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Počet bodů: 
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1. Popište vývoj porodnosti obyvatelstva České republiky od roku 1989 do 
současnosti. Čím a jak se na tomto vývoji podílí změny v populačním klimatu? 
 

Porodnost po roce 1989 pokračuje v sestupném trendu osmdesátých let. V průběhu 
devadesátých let se počet živě narozených dětí dostává pod hranici devadesáti tisíc (v roce 
1999). Výrazný pokles porodnosti je hlavní příčinou toho, že v této době dochází 
k přirozenému úbytku obyvatelstva České republiky. Příčinami poklesu porodnosti jsou 
především změny v prioritách obyvatel v reprodukčním věku (preference vzdělání, budování 
kariéry, pokles významu tradičního rodinného modelu soužití atd.), a s tím související 
odkládání reprodukce do pozdějšího věku (čemuž odpovídá zvyšující se průměrný věk 
rodiček, včetně prvorodiček). Po roce 2004 dochází k dočasnému nárůstu porodnosti 
v důsledku zvýšené reprodukční aktivity „silných“ populačních ročníků sedmdesátých let 
dvacátého století. Dosahované hodnoty (s maximem necelých 120 000 živě narozených dětí 
v roce 2008) však nesnesou srovnání s hodnotami porodnosti v sedmdesátých a osmdesátých 
letech dvacátého století a pouze dočasně stačí k dosažení kladného přirozeného přírůstku 
obyvatelstva České republiky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Uveďte cíle populační politiky. Napište dva konkrétní příklady její aplikace 

včetně uplatňovaných nástrojů. 
 

Populační politikou rozumíme cílevědomou činnost směřující k řízení (stimulaci nebo 
regulaci) reprodukce, prostorové mobility nebo rozmístění obyvatelstva s cílem změnit 
(„optimalizovat“) jeho ekonomický, sociální a kulturní vývoj. Populační politika sensu stricto 
bývá spojována s totalitními režimy, v demokratických zemích bývá součástí šířeji 
definovaných politik (např. rodinné). Většina opatření populačních politik směřuje do oblasti 
plodnosti a migrace. Příkladem stimulující (propopulační) politiky byl soubor opatření 
uplatňovaných československými vládami pod vedením Gustava Husáka v sedmdesátých 
letech dvacátého století (přídavky na děti, levné novomanželské půjčky a další nástroje). 
Příkladem restriktivní populační politiky (s prvky cílícími na změnu rozmístění obyvatelstva) 
byl soubor opatření aplikovaných od osmdesátých let dvacátého století donedávna v Čínské 
lidové republice (tzv. politika jednoho dítěte, spojená se sankcemi za druhé a další dítě 
v domácnosti, podpora přesídlování do řídce zalidněných západních provincií, vzdělávací, 
výchovné a osvětové nástroje, zlepšování postavení žen ve společnosti atd.). 
 
 

3. Charakterizujte faktory internacionalizace výrobních aktivit. 
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Výše dopravních nákladů - vysoké relativní dopravní náklady podporují internacionalizaci 
výrobních aktivit. Je-li nákladné dopravovat suroviny, komponenty a výrobky na dlouhé 
vzdálenosti, může být výhodnější pro firmy založit pobočky ve více zemích pro získání 
výrobních faktorů a zejména obsloužení místních trhů. 
Politické, (ne)celní bariéry zahraničního obchodu - fungují podobně jako dopravní náklady, v 
případě vysokých cel či jiných bariér zahraničního obchodu je výhodné (někdy nezbytné) 
založit pobočku v zemi, která je významným trhem, než exportovat do této země (např. do 
Ruska) 
Velikost trhu domácí země, kde má nadnárodní korporace sídlo - firmy z malých zemí 
(Švýcarsko, Belgie, Dánsko...) mají tendenci přistoupit k expanzi aktivit do zahraničí 
mnohem dříve, než firmy ze zemí s velkým vnitřním trhem (např. USA) 
Kapitálová náročnost výrobního procesu, význam úspor z rozsahu   -  čím vyšší kapitálová 
náročnost výroby a význam úspor z rozsahu, tím větší tendence soustředit výrobu na jednom 
místě a exportovat, tím nižší internacionalizace. 
Režim výroby a skladování (just-in-time) -  firmy fungující v režimu just-in-time mají vyšší 
tendenci internacionalizace, vyžadují geografickou blízkost dodavatelů. 

 
 

 
 

4. Uveďte hlavní lokalizační faktory obchodních služeb, vysvětlete mechanismy 
působení. 
 

Blízkost zákazníků, kteří jsou významnými odběrateli obchodních služeb - ředitelství 
nadnárodních korporací, centrály bank, orgány státní správy a samosprávy (např. ministerstva, 
magistráty). Obchodní služby často vyžadují osobní kontakt, nemohou být efektivně 
poskytovány na dálku. 
Velký a dynamický trh s vysokou kupní silou, vysoká dynamika vzniku nových firem, které 
využívají obchodních služeb. 
Pokročila dělba práce a vysoká míra specializace firem na lokálním trhu, vytvářející poptávku 
po obchodních službách - typické pro velká města. 
Přítomnost ostatních obchodních služeb, které vytvářejí nejen poptávku, ale také lokalizační 
úspory (síť dodavatelů, šíření znalostí, sdílení kvalifikované pracovní síly) 
Urbanizační úspory plynoucí z populační velikosti města, které zahrnují např. dostupnost 
kvalitní a kapacitní dopravní a telekomunikační infrastruktury, přítomnost vysokých škol 
poskytujících kvalifikovanou pracovní sílu, rozmanitost ekonomických aktivit stimulující 
inovace aj. 
Dopravní dostupnost, blízkost letišť, velkých přístavů, logistických center - umožňují 
obsloužit nejen místní firmy, ale též exportovat obchodní služby do jiných regionů. 
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5. Vysvětlete princip „Koncentrace“ politiky koheze EU. 
 

Politika koheze je realizována dle určitých principů, přičemž jedním z nich je princip 
koncentrace finančních prostředků ze strukturálních fondů EU na dosažení dlouhodobých cílů 
v rámci programového období. Prostředky mají být využívány koncentrovaně (nemají být 
„rozmělněny“) na určité předem definované prioritní územní a tematické cíle např. na 
dosažení Konvergence podporou regionů koheze (NUTS2) s HDP na osobu menším než 75% 
průměru EU HDP, zvyšování Regionální konkurenceschopnosti a zaměstnanosti či podporu 
Evropské územní spolupráce. Členské státy prosazují princip koncentrace prostřednictvím 
vytváření a realizace tematických (sektorových) operačních programů např. OP životní 
prostředí, OP podnikání a inovace, jakož i regionálních OP např. regionální OP 
Moravskoslezsko 2007-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Vysvětlete: 
a) cíle lokálního a regionálního rozvoje 
b) cíle regionální politiky 
 

Obecným cílem lokálního a regionálního rozvoje (LORR) je zvyšování či zlepšování kvality 
života v obci či regionu. Cíle  LORR jsou ekonomické (růst HDP, zvyšování zaměstnanosti a 
příjmů), sociální (vytváření prostředí relativně rovných příležitostí pro všechny občany a 
sociální skupiny), environmentální (ochrana a zachování vysoké kvality všech složek 
životního prostředí popřípadě zlepšování kvality životního prostředí v regionech kde bylo 
poškozeno), politické (zachování politické a sociální stability v obcích eliminací sociálně-
patologických jevů). 

 
Cílem regionální politiky je harmonický rozvoj území (státu nebo např. integračního uskupení 
jako je EU), a to snižováním meziregionálních rozdílů prostřednictvím podpory rozvoje 
zaostávajících a znevýhodněných regionů. 
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7. Charakterizujte kompetence Evropského parlamentu. 
 

EP reprezentuje nadnárodní, celoevropské zájmy a zastupuje zájmy občanů EU. Má 
kompetence legislativní - spolu s Radou EU schvaluje legislativu EU (a smlouvy s třetími 
zeměmi či mezinárodními organizacemi), má pravomoc rozpočtovou - EP schvaluje rozpočet 
a kompetence kontrolní – EP dohlíží na vytváření a práci Komise a také Rady EU či orgánů 
zodpovědných za realizaci Společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8. Charakterizujte zemědělskou produkci v kraji Vysočina. 

 
Přírodní podmínky kraje jsou méně příznivé pro intenzivní zemědělskou produkci. Většina 
území náleží do bramborářského a podhorského výrobního typu zemědělství. Vysočina má 
optimální podmínky pro extenzivní živočišnou produkci, zaměřenou na chov skotu. Chov 
krav je nejvýznamnější v regionech Pelhřimovska a Žďárska (přes jeho útlum je největší 
v ČR). Velkovýrobní způsob hospodaření se transformoval v 90. letech na menší farmy 
soukromých zemědělců. Stále významnější postavení má ekologické zemědělství a rozvoj 
mimoprodukčních funkcí zemědělství. V této souvislosti dochází k rozšiřování TTP. Louky a 
pastviny zaujímají na Vysočině přes pětinu zemědělské půdy; současně zde dochází ke 
zmenšování výměry orné půdy (3 čtvrtiny ploch ZP). 
V rostlinné produkci dominuje pěstování brambor (v kraji je vyprodukováno přes 35 % 
produkce brambor v ČR); významné zastoupení má produkce řepky olejky (15 % celkové 
produkce) a pícnin. Náročnější obilniny se pěstují ve větší míře jen na Třebíčsku, v nejnižších 
polohách kraje. Výnosy jsou značně ovlivněny nadmořskou výškou, svažitostí reliéfu, 
klimatickými a pedogeografickými podmínkami. 
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9. Uveďte priority v modernizaci silniční infrastruktury v Moravskoslezském kraji. 
 

Cílem modernizace dopravní infrastruktury je kvalitní rychlé a kapacitní propojení hlavních 
hospodářských center ve středoevropském prostoru. Pro kraj mají klíčový význam zejména 
hlavní tranzitní koridory, propojující ostravskou konurbaci se Slovenskem, Polskem, střední a 
jižní Moravou atd.  
Po zastavení modernizace několika úseků silničních komunikací v posledních letech (úsporná 
opatření dřívější vlády ČR) je nyní pro MS kraj prioritou dobudování: 

• rychlostní komunikace R 48 (v úseku Lipník n. B. – Bělotín - N. Jičín  - Frýdek-
Místek, vč. obchvatu města, s napojením na hotový úsek FM – Cieszyn) 

 
• dobudování dálnice D 1 v úseku Bělotín – Lipník – Přerov  - Holešov 
• oprava dálnice D 1 (D 47) v úseku Bohumín -  Ostrava 

 

• vybudování rychlostní komunikace R 11 od křížení s R 48 v úseku H. Tošanovice – 
Třinec – Jablunkov – HP Mosty/Svrčinovec (na Slovensku v pokračování Čadca – 
Žilina)  
 

• dobudování rychlostní komunikace R 11 – přiváděče k D1 v úseku Opava (včetně 
obchvatu města) – Ostrava – Poruba 
 

• modernizace silnice I/57 Opava - Krnov - Bartultovice (HP s Polskem)  
• modernizace silnice I/11 Opava – Bruntál – Šumperk – H. Králové, vč obchvatů měst 

 
 

10.  Extenzivní typy chovu hospodářských zvířat - jejich uplatnění, zaměření, 
význam a prostorové aspekty v ČR. 

 
V důsledku transformace českého zemědělství došlo k významným změnám ve struktuře 
zemědělské výroby a to zejména v tzv. méně příznivých oblastech – horských a podhorských, 
které jsou charakteristické nižší kvalitou agroekologických podmínek (georeliéf, klima, půdy) 
pro náročnou rostlinnou produkci a vyznačují se naopak vhodnými podmínkami pro 
extenzivní/pastevní způsoby chovu zvířat a doplňkové pěstování méně náročných plodin, 
často sloužící doplňkovým krmivářským účelům. Již ve 2. pol. 90. let minulého století byly 
zavedeny národní podpory pro extenzifikaci zemědělství a podporu mimoprodukčních funkcí 
zemědělství v méně příznivých oblastech, které byly ještě posíleny po vstupu ČR do EU 
s možností čerpání finančních dotací na pastevní způsoby chovu skotu, ovcí a koz, údržbu 
trvalých travních porostů pastvou zvířat a ekologické způsoby chovu, které se také musí 
vyznačovat jasným extenzivním charakterem (nízké zatížení TTP a převládající pobyt zvířat 
na pastvinách). Je možno tedy konstatovat, že horské a podhorské oblasti státu se vyznačují 
výraznou převahou extenzivních forem chovu zvířat se zaměřením na chov skotu bez tržní 
produkce mléka (masná plemena), chov ovcí v tradičních oblastech (Karpaty), chov koz a 
rozšiřuje se také spíše doplňkový chov koní. Extenzivní chovy tak plní jak produkční tak i 
mimoprodukční (údržba krajiny) funkce v environmentálně významných oblastech státu. 


