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PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA NA NAVAZUJÍCÍ STUDIUM OBORU GEOGRAF IE 
A REGIONÁLNÍ ROZVOJ P ŘF OU PRO AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 –  
PÍSEMNÁ ČÁST DNE 7. ČERVNA 2011 – ŘEŠENÍ, PREZENČNÍ FORMA STUDIA  
 
1. Podejte přehled dopadů suburbanizace na změny ve fyzické, funkční a sociální prostorové struktuře 

města včetně vlivu na dopravu a životní prostředí. 
• nízká hustota obytné zástavby (převážně samostatně stojící rodinné domky či komerční objekty lehkého 

průmyslu a služeb dostupné mnohdy pouze osobním automobilem (maloobchod, logistické areály, 
administrativa) 

• nesouvislá a roztroušená výstavba 
• prostorové odloučení různých druhů využití pozemků (monofunkční využití) 
• rozptýlení pracovních míst po celém území města 
• decentralizované vlastnictví pozemků pod rodinnými domy (obtížnost vyjednávání z hlediska 

koordinace následné výstavby) 
• vyšší náklady na výstavbu, provoz a údržbu infrastruktury (doprava, školství) 
• vyšší náklady na dopravu (větší vzdálenosti, delší doba cestování, vyšší náklady na pohonné hmoty) 
• dražší a méně efektivní hromadná doprava v roztroušené zástavbě 
• environmentální dopady v podobě většího záboru zemědělské půdy a tím i zmenšení nezastavěných 

prostorů, hluk a nečištění se zvětšujícího se obejmu individuální dopravy) 
• snížená architektonická kvalita objektů 
• zvýšení segregace obyvatel podle příjmu ve městě včetně rozpočtů čtvrtí 
• změna podílu obyvatel ve prospěch nově příchozích s problémy ve vzájemné komunikaci a řešení 

potřeb daných městských čtvrtí. 
 
2. Rozveďte pozitivní i negativní ekonomické a sociální důsledky rozvoje nových nákupních center 

a hypermarketů ve městech České republiky. 
1. Ekonomické dopady: 

a. pozitivní je možno chápat širší nabídku nákupních příležitostí, spočívající ve zvýšení možností 
výběru prodejních jednotek, porovnání cen, snadnější dostupnost objemného 
nepotravinářského zboží pro motorizované zákazníky. Konkurenční hrozba nových nákupních 
center vede k renovaci a znovuoživování některých tradičních center. Ovšem prostorově je 
velmi selektivní a uskutečňuje se pouze za podpory místních samospráv. 

b. negativní se projevují snížením konkurenceschopnosti a obratu mnohých stávajících center, 
nevyjímaje jednotlivé nezávislé prodejny a rovněž záleží na sortimentní struktuře původních 
jednotek. Nezávislí prodejci se musí buďto vysoce specializovat nebo jako v případě "hobby" 
sortimentu lokalizují své prodejny v oblastech s velmi nízkými nájmy, podél výpadových 
silnic a v odlehlých částech města. 

2. Sociální dopady: 
a. pozitivní: nabízejí vytíženým rodinám s dvěma výdělečně činnými osobami možnost 

plnohodnotného nákupu i mimo centrum města v blízkosti jejich bydliště. Nabízejí též 
pracovní příležitosti obyvatelům (především ženám) žijících v jejich okolí. 

b. negativní: jedná se především o nemožnost nebo snížení jejich dostupnosti v dimenzi cenové 
nebo vzdálenostní pro znevýhodněné zákazníky Zákazníci s nízkými příjmy kromě nákupu 
potravin nemají žádný prospěch z nových nákupních center. Obyvatelstvo bydlící v malých 
obcích na okraji měst nebo v jeho okrajových částech bez automobilu, v nichž je 
maloobchodní síť v důsledku malé spádové oblasti a blízkosti hypermarketů pro 
maloobchodníky značně neatraktivní. Pro takto znevýhodněné zákazníky vyplývá nutnost 
dojíždět i za zbožím denní potřeby do hypermarketů v nákupních centrech na okrajích měst. 
Ženy s malými dětmi a zdravotně postižení občané s omezenou mobilitou. Mají velmi zúžené 
nákupní možnosti soustředící se zejména na prodejní jednotky v okolí. V případě, že není v 
místě lokalizována diskontní prodejní jednotka potravin, jsou tak nepřímo nuceni vynaložit 
mnohdy i vyšší výdaje za zboží denní potřeb 
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3. Vyjmenujte základní strukturn ě-morfologické znaky dopravní sítě a charakterizujte je. 
• Deviatilita: odchylka od přímého směru, "klikatost". 
• Hustota dopravní sítě: počet km cest na rozlohu území (x km/100 km2 apod.) nebo počet km cest 

na počet obyvatel (x km/10 000 obyvatel) - v méně zalidněných oblastech. 
• Konektivita:spojitost dopravní sítě, stupeň propojenosti dopravních bodů navzájem - maximální 

konektivita je 1, K=maximální počet spojení mezi body v síti/skutečný počet spojení mezi body v síti. 
• Hierarchie: některé složky dopravy (dopravní cesty a dopravní body) mají vyšší hierarchii než ostatní, 

určuje "významnost" dopravních spojení a dopravních bodů v síti. 
• Akcesibilita: dopravní sítě - dostupnost dopravních bodů v rámci sítě, určeno počtem spojení s ostatními 

body nebo vzdáleností k ostatním bodům sítě. 
 
4. Výstižně charakterizujte priority v rozvoji dopravních sítí  a infrastruktury v České republice 

v kontextu Evropské unie. 
Kvalitní, rychlé, kapacitní propojení hlavních hospodářských center v rámci evropského kontinentu 
Pro ČR význam zejména propojení zemí střední Evropy silničními a železničními sítěmi v rámci dopravních 
koridorů  

 
Priority v rozvoji silničních komunikací: 
Dobudování propojení jižní – severní Evropy přes ČR:  
dobudování dálnice D 47 v úseku Lipník-Ostrava-Bohumín (Polsko směr Katovice-Gdaňsk-severní Evropa) 
a  rychlostní komunikace R 48 (ve směru N. Jičín-Frýdek-Místek-Chotěbuz – Cieszyn) 
Dálniční propojení z D1, resp. D2 s Vídní a jižní Evropou v úseku Pohořelice – Mikulov – Vídeň s využitím 
R 52, příp. Břeclav - Vídeň (dosud nerozhodnuto) 
Vybudování dálnice D3 (E55) Praha – Tábor – Č. Budějovice – D. Dvořiště – Linec (napojení na A1 Vídeň 
– Mnichov) 
Dobudování dálnice D8 Praha – Drážďany (Berlín – severní Evropa) v úseku Lovosice – Teplice – Ústí n.L. 
Propojení  západní a východní Evropy: 
Dobudování D11  Praha – Náchod - Polsko v úseku H. Králové – hranice s Polskem (K.Zdrój – Wroclaw) 
V dalších etapách po r. 2010, prodloužení D1 ve směru Kroměříž – Přerov – Lipník s odbočkou  R49 
ve směru na Slovensko (Púchov –Pováží – východní Slovensko) 
Vybudování rychlostní komunikace R6 Praha - K.Vary - Cheb – Na Pomezí – (napojení na D9 Bayreuth – 
Norimberk) 
Vybudování rychlostní komunikace R 35 hranice s Německem – Liberec – Turnov – H.Králové – Moravská 
Třebová – Mohelnice (Mohelnice- Olomouc – hotová) 
hotovy jsou na našem území D2,   D 5 a R10 (Praha-Liberec) 

 
Priority v rozvoji železničních komunikací 
Dobudování mezinárodně významných železničních koridorů, spojujících jižní a severní, západní 
a východní Evropu 
Na našem území je již hotov koridor č.2 ze Slovenska přes Břeclav – Přerov – Ostravu – Bohumín do Polska 
dobudování částí koridorů č. 1 ve směru Břeclav – Brno – Praha – Děčín – Drážďany (Berlín) 
č. 3 z  Německa (Schirnding) – Cheb – Plzeň – Praha – Č. Třebová – Přerov – Č. Těšín – Mosty 
u Jablunkova – na Slovensko 
č.  4 ze s. Německa (Berlín, Drážďany) přes Děčín – Ústí – Prahu na jih přes Tábor – Veselí n. Lužnicí -  
Č. Velenice – Gmund do Rakouska 

 
Priority rozvoje letecké dopravy 
Modernizace mezinárodních letišť, především v Praze, Brně, Ostravě a v Karlových Varech 
Snahy o rozšíření pravidelných linek,  především v rámci Evropy. Kromě Prahy mají uvedená letiště 
pravidelné linky do Německa, V. Británie, Rakouska, Ruska 

 
Priority rozvoje vodní dopravy:V současné době v rámci mezinárodní dopravy menší význam (Vltava - 
Labe, Morava – Dunaj) 
Priority - v rámci regionálního a lokálního rozvoje (rekreační doprava, vč. dopravy na vodních nádržích 
a Baťově kanále). 
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5. Uveďte nejdůležitější změny, k nimž došlo v rozvoji průmyslu v České republice v transformačním 
období. 
V transformačním období byly vytvořeny předpoklady pro fungování tržní ekonomiky. Jeho počátek je 
charakterizován především destruktivními dopady – ekonomickým propadem a poklesem zaměstnanosti. 

 
Nejmarkantnějšími projevy v rozvoji průmyslu jsou: 
Změny vlastnické struktury (privatizace, zahraniční vlastníci, oslabení výhradní role státu). 
Změny velikostní struktury (rozpad velkých podniků, růst počtu malých a středních podniků). 
Změny odvětvové struktury (oslabení role oborů těžkého průmyslu, útlum, konverze, růst zpracovatelského 
průmyslu), překonání strukturální deformace z předchozího období. 
Regionální rozměr strukturálních změn (jádrové x strukturálně postižené regiony). 
Změny teritoriální orientace exportu průmyslových výrobků (Východ – Západ). 
Překonávání technologické izolace, zvyšování produktivity práce, efektivity, inovativnosti, 
konkurenceschopnosti.Vytvoření nástrojů podpory a jejich aplikace v rámci hospodářské /průmyslové a 
regionální politiky (podpora investorů, podpora průmyslových zón, podpora strukturálně postižených 
regionů, rekvalifikační programy). 

 
6. Zdůvodněte příčiny ekonomického zaostávání valonských provincií ve srovnání s provinciemi 

vlámskými v Belgii. 
Valonské provincie představovaly historicky mnohem méně vyspělou část státu s převahou agrorurálních 
aktivit zatímco vlámská část představovala jednu z nejvyspělejších oblastí Evropy, kde dominoval obchod, 
doprava, řemesla, finanční aktivity a první průmyslové výroby. Od počátku 20.st. proběhla velice intenzivní 
industrializace Valonska – těžba uhlí, metalurgie, těžké strojírenství, výroba zbraní. Valonsko se tak 
ekonomicky vyrovnalo Vlámsku. 

Všeobecná krize těžkého průmyslu v západní Evropě od 70. let minulého století zasáhla i Valonsko, které 
bylo silně jednostranně zaměřeno na montánní průmysl a útlum těchto aktivit způsobil značné ekonomické 
problémy a zaostávání za Vlámskem, což bylo ještě umocněno skutečností, že nové průmyslové aktivity 
(petrochemie, elektrochemie) byly díky příhodné dopravní poloze (moře) lokalizovány v blízkosti 
vlámských přístavů (Zeebrugge, Antwerpen). Valonsko patřilo ke strukturálně postiženým regionům 
s nutností diverzifikovat ekonomickou strukturu. V současnosti zde směřují domácí i zahraniční investice, 
rozvíjí se elektrotechnický průmysl, určité obory chemického průmyslu (farmaceutický, kosmetický) či 
strojírenství (montáž aut) + rozvoj služeb cestovního ruchu, tradiční řemeslná výroba, menší podniky 
dřevozpracujícího a potravinářského průmyslu. 

 
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. Výstižně vysvětlete důvody nezbytnosti existence veřejného sektoru (respektive veřejné správy 
a veřejné ekonomiky). 
Důvody existence veřejného sektoru (VS):  
Neekonomické důvody: 

• Zajištění vnitropolitické stability a vnitřní bezpečnosti 
• Zajištění vnější bezpečnosti a suverenity státu 

Ekonomické důvody: existence tržních selhání a nezbytnost jejich kompenzace: 
• Nedokonalá konkurence a tendence ke vzniku monopolů a omezování konkurence (přirozená 

tendence trhu ke  koncentraci a nadměrné polarizaci). Veřejný sektor a veřejná správa udržují 
konkurenční prostředí a brání vzniku monopolů.   

• Existence externalit – zejména existence negativních dopadů výroby či spotřeby na třetí subjekty 
(např. sféra životního prostředí). Veřejný sektor reguluje a eliminuje negativní externality a 
napomáhá nalezení rovnováhy mezi ekonomickými zájmy  a ochranou přírody. 

• Makroekonomické příčiny a nerovnováha makroekonomických veličin (ne/zaměstnanost, inflace, 
ek. růst, platební bilance). Veřejný sektor prostřednictvím hospodářské politiky usiluje o dosažení 
rovnováhy na trhu.  

• Sociální spravedlnost  a stabilita: kumulativní charakter spontánního rozdělování důchodů trhem 
(bez vazby na výkon) a snaha o „spravedlivé“ rozdělení prostřednictvím nedistribučních 
mechanismů. 

• Sociální preference: Veřejný sektor podporuje spotřebu  „společensky žádoucích statků“. 
• Existence poptávky po spotřebě veřejných statků.  
• Stimulace fungování trhu např.  podporou meziregionální mobility pracovních sil (a popř. kapitálu). 

 
9. Vysvětlete výstižně příčiny existence Politiky ekonomické a sociální soudržnosti Evropské unie. 

Evropská integrace má zajistit vyšší kvalitu života občanům ve všech regionech – EU se má rozvíjet 
harmonicky a vyváženě jako (územní) celek, což je sociálně spravedlivé (projev solidarity)  a ekonomicky 
efektivní (i v nejzaostalejších regionech je ekonomický potenciál využíván). Je tedy politicky nepřípustné, 
aby se rozvíjely pouze nejdynamičtější regiony EU. PESS EU eliminuje politické protiintegrační, 
desintegrační síly, sociální napětí i ekonomickou nestabilitu v zaostávajících regionech, tím že přispívá 
k sociální a ekonomické kohezi EU  
Kompenzace regionálně diferencujících sektorových politik: PESS EU musí/má kompenzovat „negativní“ 
regionální dopady sektorových politik např. vědeckovýzkumné politiky nebo společné zemědělské politiky.  
Rozpor mezi závažností regionálních problémů a (ne)schopností jednotlivých členských státu je řešit 
vlastními silami a zdroji.Kompenzace negativních regionálních dopadů vyplývajících z vytvoření/vytváření 
ekonomické a monetární unie EU. Výdaje/náklady na PESS jsou politickými náklady evropské integrace – 
každý další souhlas „chudších“ zemí EU s určitým progresivním integračním krokem je vykoupen platbami 
ze strukturálních fondů v rámci PESS EU. 

 
10. Proveďte typologií nástrojů lokálního a regionálního rozvoje. 

Makro (monetární a fiskální nástroje) a mikroekonomické (podpora mobility pracovních sil a/nebo kapitálu) 
Infrastrukturní (dopravní, telekomunikační, energetická, environmentální, sociální, volnočasová aj. 
infrastruktura 
Rozvoj lidských zdrojů a rozvoj vzdělávacích systémů (vzdělávání) 
Podpora podnikání (zejména malých a středních inovačních podniků) a atrakce investic (půda-prostory, 
práce, kapitál, informace-znalosti) včetně podpory tvorby a šíření inovací 
Poradenství a poskytování informací 
Institucionální nástroje a opatření (podpora komunikace a kooperací), zvyšování efektivity veřejné správy 
Další typologie např. dle sektorového zaměření např. nástroje podpory cestovního ruchu 
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PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA NA NAVAZUJÍCÍ STUDIUM OBORU GEOGRAF IE 
A REGIONÁLNÍ ROZVOJ P ŘF OU PRO AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 –  
ÚSTNÍ ČÁST DNE 7. ČERVNA 2011 
 
1. Jaká je Vaše motivace ke studiu oboru Geografie a r egionální rozvoj? (naše 

hodnocení by m ělo zohlednit i výsledky práce i našich student ů 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 p ředstava 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 cizojazy čné 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 p řijímací 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. 
 

 
 


