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1. Popište vývoj věkové struktury obyvatelstva České republiky po roce 1989. 
Uveďte hlavní demografické příčiny tohoto vývoje. 

 
 
Dochází k intenzivnímu demografickému stárnutí. Hlavní příčinou je pokles porodnosti 
v devadesátých letech (relativní stárnutí zdola), menším dílem přispívá i pozvolné 
prodlužování naděje dožití (absolutní stárnutí shora). Situaci komplikuje nevyrovnaná věková 
struktura. Po roce 2000 dochází k vzestupu porodnosti (děti si pořizují silné populační ročníky 
sedmdesátých a osmdesátých let), postupně však přechází do seniorské kategorie populačně 
silné ročníky čtyřicátých a padesátých let. 

 
 

 
2. Vysvětlete, proč dochází k územní koncentraci výrobních aktivit. Uveďte alespoň 

dvě možná vysvětlení. 
 
 

K územní koncentraci výrobních aktivit dochází z důvodu existence aglomeračních úspor, 
které byly prvně identifikovány Aflredem Marshallem (1890), přičemž v  jeho případě 
zahrnovaly: 

Sdílení specializovaných pracovních trhů  („labour pooling“) – vyšší specializace, flexibilita.  

Společné využívání infrastruktury a specializovaných dodavatelů („input sharing“) 

Knowlege-Spill-Overs („knowledge externalities“) 

„Tajemství obchodu přestává být tajemstvím, ale tyto informace jsou ve vzduchu: když někdo 
dostane nějaký nápad, tak ten je posléze převzatý ostatními a kombinován s  jejich vlastními 
představami. Tak se nápad stává zdrojem dalších myšlenek.“ (Marshall , 1920)  

Ty vznikají prostřednictvím:  

Rozdílných forem kooperace v oblastech výzkumu a vývoje,  

fluktuací pracovníků mezi výzkumnými zařízeními a  podniky,  

pouhým vzájemným pozorováním mezi konkurenčními podniky (Franz, 2004). 

Koncept aglomeračních úspor byl rozšířen a prohlouben v  rámci studia průmyslových okrsků 
tzv. Třetí Itálie, kde byly zdůrazněny pozitivní aspekty prostorové blízkosti (koncentrace 
firem v  rámci příbuzných odvětví) pro kolektivní procesy učení a harmonizaci produkce. 
Další argumenty pro význam územní koncentrace lze nalézt v  konceptu klastrů (Porter, 1998) 
či kalifornské školy (Scott, 1988, Storper, 1997 aj.) či u jiných autorů (zejména Maslell, 1998, 
Malmberg,  Maskell, 2002). 
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3. Uveďte, proč neoklasická teorie předpokládá regionální konvergenci ekonomické 
výkonosti. 
 

Důvodem je protisměrný pohyb kapitálu a pracovní síly za předpokladu snižujících se výnosů. 
V ekonomicky vyspělých a dynamicky rostoucích regionech se v  důsledku vysoké poptávky 
začne zvyšovat cena výrobních faktorů (pozemků, energie, mezd…) Místním firmám se 
začnou snižovat výnosy, na což firmy reagují přesunem části produkce do méně vyspělých 
regionů, které disponují nižší cenou a vyšší dostupností výrobních faktorů. Z  méně vyspělých 
regionů se zároveň budou stěhovat lidé do vyspělých regionů za širší nabídkou pracovních 
příležitostí a vyššími mzdami. Díky těmto mechanismům dojde ke snížení nezaměstnanosti a 
povzbuzení ekonomického růstu v méně vyspělých regionech. 
 

 
4. Zdůvodněte vznik starých průmyslových regionů ve 2. pol. 20. stol. Uveďte 

konkrétní příklady ze států EU. 
 
 

Staré průmyslové regiony jsou určitým specifickým typem problémových regionů. Vyznačují 
se v minulosti silnou průmyslovou tradicí a dynamickým ekonomickým růstem. Od 70. let 
minulého století mají staré průmyslové regiony velké problémy s adaptací a přizpůsobením se 
na postfordistický výrobní režim. Adjektivum „starý“ pak označuje regiony, které pozbyly 
schopnost ekonomické regenerace, respektive adaptability na nový výrobní režim, nebo nebyl 
tento proces ještě vůbec započat. Příčiny vzniku starých průmyslových regionů, respektive 
jejich úpadku lze shrnout do těchto bodů (Boschma, Lambooy 1999):  

Úpadek jako důsledek existence monostrukturního produkčního systému, přičemž dominantní 
sektor se dostává do poslední fáze v rámci životního cyklu. 
Úpadek je tradičně odvozován od překročení „absorpční kapacity“ a kongesce prostředí, v  
němž dochází k nadměrné kumulaci ekonomických aktérů ve stejném čase na jednom místě. 
Jde o stav, kdy aglomerační úspory přecházejí do aglomeračních nevýhod. 
Úpadek může být způsoben výraznou dominancí seskupení místních ekonomických aktivit do 
tržně uzavřené struktury, např. kartel či monopol. Dynamika regionu je omezena, neboť 
existují vstupní bariéry na trh pro ostatní ekonomické aktéry, kteří by mohli diverzifikovat 
regionální ekonomickou strukturu.  
Úpadek může být způsoben vlivem kombinace externích šoků (např. pokles poptávky po 
místních produktech či vznik nové konkurence), přílišné specializace a delokalizací mobilních 
faktorů.   
Úpadek může být způsoben specifickou řídicí a organizační strukturou v rámci jednotlivých 
odvětví, a to zejména silnou hierarchií (např. ve smyslu silného postavení několika málo firem 
či v rámci vnitřní organizace podniku). 
Úpadek může být způsoben přílišnou zkornatělostí institucí a politickým či kognitivním 
„lock-in“, kdy je rozvojová dynamika omezována tlakem na zachování stávajícího stavu. 
Úpadek může být důsledkem závislosti na historicky podmíněném vývoji (path dependency) 
spolu s oslabenou schopností kolektivních procesů učení se (collective learning) ve starých 
průmyslových regionech, což výrazným způsobem ovlivňuje adaptibilitu těchto regionů. 

Z hlediska příkladů lze odkázat na práce Rumpel et al., 2008, Koutský, 2011, Sucháček, 
2004, Birch et al., 2010, Birch, Mykhnenko, 2009. 
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5. Vysvětlete, jaké jsou aktuální cíle Politiky ekonomické, sociální a územní 
soudržnosti EU. 
 
 

Obecným cílem je harmonický, celkový rozvoj EU. Prostřednictvím podpory rozvoje 
zaostávajících regionů, regionů strukturálně postižených a periferních regionů má být 
dosaženo ekonomické, sociální a územní koheze (soudržnosti). Konkrétními cíli jsou pro 
programovací období 2007-2013: konvergence, regionální konkurenceschopnost a 
zaměstnanost a evropská územní spolupráce (přeshraniční, meziregionální a mezinárodní). 

 
 

6. Charakterizujte hlavní etapy (strategického) plánování rozvoje obcí, měst a 
regionů. 
 
 

Strategické plánování můžeme rozdělit do následujících etap: 1) Iniciačně – organizační v 
níž dojde k aktivizaci aktérů a ustavení organizačních struktur, které zabezpečí realizaci 
dalších etap procesu SP. 2) Analytická – je vytvořena situační analýza a identifikovány 
silné a slabé stránky daného územi (jakož i externí příležitosti či rizika rozvoje) a to v 
kontextu vize rozvoje území. 3) Koncepční – jsou stanoveny priority rozvoje a nástroje k 
jejich dosažení. Musí být definovány a zajištěny organizační struktury pro realizaci a 
odpovídající zdroje. 4) Realizační – dochází k realizaci aktivit vedoucích k dosažení 
prioritních cílů. 5) Monitorování a evaluace – musí být zajištěno průběžné sledování 
naplňování cílů a zpětná vazba pro korekci  chyb. Rovněž je nezbytné zhodnotit dopady 
dané strategie, a to předem (ex-ante), v průběhu realizace strategie a hlavně po jejím 
ukončení (ex-post).    

 
 

7. Charakterizujte stupně (či fáze) mezinárodní ekonomické integrace. 
 
 

Mezinárodní ekonomické integrace můžeme zjednodušeně rozdělit do těchto fází: 1) Zóna 
volného obchodu – kdy postupně dojde k odbourání cel a kvantitativních omezení pohybu 
zboží (či opatření mající ekvivalentní účinky). 2) Celní unie – členské státy vytvoří 
společný celní sazebník na zboží ze třetích zemí. 3) Společný trh – postupně je zajištěna 
svoboda pohybu pracovních sil, kapitálu a služeb mezi členskými státy (tzv. vnitřní trh), 
přičemž členské státy společně realizují řadu politik jako například dopravní, 
environmentální či politika ochrany spotřebitele a ochrany pracujících. 4) Měnová a 
hospodářská unie – je zavedena společná měna a monetární politika. 5) Hospodářská a 
politická unie – dosažený stav ekonomické integrace vyvolává potřebu dalšího vytváření 
společných politických struktur a politik. 
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8. Charakterizujte rozvojové problémy Ústeckého kraje. 

 
 

Ke klíčovým problémům v  rozvoji Ústeckého kraje náleží: 
Sociálně-ekonomické problémy strukturálně postiženého průmyslového regionu, dlouhodobě 
vysoká míra nezaměstnanosti v rozmezí 10 – 20%, zapříčiněna útlumem profilujících 
průmyslových odvětví, zejména útlumem těžby uhlí v okrese Most, Teplice ad.. V některých 
obcích dosáhla nezaměstnanost ekonomicky aktivního obyvatelstva až kolem 30 %. 
Nedostatek volných pracovních míst v celém kraji nevyřešil uspokojivě ani příchod řady 
firem zahraničních investorů do nových průmyslových zón v Mostě, Žatci, Kadani, Ústí nad 
Labem a dalších.  
Sídelně-demografické problémy – zánik desítek sídel v  důsledku povrchové těžby uhlí, 
koncentrace obyvatel do okresních průmyslových měst,  změny migračních trendů 
v posledních 20 letech, problémy vzdělanostní struktury ekonomicky aktivního obyvatelstva 
s nízkým podílem vysokoškolsky a středoškolsky vzdělaného obyvatelstva, nadprůměrný 
výskyt patologických jevů, kriminality, problémy soužití s romskou populací apod. 
Problémy s rozvojem a modernizací dopravní infrastruktury  - nedokončená dálnice D 8 v  
chráněné krajinné oblasti Českého Středohoří, nekvalitní síť komunikací I. – III. tříd., 
nedostatečná průchodnost státní hranice v  krušnohorské oblasti,  omezená splavnost vodní 
cesty řeky  Labe 
Environmentální problémy - problémy v kvalitě životního prostředí  a kvalitě života, 
ovlivňované zejména koncentrací intenzivní silniční nákladní dopravy, těžebního, těžkého, 
chemického průmyslu a energetických zdrojů; exploatace hnědého uhlí povrchovým 
dobýváním na rozsáhlých plochách. Problémy emisí škodlivin do ovzduší a imisních vlivů s 
dopadem na zdraví obyvatelstva, na stav lesních porostů, zvláště v  Krušnohorské oblasti a 
Podkrušnohorských pánvích atd. 
Problémy znečištění vod, především řeky Bíliny a Labe 
Problémy nedostatečné ochrany území proti povodním 
Kontraverzní střety zájmů regionálního rozvoje a ochrany krajiny, zejména v  CHKO a NP 
Labské pískovce 
 

 
9. Specifikujte zaměření průmyslu v nových průmyslových zónách 

v Moravskoslezském kraji. 
 
 

V MS kraji vzniklo v posledních letech 20 nových průmyslových zón (PZ), které  jsou 
lokalizovány zejména v okresech Ostrava, Frýdek-Místek, Nový Jičín a Karviná 
Ke  strategické zóně  prvořadého významu patří PZ Nošovice. Nové firmy jsou zaměřené 
výhradně na automobilový průmysl. Korejská společnost Hyundai (výroba osobních 
automobilů  byla zahájena v roce 2008) produkuje 300 000 vozidel ročně. Ke kooperujícím 
společnostem patří v  PZ Nošovice Mobis Automotive  (výroba autokomponentů) a  Dymos 
Czech s.r.o.( výroba sedadel) . 
V PZ Mošnov sídlí společnosti zaměřené převážně na výrobu komponentů pro automobilový 
průmysl, např. Behr ( klimatizace, chladiče motorů ),  Plakor  Czech. 
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     (plastové díly, nárazníky), Cromodora Wheels (autokola)..Dále zde působí servisní   
centrum pro letadla.  
PZ Ostrava-Hrabová patří k velkým PZ.  Převažuje zaměření firem na  odvětví 
strojírenského, automobilového a elektrotechnického průmyslu, dále na různé služby vč. 
logistiky a obchodu.V PZ sídlí 20 firem, které zaměstnávají přes 6000 pracovníků. Příchodem 
nových investorů se významně změnila v Ostravě odvětvová struktura průmyslu. 
K významným zaměstnavatelům zde  patří: společnosti Pegatron Czech (výroba a servis 
počítačů), CTS Automotive   (pedálové systémy, senzory, brzdové komponenty), Sung Woo 
Hitech (karosářské díly), Briggs & Stratton Power Product  (přesné strojírenství,  motory pro 
zahradní techniku),  ITT Holdings Czech ad.  
V PZ Kopřivnice – Vlčovice a Nový Jičín  - sídlí společnosti zaměřené především na výrobu 
autokomponentů, např. Brose (polohovadla sedadel, zámky) ,  Bang &  Olufsen (elektronika), 
Cirex BV  (přesné strojírenství odlitky), Jaeger, Dura Automotive Systems, Visteon 
International Holdings aj. ,   
V PZ Karviná jsou lokalizovány rovněž podniky pro výrobu autokomponentů, např.                            
Dexon (audiotechnika), Sejong , Graddo, Stant Manufacturing , dále specializované 
strojírenské firmy - Shimano CZ  (komponenty jízdních kol), Lift Components, Gates 
Hydraulice a farmaceutická společnost  Mólnlycke Health Care Klinipro  
                   
PZ Třinec – Baliny -  V PZ sídlí firmy kooperující s metalurgickým a strojírenským 
průmyslem v  regionu, např. společnosti  KERN (výroba , úprava drátů),  Vesuvius Solar 
(speciální technická keramika, JAP Trading (žáruvzdorné materiály) aj. 
 
K regionálně významnějším PZ patří dále PZ Český Těšín s výrobou autokomponentů (Dong 
Hee ) a  kovového nábytku;   PZ Frýdek-Místek – Chlebovice s výrobou nerezového vybavení 
pro domácnosti (BLANCO) a výroba plastových a textilních  komponentů do automobilů a 
jiné 

 
 

 
 

10.  Popište vývoj struktury hrubé zemědělské produkce v ČR (podíl rostlinné a 
živočišné výroby) po roce 1990 a uveďte hlavní příčiny těchto změn. 
 

V roce 1990 na počátku transformace českého zemědělství byla víceméně vyrovnaná 
struktura hrubé zemědělské produkce s mírnou převahou živočišné výroby nad rostlinnou 
produkcí. Postupně se tato situace měnila a dnes se již zásadně odlišuje od původní situace, 
kdy je již evidentní dominance rostlinné produkce (rok 2011, hodnota rostlinné produkce 70 
mld. Kč, hodnota živočišné produkce 43 mld. Kč.). Toto mohlo být způsobeno zejména: 
 

a) otevření českého trhu levnějšímu dovozu produktů a potravin živočišného původu a to 
nejenom ze států Evropské unie; 

b) ztráta tradičních odbytišť v prostoru zemí bývalého „východního bloku“; 
c) uzavírání zastaralých prostor velkokapacitních chovů, které nevyhovovaly 

zooveterinárním předpisům v rámci společné zemědělské politiky EU; 
d) výrazné snížení stavu chovaných hospodářských zvířat a to zejména skotu, prasat i 

drůbeže, což se projevilo na poklesu hodnoty živočišné produkce; 
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e) přechod na méně intenzivní formy chovu zvířat (ekologické chovy), které se vyznačují 
nižší produktivností a užitkovostí chovu; 

f) vliv přímých plateb a dalších finančních podpor pro pěstování plodin na orné půdě, 
naopak některé chovy zvířat nejsou finančně vůbec dotovány a jsou pro zemědělce 
dlouhodobě ekonomicky nerentabilní; 

g) orientace českých zemědělců na činnosti a produkci, které jsou v rámci společné 
zemědělské politiky výhodně podporovány např. pěstování řepky olejné pro 
energetické účely; 

h) změna stravovacích návyků české populace, snižování spotřeby u některých tradičních 
potravin živočišného původu (mléko, hovězí maso), naopak růst poptávky po 
netradičních potravinách zahraničního původu, zřetelná orientace části českých 
spotřebitelů na levnější (často zejména dovozové) potraviny bez ohledu na jejich 
kvalitu. 


