Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce
z Regionálního rozvoje
pro studenty Ekonomické a regionální geografie
1. Lokalizační teorie. Podnik a jeho prostorové vazby, tvrdé a měkké lokalizační
faktory, nejistota lokalizačního rozhodování.
2. Neoklasický a behaviorální přístup k teorii lokalizace. Odlišnosti lokalizačního
rozhodování velkých a malých firem, externí kontrola regionu, vliv technologie na
lokalizační chování firem.
3. Teorie prostorové struktury. Von Thünenova teorie využití půdy a její
předpoklady. Polohová renta a její vliv na prostorovou strukturu města. Teorie
prostorové struktury města.
4. Proces urbanizace, sídelní struktura a městské systémy. Teorie centrálních míst
a její význam.
5. Vývoj městského regionu (model etapového vývoje města a jeho zázemí):
urbanizace, suburbanizace, desurbanizace a reurbanizace.
6. Vymezení pojmů region a regionální rozvoj. Aktéři a determinanty regionálního
rozvoje.
7. Klasické teorie regionálního růstu: teorie exportní báze a neoklasická teorie.
Možnosti aplikace těchto teorií v regionální politice.
8. Polarizační teorie regionálního rozvoje. Odvětvová a regionální polarizace. Hnací
a hnaná odvětví. Koncepce růstových pólů a os. Model centrum – periferie.
Možnosti použití této teorie v regionální politice.
9. Role inovací a znalostí v regionálním rozvoji. Charakteristika inovačních procesů.
Regionální rozdíly v inovacích. Regionální prostředí a inovace. Regionální
inovační systémy. Klastry.
10. Regionální politika (obecně) – její vymezení, aktéři a cíle. Nástroje regionální
politiky a její členění.
11. Strategie regionální politiky (exogenní strategie, koncepce růstových pólů,
endogenní rozvoj, inovační koncepce).
12. Regionální politika České republiky a její vývoj. Zákon o podpoře regionálního
rozvoje. Cíle, problémové regiony, programové dokumenty.
13. Kohezní politika (regionální politika) Evropské unie. Její cíle, principy,
programové dokumenty. Strukturální fondy, jejich struktura, problémy.

14. Územní plánování. Jeho cíle, úkoly, nástroje, subjekty. Koncept udržitelného
a vyváženého rozvoje území.
15. Zákon o územním plánování a stavebním řádu. Subjekty a účastníci v tvorbě
územně plánovací dokumentace. Proces tvorby územně plánovací dokumentace.
Participace veřejnosti.
16. Strategické plánování rozvoje měst a regionů. Aktéři, postup zpracování,
problémy.
17. Rozvoj venkovských a periferních regionů. Vymezení venkova. Problémy
venkovských regionů a možnosti jejich řešení.
18. Problémy starých průmyslových regionů (např. Mostecko nebo Ostravsko)
a těžbou postižených území a možnosti jejich řešení.
19. Zásady a strategie územního a strategického plánování měst a regionů. Athénská
charta (1933), Nová athénská charta (2003), Lipská charta (2007), Toledská
deklarace (2010), Územní agenda EU 2020.

