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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. Charakterizujte a vysvětlete rozdíly v podnikatelské a velikostní struktuře 

zemědělských farem mezi Českem a Polskem. 
 

V období socialistického zemědělství neproběhla ve větší míře v Polsku kolektivizace či zestátnění 
zemědělských výrobních prostředků a polské zemědělství si zachovalo tradiční malorolnickou 
strukturu rodinných farem. Tento tradiční charakter polského zemědělství přetrvává dodnes, a proto 
dominantní typ farem tvoří soukromé rodinné podniky, přičemž 80 % produkce pochází z farem o 
výměře menší než 20 ha (Eurostat 2016). Polsko se tak řadí k evropským státům s nejnižší průměrnou 
velikostí zemědělských farem (ha zemědělské půdy). 
 
V bývalém Československu proběhla masivní kolektivizace a zestátnění zemědělských výrobních 
prostředků, výsledkem čehož byl vznik velkých podniků (JZD a Státních statků), které obdělávaly 
tisíce ha zemědělské půdy. Soukromé farmy hospodařily na méně než 5 % zemědělské půdy. 
V důsledku transformace českého zemědělství proběhly privatizace, restituce a transformace v oblasti 
vlastnických a majetkoprávních vztahů, díky čemuž dochází k obnově skupiny soukromě 
hospodařících rolníků (rodinných farem). Nicméně privatizované a transformované velké podniky 
zůstaly hlavním podnikatelským subjektem jako zemědělské obchodní společnosti (akciové 
společnosti, společnosti s ručením omezeným) a transformovaná zemědělská družstva. Česko se tak 
řadí na první místo z hlediska průměrné velikosti (ha zemědělské půdy) mezi státy EU – 133 ha 
(Eurostat 2016). 
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3. Charakterizujte hlavní rysy procesu suburbanizace na území Česka po roce 1989. 
 
 

Ouředníček a Posová (2006) vymezují čtyři fáze postsocialistického suburbánního vývoje: 
 
Počátky suburbánního rozvoje (1990–1994) jsou charakteristické snížením bytové výstavby nejen ve 
městech, ale i v zázemí. Na scénu přichází nové stavební společnosti, zaměřené na masovou 
výstavbu bydlení, které v pozdější době sehrají významnou roli v prostorovém formování zázemí měst. 
(1993 - stavební spoření)Druhá fáze je ve znamení nástupu velkých developerů (1995–1997), kteří 
uskutečňují první velké projekty. Důležitým mezníkem je vytvoření legislativních podmínek pro 
fungování hypotečních úvěrů. Ve druhé polovině 90. let přicházejí investice od zahraničních investorů 
a v zázemí měst podél důležitých silnic, zejména na tzv. zelené louce se začíná s výstavbou 
komerčních a průmyslových objektů. Ve třetí fázi již dochází k většímu využívání nových produktů pro 
financování bydlení ze strany obyvatel (1998–2001). Zejména střední třída využívá hypoteční úvěry a 
úvěry ze stavebného spoření. Nabídka bytů ve městech je omezená, tudíž výstavba rodinného domu 
je v tomto období jedinou možností pořízení si vlastního bydlení s možností využití hypotečního úvěru. 
Gradace suburbanizace (2002 - ) je charakteristická masivní výstavbou v zázemí všech velkých měst 
České republiky. Hypoteční úvěry a úvěry ze stavebního spoření jsou využívány širokým okruhem 
zájemců a dochází k výstavbě nových rodinných i bytových domů nejen v příměstské zóně, ale i ve 
vnějším městě (v kompaktně zastavěném území). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Vysvětlete hlavní faktory ovlivňující prostorové rozmístění znalostně náročných 
obchodních služeb v Česku. 
 

Mezi hlavní faktory prostorové koncentrace znalostně náročných obchodních služeb (KIBS) lze řadit 
například:  
• Blízkost zákazníkům.  
• Blízkost dodavatelů.  
• Přístup k informacím, který je nejsnazší v aglomeracích.  
• Existence širokého trhu vysoce kvalifikovaných pracovních sil.  
Touto optikou se nejvyšší mírou koncentrace vyznačuje hlavní město Praha, která disponuje nevyšším 
zastoupením výše uvedených faktorů. Rozmístění v dalších regionech kopíruje jejich vertikální 
ekonomickou polohu. 
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5. Charakterizujte základní vzorce rozmístění a pozitivní/negativní dopady přímých 
zahraničních investic na území Česka po roce 1989. 
 

Rozmístění přímých zahraničních investic z velké části kopíruje existující západovýchodní gradient 
ekonomické výkonnosti regionů v Česku. Pozitivní a negativní dopady lze dle Pavlínek (2004) shrnou 
do těchto bodů:  
 
Pozitivní dopady na lokální a regionální úrovni: 

 Zachování stávajících pracovních míst 

 Zvýšení mezd  

 Rostoucí export 

 Zvýšeni kvalifikace pracovní síly (rekvalifikace) 
 Vznik a transfer spillovers 

 Možnost subdodávek pro firmy v regionu 

Negativní dopady na lokální a regionální úrovni: 
 Na lokální a regionální úrovni  

 Závislost na zahraničním kapitále 

 Externí kontrola nad místní ekonomikou (vyvazování rozhodovacích pravomocí mimo region) 

 Přetahování pracovních sil z místních podniků  
 Úpadek či stagnace místních firem (zahraniční podniky jsou např. podporovány zahraničními 

investicemi  
 Specializace na obory, které jsou náročné na lidský kapitál a nízkou kvalifikací  

 Vznik duální ekonomiky 

 
 
 
 

6. Uveďte hlavní indikátory dosahování cílů lokálního rozvoje. 
 

Obecným cílem lokálního rozvoje je zvyšovat kvalitu života obyvatel žijících v obci a spádovém 
regionu. Hlavními ekonomickými indikátory jsou regionální ekonomický růst vyjádřený růstem hrubého 
domácího produktu v regionu (v Česku měřeno na úrovni NUTSII.), ukazatelem míry nezaměstnanosti 
a volných pracovních příležitostí, mírou ekonomické aktivity, růstem platů (a příjmů, důchodů obecně). 
Nepřímými ukazateli ekonomické regionální konkurenceschopnosti jsou ukazatele migrace, 
přistěhovalectví či vystěhovalectví popřípadě vývoj cen na trhu nemovitostí. V oblasti sociální se 
sleduje úroveň a struktura vzdělání obyvatelstva, míra sociálního vyloučení a chudoby, úroveň 
kriminality či vybavenost obce a regionu sociální infrastrukturou a sociálními službami. V oblasti 
environmentální se sledují indikátory čistoty (znečištění) vzduchu a vod, zalesněnost. V oblasti 
politické se sleduje míra občanské participace na správě území (volební účast). Kromě kvantitativních 
statistických ukazatelů se rovněž provádějí sociologická šetření zjištující míru subjektivní spokojenosti 
obyvatelstva.  
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7. Výstižně charakterizujte Keynesiánskou ekonomickou teorii. 
 

Keynesiánská ekonomická teorie byla rozpracována ve 30. letech 20. st. Johnem Maynardem 
Keynesem (1936) jako reakce na v té době dominantní neoklasickou ekonomickou teorii a 
ekonomickou krizi počátku 30.let 20.st. Tato teorie klade důraz na úlohu vlády při stimulaci ekonomiky 
v době krize a prosazuje vládní intervence, které vedou k posílení agregátní poptávky prostřednictvím 
vládních investic a následně ke snížení míry nezaměstnanosti. Doporučuje se financování veřejných 
investic prostřednictvím posílení redistribučních mechanizmů mezi sociálními skupinami (progresivní 
zdanění) a také určitá míra zadlužení státu (rozpočtové deficity v době krize). Tato teorie byla zdrojem 
inspirace pro koncipování národohospodářských politik zejména v době vlád levicových a 
centristických politických stran. V 80. a 90. letech 20. st. byla tato teorie a od ní odvozená 
národohospodářská politika kritizována neoliberály, zejména pro nárůst byrokracie a neefektivních 
netržních rozhodnutí, snížení míry zodpovědnosti jednotlivce za svůj život (spoléhání na stát) a 
konzervaci neefektivních ekonomických struktur. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8. Vyjmenujte 5 zásadních trendů socioekonomického vývoje v nejvyspělejších 

zemích světa. 
 

Rozvoj informační a komunikačních technologií a jejich využívání ve všech sférách rozvoje 
ekonomického i sociálního – vytváření digitální společnosti a průmysl 4.0 (digitalizace, robotizace, 
automatizace). 
Zvyšování významu internetu a sociálních sítí v oblasti ekonomické, sociální a politické (e-
government, e-shopping atd.) 
Liberalizace pohybu výrobních faktorů – odstraňování bariér pro pohyb zboží, služeb, pracovních sil 
(osob) a kapitálu mezi státy a sílící míra globální propojenosti ekonomik 
Deindustrializace – snižování relativního významu průmyslu ve struktuře ekonomik, snižování míry 
zaměstnanosti v průmyslu a podílu průmyslu na tvorbě HDP 
Terciarizace a zvyšování zaměstnanosti ve službách a zvyšování podílu tvorby HDP ve službách 
Sílící význam vědy, výzkumu, vývoje a terciárního vzdělávání v rozvoji nejvyspělejších zemí světa – 
vytváření znalostní společnosti 
Druhá demografická tranzice – snížení porodnosti a zvyšování šance na dožití, stárnutí obyvatelstva. 
Zvyšování intenzity migračních toků motivovaných ekonomicky, politicky a environmentálně 
Narůstající socioekonomická polarizace a nerovnost na úrovni individuální, sociální a územní – 
destrukce sociálního státu blahobytu 
Residenční a komerční suburbanizace a rozvoj bydlení i podnikání v příměstské zóně na úkor 
vnitřních měst a center. 
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9. Vymezte hlavní priority ve výstavbě dálniční infrastruktury na území Česka do 
roku 2020. 
 

Modernizace dopravní infrastruktury zahrnuje vybudování kvalitního, rychlého, kapacitního a 
bezpečného propojení hlavních hospodářských center sítí dálnic v rámci celé Evropy. Pro ČR má 
v nejbližších letech klíčový význam dobudování nedokončených úseků dálnic, zejména do sousedních 
států. Prioritu ve výstavbě dálniční infrastruktury mají především dálnice: 
D3 v JČ kraji - pokračování výstavby dálnice v úseku Veselí nad Lužnicí – Č. Budějovice – Třebonín  - 
Dolní Dvořiště (HP do H. Rakouska) 
D 52 v JM kraji - dobudování dálnice v úseku Pohořelice – Mikulov  (HP do D. Rakouska)  
D 11 v KH kraji - pokračování výstavby dálnice v úseku Hradec Králové – Jaroměř – v dalších etapách 
Jaroměř – Trutnov – Královec (HP do Polska) 
D6 - výstavba dílčích úseků dálnice a obchvatů obcí v úseku Nové Strašecí - K.Vary;  Cheb – 
Na pomezí (HP do Německa) 
D1 - dobudování úseku dálnice Holešov – Říkovice -  Přerov – Lipník  
D 48 - obchvat Frýdku-Místku – Rychaltice - N. Jičín – Bělotín – napojení na D1 
D 49 ve Zl. kraji - výstavba dálnice v úseku Hulín – Fryšták, v dalších etapách dále na Slovensko  
Výstavba vnějšího okruhu Prahy - severní obchvat města, propojení D7 - D8 – D10 – D11 a D1; 
postupná rekonstrukce D1 v úsecích Praha- Brno 
D 35 - vybudování dílčích úseků dálnice a obchvatů obcí mezi Turnovem – H. Králové – Opatovicemi 
– Ostrovem; v dalších letech pak do Olomouckého kraje do Mohelnice  
 

10.  Charakterizujte restrukturalizaci průmyslu v ostravské aglomeraci na příkladu 
rozvoje nových průmyslových odvětví a firem v nových průmyslových zónách. 

Ve strukturálně postiženém regionu Ostravska, dříve zaměřeném zejména na odvětví metalurgie, 
těžby uhlí aj. těžkého průmyslu, dochází v posledních 25 letech k pronikavým změnám hospodářské 
struktury. V Ostravské aglomeraci vzniklo 15 nových průmyslových zón, mezi nimiž vynikají svým 
rozsahem, významem, zaměstnaností PZ Nošovice, Ostrava–Hrabová a Mošnov. Příchodem 
zahraničních investorů se významně změnila odvětvová struktura průmyslu. Většina firem je 
zaměřena na odvětví lehkého strojírenského, automobilového a elektrotechnického průmyslu. 
Ve strategické PZ Nošovice jsou lokalizovány společnosti, 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 zde Mobis Automotive (výroba 
autokomponentů) a Dymos Czech s.r.o.(výroba sedadel). 
V PZ Mošnov sídlí společnosti zaměřené na výrobu autokomponentů, např. Behr (klimatizace, 
chladiče), Plakor (plastové díly), Cromodora Wheels (autokola). Dále zde působí servisní centrum pro 
letadla aj. 
V PZ Hrabová sídlí 30 firem, které zaměstnávají přes 7500 pracovníků. K významným 
zaměstnavatelům zde patří společnosti Pegatron Czech (počítače, set-top boxy), ABB 
(robotické a servisní centrum), CTS Automotive (brzdové systémy), Sung Woo Hitech (karosářské 
díly), Brembo (brzdové komponenty), Grupo Antolin (dveřní a stropní panely), HP Pelzer  (interiéry 
automobilů), Daechang Seat (sedadla), Briggs & Stratton Power Product (motory, zahradní technika) 
aj. 
V PZ Karviná jsou lokalizovány rovněž podniky pro výrobu autokomponentů, např. Dexon 
(audiotechnika), Sejong , Graddo, dále specializované strojírenské firmy - Shimano CZ (komponenty 
jízdních kol), Lift Components, Gates Hydraulic a farmaceutická společnost Mólnlycke Health Care 
Klinipro. 
V PZ Kopřivnice – Vlčovice a Nový Jičín sídlí společnosti zaměřené především na výrobu 
autodílů, např. Brose (součásti sedadel, zámky) , Bang & Olufsen (elektronika), 
Cirex BV (přesné strojírenství), Jaeger, Dura Automotive Systems, Varroc (světla) aj. 
V PZ Třinec – Baliny sídlí firmy kooperující se strojírenským průmyslem, např. Kern (výroba drátů), 
Vesuvius Solar (technická keramika), JAP Trading (žáruvzdorné materiály) aj. K regionálně 
významným PZ patří dále PZ Český Těšín s výrobou autokomponentů (DongHee ) a kovového 
nábytku; PZ Frýdek-Místek – Chlebovice s výrobou nerezového vybavení pro domácnosti (Blanco), 
výroba plastových a textilních komponentů do automobilů aj. 


