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1. Vysvětlete rozdíl mezi stárnutím ze zdola věkové pyramidy a stárnutím ze shora 
věkové pyramidy.  

 
Demografické stárnutí ze zdola věkové pyramidy – v důsledku poklesu úrovně 
plodnosti/porodnosti dochází ke snižování podílu dětské složky v populaci. 
 
Demografické stárnutí ze shora věkové pyramidy – v důsledku poklesu měr úmrtnosti a 
tím prodlužování lidského života dochází k růstu počtu/podílu osob ve vyšším věku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Vysvětlete rozdíl mezi inflací a deflací. 

 
Inflace obecně znamená všeobecný růst cenové hladiny v čase.  
 
Deflace obecně znamená všeobecný pokles cenové hladiny v čase. 
 
Statistické vyjadřování inflace/deflace vychází z měření čistých cenových změn pomocí 
indexů spotřebitelských cen. 
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3. Charakterizujte vývoj měst a jejich zázemí na území Česka po roce 1989. 
 
 

Vedle dramatického růstu Prahy, roste koncentrace pracovních míst i v dalších 
významných urbánních centrech (Sýkora, Mulíček, 2009) jako je například Brno. Čermák 
et al. (2009) dokonce hovoří o nástupu metropolizace jako nové fáze urbanizace, která 
střídá klasickou urbanizaci. K podobným závěrům dochází také Maier, Franke (2015) a 
zdůrazňují vyšší intenzitu metropolizace v případě Prahy a (méně) Brna. Všechny větší 
urbánní regiony jsou měněny intenzivní a nekoordinovanou suburbanizací posilující 
prostorový nesoulad mezi prací a bydlením a dává vzniknout polycentrickým městským 
regionům Zejména dynamizace nekoordinované neusměrňované a chaotické 
suburbanizace po roce 1995 vedla k diskusi o nezbytnosti regulace vývoje sídelného 
systému (Maier, 2012). Regulace ve smyslu zákazů výstavby či její usměrňování je 
vnímána jako vysoce žádoucí (Sýkora, Ouředníček, 2007). Bohužel praxe výstavby a 
developmentu probíhá spíše v podmínkách až nežádoucích zásahů veřejné správy, státu i 
samospráv ve smyslu klintelistického přístupu k požadavkům tržních subjektů. Častým 
jevem jsou utilitární politické manipulace s územními plány obcí za účelem prosazení 
partikulárních zájmů privátních investorů, kteří často využívají svou nemalou 
ekonomickou sílu a schopnost ovlivňovat veřejnou politiku ve svůj prospěch. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Vysvětlete, jak znalostně náročné obchodní služby (KIBS) ovlivňují regionální 

rozvoj. 
 

Znalostně náročné služby obchodní služby mohou ovlivňovat regionální rozvoji čtyřmi 
hlavními důvody (Blažek, 2002) :  

 
1) generováním příjmů exportem svých produktů do jiných regionů,  
2) vytvářením pracovních míst pro vysoce kvalifikované pracovníky,  
3) svým příspěvkem k image, resp. atraktivitě daného města či regionu,  
4) zejména však svým přínosem ke zvýšení konkurenceschopnosti firem ostatních 
odvětví, které nakupují jejich služby (viz např. Begg, 1993, Lambooy, 1991). 
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5. Napište, jaké benefity plynou pro firmy lokalizované v rámci průmyslových 

okrsků/klastrů. 
 
 

Charakter a povaha aglomeračních úspor (benefitů) se odvozuje od vlivné práce Marshall 
(1890), který identifikoval tři základní aglomerační úspory (Liefner, Schätzl, 2012):  

 
Sdílení specializovaných pracovních trhů („labour pooling“) – vyšší specializace, 
flexibilita.  
Společné využívání infrastruktury a specializovaných dodavatelů („input sharing“). 
Přelévaná znalostí („knowledge spillovers“), kde uvádí:  „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, cit. v Läpple, 2001 s. 6). 

 
 
 
 
 
 
 

 
6. Vyjmenujte a vysvětlete principy (zásady) Politiky soudržnosti EU. 

 
 

Koncentrace finančních prostředků z ESIF (Evropských strukturálních a investičních fondů) na 
územní cíle (zejména na regiony NUTS 2 s HDP na 1 osobu nižším než je 75% průměru HDP EU 
tzv. kohezní regiony) a na tematické / sektorové cíle (např. podpora výstavby infrastruktury, 
podpora výzkumu a vývoje, životní prostředí apod.) 
Programování - potenciální příjemce dotací (stát, region koheze) musí zpracovat víceletý (7 letý) 
program rozvoje (tzv. operační program - buď regionální nebo sektorový) pro územní celek nebo 
sektor / tematickou oblast. Aktuální programovací období je 2014-2020. 
Partnerství - do přípravy a realizace Politiky soudržnosti musí být zapojeni všichni relevantní 
partneři  jako jsou vláda země, Evropská komise a aktéři v regionu (veřejná správa, 
soukromopodnikatelský sektor, neziskové organizace, církve, univerzity a významné vzdělávací a 
vědecké instituce apod.).  
Doplňkovosti (adicionality, kofinancování) - finanční prostředky z ESIF mají doplňovat národní 
výdaje z veřejných zdrojů. Jinak řečeno, prostředky z ESIF musí být doplněny o vlastní zdroje 
příjemce. 
Monitoring a evaluace - musí být zajištěno průběžné monitorování nakládání s prostředky ESIF a 
rovněž každý program je hodnocen (evaluován) z hlediska jeho dopadů na dosahování 
stanovených cílů, a to předem (tzv. ex ante hodnocení), v polovině programovacího období 
(interim) a po ukončení intervencí z ESIF (ex post). Obecnými principy realizace politik EU jsou 
pak solidarita, subsidiarita, nediskriminace, udržitelnost, rovnost příležitostí mužů a žen, 
neporušování hospodářské soutěže.  
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7. Jaké hlavní faktory ovlivňují socioekonomickou rozvinutost regionu? 

 
Jsou to faktory: 

  
1) geografické tzn. charakter přírodních zdrojů (zejména půda, klima, nerostné zdroje) a 
poloha hodnoceného regionu,  
2) socioekonomické - kvantita (koncentrace a hustota obyvatelstva) a kvalita lidských 
zdrojů (vzdělání a kvalifikace) jakož i kapitál v jeho různých podobách např. finanční 
prostředky či kvalita technické a sociální infrastruktury  
3) sociokulturní faktory (zejména hodnotový systém - morálka, důvěra mezi lidmi, 
sociální kapitál, tradice apod.)  
4) institucionální faktory - charakter státu, politický systém a jeho fungování, dodržování 
legislativy a nediskriminace, respektování vlastnických práv apod.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Charakterizujte starý (tradiční) průmyslový region – napište alespoň 5 typických 
znaků. 
 

Vysoká koncentrace málo konkurenceschopných ekonomických odvětví na konci životního cyklu 
v daném regionu jako jsou např. textilní průmysl, těžba surovin, výroba železa a těžký průmysl 
v zemích EU. Útlum těchto odvětví až zánik (deindustrializace). 
Dominance několika velkých podniků v ekonomické struktuře regionu. 
Slabé zastoupení malých a středních podniků a nízká míra podnikavosti a podnikatelské aktivity. 
Vysoká nezaměstnanost a strukturální rozpor mezi stávající kvalifikací pracovních sil (zejména 
dělnické a technické kvalifikace v upadajících odvětvích jako je těžba nebo ocelářství) a 
požadavky trhu na nové kvalifikace v možných růstových odvětvích. 
Morálně zastaralá infrastruktura např. vysoká koncentrace železniční infrastruktury. 
Vysoce znečištěné životní prostředí - řada starých zátěží (brownfields). 
Negativní image regionu spojená s ekonomickým a sociálním úpadkem a nízkou kvalitou 
životního prostředí. 
Nežádoucí propojení tradičních politických a ekonomických elit vedoucí ke konzervaci 
negativního stavu. 
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9. Které kraje v ČR zaznamenaly v letech 2001-2015 největší migrační přírůstky a 
největší migrační úbytky obyvatelstva? Uveďte příčiny migračních změn. 
 

V průběhu posledních třiceti let došlo v ČR ke změnám v  rozmístění hospodářských 
aktivit, v charakteru osídlení i v demografickém a migračním vývoji. K regionům 
s největšími migračními změnami patří Středočeský, Moravskoslezský a Ústecký kraj. 
Klíčovým mezníkem migračních změn byl přelom 80. a 90. let. Středočeský kraj, zvláště 
jeho periferní oblasti (s výjimkou jeho severní části), byl dlouhou dobu stranou 
dynamičtějšího hospodářského rozvoje. Z tohoto důvodu  byl kraj postižen migračním 
úbytkem obyvatelstva.  V 60.–80. letech převažovaly migrační proudy do hlavního města, 
v němž našli migranti lepší pracovní uplatnění i možnosti bydlení v nových pražských 
sídlištích.  V 90. letech zde však sílí suburbanizační procesy, zvláště v blízkém zázemí 
Prahy (v okresech Praha-východ a západ). V důsledku toho má kraj zvláště v posledních 
15-ti letech nejvyšší migrační a celkový přírůstek mezi kraji ČR. Tyto trendy souvisí se 
stěhováním dobře situovaných rodin z přelidněné Prahy do sousedního kraje. Přírůstek 
obyvatelstva navyšují i imigrace obyvatel z jiných krajů,  zejména do obslužných a 
průmyslových center (Mladá Boleslav, Kolín ad.).  
Opačné trendy zaznamenaly strukturálně postižené regiony, zejména Moravskoslezský a 
Ústecký kraj. Do konce 80. let vykazovaly průmyslové regiony pozitivní demografický 
vývoj s  nadprůměrným migračním a celkovým přírůstkem obyvatelstva, zvláště pak 
v sídelních aglomeracích. S nástupem transformačních a restrukturalizačních procesů zde 
vzrostla míra nezaměstnanosti (na 10-20 %).  Vznik nových pracovních příležitostí 
v jiných odvětvích nenahradil úbytek pracovních míst v  odvětvích těžby surovin, těžkého 
průmyslu a zemědělství. Tyto skutečnosti vyvolaly pracovně motivované migrace 
obyvatel do regionů s vyšší nabídkou pracovních příležitostí (Středočeský kraj, Praha aj.). 
V důsledku toho došlo v průmyslových regionech k poklesu počtu obyvatel až o desítky 
tisíc osob. 

 
 

10.  Charakterizujte vývoj a změny v sektoru těžby černého uhlí v ČR v posledních 
pěti letech a uveďte příčiny tohoto vývoje. 
 

Na začátku 90. let minulého století se přes 90 % produkce černého uhlí v ČR těžilo 
v OKR. Poté byla utlumena těžba černého uhlí na Ostravsku i v jiných částech ČR. Těžba 
pokračovala na Karvinsku a ve Staříči na Frýdecko-Místecku. Produkce se však postupně 
snížila z cca 28 milionů t na 8 milionů t (2015). Dobývací prostory mezi Karvinou, 
Stonavou a Orlovou představují i v současnosti jedinou využitelnou oblast v Česku.  Stále 
jsou zde značné zásoby kvalitního uhlí, avšak v současné době nelze prognózovat vývoj 
exploatace suroviny a tím i její sociální, ekonomické a environmentální důsledky. Do 
rentability těžby uhlí vstupuje řada faktorů, zejména klesající cena uhlí na světových 
trzích, krize v hutním a navazujícím kovoprůmyslu, dodavatelsko-odběratelské vztahy; 
dále ekonomická situace a provozní náklady podniků (nyní OKD a.s. je v insolvenci), 
náklady na likvidaci důlních škod, na rekultivace aj. V těchto souvislostech lze očekávat 
další útlum produkce uhlí.  
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ÚSTNÍ ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY  
pro obor  

EKONOMICKÁ GEOGRAFIE A REGIONÁLNÍ ROZVOJ 
(navazující mgr.) 

na akademický rok 2016/2017 
 
 
 

 

Odpovězte stručně a jasně na následující otázky: 
 
 

1. Jaká je Vaše motivace (hlavní důvody) ke studiu oboru Ekonomická geografie a 
regionální rozvoj? 

 
 
 
2. Jaká je Vaše představa o tématu Vaší diplomové práce – aktuálnost, přínosnost, 

inovativnost, metody a přístupy zpracování. 
 
 
 
3. Znáte české (mimoostravské), slovenské či jiné zahraniční geografy, kteří se 

danou problematice vědecky věnovali/věnují a dokážete jmenovat příklady jejich 
odborných publikací (monografie, články atd.)? 
 
 
 

4. Které významné české a zejména cizojazyčné publikace, články a učebnice 
vztahující se k dané problematice jste přečetli. 

 
 
 
5. Uveďte Vaše studijní či odborné aktivity, které jste v průběhu předchozího studia 

absolvovali např. zahraniční studijní pobyty, odborné stáže a praxe, studentské 
vědecké soutěže, konference a semináře, publikační činnost apod. 
 


