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1. Úvod 

Tato práce se bude zabývat diferenciací venkovských území na základě indexu rurality. 

Práce bude rozdělena do několika kapitol resp. sekcí. První sekcí je tento stručný úvod, 

ve kterém dojde k představení vybraného tématu, k objasnění některých pojmů a 

k seznámení se strukturou práce. Další kapitolou bude rozbor použité literatury. 

Následující sekce bude pojednávat o metodice práce a použitých metodách při 

zpracovávání tématu. Dále bude následovat hlavní kapitola, zabývající se výzkumem 

vybraného území a aplikací získaných poznatků z použitých zdrojů. Nakonec budou 

interpretovány výsledky zjištěné v hlavní kapitole a poté jejich diskuse.  

Nejprve by bylo vhodné vysvětlit některé základní pojmy, aby bylo jasné, o čem bude 

tato práce pojednávat. Diferenciace je ve skutečnosti rozlišení nebo rozrůznění, 

v tomto případě, rozlišení území České republiky na základě vypočítaného rurálního 

indexu. V tento okamžik se nabízí otázka co je vlastně již zmíněný index rurality. 

Indexem rozumíme poměrné, tedy relativní číslo, které nám umožňuje srovnávat 

určité veličiny, poměřovat je a sledovat jejich vývoj v čase (Matušková, Červený, 

2003). Index rurality se určuje na základě shromážděných statistických dat a 

ekonomických ukazatelů a vymezuje venkovské území. Pro venkov existuje celá řada 

definic, např. je to označení pro kulturní krajinu mimo městské osídlení s určitými 

specifickými charakteristikami (regionální rozvoj, 2011). Oproti městskému osídlení 

resp. území se celkem zásadně liší. Na venkově je menší hustota zalidnění, menší 

hustota zastavěné plochy, více otevřeného a volného prostoru, nižší dopravní 

dostupnost, nižší kvalita silnic, menší šance najít zaměstnání v místě bydliště. Jiným 

možným způsobem, jak vymezit venkov je negativní pojetí, tedy vymezení venkova na 

základě neurbanizované plochy jako městského protikladu, jinak řečeno, venkov je 

vše, co není město. Dalšími způsoby vymezení venkova pak mohou být: charakter 

sídel, využití krajiny, vybavenost obcí a index rurality (regionální rozvoj, 2011).  

Jak již plyne z předchozího textu, tato práce se bude zabývat vymezením venkova 

v České republice. Území se rozdělí na dílčí regiony, to v tomto případě budou okresy 

České republiky.  V úvahu by mohla být ještě jiná menší dílčí území, jako například 
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obce s rozšířenou působností (ORP), ale pro tyto regiony by nebylo možné sehnat 

všechna potřebná statistická data. 

Tedy pro každý okres budou roztříděna shromážděná data a na jejich základě se 

vypočte potřebný index, který ukáže do jaké míry je daný okres více „venkov“ nebo 

„město“. Vše bude roztříděno do přehledných tabulek a kartogramů, aby bylo 

vyjádření co nejjasnější a nejsrozumitelnější. Všechna výsledná zjištění budou 

interpretována v kapitole Výsledky. 

Zabývat se tímto tématem je pro mě zajímavé, zejména z toho důvodu, že pro Českou 

republiku nebylo zatím vypracováno mnoho výzkumů zabývajících se touto tématikou. 

Když se nad tímto problémem zamyslím, odhaduji, že nejvíce okresů s venkovským 

charakterem bude na jižní Moravě. Tento můj odhad pramení z povědomí o tom, že 

obecně na území Moravy je venkovský způsob života rozšířenější než v Čechách. 

V této oblasti je velmi rozšířené zemědělství, zejména i proto, že jsou zde pro 

zemědělství kvalitní podmínky. Naopak oblasti, kde okresy s venkovským charakterem 

neočekávám, jsou průmyslové oblasti ve Slezsku a na severozápadě Čech. 

Jedná se však jen o moje odhady na základě dosavadních znalostí České republiky. Zda 

se výsledky tohoto výzkumu budou shodovat či lišit se ukáže v závěru této práce. 

2. Hlavní kapitola 

2. 1. Rozbor literatury 

Tato práce vychází z několika odborných článků, zabývajících se tématikou města, 

venkova a jejich vymezením. K měření rurality docházelo v různých částech světa, přesto 

jsou si použité metody velice podobné a blízké. Téměř veškerá použitá literatura je v 

anglickém jazyce. 

První prací, ze které čerpám je Český venkov 2005 (Věra Majerová, 2005). Autorka se zde 

zabývá zejména vymezením venkovských oblastí. Podle jejích poznatků jsou kritéria, na 

jejichž základě lze vymezit venkovský prostor a určit tak hranici mezi městem a venkovem 

velmi nejednotná. Venkov je obecně vymezován jako řídce osídlený prostor, ve kterém 

má důležitou funkci zemědělství. V odborné literatuře, např. geografické, demografické, 
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urbanistické nebo sociologické však můžeme najít různé varianty této definice, ve kterých 

je vzhledem k účelu vymezení použito několik různých kritérií. Z hlediska demografie lze 

venkov vymezit nízkým počtem a hustotou obyvatel, z hlediska urbanistického 

specifickým typem zástavby, z hlediska sociologie odlišným způsobem života. 

Nejpoužívanější přístupy k determinaci venkova lze rozdělit do tří skupin: 

1) vymezení na základě velikosti sídla – což je nejpoužívanější kritérium na úrovni 

České republiky 

2) vymezení na základě hustoty osídlení – používáno zejména pro mezinárodní 

srovnání 

3) popisné definice bez limitních hodnot 

V rámci první skupiny je venkovský prostor definován jako území převážně přírodního 

charakteru vně městských sídel, jehož součástí jsou venkovská sídla do 2000 obyvatel 

(Hrabánková, Trnková, 1996). V českých zemích můžeme počítat za venkovské všechny 

obce s méně než 2 tisíci obyvateli a část obcí se 2-5 tisíci obyvateli (Votrubec, 1980). V 

zákoně 128/2000 Sb., o obcích je v § 3 uvedeno: Obec, která má alespoň 3000 obyvatel, je 

městem, pokud tak stanoví předseda Poslanecké sněmovny po vyjádření vlády. Při 

identifikaci hranice mezi městem a venkovem na základě hustoty osídlení se používá více 

limitních hodnot. V mezinárodním měřítku, kde je každé srovnání komplikovanější, se 

musí dodržovat jednotná hranice a u tohoto kritéria se používá hranic několik – 100 či 150 

(někdy i 200) obyvatel na km2. V současnosti již došlo ke sladění několika metodik a EU 

používá pouze hranici 100. Dle popisných definic je venkovský prostor charakterizován 

jako historicky vyvinutá, hodnotná kulturní krajina, jejíž udržování je důležitým 

požadavkem společnosti. Představuje prostor harmonického soužití zemědělského a 

nezemědělského obyvatelstva (Hrabánková, 1997). Hendrych (2000) popisuje venkovskou 

krajinu jako územní celek dlouhodobě utvářený cílevědomou lidskou činností za účelem 

kulturní a hospodářské kultivace prostředí, případně území historicky související 

s kulturním vědomím národa či lidstva. Velký sociologický slovník (Maříková a kol., 1996) 

charakterizuje venkov jako obydlený prostor mimo městské lokality tradičně 

charakterizovaný orientací na zemědělství a menší hustotou obyvatelstva, ale i jiným 

způsobem života, většinou propojeným s přírodou, ale také jinou sociální strukturou ve 

srovnání s městem. Z hlediska sociologie je venkov charakterizován především 
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specifickým typem komunity, tzv. vesnickou komunitou, která se většinou vymezuje 

v protikladu ke komunitě urbánní těmito znaky: vyšší mírou vzájemné sociální závislosti; 

menší variabilitou profesních možností; menší sociální diferenciací a také zúženým 

prostorem sociální mobility; silnější vazbou na tradici a slabší inklinaci k sociálním 

změnám; silnější determinací přírodním prostředím. 

Tyto uvedené definice venkova a venkovských sídel se liší v číslech, vykazují ale shodné 

rysy v zaměření, vizuálním vzhledu a místního společenství venkovských oblastí. 

Autorka rozlišuje 5 velikostí obcí: do 99 obyvatel, 100-199, 200-499, 500-999 a 1000-1999 

obyvatel. V letech 1997, 2000, 2003 a 2005 sledovala počet těchto obcí a počet jejich 

obyvatel. K největšímu poklesu došlo ve velikostní kategorii do 199 obyvatel, ve velikostní 

kategorii 200-499 obyvatel se promítají propady obcí na hranici tohoto intervalu do 

nižších kategorií a naopak přidružování menších obcí k větším sídlům. Počty obcí i 

obyvatel tak mají nevyrovnanou vývojovou tendenci. V kategoriích 500-1999 byl v celém 

průběhu zaznamenán nárůst obcí i obyvatel. Depopulační trend venkova se tedy 

v současné době týká spíše menších obcí do 199 obyvatel, naopak větší sídla jsou, co se 

týče obyvatel zisková. 

Dalším článkem, který je inspirací pro tuto práci, je článek s názvem Typologie 

venkovského prostoru Česka (Radim Perlín, Silvie Kučerová, Zdeněk Kučera, 2010). Cílem 

autorů je „ prověřit možnosti typologie venkovských obcí na základě veřejně dostupných 

statistických dat a vymezit rozdílné typy venkovského prostoru v Česku z hlediska 

potenciálu rozvoje.“ Obecně je v České republice obtížné a nejednoznačné označit 

venkovskou obec, jelikož neexistuje žádná legislativní úprava, která by tento pojem 

vymezovala. Lze proto jen odvodit, že venkovské obce jsou ty, které nejsou městy.  

Tvorba této typologie je založena na provedené analýze. Autoři si stanovili územní 

jednotky, tedy POÚ a území rozdělili do několika typů oblastí, které jsou si navzájem 

maximálně nepodobné a naopak jednotky, které do těchto území náleží, jsou si 

maximálně podobné. Následně byla provedena shluková analýza. Pro tuto analýzu bylo 

základem 16 vybraných ukazatelů standardizovaných pomocí směrodatné odchylky a 

aritmetického průměru. Mezi vybrané ukazatele patří: celkový počet obyvatel, migrační 
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saldo, procentuální podíl trvale obydlených domů postavených mezi roky 1991 a 2001 

z celkového počtu trvale obydlených domů v roce 2001, procentuální podíl trvale 

obydlených domů z celkového počtu domů, turisticko-rekreační funkce, celkový počet 

odjezdů spojů ve středu 3. 10. 2007, registrovaná míra nezaměstnanosti, procentuální 

podíl obyvatel žijících v bytech se zavedeným plynem z celkového počtu obyvatel, 

procentuální podíl rodáků z celkového počtu obyvatel, počet kandidátů na počet mandátů 

ve volbách v roce 2006, procentuální účast ve volbách v roce 2006, počet obyvatel ve 

věku 65 a více let na 100 trvale bydlících obyvatel, procentuální podíl vyjíždějících za prací 

z celkového počtu ekonomicky aktivních, celkový objem dotací v Kč právním subjektům na 

celkový počet příjemců mezi roky 1998 a 2005, procentuální podíl dotací směřujících obci 

z celkového objemu dotací právním subjektům mezi roky 1998 a 2005 a index vzdělanosti. 

Shlukovou analýzou vzniklo 5 rozsáhlých shluků, jejichž prostorové rozložení se velmi 

blížilo diferenciaci venkova provedené Perlínem (1998). Následně tedy byla provedena 

redukce proměnných pomocí komponentní analýzy. Po této redukci pracovali autoři 

pouze se čtyřmi hlavními komponentami. Ke každé ze sledovaných jednotek bylo 

přiřazeno komponentní skóre a následně bylo toto skóre rozděleno na kladné a záporné. 

Poté autoři POÚ oklasifikovali podle vzájemných kombinací kladných a záporných hodnot 

skóre. Výsledkem bylo 16 kombinací, ale četnost jednotek v některých z nich byla velmi 

nízká. Na základě tohoto zkoumání došli autoři k těmto obecným závěrům. „ I přes značný 

počet typů venkova, a tudíž celkový mozaikovitý charakter jejich prostorového rozmístění, 

lze konstatovat, že Čechy jsou typologicky mnohem heterogennější než Morava a Slezsko. 

Přitom existuje několik typů charakteristických výhradně pro Čechy, Moravu a Slezsko.“ 

Dalším stěžejním článkem je Measuring rurality (Brigitte Waldorf, 2007). Autorka se zde 

zabývá otázkou, co je venkov a co je město, a dále aplikuje měření rurality na oblast USA. 

Pojem venkov je atribut, který lidé často spojují s místem na základě vlastního vnímání. 

Mohou to být např. tyto faktory: nízká hustota obyvatelstva, hojnost farmářské půdy 

nebo odlehlost od městských oblastí. Toto pojetí se dá nazvat jako hovorové, ale ve 

skutečnosti neexistuje shoda mezi vědci v tom, jak definovat nebo měřit venkov. Mnoho 

měření, která byla dosud uskutečněna, jsou nevyhovující a často mylné. Mnoho okresů 

s nízkým počtem obyvatel a nízkou hustotou je zařazeno do stejné kategorie jako okresy 

vysoce městského charakteru. Proto autorka použila index relativní rurality, který se 
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vyhýbá matoucím účinkům začlenění do hranic oblasti metropole. Nedokáže však 

odpovědět na otázku, zda je okres městský nebo venkovský, ale určuje stupeň rurality 

v daném okresu. Tento index je založen na čtyřech faktorech: populace, hustota obyvatel, 

rozsah urbanizovaného území a vzdálenost k nejbližší metropolitní oblasti. Tyto faktory 

jsou zahrnuty v mnoha definicích venkova. Vypočtený index relativní rurality má stupnice 

od  0 do 1, kde 0 představuje nejvíce městské místo a tedy logicky 1 představuje nejvíce 

venkovské místo. Vliv na měření rurality mají metropolitní oblasti. Jinak se stupeň rurality 

odvíjí pro okresy s vlivem metropolitní oblasti a jinak v okresech, která jsou od 

metropolitních oblastí hodně vzdálená. Nejvíce zřejmý důvod tohoto rozdílu je 

dostupnost k vybavenosti oblasti metropole, jako mohou být např. letiště, kulturní a 

nákupní příležitosti. Index relativní rurality (IRR) však nemůže být používán k určení 

polohy okresu vzhledem k oblasti metropole. Proto se IRR spojil s kodexem vlivu města. 

Výsledkem tohoto spojení je sedm úrovní, které jsou společně definovány ruralitou a 

metropolitním rozhraním. Úrovně A a B odkazují na velmi městské metropolitní jádro 

okresů. Úrovně C a D jsou odlehlé metropolitní okresy. Úrovně E a F jsou nemetropolitní 

okresy sousedící s metropolitní oblastí a poslední je úroveň G, která obsahuje 

nemetropolitní okresy nesousedící s metropolitní oblastí. Výsledkem tohoto měření je 

zastoupení okresů ve všech úrovních. Největší koncentrace metropolitních okresů 

v oblasti Velkých jezer, okresy s rurálně-metropolitním rozhraním (úrovně D, E a F) tvoří 

prstenec kolem vysoce městského jádra metropolitních oblastí. Západní část Spojených 

Států se skládá především z okresů úrovně F. Absenci okresů úrovně D a E si autorka 

vysvětluje obrovskou velikostí okresů, které jsou příliš velké na to, aby zahrnovaly velký 

podíl městské zástavby. 

Další článek s názvem Updating Rurality Index for Small Areas in Spain (ElisaPrieto-Lara – 

Ricardo Ocaña-Riola, 2009) se také zabývá tím, co pojem venkov znamená. Geograficky je 

termín „venkovský“ obvykle spojován se zemědělskými krajinami, izolací a rozptýleným 

osídlením. Další faktory jako např. vzdělání, stárnutí obyvatelstva, životní styl, výživové 

návyky, přístup ke zdravotní péči, atd. odlišují venkovské a městské oblasti. Ale ani tyto 

faktory nedokážou zcela vymezit pojem „venkovský“. Faktory rurality se mohou lišit mezi 

jednotlivými zeměmi s různým sociálním zázemím. Proto by měl být výběr proměnných 

použitých při konstrukci indexu založen na kontextu a sociální struktuře oblastí, které jsou 
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studovány (Hart et al., 2005). Ve Španělsku existuje jediný složený index rurality, a to 

Index rurality malých ploch (IRAP), založený v roce 1991 na základě údajů získaných 

během sčítaní lidu. Tento index byl navržen při použití faktorové analýzy základních 

komponentů na následujících proměnných: hustota obyvatelstva, procento lidí starších 65 

let, podíl dětí ve věku do 14 let, počet ekonomicky neaktivních na každých 100 

ekonomicky aktivních, procento lidí v důchodovém věku, procento lidí pracujících 

v zemědělství, chovu hospodářských zvířat či povolání spojené s rybolovem, a procento 

bytů ve špatném stavu (Ocaña-Riola, Sa´nchez-Cantalejo, 2005). Pojetí a vymezení rurality 

v určité oblasti může být vyvinuto až časem. Aby bylo možné zachytit tyto změny, měly by 

být proměnné pravidelně přezkoumávány a aktualizovány. Cílem je tedy, popsat změny 

v ruralitě v každé samostatné správní jednotce v letech 1991 a 2001. Během 10 let mezi 

dvěma těmito sčítáními, vzrostla průměrná hustota obyvatel ve španělských obcích. 

V průměru se zvýšil také podíl obyvatel nad 65 let, zatímco průměrný podíl obyvatel do 14 

let se snížil. Stoupl i počet ekonomicky neaktivních osob a průměrný počet důchodců. 

Počet osob zaměstnaných v zemědělství, chovu hospodářských zvířat nebo profese 

spojené s rybolovem se za desetileté období snížil. 

Výsledný graf představuje index rurality z roku 1991 na vodorovné ose a aktualizovaný 

index z roku 2001 na vertikální ose. Graf je rozdělen do čtyř kvadrantů po nakreslení dvou 

čar, procházejících hodnotou 0 obou indexů. Tímto způsobem, kvadranty 2 a 4 obsahují ty 

obce, které změnily svůj venkovský charakter mezi lety 1991 a 2001. Z celkového počtu 

8069 španělských obcí zůstalo 3458 jako méně venkovské a 3747 jako více venkovské, 

v závislosti na jejich indexu v letech 1991 a 2001. Asi 431 obcí se stalo více venkovskými, 

zatímco 433 obcí se přestěhovalo do méně venkovských skupin. Celkově to znamená, že 

asi 10% španělských obcí změnilo svůj charakter mezi dvěma sčítáními. 

Podle výsledků této studie, hustota obyvatelstva a proměnné zachycující stárnutí 

obyvatelstva zůstávají jako hlavní složky indexu v relativních pojmech. Toto tvrzení lze 

vysvětlit dvěma následujícími fakty. Za prvé, důležitá část španělské populace žije 

v jádrech městských oblastí, s nerovnoměrným rozmístěním populace mezi centrem a 

periferií. Kromě toho zde zůstaly demografické trendy, které ovlivňují masivní vylidňování 

španělských obcí (Garcia-Delgado, 1998). Existují však známky oživení venkova, které se 

vyznačují zvýšením počtu venkovského obyvatelstva. Nicméně, tento fakt je pozorován 
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pouze v oblastech s intenzivním zemědělským využitím a v oblastech, které jsou 

pobřežními nebo horskými turistickými destinacemi (MAPA, 2003). Za druhé, IRAP líčí 

charakteristické stárnutí venkovského obyvatelstva. Španělská populace zestárla rychle, a 

to zejména ve venkovských oblastech, kde je podíl občanů starších 65 let zhruba o 

desetinu vyšší, než celkový průměr země. K tomuto zjištění přispívá fakt nízkého podílu 

populace mladší 14 let a dále nízká porodnost. 

Rozdíly mezi venkovem a městem také zahrnují strukturu profesních povolání. Po vstupu 

Španělska do Evropské unie zažil venkov proces značných změn, a to zejména v 90. letech 

20. století. Počet zemědělsky zužitkovaných oblastí se snížil, v důsledku nárůstu jiné 

hospodářské produktivity. Navzdory tomuto faktu, v severovýchodních a jižních oblastech 

zůstává zemědělství v převažující pozici (MAPA, 2003). Ve stejné době, tedy v 90. letech, 

nedostatek pracovních příležitostí ve venkovských komunitách podpořil rostoucí zájem o 

samostatnou výdělečnou činnost jako zdroj příjmů. Odhaduje se, že více než polovina 

všech samostatně výdělečných činností, odpovídá obcím do 2000 obyvatel. Z tohoto 

důvodu byl tento ukazatel zaveden do IRAP v jeho aktualizaci z roku 2001. Do IRAP byly 

takto, tedy po získání výsledků ze sčítání lidu v roce 2001, zavedeny další dvě proměnné. 

Tyto proměnné se vztahují k vnímání problémů, které jednotlivci mají ve svých obytných 

oblastech, zejména je to vnější hluk a znečištění nebo zápachy způsobené průmyslem 

nebo dopravou. Obce, ve kterých lidé vnímají hluk nebo znečištění ovzduší ve větší míře, 

mají spíše městský charakter. Toto zjištění odpovídá tradičnímu pojetí venkova, tedy 

místa se zdravým a klidným prostředím. 

Vývoj složených indexů jako je IRAP představuje důležitý krok vpřed ve vymezení 

venkovských oblastí stálým a srovnatelným způsobem. Složené indexy byly vyvinuty na 

základě Redfieldova modelu městského a venkovského kontinua (1941). Tento přístup 

představuje pokrok oproti tradičnímu zjednodušeném pohledu ostré městské a 

venkovské dichotomie.  

Situace v oblasti sociální, ekonomické a zdravotní péči se v zemi mění, stejně tak se mění i 

pojem ruralita („venkovskost“). IRAP z roku 2001 lze považovat za dobře aktualizovaný 

přístup ke konceptu rurality ve Španělsku. Charakterizace venkovské podstaty malých 
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oblastí je velmi užitečná, protože je to jedna z nejpoužívanějších proměnných pro 

výzkumné účely. Také může být i důležitým kritériem pro plánování přidělování zdrojů.  

Další odborná práce, ze které jsem čerpala, nese název Concepts of rurality and urbanity 

as analytical categories in multidimensional research (Laila Kûle, 2008). I tato práce je 

přehled pojetí venkova a města a různých přístupů k jejich diferenciaci a je zaměřená na 

tuto problematiku v Lotyšsku. Autorka poukazuje na to, že změny identity venkova a měst 

podporují vývoje ve společnosti. Vládní reformy vyskytující se v Lotyšsku, ale i jinde 

v Evropě chápe jako záminku k přezkoumání konceptů městskosti a venkovskosti. Cílem 

této práce je zhodnotit koncepční chápání pojmů městský a venkovský a různé přístupy 

k jejich popisu. Vymezení pojmů městskost a venkovskost není pouze v zájmu geografů, 

ale i regionálních plánovačů, sociologů, antropologů, biologů, ekologů, právníku a 

ekonomů. Hledání odpovídající definici pojmů městský a venkovský a pochopení těchto 

kategorií bylo zvláště aktivní během 20. století (Wirth, 1938; Halfacree, 1993). Tento 

dlouhodobý zájem lze vysvětlit tím, že definice pojmů město a venkov a kreslení hranic 

mezi nimi bylo víc než jen vědeckou záležitostí. Jedná se zejména o ty záležitosti, které 

jsou řešeny v normativních a politických dokumentech zabývajících se prostorovým a 

sociálním rozvojem, ochranou životního prostředí, metodami pro podporu rozvoje 

zemědělství a veřejných služeb, atd. Tyto pojmy jsou také používané v každodenní 

komunikaci, v hromadných sdělovacích prostředcích a v umění. Hlubší pochopení těchto 

pojmů je možné, pokud porozumíme vztahu mezi prostorem a jedincem. Pojem 

venkovský zahrnuje ekologické, ekonomické, institucionální, sociální a kulturní rozměry a 

jeho komplexní definice pokrývá nejen území, ale také typické charakteristiky obyvatel 

z těchto území (Brown and Cromartie, 2004). Neexistuje žádná konkrétní hranice, kde 

městskost zmizí a začíná venkovskost. Rozdělení mezi městským a venkovským je tedy 

libovolná. Hranice městských aglomerací se zřídkakdy shodují s administrativními 

hranicemi, což může činit použití některých statistických ukazatelů poněkud 

diskutabilními (Tjallingii, 2000). Jelikož není žádný jednotný ukazatel, který může být 

použit pro charakterizaci obydlené oblasti, existuje proto řada ukazatelů, které se 

používají k popsání multidimenzionálním rozštěpu venkova od měst. Městská a venkovská 

území lze charakterizovat indikátory jako je využívání půdy, relativní umístění území a 

stávající zastavěné plochy. Obyvatelé těchto oblastí se vyznačují ukazateli jako je hustota 
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obyvatel, počet obyvatel ve formálně stanoveném správním území nebo konkrétní a 

kompaktní agregát městských obyvatel, stejně jako popisy sociální skupiny (Pfuderer, 

2003). Ukazatele propojenosti mezi územím a jeho obyvateli může zahrnovat druhy 

zaměstnání a to zejména ve smyslu podílu těch, kteří pracují v zemědělství, tedy v 

primárním sektoru. Může také zahrnovat dostupnost potřebných služeb, ekonomický 

vývoj, který zahrnuje úrovně služeb a existenci vazby na regionální nebo centrální město 

odpovídajícího regionu. Ostatní ukazatele jsou migrace, četnost a dostupnost veřejné 

dopravy, administrativní stav a historický název místního samosprávného území, identita 

a ukazatelé ve smyslu místa, komunity, izolace a přirozenosti, počet opuštěných pozemků, 

budov, vzdálenost od zdroje hluku nebo krása okolní krajiny (Plowden, 1995; Cloke, 1999; 

Coombes and Raybould, 2001; Hill, 2003). Tyto ukazatele lze použít nejen k identifikaci 

venkovských a městských území, ale také pokud jde o identifikaci myšlenek vědců a těch, 

kteří zadají výzkum i idealizaci města či venkova. Některé ukazatele však mohou být 

poněkud zavádějící. Počet obyvatel se počítá na základě toho, kde jsou obyvatelé 

registrováni. Denní, týdenní nebo sezónní migranti, lidé na dovolené, lidé navštěvující 

letní sídla, turisté, tuláci a bezdomovci se většinou v žádném registru obyvatel neobjevují. 

Domy, místa zaměstnání a místa, kde jsou poskytovány služby, mohou být přenosné a mít 

sezónní nebo dočasný charakter. Tento problém představuje výzvy vyžadující nový a 

otevřenější přístup v analýze osídlených oblastí a analýze rozdílů mezi nimi. 

V celkovém systému zalidněných oblastí je město centrem a venkovské oblasti jsou 

periferie. Mezi těmito dvěma pojmy je široká škála rozdílů, co se týče myšlenek, lidí a 

materiálních hodnot. Tyto faktory se mohou měnit, někdy mohou lidé a jejich činnost 

v prostorových a územních podmínkách vyvolat větší koncentraci, ale jindy naopak 

dekoncentraci. Městskost a venkovskost jsou zcela rozdílné, ve skutečnosti však může být 

výhodné, když pracují dohromady (Hidle et al., 2006). 

S pokrokem automobilizace společnosti se vyvinula informačně-komunikační technologie 

a infrastrukturní sítě pro tyto technologie se staly dostupné ve venkovských oblastech. 

Stále více se docházelo k názoru, že rozdíly mezi venkovskými a městskými oblastmi mizí a 

charakteristiky těchto dvou typů oblastí se směšují. Venkovské oblasti prochází 

urbanizací, zatímco města procházejí poklesem počtu obyvatel. Mohlo by se jednat o 

postupný přechod, ale i náhlé změny jsou možné pokud: 1) hranice jsou dány přírodními 
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faktory, jako jsou vodní útvary, mokřady nebo terény, 2) územní nebo veřejné činnosti 

jsou omezeny z důvodu normativních předpisů vztahujících se k aspektům, jako je územní 

plánování a politika zaměřená na ochranu krajiny nebo přírody. Postupně se objevily 

měnící se struktury a zastoupení venkovskosti a městskosti. Vědci zpočátku tyto změny 

ignorovali a jednoduše pokračovali v tradičním výzkumu. 

Když se změní rozsah pohledu, jsou městská a venkovská území zobecněna v různých 

způsobech – venkovské oblasti ztratí před městy z hlediska důležitosti růstu a tak jsou obě 

oblasti nerovnoměrně zastoupeny jak v oblasti výzkumu vývoje, tak v oblasti vývojové 

politiky. Jiný přístup zahrnuje pokus popsat heterogenní geografický prostor, přičemž se 

zabrání binárnímu rozdělení venkova od měst a najde se způsob rozlišení mezi 

prostorovými kategoriemi a určením jejich rozmanitosti. (Halfacree, 1993; Brown and 

Cromartie, 2004). Může zde být například zaměření na konkrétní prvky osídlených oblastí, 

které mohou vytvářet několik přechodných kategorií. Ve Finsku byly popsány takovéto 

čtyři kategorie: řídce osídlené venkovské oblasti, venkovské jádrové zóny, městské oblasti 

přilehlé venkovským oblastem a městské oblasti (Muilu and Rusanen, 2004). Dalším 

přístupem je vytvořit venkovské a městské indexy na základě mnoha různých statistických 

ukazatelů a tím vytvořit komplexní souvislou řadu statistických ukazatelů, které popisují 

rozmanitost druhů zalidněných oblastí. (Cloke, 1979; Harrington and O´Donoghue, 1998; 

Cloke and Johnston, 2005). 

Jsou zde také studie, které jsou zaměřené zejména na nové formy urbanizace vznikající 

v území mezi městskými a venkovskými oblastmi. Mají smíšené fragmentární vzory a 

často i protichůdný typ využití půdy (Antrop, 2000; Gallent et al., 2004). Venkovsko-

městská periferie není jen zeměpisnou oblastí v rámci metropolitní oblasti, je to také krok 

ve vývoji hierarchie mezi venkovskými oblastmi a centrálním městem (Carr, 1997; Hart, 

1998, s. 10). Změny ve využívání půdy mezi venkovskými a městskými oblastmi závisí na 

typu a iniciativě stavebního investora a na záležitostech, které řídí vývoj (Lee, 1979). 

Rovněž je důležitá dostupnost lokality a veřejné dopravy i fyzikální povaha příslušného 

pozemku. Jedná se o území, ve kterých se mění venkovské oblasti jako výsledek 

konkurenčních kombinací politických, ekonomických, sociálních a kulturních vztahů. 

(Goodwin et al., 1995, s. 1256). 
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Autorka se zabývá problematikou venkovskosti a městskosti, aby ji uplatnila v Lotyšsku. 

V pobaltských státech měly vždy venkovské oblasti a jejich obyvatelé zvláštní postavení. 

Změny, které probíhaly v devadesátých letech ve venkovských oblastech, jsou vnímány 

jako hnací motory pro hospodářskou restrukturalizaci na konci sovětské éry. Tyto 

zavedené změny byly zejména ovlivněné a motivované představou ambiciózních 

malozemědělců, kteří získali své pozemky díky agrární reformě v Lotyšsku v roce 1920. 

(Lieven, 1993; Taff, 2005; Schwartz, 2005, 2006, 2007). Zemědělská společnost a 

představa o farmaření jsou hluboce zakotveny v národní identitě baltských států a byly 

ještě více idealizovány za složitých politických a sociálně –ekonomických podmínkách 

sovětského období a tím se staly konkrétním zdrojem nostalgie pro nacionalistické hnutí. 

(Unwin, 1998; Grangerga, 1999). Proto je pojem venkovskost jak v centru národní 

identity, tak je spojen i se zemědělskou výrobou, která je v zásadě založena na 

jednotlivých rodinných farmách. Pro venkovské i městské obyvatele venkova je vnímána 

jako důležitý aspekt Lotyšska a přispívá k pocitu identity (Bell et al., 2007, s. 349). Výzkum 

prokázal, že obyvatelé Lotyšska vnímají pojem venkov jako opačný koncept městského 

prostředí. 

Vědci přiznávají, že neexistuje jediná nebo univerzální definice venkovskosti a městskosti 

a doporučují použití definic a ukazatelů, které jsou ve shodě s konkrétním výzkumným 

cílem. V každém případě definice nebo přístupy, které byly použity, jsou třeba 

poznamenat tak, že může být srovnávací výzkum v budoucnu veden bez ohledu na rozdíly 

a změny zeměpisných míst (Hans and McDonnell, 2006). Definice a kritéria se musí stát 

nástrojem výzkumu přizpůsobenému každému z různých aspektů urbanismu či rurality. 

(Halfacree, 1993; Harrington and O´Donoghue, 1998). Venkovské a městské oblasti jsou 

multidimenzionální a musí být chápány v kontextových podmínkách – každá společnost 

vytváří svůj vlastní prostor a způsob, který je ztělesněním mezi městem a venkovem. 

(Lefebvre, 1991, s. 31-32). 

Dalším odborným článkem, který zahrnuje trochu jiné pojetí venkovské problematiky je 

článek Turism, farm diversification and plurality of rurality: case study od Croatia 

(Aleksandar Lukid, 2013). Podle autora tohoto článku je v současné době pluralita jedním 

z nejdůležitějších ukazatelů rurality. Cílem je prozkoumat význam venkovské rozmanitosti 
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Chorvatska pro rozrůznění farem orientovaných na rekreační aktivity. Hlavní metodou je 

srovnání rozmístění těchto farem na straně jedné, a sedm různých typů venkovských 

oblastí na straně druhé. Pohled na problematiku rurality může být vznik heterogenní a 

rozmanité neměstské oblasti s různými demografickými, sociálními, kulturními, 

hospodářskými, funkčními, fyziologickými a ekologickými skutečnostmi. Kromě tohoto i 

vývoj sociálního myšlení a změny v materialistickém rozměru rurality vyvolaly změny 

perspektivy ve využití venkovského prostoru, a tak se celý proces urychlil (Cloke, 2006; 

Halfacree,2006). Rostoucí počet výzkumů venkovské rozmanitosti by měl být použit 

k prohloubení stávající znalosti o složitých vazbách mezi faktory, které přispívají 

k úspěšnému rozvoji venkovských oblastí.  

Tato práce má dva hlavní cíle. Prvním cílem je prozkoumat význam venkovské 

rozmanitosti Chorvatska pro diverzifikaci farem orientovaných na rekreační aktivity. 

Hlavní metodou zde bude srovnání prostorového rozložení domácností se zemědělskou 

produkcí, která souvisí s turistikou, ubytováním a jinými volnočasovými aktivitami. Na 

druhé straně je hlavní metodou sedm různých typů venkovských oblastí, které budou 

identifikovány pomocí vícerozměrné analýzy, shlukové a faktorové. Druhým cílem je 

pokusit se pochopit pomocí statistických metod ukazatele venkovské rozmanitosti, které 

ovlivňují diverzifikaci farem orientovaných na rekreační aktivity v Chorvatsku. 

Různé teoretické a metodologické přístupy jsou možné, pokud se zabýváme významem 

faktorů a zeměpisným kontextem pro rozvoj venkovské a farmářské turistiky. Rozmanitost 

venkovských oblastí jako prostředí pro rozvoj cestovního ruchu je v jednom nebo jiných 

způsobech používaná v mnoha přístupech. 

Typologie venkovských oblastí Evropského společenství se objevila v dokumentu The 

future of rural society (1988), který odhalil tři standardní problémy evropských 

venkovských oblastí, tj. tlak moderního života, venkovský úpadek a přehlížení a 

klasifikoval oblasti na integrované, mezilehlé a vzdálené venkovské oblasti. Později byla 

typologie založená na moderních statistických metodách a na metodách GIS 

(geografických informačních systémů). Nakonec byly popisné typy venkovských oblastí 

představeny v dokumentu The Territorial Agenda of European Union 2020 (TA2020). To je 

pravděpodobně nejdůležitější politický rámec týkající se územního plánování a územního 
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rozvoje v typologické analýze evropského území. Typologie TA2020 odhalila čtyři územní 

typy v zemích EU: 

1) Přístupná venkovská území v okolí metropolitního centra 

2) Vzdálené venkovské oblasti 

3) Vnitřní periferie venkova 

4) Tradiční zemědělské oblasti 

 

Na základě této typologie byla provedena srovnávací analýza, a to za účelem identifikace: 

1) Proměnné a požadavků na údaje 

2) Prostorové úrovně analýzy 

3) Metodologického přístupu 

4) Základních výsledků 

Tato srovnávací analýza byla velmi užitečná i pro rozpoznání požadavků na údaje a data. 

Typologie byly použity jako nástroje pro identifikaci teritoriálních odlišností a 

systematizaci, srovnání a analýzu shromážděných informací. Typologie venkovských a 

urbanizovaných oblastí jsou dnes běžné v prostorových a regionálních strategiích 

evropských zemí. Mohou být obzvláště užitečné v konstrukci tzv. velkého obrazu, a tím 

mohou překonat rozpor mezi politikou ovlivňující rozvoj venkovských oblastí na národní 

úrovni (politika venkova, regionální politika, územní plánování). 

Na základě shlukové analýzy bylo území rozděleno na 7 typů osídlení. 1) Dynamické, 

strukturálně silnější venkovské a městské osídlení – území převážně v těsné blízkosti 

důležitých městských center. Největší a nejhustší typ osídlení. Nejlepší věková a 

vzdělanostní struktura obyvatelstva. Sekundární sektor má zde nejvyšší podíl, ale podíl 

využité zemědělské půdy je zde stále relativně vysoký. 2) Přístupné venkovské a 

urbanizované osídlení závislé na dojíždění – ve srovnání s prvním typem jsou zde silnější 

venkovské charakteristiky (menší velikost, vyšší podíl zemědělských domácností a dvakrát 

větší velikost zemědělské populace). Tyto oblasti jsou velmi přístupné ze sítě centrálních 

osad. 3) Zemědělské, venkovské a urbanizované území s orientací na trh – zemědělství je 

v těchto oblastech významných zdrojem příjmů domácností. Nejvyšší podíl domácností, 

které generují příjmy ze zemědělského prodeje. Rozmístění těchto oblastí je odrazem 

příznivých přírodních podmínek. 4) Hospodářsky diverzifikované, především turistické 

venkovské a urbanizované území – převažují úzká pobřeží, ostrovy a některé menší oblasti 
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turisticky vyspělých nebo ekonomicky rozmanitých vnitrozemí. Výrazná koncentrace 

terciárního sektoru, zejména cestovního ruchu. 5) Venkovské a urbanizované osady 

extenzivního zemědělství a slabí demografické struktury – území, která se dají označit 

jako ohniska periferie ve všech chorvatských regionech, hlavně v horských a příhraničních 

oblastech. 6) Venkovské periferie – věková a vzdělaností struktura obyvatelstva je 

v těchto oblastech na velmi nízké úrovni. Venkovské periferie jsou závislé na primárním 

sektoru, tedy zemědělství. 7) Další venkovské oblasti – většinou malé osady s bídnými 

podmínkami pro bydlení. 

Nejdůležitějším závěrem je, že celkový rozvoj cestovního ruchu, zejména, ale ne výhradně 

podél pobřeží, je dominantním faktorem, který přispívá k rozvoji cestovního ruchu na 

zemědělských územích. Na druhou stranu je vidět, že farmářská turistika není využívána 

komplexně jako potencionální nástroj pro regionální rozvoj v Chorvatsku, zejména na 

venkovských periferiích. Periferní venkovské oblasti nabízejí různé přírodní a kulturní 

památky pro rozvoj cestovního ruchu, ale jejich demografická struktura a sociální kapitál 

jsou velkými překážkami. Integrální přístup k udržitelnému rozvoji venkova by 

představoval jejich velkou budoucnost. 

2. 2. Metodika 

K vypracování diferenciace venkovských území je potřeba shromáždit, zpracovat a 

analyzovat určité statistické a ekonomické ukazatele. Všechna shromážděná data obsahují 

údaje za okresy České republiky. Data za okresy jsem vybrala proto, že jsou to nejmenší 

správní celky v ČR, za které se dají sehnat všechna potřebná data pro výslednou 

diferenciaci a analýzu. Čím menší územní celky, tím budou výsledky přesnější a méně 

zkreslené. Na základě shromážděných statistických dat bude provedena shluková analýza. 

Mezi vybrané ukazatele patří: hustota zalidnění, podíl dětí mladších 15 let a podíl osob 

starších 65 let, počet přistěhovalých a vystěhovalých, míra nezaměstnanosti, počet 

ekonomicky neaktivních obyvatel, počet rodinných domů a bytů, počet podnikatelů 

v zemědělství, počet zaměstnanců v primárním sektoru, podíl zemědělské půdy, počet 

obyvatel podle velikostních skupin obcí a vzdělanost obyvatel. Každý ze zmíněných 

ukazatelů nyní trochu objasním.  



20 
 

Hustota obyvatel resp. zalidnění udává, kolik obyvatel žije na jednom kilometru 

čtverečním. Tyto údaje budou logicky nejvyšší v okresech, které obsahují velká města. 

Velká města mají totiž poměrně malou rozlohu, ale velký počet obyvatel. Naproti tomu 

v okresech, ve kterých tato velká města nejsou, budou tyto hodnoty srovnatelné. 

Podíl dětí a osob starších 65 let je do analýzy zakomponován hlavně proto, že venkov 

může být spojován se stárnutím obyvatelstva. Dalo by se tedy předpokládat, že ve 

venkovských oblastech bude starší obyvatelstvo převažovat právě nad obyvateli resp. 

dětmi do věku 14 let. 

Míra nezaměstnanosti ukazuje procentuální podíl lidí, kteří aktivně práci hledají, ale 

nabídka na trhu práce není dostatečná, proto práci najít nemohou. Jelikož je ve větších 

městech větší nabídka pracovních možností, dá se očekávat, že v okresech s těmito městy 

bude míra nezaměstnanosti nižší než v ostatních. S tímto ukazatelem souvisí i počet 

ekonomicky neaktivních obyvatel. Tato hodnota zahrnuje děti do 14 let a obyvatelé starší 

65 let, dále osoby v invalidním důchodu a také do této kategorie spadají osoby, které jsou 

nezaměstnané, ale práci si aktivně neshánějí.  

Počet přistěhovalých a vystěhovalých osob naznačuje jak je daný okres „atraktivní“ nebo 

„neatraktivní“ pro obyvatele jiných okresů. Lze předpokládat, že nejvíce přistěhovalých 

obyvatel budou mít ty okresy, ve kterých leží velká města nebo okresy ležící nedaleko 

těchto měst, protože je zde větší nabídka pracovních příležitostí. 

Počet rodinných domů a bytů je také důležitým ukazatelem. Po logické úvaze lze usoudit, 

že v okresech venkovského charakteru bude více rodinných domů a v okresech spíše 

městského charakteru naopak více domů bytových než těch rodinných. 

Podíl zemědělské půdy jasně ukáže, které regiony jsou na zemědělskou půdu „bohaté“, a 

které naopak „chudé“. Z tohoto údaje pak vyplývají další ukazatele, kterými jsou počet 

podnikatelů v zemědělství a počet zaměstnanců v primárním sektoru. Tyto údaje jsou pro 

vymezení venkova hodně důležité, jelikož je venkov odjakživa spojen se zemědělskou 

činností. V oblastech s potenciálem pro zemědělství, tedy v rurálních oblastech budou 

tyto ukazatele nabývat vyšších hodnot. Na první pohled se tedy ukáže, které okresy by 

mohly mít spíše venkovský charakter a které naopak spíše charakter městský. 
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Jako další ukazatel jsem použila počet obyvatel podle velikostních skupin obcí. Jedná se o 

obce do 2000 obyvatel a to v následujícím rozdělení: obce do 199 obyvatel, 200-499 

obyvatel, 500-999 obyvatel a obce s počtem obyvatel v rozmezí od 1000 do 2000. Obecně 

obce s počtem obyvatel do 2000 jsou známkami rurálních oblastí. Čím větší podíl obyvatel 

žije v těchto obcích, tím má oblast více venkovský charakter. 

Posledním použitým ukazatelem je vzdělanost obyvatel. Vybrala jsem počet středoškoláků 

a vysokoškoláků v každém okrese. Pojem vzdělanost je totiž spojen spíše s městským 

obyvatelstvem. V tomto faktoru však může hrát roli celkový počet obyvatel ve velkých 

městech, který je o dost vyšší než v okresech s malými městy a obcemi. 

Veškerá sehnaná data jsem seřadila do tabulky. Následně jsem pro každý vybraný 

ukazatel vytvořila mapu (kartogram), který znázorňuje četnost určitého jevu v konkrétním 

okresu.  Dále jsem hodnoty přepočítala na relativní hodnoty, aby se s nimi dále lépe 

pracovalo. Všechny hodnoty se tedy pohybují v intervalu od 0 do 1 včetně. S takto 

upravenými hodnotami byla provedena shluková analýza. 

Shlukovou analýzu jsem provedla ve statistickém programu STATISTICA. Shluková analýza 

je statistická metoda, která, která se používá zejména ke klasifikaci nějakých objektů. Tato 

metoda roztřídí vybrané jednotky do skupin, tedy shluků. Jednotky jsou roztříděny tak, 

aby si jednotky, v našem případě vybrané statistické a ekonomické ukazatele, které náleží 

do jednoho shluku, byly co nejvíce podobné, a aby si naopak byly co nejméně podobné 

s jednotkami z ostatních shluků. Shluková analýza tedy vychází z podobnosti neboli 

vzdálenosti objektů nebo jednotek. Vlastnosti vzdálenosti musí plnit určité požadavky, 

aby byl možný přepis míry vzdálenosti dvou objektů. K určení vzdálenosti slouží několik 

ukazatelů. V této shlukové analýze se jedná o euklidovské vzdálenosti. (A. Lukasová, J. 

Šarmanová, 1985) 

Před provedením shlukové analýzy jsem taktéž v programu STATISTICA provedla základní 

popisné statistiky. Těmi jsou: průměr, minimum, maximum, směrodatná odchylka, 

šikmost a špičatost. Průměr je považován za nejpoužívanější střední hodnotu. U každého 

ukazatele nám ukáže průměrnou hodnotu za všechny vybrané okresy. Minimální a 

maximální hodnoty někdy mohou průměrnou hodnotu ovlivnit. Tento jev by se mohl 

objevit v případě počtů obcí do 2000 obyvatel, který je ještě rozdělen do čtyř velikostních 
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skupin, jelikož v některých okresech se obce s nízkým počtem obyvatel nevyskytují. Co se 

týče maximálních hodnot, ty jsou u každého ukazatele shodné, tedy rovnají se jedné. Míra 

variability ukazuje rozkolísanost hodnot statistického souboru. Jednou z nejpoužívanějších 

měr variability je rozptyl. Odmocnina z rozptylu se nazývá směrodatná odchylka. Výhoda 

směrodatné odchylky tkví v tom, že vychází ve stejných jednotkách jako proměnné 

hodnoty. Posledními použitými popisnými statistikami jsou koeficienty šikmosti a 

špičatosti. Tyto koeficienty slouží ke srovnání charakteru rozložení četností statistických 

souborů. Vypovídají o souměrném nebo nesouměrném rozložení četností. (A. Matušková, 

P. Červený, 2003, s. 18,30,31 a 38) 

2. 3. Vlastní výzkum a výsledky 

V této kapitole se budu zabývat vlastním výzkumem. Na základě literatury, ze které jsem 

čerpala, jsem vybrala statistické ukazatele a z nich jsem vytvořila tabulku. Hodnoty jsou 

přepočítané na relativní hodnoty. 

Tab. 1 

Vybrané ukazatele za jednotlivé okresy v roce 2011 

Okres 
hustota 
obyvatel 0-14 let 65+ let přistěhovalí vystěhovalí 

Benešov 0,04 0,79 0,89 0,34 0,47 

Beroun 0,08 0,84 0,87 0,52 0,47 

Kladno 0,13 0,80 0,87 0,40 0,56 

Kolín 0,08 0,80 0,90 0,45 0,63 

Kutná Hora 0,05 0,74 0,94 0,34 0,55 

Mělník 0,09 0,81 0,83 0,47 0,92 

Mladá Boleslav 0,07 0,79 0,82 0,38 0,55 

Nymburk 0,07 0,85 0,85 0,53 0,66 

Praha-východ 0,12 0,99 0,71 0,99 1,00 

Praha-západ 0,13 1,00 0,71 1,00 0,98 

Příbram 0,04 0,76 0,88 0,30 0,44 

Rakovník 0,04 0,75 0,88 0,41 0,80 

České Budějovice 0,07 0,78 0,87 0,28 0,37 

Český Krumlov 0,02 0,83 0,76 0,27 0,68 

Jindřichův Hradec 0,03 0,76 0,91 0,22 0,49 

Písek 0,04 0,74 0,98 0,30 0,47 

Prachatice 0,02 0,80 0,83 0,26 0,56 

Strakonice 0,04 0,75 0,92 0,27 0,53 
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Tábor 0,05 0,75 0,96 0,22 0,44 

Domažlice 0,03 0,79 0,86 0,26 0,40 

Klatovy 0,03 0,75 0,95 0,20 0,46 

Plzeň-město 0,43 0,72 1,00 0,41 0,69 

Plzeň-jih 0,04 0,76 0,90 0,39 0,60 

Plzeň-sever 0,04 0,80 0,84 0,46 0,60 

Rokycany 0,05 0,74 0,94 0,36 0,51 

Tachov 0,02 0,77 0,74 0,26 0,61 

Cheb 0,05 0,79 0,83 0,28 0,70 

Karlovy Vary 0,05 0,73 0,90 0,29 0,70 

Sokolov 0,07 0,79 0,79 0,22 0,60 

Děčín 0,09 0,82 0,85 0,25 0,51 

Chomutov 0,08 0,80 0,75 0,23 0,56 

Litoměřice 0,07 0,79 0,88 0,30 0,51 

Louny 0,05 0,81 0,81 0,33 0,64 

Most 0,15 0,78 0,81 0,41 0,65 

Teplice 0,17 0,80 0,84 0,31 0,59 

Ústí nad Labem 0,18 0,82 0,85 0,27 0,71 

Česká Lípa 0,06 0,82 0,76 0,26 0,59 

Jablonec nad Nisou 0,14 0,78 0,90 0,29 0,54 

Liberec 0,10 0,81 0,85 0,30 0,54 

Semily 0,06 0,76 0,96 0,25 0,57 

Hradec Králové 0,11 0,75 0,99 0,29 0,60 

Jičín 0,05 0,76 0,93 0,27 0,63 

Náchod 0,08 0,78 0,95 0,19 0,45 

Rychnov nad 
Kněžnou 0,05 0,79 0,90 0,27 0,45 

Trutnov 0,06 0,77 0,91 0,22 0,46 

Chrudim 0,06 0,77 0,90 0,25 0,49 

Pardubice 0,12 0,76 0,93 0,35 0,56 

Svitavy 0,05 0,79 0,87 0,20 0,41 

Ústí nad Orlicí 0,07 0,80 0,87 0,17 0,41 

Havlíčkův Brod 0,05 0,76 0,93 0,23 0,43 

Jihlava 0,06 0,79 0,88 0,19 0,36 

Pelhřimov 0,03 0,74 0,98 0,23 0,43 

Třebíč 0,05 0,75 0,88 0,16 0,45 

Žďár nad Sázavou 0,05 0,78 0,89 0,14 0,37 

Blansko 0,07 0,77 0,92 0,27 0,37 

Brno-město 1,00 0,72 1,00 0,44 0,95 

Brno-venkov 0,08 0,84 0,87 0,51 0,59 

Břeclav 0,07 0,74 0,85 0,23 0,40 

Hodonín 0,09 0,71 0,89 0,13 0,31 

Vyškov 0,06 0,78 0,86 0,33 0,46 

Znojmo 0,04 0,77 0,84 0,23 0,36 

Jeseník 0,03 0,74 0,86 0,18 0,58 
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Olomouc 0,09 0,77 0,89 0,22 0,40 

Prostějov 0,09 0,77 0,93 0,22 0,43 

Přerov 0,10 0,74 0,93 0,19 0,41 

Šumperk 0,06 0,76 0,89 0,14 0,36 

Kroměříž 0,08 0,73 0,92 0,20 0,44 

Uherské Hradiště 0,09 0,73 0,93 0,14 0,31 

Vsetín 0,08 0,76 0,89 0,13 0,30 

Zlín 0,11 0,74 0,93 0,15 0,35 

Bruntál 0,04 0,76 0,84 0,19 0,51 

Frýdek-Místek 0,11 0,77 0,85 0,28 0,40 

Karviná 0,45 0,73 0,89 0,18 0,59 

Nový Jičín 0,10 0,79 0,83 0,18 0,42 

Opava 0,10 0,78 0,84 0,20 0,37 

Ostrava-město 0,61 0,74 0,90 0,26 0,65 

Zdroj: Vlastní zpracování dle dat ČSÚ (2011) 

Jako první jsem vybrala tyto demografické ukazatele (hustota zalidnění, podíl dětí do 14 

let a podíl lidí starších 65 let a podíl přistěhovalých a vystěhovalých obyvatel). U všech 

těchto ukazatelů jsou nejnižší hodnoty v rurálních oblastech a naopak nejvyšší hodnoty 

jsou v oblastech městských, tedy zejména v okresech, ve kterých se nacházejí největší 

města České republiky, tedy Brno, Ostrava a Plzeň. 

Tab. 2 

Vybrané ukazatele za jednotlivé okresy v roce 2011 

Okres do 199 obyv. 
200-499 
obyv. 

500-999 
obyv. 

1000-2000 
obyv. 

Benešov 0,45 0,68 0,72 0,57 

Beroun 0,19 0,71 0,83 0,82 

Kladno 0,16 0,49 0,42 0,47 

Kolín 0,17 0,72 0,70 0,84 

Kutná Hora 0,42 0,83 0,78 0,34 

Mělník 0,14 0,39 0,61 0,71 

Mladá Boleslav 0,31 0,78 0,56 0,18 

Nymburk 0,22 0,65 0,81 0,48 

Praha-východ 0,04 0,40 0,69 0,70 

Praha-západ 0,02 0,26 0,52 0,93 

Příbram 0,31 0,87 0,59 0,49 

Rakovník 0,65 0,84 0,94 0,79 

České Budějovice 0,15 0,40 0,32 0,42 

Český Krumlov 0,07 0,56 0,41 0,91 

Jindřichův Hradec 0,53 0,55 0,62 0,26 
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Písek 0,46 0,70 0,40 0,54 

Prachatice 0,46 0,99 0,22 1,00 

Strakonice 0,79 1,00 0,43 0,39 

Tábor 0,59 0,55 0,42 0,20 

Domažlice 0,75 0,76 0,49 0,83 

Klatovy 0,42 0,53 0,76 0,68 

Plzeň-město 0,01 0,01 0,08 0,14 

Plzeň-jih 0,52 0,95 0,76 0,36 

Plzeň-sever 0,44 0,68 0,65 0,57 

Rokycany 0,57 0,80 0,35 0,74 

Tachov 0,27 0,89 0,41 0,68 

Cheb 0,13 0,28 0,20 0,28 

Karlovy Vary 0,06 0,29 0,48 0,26 

Sokolov 0,05 0,30 0,24 0,42 

Děčín 0,03 0,31 0,31 0,28 

Chomutov 0,09 0,22 0,21 0,27 

Litoměřice 0,19 0,75 0,55 0,56 

Louny 0,19 0,54 0,70 0,47 

Most 0,04 0,19 0,08 0,11 

Teplice 0,04 0,08 0,34 0,17 

Ústí nad Labem 0,03 0,08 0,20 0,15 

Česká Lípa 0,18 0,25 0,52 0,27 

Jablonec nad Nisou 0,05 0,15 0,36 0,43 

Liberec 0,05 0,25 0,35 0,13 

Semily 0,19 0,51 0,72 0,97 

Hradec Králové 0,15 0,63 0,33 0,30 

Jičín 0,66 0,92 0,55 0,38 

Náchod 0,16 0,63 0,48 0,23 

Rychnov nad 
Kněžnou 0,25 0,65 0,76 0,53 

Trutnov 0,15 0,34 0,52 0,49 

Chrudim 0,36 0,84 0,52 0,51 

Pardubice 0,17 0,55 0,32 0,38 

Svitavy 0,39 0,73 0,66 0,83 

Ústí nad Orlicí 0,23 0,54 0,79 0,32 

Havlíčkův Brod 0,68 0,56 0,66 0,45 

Jihlava 0,65 0,60 0,34 0,33 

Pelhřimov 1,00 0,58 0,52 0,46 

Třebíč 0,86 0,91 0,60 0,37 

Žďár nad Sázavou 0,78 0,86 0,80 0,46 

Blansko 0,39 0,71 0,72 0,63 

Brno-město 0,00 0,00 0,00 0,00 

Brno-venkov 0,17 0,40 0,83 0,91 

Břeclav 0,00 0,20 0,57 0,98 

Hodonín 0,05 0,21 0,57 0,43 
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Vyškov 0,08 0,63 1,00 0,66 

Znojmo 0,43 0,93 0,78 0,82 

Jeseník 0,04 0,29 0,55 0,71 

Olomouc 0,05 0,17 0,30 0,76 

Prostějov 0,11 0,63 0,82 0,92 

Přerov 0,18 0,62 0,55 0,48 

Šumperk 0,10 0,30 0,53 0,63 

Kroměříž 0,11 0,63 0,72 0,22 

Uherské Hradiště 0,06 0,20 0,54 0,80 

Vsetín 0,00 0,10 0,50 0,55 

Zlín 0,02 0,33 0,47 0,46 

Bruntál 0,12 0,60 0,47 0,44 

Frýdek-Místek 0,00 0,09 0,28 0,68 

Karviná 0,00 0,00 0,00 0,07 

Nový Jičín 0,01 0,05 0,47 0,61 

Opava 0,04 0,13 0,36 0,88 

Ostrava-město 0,00 0,00 0,04 0,07 

Zdroj: Vlastní zpracování dle dat ČSÚ (2011) 

Dalším vybraným ukazatelem je podíl osob žijících v obcích rozdělených podle velikosti, 

resp. počtu obyvatel. Vybrala jsem čtyři skupiny, které nejvíce vystihnou ruralitu oblastí. 

Jsou to tedy obce do 199 obyvatel, obce s počtem obyvatel od 200 do 499, obce s počtem 

obyvatel od 500 do 999 a obce s 1000 až 2000 obyvatel. Jak jsem již zmínila, nejvyšších 

hodnot nabývají právě okresy rurálního charakteru. 

Tab. 3 

Vybrané ukazatele za jednotlivé okresy v roce 2011 

Okres 
rodinné 
domy 

bytové 
domy středoškoláci vysokoškoláci 

Benešov 0,96 0,20 0,83 0,78 

Beroun 0,97 0,20 0,70 0,82 

Kladno 0,95 0,26 0,70 0,81 

Kolín 0,97 0,20 0,72 0,89 

Kutná Hora 0,96 0,22 0,88 0,88 

Mělník 0,96 0,21 0,89 0,88 

Mladá Boleslav 0,95 0,24 0,84 0,91 

Nymburk 0,97 0,20 0,93 0,92 

Praha-východ 1,00 0,12 0,86 0,98 

Praha-západ 0,98 0,15 0,78 0,96 

Příbram 0,94 0,26 0,59 0,90 

Rakovník 0,96 0,21 0,71 0,86 
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České Budějovice 0,93 0,31 0,71 0,96 

Český Krumlov 0,89 0,40 0,48 0,80 

Jindřichův Hradec 0,95 0,24 0,63 0,83 

Písek 0,92 0,33 0,75 0,94 

Prachatice 0,89 0,37 0,48 0,84 

Strakonice 0,95 0,26 0,87 0,86 

Tábor 0,95 0,26 0,79 0,83 

Domažlice 0,92 0,31 0,72 0,85 

Klatovy 0,93 0,29 0,62 0,88 

Plzeň-město 0,78 0,73 0,65 0,93 

Plzeň-jih 0,98 0,18 0,81 0,80 

Plzeň-sever 0,96 0,22 0,68 0,83 

Rokycany 0,97 0,19 0,62 0,89 

Tachov 0,89 0,38 0,64 0,78 

Cheb 0,78 0,68 0,65 0,81 

Karlovy Vary 0,76 0,73 0,47 0,83 

Sokolov 0,78 0,68 0,37 0,74 

Děčín 0,85 0,48 0,54 0,81 

Chomutov 0,80 0,64 0,56 0,78 

Litoměřice 0,92 0,31 0,86 0,84 

Louny 0,91 0,35 0,88 0,82 

Most 0,67 1,00 0,39 0,77 

Teplice 0,79 0,68 0,46 0,78 

Ústí nad Labem 0,75 0,73 0,60 0,89 

Česká Lípa 0,88 0,43 0,54 0,79 

Jablonec nad 
Nisou 0,85 0,45 0,43 0,88 

Liberec 0,85 0,50 0,64 0,87 

Semily 0,95 0,22 0,72 0,88 

Hradec Králové 0,92 0,32 0,87 0,91 

Jičín 0,97 0,20 0,92 0,87 

Náchod 0,92 0,32 0,83 0,89 

Rychnov nad 
Kněžnou 0,95 0,24 0,72 0,88 

Trutnov 0,87 0,44 0,58 0,83 

Chrudim 0,97 0,20 0,82 0,84 

Pardubice 0,93 0,32 0,80 0,87 

Svitavy 0,96 0,23 0,81 0,81 

Ústí nad Orlicí 0,94 0,27 0,80 0,89 

Havlíčkův Brod 0,98 0,18 0,84 0,85 

Jihlava 0,93 0,31 0,79 0,89 

Pelhřimov 0,95 0,23 0,82 0,89 

Třebíč 0,98 0,19 0,86 0,86 

Žďár nad Sázavou 0,97 0,20 0,75 0,88 

Blansko 0,97 0,20 0,63 0,89 
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Brno-město 0,75 0,76 1,00 1,00 

Brno-venkov 1,00 0,13 0,76 0,88 

Břeclav 0,99 0,15 0,89 0,82 

Hodonín 0,99 0,15 0,84 0,82 

Vyškov 0,98 0,16 0,73 0,85 

Znojmo 0,97 0,21 0,91 0,77 

Jeseník 0,89 0,39 0,45 0,73 

Olomouc 0,92 0,35 0,72 0,92 

Prostějov 0,97 0,22 0,86 0,87 

Přerov 0,94 0,27 0,85 0,92 

Šumperk 0,93 0,30 0,57 0,84 

Kroměříž 0,97 0,20 0,82 0,86 

Uherské Hradiště 1,00 0,13 0,78 0,84 

Vsetín 0,97 0,21 0,48 0,91 

Zlín 0,96 0,23 0,62 0,89 

Bruntál 0,87 0,46 0,62 0,79 

Frýdek-Místek 0,96 0,24 0,50 0,91 

Karviná 0,82 0,64 0,68 0,82 

Nový Jičín 0,93 0,30 0,86 0,86 

Opava 0,96 0,24 0,83 0,83 

Ostrava-město 0,76 0,73 0,94 0,97 

Zdroj: Vlastní zpracování dle dat ČSÚ (2011) 

Dalšími vybranými ukazateli jsou počet rodinných a bytových domů a počet středoškoláků 

a vysokoškoláků. Počet rodinných domů je směrodatný k určení okresů venkovského 

charakteru. V těchto okresech tedy nabývají nejvyšších hodnot. U ostatních ukazatelů jsou 

větší hodnoty u okresů s městským charakterem. 

Tab. 4 

Vybrané ukazatele za jednotlivé okresy v roce 2011 

Okres 
podnikatelé v 
zemědělství 

zaměstnanci v 
priméru 

zemědělská 
půda 

Benešov 0,51 0,64 0,84 

Beroun 0,25 0,24 0,32 

Kladno 0,34 0,18 0,44 

Kolín 0,33 0,32 0,51 

Kutná Hora 0,33 0,66 0,56 

Mělník 0,40 0,28 0,43 

Mladá Boleslav 0,26 0,29 0,60 

Nymburk 0,38 0,50 0,55 

Praha-východ 0,36 0,20 0,45 
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Praha-západ 0,21 0,15 0,31 

Příbram 0,54 0,56 0,69 

Rakovník 0,24 0,55 0,44 

České Budějovice 0,58 0,35 0,80 

Český Krumlov 0,34 0,61 0,53 

Jindřichův Hradec 0,55 0,87 0,84 

Písek 0,40 0,75 0,58 

Prachatice 0,48 0,85 0,46 

Strakonice 0,50 0,77 0,62 

Tábor 0,56 0,59 0,72 

Domažlice 0,27 0,83 0,56 

Klatovy 0,83 0,84 0,83 

Plzeň-město 0,17 0,09 0,12 

Plzeň-jih 0,28 0,61 0,55 

Plzeň-sever 0,31 0,57 0,60 

Rokycany 0,18 0,43 0,25 

Tachov 0,29 0,59 0,61 

Cheb 0,23 0,32 0,47 

Karlovy Vary 0,17 0,29 0,49 

Sokolov 0,10 0,15 0,19 

Děčín 0,22 0,18 0,34 

Chomutov 0,19 0,20 0,36 

Litoměřice 0,62 0,43 0,68 

Louny 0,41 0,59 0,73 

Most 0,08 0,09 0,13 

Teplice 0,12 0,09 0,15 

Ústí nad Labem 0,12 0,08 0,17 

Česká Lípa 0,20 0,22 0,40 

Jablonec nad 
Nisou 0,16 0,12 0,12 

Liberec 0,39 0,16 0,44 

Semily 0,42 0,49 0,35 

Hradec Králové 0,47 0,36 0,58 

Jičín 0,40 0,59 0,56 

Náchod 0,47 0,41 0,49 

Rychnov nad 
Kněžnou 0,43 0,57 0,49 

Trutnov 0,37 0,30 0,46 

Chrudim 0,36 0,46 0,56 

Pardubice 0,39 0,23 0,49 

Svitavy 0,39 0,74 0,77 

Ústí nad Orlicí 0,61 0,58 0,70 

Havlíčkův Brod 0,50 0,86 0,74 

Jihlava 0,50 0,50 0,65 

Pelhřimov 0,46 1,00 0,73 
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Třebíč 0,83 0,76 0,87 

Žďár nad Sázavou 0,78 0,80 0,81 

Blansko 0,27 0,42 0,37 

Brno-město 0,18 0,07 0,07 

Brno-venkov 0,78 0,33 0,79 

Břeclav 1,00 0,68 0,64 

Hodonín 0,78 0,48 0,64 

Vyškov 0,26 0,36 0,44 

Znojmo 0,52 0,78 1,00 

Jeseník 0,16 0,57 0,22 

Olomouc 0,45 0,35 0,81 

Prostějov 0,34 0,53 0,50 

Přerov 0,40 0,38 0,55 

Šumperk 0,33 0,46 0,52 

Kroměříž 0,37 0,44 0,45 

Uherské Hradiště 0,36 0,33 0,53 

Vsetín 0,51 0,32 0,37 

Zlín 0,48 0,22 0,44 

Bruntál 0,30 0,53 0,65 

Frýdek-Místek 0,61 0,23 0,42 

Karviná 0,17 0,06 0,17 

Nový Jičín 0,43 0,31 0,53 

Opava 0,52 0,40 0,64 

Ostrava-město 0,15 0,06 0,14 

Zdroj: Vlastní zpracování dle dat ČSÚ (2011) 

Jako další jsem vybrala typické ukazatele vystihující venkov. Mezi ně patří počet 

podnikatelů v zemědělství (přesněji řečeno počet fyzických osob podnikajících 

v zemědělství), počet zaměstnanců v primárním sektoru a podíl zemědělské půdy. 

Všechny tři ukazatele spolu úzce souvisí, jelikož kde je hodně zemědělské půdy, tam je 

potenciál pro zemědělství, tudíž i více podnikatelů a zaměstnanců v primárním sektoru. 

Nejvyšší hodnoty jsou proto u všech ukazatelů v rurálních okresech.  

 

 

 

Tab. 5 

Vybrané ukazatele za jednotlivé okresy v roce 2011 

Okres nezaměstnanost 
ekonomicky 
neaktivní 
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Benešov 0,37 0,41 

Beroun 0,40 0,44 

Kladno 0,51 0,44 

Kolín 0,57 0,38 

Kutná Hora 0,58 0,38 

Mělník 0,47 0,37 

Mladá Boleslav 0,28 0,39 

Nymburk 0,52 0,43 

Praha-východ 0,20 0,70 

Praha-západ 0,25 0,88 

Příbram 0,57 0,40 

Rakovník 0,52 0,35 

České Budějovice 0,38 0,61 

Český Krumlov 0,60 0,34 

Jindřichův Hradec 0,45 0,36 

Písek 0,44 0,43 

Prachatice 0,42 0,36 

Strakonice 0,53 0,38 

Tábor 0,55 0,46 

Domažlice 0,43 0,29 

Klatovy 0,50 0,38 

Plzeň-město 0,35 0,66 

Plzeň-jih 0,32 0,32 

Plzeň-sever 0,41 0,35 

Rokycany 0,34 0,36 

Tachov 0,59 0,24 

Cheb 0,50 0,29 

Karlovy Vary 0,56 0,36 

Sokolov 0,77 0,22 

Děčín 0,82 0,26 

Chomutov 0,84 0,27 

Litoměřice 0,64 0,35 

Louny 0,74 0,32 

Most 0,89 0,32 

Teplice 0,72 0,30 

Ústí nad Labem 0,79 0,42 

Česká Lípa 0,66 0,29 

Jablonec nad Nisou 0,52 0,40 

Liberec 0,55 0,49 

Semily 0,56 0,39 

Hradec Králové 0,46 0,60 

Jičín 0,47 0,36 

Náchod 0,45 0,35 

Rychnov nad 
Kněžnou 0,41 0,37 
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Zdroj: Vlastní zpracování dle dat ČSÚ (2011) 

Tyto ekonomické ukazatele, tedy míra nezaměstnanosti a počet ekonomicky neaktivních 

obyvatel jsem do své práce zařadila zejména na základě literatury, ze které jsem čerpala. 

Jednoznačně se však nedá určit, zda tyto hodnoty představují spíše venkovský nebo 

městský charakter. 

Trutnov 0,60 0,34 

Chrudim 0,57 0,36 

Pardubice 0,40 0,54 

Svitavy 0,64 0,35 

Ústí nad Orlicí 0,50 0,37 

Havlíčkův Brod 0,56 0,37 

Jihlava 0,51 0,42 

Pelhřimov 0,38 0,37 

Třebíč 0,75 0,40 

Žďár nad Sázavou 0,59 0,43 

Blansko 0,52 0,47 

Brno-město 0,50 1,00 

Brno-venkov 0,46 0,53 

Břeclav 0,64 0,36 

Hodonín 0,83 0,37 

Vyškov 0,49 0,46 

Znojmo 0,84 0,33 

Jeseník 0,91 0,34 

Olomouc 0,59 0,61 

Prostějov 0,61 0,43 

Přerov 0,71 0,44 

Šumperk 0,71 0,39 

Kroměříž 0,64 0,44 

Uherské Hradiště 0,57 0,45 

Vsetín 0,66 0,45 

Zlín 0,49 0,54 

Bruntál 1,00 0,32 

Frýdek-Místek 0,52 0,50 

Karviná 0,80 0,39 

Nový Jičín 0,54 0,43 

Opava 0,62 0,46 

Ostrava-město 0,71 0,61 
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Z takto vytvořených tabulek, ovšem s absolutními hodnotami, jsem v programu ArcMap 

vytvořila kartogramy pro jednotlivé ukazatele, na kterých je dobře vidět zastoupení 

ukazatelů v jednotlivých okresech. 

Obr. 1 

Hustota zalidnění v jednotlivých okresech ČR v roce 2011 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle dat ČSÚ (2011) v programu ArcMap 

Nejnižší hustota zalidnění je v okresech na západě a jihu Čech zejména v pohraničních a 

horských oblastech. Konkrétně se jedná o okresy Tachov, Domažlice, Klatovy, Prachatice, 

Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Pelhřimov a Jeseník. Nejvíce zalidněné okresy jsou 

Brno-město, Ostrava-město, Plzeň-město a dále průmyslové oblasti jako je Karviná Ústí 

nad Labem a Teplice. Okresy s hustotou zalidnění do 120 obyvatel na kilometr čtverečný 

lze považovat za oblasti spíše venkovského charakteru. 
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Obr. 2 

Procentuální podíl dětí do 14 let v jednotlivých okresech ČR v roce 2011 

 

  

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle dat ČSÚ (2011) v programu ArcMap 

Největší podíl dětí do 14 let je v okresech Praha-západ a Praha-východ. Dále pak 

v okresech Beroun, Nymburk a Brno-venkov. Tento fakt lze vysvětlit tím, že tyto okresy 

jsou vysoce osídlené a nacházejí se v blízkosti velkých měst. V ostatních okresech jsou si 

hodnoty toho ukazatele velmi podobné a nelze z nich jednoznačně určit městskost nebo 

venkovskost. 
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Obr. 3 

Procentuální podíl osob starších 65 let v jednotlivých okresech ČR v roce 2011 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle dat ČSÚ (2011) v programu ArcMap 

Největší podíl osob starších 65 let je v městských okresech, jež obsahují krajská města, 

tedy Brno-město, Plzeň-město, Hradec Králové, Pardubice a Zlín. Dále pak v okresech 

Klatovy, Rokycany, Písek, Tábor, Pelhřimov, Havlíčkův Brod, Kutná Hora, Jičín, Semily, 

Náchod, Přerov, Prostějov a Uherské Hradiště. Tyto okresy lze považovat za spíše 

venkovské, jelikož je venkov spjat se stárnutím obyvatel. Mohou zde hrát roli však i jiné 

faktory. Naopak nejméně lidí v důchodovém věku žije v okresech Tachov, Praha-východ, 

Praha-západ, Český Krumlov, Česká Lípa a Chomutov. V ostatních okresech jsou hodnoty 

podobné. 
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Obr. 4 

Procentuální podíl přistěhovalých obyvatel v jednotlivých okresech ČR v roce 2011 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle dat ČSÚ (2011) v programu ArcMap 

Největší podíl přistěhovalých osob je v okresech Praha-východ a Praha-západ. Dále potom 

ve většině Středočeského kraje, což lze jednoznačně vysvětlit tím, že okolí Prahy, jakožto 

české metropole, je nejatraktivnější lokalita. Dále se tento trend objevuje v okolí Brna a 

Plzně. Téměř na celé Moravě a na Vysočině je naopak podíl přistěhovalých nejmenší. 

Čemuž může nasvědčovat i fakt, že se právě jedná o rurální oblasti, které pro obyvatelstvo 

nejsou tak atraktivní, jako okolí velkých měst. 
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Obr. 5 

Procentuální podíl vystěhovalých osob v jednotlivých okresech v roce 2011 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle dat ČSÚ (2011) v programu ArcMap 

Je zajímavé, že i podíl vystěhovalých osob je největší v okresech Praha-východ a Praha-

západ. Tento fakt si vysvětluji tím, že lidé z těchto dvou okresů se stěhují přímo do 

hlavního města Praha. Tento trend se podle mého názoru týká celého Středočeského 

kraje, kde je podíl vystěhovalých také velký. Dále lze pozorovat velký počet vystěhovalých 

Zdroj: Vlastní zpracování dle dat ČSÚ (2011) v programu ArcMap 
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obyvatel v Ústeckém kraji a v Karviné, což je dáno průmyslovou, zejména těžební činností, 

která ubírá na atraktivitě těchto oblastí, tedy co se týče bydlení a místa pro život. 

Obr. 6 

Procentuální podíl obyvatel žijících v obcích do 199 obyvatel v roce 2011 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle dat ČSÚ (2011) v programu ArcMap 
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Obr. 7 

Procentuální podíl obyvatel žijících v obcích od 200 do 499 obyvatel v roce 2011 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle dat ČSÚ (2011) v programu ArcMap 
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Obr. 8 

Procentuální podíl obyvatel žijících v obcích od 500 do 999 obyvatel v roce 2011 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle dat ČSÚ (2011) v programu ArcMap 
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Obr. 9 

Procentuální podíl obyvatel žijících v obcích od 1000 do 2000 obyvatel v roce 2011 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle dat ČSÚ (2011) v programu ArcMap 

Všechny předešlé 4 kartogramy spolu úzce souvisejí. Přestože největší podíl obyvatel 

žijících v obcích do 2000 obyvatel, rozdělených do čtyř skupin není na každém kartogramu 

úplně shodný, lze podle nich odhadnout oblasti, ve kterých se tento jev vyskytuje, a které 

jsou tudíž oblastmi rurálními. Konkrétně se jedná o oblasti jižního Plzeňska, středních a 

východních Čech a jihu Moravy. Naopak nejméně venkovskými oblastmi z tohoto hlediska 

jsou oblasti severozápadních Čech, východní Moravy a Slezska. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle dat ČSÚ (2011) v programu ArcMap 
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Obr. 10 

Počet rodinných domů v jednotlivých okresech ČR v roce 2011 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle dat ČSÚ (2011) v programu ArcMap 

Největší počet rodinných domů je v okresech Brno-venkov a Praha-východ, což je opět 

z toho důvodu, že tyto okresy tvoří zázemí velkých měst, kde je spoustu pracovních  

příležitostí. Dále pak v okresech, v nichž se nacházejí krajská města a v oblasti celé jižní 

Moravy. Konkrétně okresy Znojmo, Břeclav, Hodonín, Uherské Hradiště a Vsetín, které 

mají rurální charakter. Naopak nejmenší počet rodinných domů je na Karlovarsku, 

Ústecku a v jižních Čechách. 

Zdroj: Vlastní zpracování dle dat ČSÚ (2011) v programu ArcMap 
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Obr. 11 

Počet bytových domů v jednotlivých okresech ČR v roce 2011 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle dat ČSÚ (2011) v programu ArcMap 

Největší počet bytových domů je, jak se dalo předpokládat, v okrese Brno-město a 

Ostrava-město, dále v okresech Karviná, Liberec, Plzeň-město a Olomouc. Dalšími 

oblastmi s vysokým počtem bytových domů jsou oblasti severozápadních Čech a Slezska, 

kde dominuje průmysl a v oblasti východních Čech. Nejmenší počet bytových domů je 

právě v oblastech, kde je největší podíl domů rodinných. Což svědčí o účelnosti zařazení 

těchto ukazatelů do této práce. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle dat ČSÚ (2011) v programu ArcMap 
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Obr. 12 

Počet obyvatel se středoškolským vzděláním zakončeným maturitou v jednotlivých 

okresech ČR v roce 2011 

 

Tento kartogram znázorňuje, že největší počet středoškolsky vzdělaných osob je 

v okresech Brno-město a Ostrava-města. Tento fakt lze vysvětlit tím, že v těchto okresech 

žije nejvíce obyvatel. Dále je vysoký počet obyvatel se středoškolským vzděláním 

v okresech Plzeň-město, Praha-východ, České Budějovice, Semily, Kutná Hora, Chrudim, 

Jeseník, Blansko, Karviná, Frýdek-Místek a Vsetín. Ve zbylých okresech je počet 

středoškolsky vzdělaných obyvatel do 39999, což by mohlo naznačovat spíše 

venkovskému charakteru těchto okresů. 

Zdroj: Vlastní zpracování dle dat ČSÚ (2011) v programu ArcMap 
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Obr. 13 

Počet obyvatel s vysokoškolským vzděláním v jednotlivých okresech ČR v roce 2011 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle dat ČSÚ (2011) v programu ArcMap 

Úplně největší počet vysokoškolsky vzdělaných obyvatel je v okrese Brno-město. Dále 

v okresech Plzeň-město, Praha-západ, Praha-východ, Hradec Králové, České Budějovice, 

Olomouc, Zlín, Ostrava-město, Frýdek-Místek a Karviná. Vyjma posledních dvou 

zmíněných se jedná o krajská města, tudíž se tento výsledek dal očekávat. Ve zbytku 

území České republiky je počet obyvatel s vysokoškolským vzděláním podobný. Nejde 

tedy určit, zda tyto okresy mají spíše městský nebo venkovský charakter. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle dat ČSÚ (2011) v programu ArcMap 
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Obr. 14 

Počet fyzických osob podnikajících v zemědělství v jednotlivých okresech ČR v roce 2011 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle dat ČSÚ (2011) v programu ArcMap 

Nejvíce podnikatelů, resp. fyzických osob podnikajících v zemědělství je v okrese Břeclav. 

Dále v okresech Klatovy, Žďár nad Sázavou, Třebíč, Brno-venkov a Hodonín. Tyto okresy 

mají bezesporu venkovský charakter. Dále pak v oblasti Vysočiny, východních Čech, 

severní Moravy a v okresech Litoměřice a Semily. I o těchto lokalitách lze říci, že mají 

rurální charakter. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle dat ČSÚ (2011) v programu ArcMap 
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Obr. 15 

Počet zaměstnanců v primárním sektoru v jednotlivých okresech ČR v roce 2011 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle dat ČSÚ (2011) v programu ArcMap 

Počet zaměstnanců v primárním sektoru je nejvyšší v okresech Domažlice, Klatovy, 

Strakonice, Prachatice, Jindřichův Hradec, Pelhřimov, Havlíčkův Brod, Žďár nad Sázavou a 

Znojmo. I tyto okresy lze považovat za rurální. Dále je vysoký počet zaměstnanců 

v zemědělství v oblastech východních, středních a jižních Čech a v okresech Louny a 

Jeseník. Zbylé okresy mají městský charakter nebo se jedná o průmyslové oblasti. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle dat ČSÚ (2011) v programu ArcMap 
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Obr. 16 

Podíl zemědělské půdy v jednotlivých okresech ČR v roce 2011 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle dat ČSÚ (2011) v programu ArcMap 

Největší podíl zemědělské půdy, jak je patrné z toho kartogramu, je v okresech Benešov, 

Jindřichův Hradec, Třebíč a Znojmo. Vysoký podíl zemědělské půdy je také v oblasti 

Polabí. Dále je na mapě zřetelný pruh, kde je také vysoký podíl zemědělské půdy, který se 

táhne od západu Čech, konkrétně od Klatov, před Vysočinu až na sever Moravy. Tento 

ukazatel je stěžejní pro určení rurálních oblastí a prolíná se s předchozími dvěma 

ukazateli, u kterých výsledný kartogram vyšel podobně. 

Zdroj: Vlastní zpracování dle dat ČSÚ (2011) v programu ArcMap 
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Obr. 17 

Míra nezaměstnanosti v jednotlivých okresech ČR v roce 2011 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle dat ČSÚ (2011) v programu ArcMap 

Míra nezaměstnanosti je nejvyšší v průmyslových okresech, jako jsou Chomutov, Most, 

Ústí nad Labem, Děčín a Karviná, dále v okresech Znojmo, Hodonín, Bruntál a Jeseník. O 

posledních třech zmíněných lze říci, že mají rurální charakter. 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle dat ČSÚ (2011) v programu ArcMap 
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Obr. 18 

Počet ekonomicky neaktivních obyvatel v jednotlivých okresech ČR v roce 2011 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle dat ČSÚ (2011) v programu ArcMap 

Počet ekonomicky neaktivních obyvatel je nejvyšší v okresech Brno-město a Ostrava-

město, což souvisí s vysokým počtem obyvatel v těchto okresech. Dále je pak vysoký 

počet ekonomicky neaktivních v okresech Plzeň-město, České Budějovice, Olomouc, 

Opava, Karviná, Frýdek-Místek a Zlín, což jsou také lidnaté okresy. Dalšími oblastmi 

s vysokým počtem ekonomicky neaktivních obyvatel jsou severozápadní Čechy, východní 

Čechy a téměř celá Morava a Slezsko. 

Zdroj: Vlastní zpracování dle dat ČSÚ (2011) v programu ArcMap 
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Shromážděná data z Českého statistického úřadu jsem dále použila pro analýzu ve 

statistickém programu STATISTICA. Nejprve jsem vytvořila základní popisné statistiky, 

kterými jsou průměr, minimum, maximum, směrodatnou odchylku a šikmost. Z tabulky je 

patrné, že zkoumaných okresů je 76. U každého ukazatele je již zmiňovaná popisná 

statistika. Hodnoty jsou přepočítané na relativní hodnoty, kvůli různorodosti použitých 

statistických a ekonomických ukazatelů. Tudíž se hodnoty pohybují v intervalu od 0 do 1, 

z téhož důvodu je u všech ukazatelů maximální hodnota 1. 

Tab. 6 

Proměnná 

Popisné statistiky (finální tabulka) 

N platných Průměr Minimum Maximum Sm.odch. Šikmost 

hustota 76 0,099631 0,022550 1,000000 0,138743 4,78382 

0-14 let 76 0,778770 0,709845 1,000000 0,047556 2,47231 

65+ let 76 0,878655 0,708995 1,000000 0,061850 -0,52959 

přistěhovalí 76 0,295457 0,125000 1,000000 0,150080 2,83627 

vystěhovalí 76 0,530702 0,300412 1,000000 0,150754 1,16222 

nezaměstnanost 76 0,562912 0,199221 1,000000 0,159735 0,38838 

rodinné domy 76 0,907500 0,000000 1,000000 0,127176 -5,15115 

obytné domy 76 0,331122 0,124436 1,000000 0,188184 1,51713 

podnikatelé v zemědělsví 76 0,390178 0,083969 1,000000 0,188906 0,84569 

do 199 obyv. 76 0,247559 0,000000 1,000000 0,247915 1,13319 

200-499 obyv. 76 0,496178 0,000000 1,000000 0,282234 -0,11076 

500-999 obyv. 76 0,508348 0,000000 1,000000 0,222964 -0,25007 

1000-2000 obyv. 76 0,507325 0,000000 1,000000 0,254729 0,13922 

zaměstnanci v priméru 76 0,436668 0,057424 1,000000 0,236019 0,27236 

středoškoláci 76 0,717800 0,367567 1,000000 0,158183 -0,34509 

vysokoškoláci 76 0,868889 0,728438 1,000000 0,059097 -0,07246 

ek. neaktivní 76 0,417296 0,221954 1,000000 0,127194 2,20474 

zemědělská půda 76 0,947442 0,872269 1,000000 0,033992 -0,39487 

Zdroj: vlastní zpracování dle dat ČSÚ (2011) v programu STATISTICA 
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Dalšími popisnými statistikami, znázorněnými v tabulce 9, jsou směrodatná chyba 

šikmosti, špičatost a směrodatná chyba špičatosti. Opět každá ze zmíněných statistik 

popisuje každý v použitých ukazatelů. 

Tab. 7 

Proměnná 

Popisné statistiky (finální tabulka) 

Sm.chyba 
Šikmost 

Špičatost Sm.chyba 
Špičatost 

hustota 0,275637 26,13950 0,544804 

0-14 let 0,275637 9,74770 0,544804 

65+ let 0,275637 0,67390 0,544804 

přistěhovalí 0,275637 11,05384 0,544804 

vystěhovalí 0,275637 1,73006 0,544804 

nezaměstnanost 0,275637 0,14269 0,544804 

rodinné domy 0,275637 34,72511 0,544804 

obytné domy 0,275637 1,70372 0,544804 

podnikatelé v zemědělsví 0,275637 0,85584 0,544804 

do 199 obyv. 0,275637 0,41662 0,544804 

200-499 obyv. 0,275637 -1,08499 0,544804 

500-999 obyv. 0,275637 -0,27536 0,544804 

1000-2000 obyv. 0,275637 -0,84406 0,544804 

zaměstnanci v priméru 0,275637 -0,75386 0,544804 

středoškoláci 0,275637 -0,80406 0,544804 

vysokoškoláci 0,275637 -0,44370 0,544804 

ek. neaktivní 0,275637 6,92783 0,544804 

zeměděská půda 0,275637 -0,86533 0,544804 

Zdroj: vlastní zpracování dle dat ČSÚ (2011) v programu STATISTICA 
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Dále jsem v programu STATISTICA provedla shlukovou analýzu, která mi okresy rozdělila 

do 5 shluků a to podle jejich vzájemné největší podobnosti. Na základě předchozích 

výsledků (viz tabulky a mapy) určím, které ze vzniklých shluků mají spíše venkovský nebo 

městský charakter. 

Tab. 8 

Členy shluku číslo 1 (finální tabulka)

a vzdálenosti od přislušného středu shluku

Shluk obsahuje 14 příp.

Vzdálen.

České Budějovice

Trutnov

Břeclav

Hodonín

Jeseník

Olomouc

Šumperk

Uherské Hradiště

Vsetín

Zlín

Bruntál

Frýdek-Místek

Nový Jičín

Opava

0,114753

0,082736

0,176052

0,116877

0,141514

0,074118

0,059550

0,079546

0,075052

0,081827

0,152413

0,095956

0,075331

0,080954

 

Zdroj: vlastní zpracování dle dat ČSÚ (2011) v programu STATISTICA 

Tento shluk okresů bych zhodnotila jako okresy s nejvíce venkovským charakterem. Jedná 

se totiž zejména o oblast Moravy, ponejvíce jižní Moravy a oblasti zvané Haná. Tato oblast 

je charakteristická rozšířeným zemědělstvím. Tento fakt je daný příznivými přírodními 

podmínkami, tj. rozsáhlými nížinami s úrodnou půdou. Dalšími okresy spadajícími do 

tohoto shluku jsou okresy, které se nacházejí v horských oblastech. I o těchto okresech lze 

hovořit jako o převážně venkovských. Posledním, dosud nezmíněných okresem je okres 

Zdroj: vlastní zpracování v programu STATISTICA 
(2014) 
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České Budějovice, který se v tomto shluku nachází nejspíše z důvodu, že se jedná o oblast 

s vysoce rozšířeným rybolovem. 

Tab. 9 

Členy shluku číslo 2 (finální tabulka)

a vzdálenosti od přislušného středu shluku

Shluk obsahuje 18 příp.

Vzdálen.

Beroun

Kladno

Kolín

Mělník

Mladá Boles lav

Nymburk

Praha-východ

Praha-západ

Litoměřice

Louny

Hradec Králové

Náchod

Pardubice

Ústí nad Orlicí

Brno-venkov

Vyškov

Přerov

Kroměříţ

0,114602

0,075351

0,095484

0,102520

0,124348

0,072829

0,209431

0,251996

0,099910

0,105813

0,113569

0,116120

0,098618

0,125470

0,146998

0,115104

0,099667

0,116656

 

Zdroj: vlastní zpracování dle dat ČSÚ (2011) v programu STATISTICA 

Tento shluk představuje okresy v okolí velkých krajských měst. Zejména se jedná o okresy 

Středočeského kraje, tedy v okolí Prahy. Dále se jedná o okresy v okolí Brna, Zlína, Hradce 

Králové a Pardubic. Tyto okresy nemají typicky venkovský charakter. Mají spíše charakter 

suburbálních zón. Jejich poloha je atraktivní z důvodu blízkosti do krajského města. Tudíž 

tyto okresy lze určit jako okresy s oběma charaktery, jak venkovských tak městským. 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování v programu STATISTICA 
(2014) 
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Tab. 10 

Zdroj: vlastní zpracování dle dat ČSÚ (2011) v programu STATISTICA 

 

V tomto shluku jsou okresy značně venkovského charakteru. Jedná se totiž o okresy kraje 

Vysočina a okresy v jižních Čechách. Tyto oblasti jsou spjaté se zemědělstvím a 

rybolovem. Na Vysočině je také vysoký podíl obcí do 199 obyvatel, což také vypovídá o 

rurálním charakteru. Dále se v tomto shluku objevují okresy Kutná Hora, Plzeň-jih a Jičín. 

Ve vybraných ukazatelích se nejvíce podobají ostatním okresům z tohoto shluku, tudíž i o 

těchto okresech lze hovořit jako o spíše venkovských. 

 

Členy shluku číslo 3 (finální tabulka)

a vzdálenosti od přislušného středu shluku

Shluk obsahuje 11 příp.

Vzdálen.

Kutná Hora

Jindřichův Hradec

Strakonice

Tábor

Plzeň-jih

Jičín

Havlíčkův Brod

Jihlava

Pelhřimov

Třebíč

Ţďár nad Sázavou

0,098461

0,088398

0,078460

0,089080

0,118795

0,074840

0,067519

0,097581

0,118669

0,111162

0,103231

 



56 
 

Tab. 11 

Členy shluku číslo 4 (f inální tabulka)

a vzdálenosti od přislušného středu shluku

Shluk obsahuje 15 příp.

Vzdálen.

Plzeň-město

Cheb

Karlovy Vary

Sokolov

Děčín

Chomutov

Most

Teplice

Ústí nad Labem

Česká Lípa

Jablonec nad Nisou

Liberec

Brno-město

Karviná

Ostrava-město

0,220524

0,094128

0,099759

0,105191

0,100093

0,082048

0,124328

0,060152

0,056258

0,118840

0,101778

0,096732

0,262726

0,109625

0,124907

  

Zdroj: vlastní zpracování dle dat ČSÚ (2011) v programu STATISTICA 

Skupinu okresů v tomto shluku označuji jako nejvíce městskou. Jelikož vzniklý shluk 

okresů obsahuje okresy s velkými městy, jako jsou Brno a Plzeň. Okresy z tohoto shluku 

tvoří jakýsi pás táhnoucí se od západu přes severozápad až na samotný sever českého 

území. Tuto oblast České republiky lze považovat za ryze průmyslovou. A to zejména 

z toho důvodu, že zde probíhala a na některých místech stále probíhá těžba různých 

surovin, např. hnědého uhlí nebo kaolinu. V okresech nacházejících se na severu země je 

vysoce rozšířený průmysl textilní a chemický. O žádném venkovském způsobu života 

v těchto oblastech nemůže být tudíž téměř ani řeč. Proto zcela jednoznačně mohu 

konstatovat, že tyto okresy mají zcela městský charakter. 
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Tab. 12 

Členy shluku číslo 5 (finální tabulka)

a vzdálenosti od přislušného středu shluku

Shluk obsahuje 18 příp.

Vzdálen.

Benešov

Příbram

Rakovník

Český Krumlov

Písek

Prachatice

Domaţlice

Klatovy

Plzeň-sever

Rokycany

Tachov

Semily

Rychnov nad Kněţnou

Chrudim

Svitavy

0,078923

0,084031

0,136021

0,139039

0,088051

0,155091

0,116988

0,134959

0,076411

0,115429

0,098698

0,106161

0,078924

0,078904

0,065247

 

Zdroj: vlastní zpracování dle dat ČSÚ (2011) v programu STATISTICA 

Tento vzniklý shluk nemá vyloženě ani venkovský, ani městský charakter. Jelikož se zde 

vyskytují okresy s vysokým podílem zemědělské půdy, jakými jsou například okresy 

Benešov a Klatovy. Dále v okresech Prachatice a Český Krumlov je vysoký počet 

zaměstnanců v primárním sektoru, také se v těchto okresech nachází vysoký počet obcí 

do 2000 obyvatel. Dalo by se tedy tento shluk označit tak, že obsahuje okresy s převážně 

venkovských charakterem.  
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Shluková analýza vychází z podobnosti jednotlivých objektů, jinak řečeno ze vzdáleností 

mezi nimi. V tomto případě se jedná o euklidovské vzdálenosti (A. Lukasová, J. 

Šarmanová, 1985). Následující tabulky zaznamenávají průměry shluků a euklidovské 

vzdálenosti těchto shluků. 

Tab. 13 

Proměnná 

Prům. shluků (finální tabulka) 

Shluk 
čís.1 

Shluk 
čís.2 

Shluk 
čís.3 

Shluk 
čís.4 

Shluk 
čís.5 

hustota 0,077687 0,087414 0,044362 0,241699 0,044302 

0-14 let 0,756107 0,814335 0,758361 0,776857 0,774899 

65+ let 0,875661 0,865667 0,920154 0,862787 0,881834 

přistěhovalí 0,191041 0,423012 0,242163 0,293822 0,283046 

vystěhovalí 0,394474 0,602881 0,481107 0,639232 0,504344 

nezaměstnanost 0,647587 0,483089 0,517124 0,665665 0,519230 

rodinné domy 0,939784 0,955963 0,959368 0,739033 0,942620 

obytné domy 0,277468 0,235642 0,225382 0,658871 0,259826 

podnikatelé v zemědělsví 0,491798 0,406500 0,517002 0,176811 0,395118 

do 199 obyv. 0,055378 0,157408 0,680036 0,049673 0,387800 

200-499 obyv. 0,243680 0,572713 0,754386 0,159330 0,738944 

500-999 obyv. 0,460873 0,634506 0,588283 0,226074 0,605494 

1000-2000 obyv. 0,631398 0,536919 0,364018 0,203087 0,722339 

zaměstnanci v priméru 0,394595 0,348046 0,727561 0,144239 0,623936 

středoškoláci 0,675560 0,857359 0,812484 0,536824 0,704047 

vysokoškoláci 0,852556 0,906824 0,880669 0,839340 0,861082 

ek. neaktivní 0,439095 0,468027 0,386388 0,418745 0,367292 

zemědělská půda 0,964905 0,933041 0,971496 0,920674 0,955869 

Zdroje: vlastní zpracování dle dat ČSÚ (2011) v programu STATISTICA 
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Tab. 14 

 Euklidovské vzdálenosti mezi shluky (finální 
tabulka) Vzdálenosti pod diagonálou 

 Shluk  
číslo 

Vzdálenosti na druhou nad diagonálou 

čís.1 čís.2 čís.3 čís.4 čís.5 

čís.1 0,000000 0,018608 0,050330 0,039638 0,027327 

čís.2 0,136410 0,000000 0,031224 0,053759 0,014638 

čís.3 0,224343 0,176702 0,000000 0,098591 0,014339 

čís.4 0,199092 0,231861 0,313992 0,000000 0,080762 

čís.5 0,165308 0,120989 0,119745 0,284187 0,000000 

Zdroj: vlastní zpracování dle dat ČSÚ (2011) v programu STATISTICA 

3. Závěr a diskuze 

Na závěr bude shrnut celý výzkum, dosažené výsledky a samozřejmě dojde i k diskuzi 

výsledků. Cílem této práce bylo vymezit oblasti popř. regiony České republiky 

s venkovských charakterem. Na základě shromážděných dat ze statistického úřadu jsem 

vytvořila tabulky, kartogramy a následně jsem provedla shlukovou analýzu. Takto 

upravená data pomohla k určení výsledků. K takovému postupu jsem došla po 

prostudování použité literatury. Veškerá použitá literatura rozebraná v kapitole Rozbor 

literatury byla tomuto výzkumu nápomocná. Jelikož byly podobné výzkumy aplikovány 

zejména v zahraničí bylo zajímavé obdobné metody praktikovat na českém území. Avšak 

nejstěžejnější prací byla Typologie venkovského prostoru Česka (Radim Perlín, Silvie 

Kučerová, Zdeněk Kučera, 2010), jelikož zde autoři řešili tématiku blízkou mému tématu a 

na shodném území, tedy České republice. Inspirovala jsem se v použití některých 

statistických ukazatelů a zejména v použití shlukové analýzy. V podstatě veškeré poznatky 

autorů, jejichž literaturu jsem použila, mě dovedly k výsledkům. Nyní výsledky 

zrekapituluji. Oblastí, která je podle mého výzkumu vyhodnocena jako nejvíce venkovská, 

je Morava, zejména jižní část a oblast Hrubého Jeseníku. Dalšími venkovskými oblastmi 

jsou jižní Čechy a oblast Vysočiny. Naopak nejvíce městskými regiony jsou Slezsko, severní 

a severozápadní Čechy. Dalšími městskými okresy jsou okresy, obsahující krajská města a 

okresy v těsné blízkosti těchto měst. Poslední vzniklý shluk okresů jsem nedokázala 

jednoznačně označit za spíše městský nebo venkovský. Jedná se tedy o okresy 

s charakterem jak městským tak venkovským.  Výsledky mého výzkumu pro mě nebyly 
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příliš překvapující, jelikož jsem je přibližně v takové podobě předpokládala. Na základě 

znalostí České republiky, přírodních podmínek a zvyklostí se tento výsledek dal totiž 

předpokládat. Tato práce má význam pro utvoření povědomí o českém venkovu. 

Seznámení se s významem pojmů, týkajících se této problematiky. Tato práce dále 

představuje názory a studie jiných autorů, jež se zabývali též vymezením venkova. Pro 

přesnější diferenciaci venkovských území by bylo třeba dlouhodobějšího výzkumu. Také 

by bylo třeba použít více ukazatelů, které by ještě obsáhleji charakterizovaly území. A 

tudíž by mohlo dojít k poněkud jiné diferenciaci. 

4. Resumé (Summary) 

As a topic of my bachelor thesis I chose Differentiation of rural areas based on the 

index of rurality. My inspiration and pattern for this thesis were expert articles 

especially foreign. I divided the area of Czech Republic into smaller units. Due to 

availability of necessary data I chose Czech districts. From the collected data I created 

tables and cartograms that show the representation of a particular index in particular 

districts. Further on I made a cluster analysis. This analysis divided the districts into 

clusters based on their similarity and their mutual differences. According to the 

results of the cartograms and existing personal knowledge I described and 

characterized the clusters. The characteristic concerns whether the clusters have rural 

or urban character. According to final results I can state that district with the most 

rural character are situated predominantly in Moravia, especially in southern Moravia 

and Jeseníky area. Another region with rural character is Vysočina district and 

southern Bohemia. I expected these results before starting my thesis, so I assume that 

they are reliable. However there can be some distortion or irregularity.  
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