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Postup výzkumu 

Předmětem výzkumu jsou nejen analýzy vývoje společenských a přírodních složek prostředí 

(samostatně i ve vzájemném propojení) v různých řádovostních/měřítkových úrovních diferenciace 

území, ale i cílený výzkum procesů a mechanizmů socio-prostorových změn a jejich podmíněností. To 

vytvoří předpoklady pro identifikaci problémů vývoje organizace společnosti (případně jen 

společenských problémů) na lokální, regionální i národní úrovni, a to v evropském, případně i 

globálním kontextu. 

Výzkum je realizován v několika stěžejních konkrétně profilovaných oblastech výzkumu: 

1) Vývoj interakce společnost/člověk–přírodní prostředí 

1a) Hodnocení role vnějších a vnitřních mechanizmů rozhodování o vývoji krajiny a společnosti, 

uplatňování moci (formování politik, elit), role konkurence, koexistence, kooperace a konfliktů vizí 

územních politik (institucionální otázky vývoje socio-prostorových změn) (Jiří Blažek -Jan Kabrda) 

1b) vývoj sociogeografických regionálních systémů a polarizace prostoru, hodnocení vývoje a rozvoje 

měst, sídelních aglomerací, venkova, periferních a marginálních oblastí v kontextu změn 

ekonomických a územních vztahů a vazeb v území (mezi centry, semiperiferiemi, periferiemi a 

marginálními oblastmi, městy a venkovem, rurálním a urbánním prostředím) – (Luděk Sýkora - 

Zdeněk Kučera, Roman Matoušek, Pavlína Netrdová, Petra Špačková) 

1c) hodnocení hnacích/společenských hybných sil dlouhodobých i rychlých změn ve struktuře a 

využívání krajiny a environmentální degradace prostředí, identifikace kritických mechanismů a 

faktorů krajinných změn na různých prostorových úrovních (Jakub Langhmammer - Zdeněk Kučera, 

Jan Kabrda) 

1d) identifikace socioekonomických rizik přírodních katastrof/extrémů (povodně, vichřice aj.), 

modelování faktorů rizika a zranitelnosti prostředí extrémními přírodními procesy, analýza 

ekonomických a demografických dopadů přírodních katastrof, modelování účinnosti preventivních a 

ochranných opatření, analýza role státu, samosprávy a pojišťoven při řešení následků a prevenci 

škod  (Jakub Langhmammer - Jan Kocum) 

1e) identifikace a vyhodnocení impulzů, potenciálů a bariér rozvoje území a územních komunit (např. 

kvality environmentálních podmínek, institucionálního prostředí, lidského a sociálního kapitálu; 

změny modelů hodnotových orientací a kvality života) (Dagmar Dzúrová -Petra Špačková) 

1f) otázky identit, dědictví a územní ochrany v kontextu výzkumu krajiny, krajinných změn, 

institucionalizace a rozvoje regionů, aktivizace územních komunit, analýza procesu formování, 

měnících se rolí a významů (percepce prostředí), jakož i zániku dědictví (degradace 

environmentálního či kulturně-historického potenciálu rozvoje) (Dušan Drbohlav - Zdeněk Kučera, Jan 

Kabrda) 
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2) Proces globalizace a jeho ekonomické a sociální důsledky (lokální 

projevy globálních změn a procesů i lokální utváření globálních změn a 

procesů) 

2a) Dynamika sociálně-geografických a komplexně-geografických systémů (celků) v kontextu 

provázanosti jevů a procesů lokálního, regionálního a globálního měřítka (Jiří Blažek -Josef Novotný) 

2b) regionální rozvoj s důrazem na globální podmíněnosti na straně jedné a využití místních zdrojů na 

straně druhé (regionální inovační systémy, globální produkční sítě)  (Petr Pavlínek-Libor Jelen) 

2c) nerovnoměrný územní rozvoj a sociálně-prostorové nerovnosti jako výsledek ekonomických, 

sociálních, kulturních a politických podmíněností (socio-ekonomické makro a mikroregionální 

disparity, segregace)  (Luděk Sýkora, Petr Pavlínek- Libor Jelen, Roman Matoušek, Pavlína Netrdová) 

2d) transformace sídelního a regionálního systému s důrazem na procesy a lokality kumulace rizik 

ohrožujících udržitelný rozvoj (sídelní a regionální systém, jádra a periferie, suburbanizace, včetně 

měnící se role vertikální geografické polohy a západovýchodního gradientu) (Jiří Blažek- Pavlína 

Netrdová, Petra Špačková) 

3) Vývoj systému reprodukce obyvatelstva a procesu vnitřní i mezinárodní 

migrace 

3a) Analýza a systematické vyhodnocování aktuálních demografických trendů (s důrazem na procesy 

porodnosti a úmrtnosti jako hlavní faktory demografického stárnutí), mezigenerační solidarita v 

podmínkách prohlubujících se strukturálních nerovností (věkových i genderových) a populační 

politika, zkoumání efektivnosti preventivních opatření (zaměřených na zvýšení porodnosti) a 

možnosti využití adaptačních opatření (aktivní stárnutí) (Jitka Rychtaříková - Jiřina Kocourková) 

3b) formování nového reprodukčního modelu z pohledu konceptu životní dráhy, zkoumání souvislostí 

demografických a sociálních nerovností, reakce rodinné politiky s důrazem na eliminaci nerovností 

v životních šancích  (Jitka Rychtaříková - Jiřina Kocourková) 

3c) analýza regionální diferenciace demografické reprodukce na různých řádovostních úrovních 

s využitím víceúrovňového modelování, které umožňuje posoudit vliv kontextuální proměnných na 

odlišnosti mezi regiony (Dagmar Dzúrová -Jiřina Kocourková) 

3d) hodnocení vývoje migračních vztahů, motivací, souvislostí, demografických, sociálních, 

ekonomických, kulturních i politických dopadů migrace, vztahu migrační politiky k sociální a 

populační politice, formování multikulturních společenství a vzniku kulturních konfliktů – (Dušan 

Drbohlav - Petra Špačková) 

3e) výzkum chování člověka/populací, zdraví, životního stylu a kvality života (intraurbánní i 

interurbánní komparativní hodnocení) (Dagmar Dzúrová - Jana Spilková) 

 


