Maximálně 15 b. 

za úspěšně ukončený semestr studia v zahraničí – 
2,5 bodů max. však 5b. předložený jazykový 
certifikát – 2,5 b. max. však 5b. 
průkazné umístění do 3. místa ve fakultním či 
celostátním kole SVOĆ – 5 b. 
 

 


