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CO ZÍSKÁTE STUDIEM A ABSOLVOVÁNÍM TOHOTO PŘEDMĚTU
Studiem tohoto předmětu získáte možnost seznámit se se základními stavebními kameny teoretické i
praktické stránky regionálního rozvoje. Jednotlivá témata umožňují pochopit vývoj, současný stav a hlavní
trendy v rozmístění hospodářství a dalších sociálně ekonomických aktivit člověka (a jejich dopadů) na různé
regionální úrovni. Znalost základních teoretických východisek regionálního rozvoje je nezbytné pro
každého, kdo působí v praktické sféře regionálního rozvoje, ať již v soukromém či veřejném sektoru.
Procesy, probíhající v území, mají značný dopad na rozvoj lokality jako takové, tak i na život jejích obyvatel.
Vztahy (vnitřní i vnější povahy), které se v území vytvářejí, mají též zásadní efekt na tvorbu budoucího
směřování regionu. V průběhu studia bude objasňována problematika teorie regionu, regionálních teorií,
praktické regionální politiky na úrovni ČR i EU, jejích nástrojů atp. Důraz je kladen též na procesy probíhající
v území, související se sídelní strukturou a její proměnou (urbanizace, suburbanizace a další fáze vývoje
měst). Významnou součástí je též problematika strategického regionálního plánování a jeho vztahu
k územnímu plánování.
Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy,
případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací
pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie
(seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem,
můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto
údajů s dalšími studenty.
Výstupem po
absolvování
tohotoVpředmětu
je tedy cenný
dokument ihned dále použitelný
ve vaší firmě
PŘÍKLADY
OBLASTÍ
A TÉMAT,
NICHŽ MŮŽETE
S LEKTOREM/LEKTORKOU
KONZULTOVAT
či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.
 Teorie a koncepce regionu.
 Regionální ekonomické teorie.
 Regionální politika EU a ČR.
 Strategické regionální plánování a územní plánování.
 Metody a techniky využívané při tvorbě strategického plánu rozvoje.
 Vývoj a charakteristika sídelní struktury. Urbanizační a suburbanizační procesy.
 Regionální management a marketing.
 Význam vybraných ekonomických odvětví v rámci regionálního rozvoje.
 Další témata v rámci odborné působnosti lektora, po vzájemné dohodě.

ZPŮSOB ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU
Předmět je zakončen zpracováním seminární práce, v níž student řeší konkrétní téma ze své praxe, týkající
se daného předmětu, případně některé z modelových témat připravených lektorem (viz níže). Seminární
práce je zpracovávána v rozsahu 7-10 stran formátu A4, z toho se musí jednat alespoň o 8 normostran
textu. Seminární práce je lektorem ohodnocena procentuálně, přičemž 50 % a více znamená úspěšné
absolvování daného předmětu.

MODELOVÁ TÉMATA SEMINÁRNÍ PRÁCE

1. Komparace přístupů k řešení regionálních disparit (rozdílů) mezi státy.
2. Praktické dopady suburbanizačních procesů v území. Případová studie.
3. Socioekonomické dopady eventů (akcí) na rozvoj území.
4. Strategické regionální plánování ve vybraném území. Kritika vybraného plánu rozvoje
města/obce/mikroregionu.
5. Hlavní problémy rozvoje měst/obcí/regionů.
6. Komunitní plánování – koncepce, případová studie.
7. Význam a specifika marketingu v rozvoji obcí.
8. Socioekonomická analýza vybraného územního celku (kraj, okres, obec, mikroregion, turistický
region/oblast).
9. Porovnání keynesiánského a neoklasického přístupu k regionálnímu rozvoji a růstu.
10. Regionální politika EU a jejích členských zemí.
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