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Rozvoj

Rozvoj – kvalitativní změna pozice v rámci sledovaných jednotek 

Sociálně ekonomickou pozici definují vnitřní  a vnější podmínky 

Řádovostní pozici determinuje především vnější rozvojové faktory  - poloha, velikost

Vnitřní rozvojové faktory mohou měnit pozici v rámci stejného řádu

Nástroje rozvoje

Top down – státní politiky, politiky EU

Bottom up – formulované místní komunitou na základě místních potřeb

Top down vede k unifikaci, k dosažení standardu k dorovnání neodůvodněných regionálních 
rozdílů 

Bottom up vede k diverzifikaci jednotek, ale ve stejné řádovostní kategorii 



Nástroje rozvoje

Vnitřní: 

Územní plán, strategický plán, 

Lidské zdroje, lidský kapitál, sociální kapitál, identita, 

komunitní plánování, lokální aktivity, společenství,  … měkké faktory

Vnější:

Dotace, investiční pobídky, příchod investora, sdílení dobrých zkušeností, 
………

Faktory rozvoje:  Poloha, velikost 



Vymezení typů podle faktorových skóre
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Rozvojový typ n=45

Sociálně znevýhodněný typ n=27Ohrožený typ n=51

Polohově znevýhodněný typ n=52

Nevyhraněný typ n=31



Typologie
ORP

Rozvojový
Sociálně znevýhodněný
Ohrožený
Polohově znevýhodněný



Typologie
POÚ

Rozvojový
Sociálně znevýhodněný
Ohrožený
Polohově znevýhodněný



Lidský kapitál

• Znalosti, dovednosti, schopnosti a vlastnosti, které zjednodušují 
tvorbu osobních, společenských a ekonomických hodnot a blahobytu 
(OECD)

• Vzdělání je investicí do LK, zvyšuje kvalifikaci, ek. produktivitu, 
konkurenceschopnost a životní úroveň (Becker, 1964)

• Atribut jednotlivců



• Atribut společnosti

• Ne snadno měřitelný

• Různé formy: 

individuální x kolektivní, 

vertikální x horizontální 

bonding x bridging (svazující x přemosťující)

• Sítě sestávající z vazeb různě silných, i slabé vazby jsou významné 
(Granovetter, 1973) 

• Dle charakteru: formální x neformální sítě

Sociální kapitál



Role aktérů

LK – znalost a dovednost, schopnost komunikace vede k identifikaci 
aktérů 

Sociální sítě jasněji identifikují aktéry lokálního rozvoje – to jsou 
představitelé jednotlivých skupin, vůdčí osobnosti v sociálních sítích.

Aktér – aktivní účastník územního rozvoje,  

Je snadné být negativní aktér – nesouhlasit, protestovat, napadat 
rozhodnutí, dokument, 

Je mnohem obtížnější hledat společnou dohodu o budoucím 
uspořádání území, vystupovat jako pozitivní aktér



Problém identifikace aktérů

Ve venkovských obcích je situace přehledná, je jasné, známé a srozumitelné, 
kdo je aktivní, kdo je aktér, to se nemění ani se změnou politického systému.

Kdo je ale aktér ve městě?  A kdo v Praze? 

Velké množství různých aktérů, rozdílné zájmy, rozdílné cíle, mnohem 
obtížnější komunikace , mnohem obtížnější zapojení do řešení aktuálních 
problémů, 

Možnost aktivizace aktérů při řešení konkrétních problémů nebo projektů 
(ÚP, SP), obtíže při udržení komunikace s aktéry i mimo období zvýšení 
aktivizace, tedy při naplňování výsledků SP, ÚP 



Rozvoj obcí

Současně uplatňovat 

• odstraňování starých problémů, zátěží, dorovnání na standardní 
úroveň,

Nutná asistence orgánů státu, podpora v podobě dotací, investičních 
pobídek, podpory zaměstnanosti, zajištění dostupnosti služeb, …..

• Rozvoj obce

Vnitřní impulsy pro rozvoj vaší obce založené na tom, aby se občané v 
obci dobře cítili.

Využití lidského a sociálního kapitálu



Teď se mnou budete polemizovat

Co není rozvoj:

Výstavba rozhleden, výstavba cyklistických stezek, obecně spoléhání na 
cestovní ruch, 

Velké infrastrukturní projekty ve velmi malých obcích 

Kanalizace v obci s rozpočtem 5 mil v ceně 50 mil. 

Dětské hřiště na návsi

Boj za zachování úřadů státní správy



Teď snad budete souhlasit

Co tedy je rozvoj: 

Zlepšení vzhledu návsi, veřejného prostranství 

Budování pocitu identity k obci

Podpora všech spolků a aktivit v obci

Podpora společenského, kulturního života 

Podpora aktivních lidí, podnikání v obci

Každá obec má někde zakopaný svůj poklad – Vykopejte ho



Děkuji za pozornost

RNDr. Radim Perlín, Ph.D.
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