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Role měkkých faktorů v rozvoji periferních oblastí (příspěvek na semináři Venkov
2018)
Přírodovědecká fakulta UK - M. Komárek
měkké faktory - lokální rozvoj - venkov - obecní úřad - vnitřní periferie

Souhrn problematiky
Dne 1. února 2018 se na PřF UK Praha konal seminář Venkov 2018 zaměřený na několik témat z problematiky
rozvoje venkova. Ve výzkumu představeném příspěvkem „Role měkkých faktorů v rozvoji periferních
oblastí“ se autor snažil postihnout neformální interakce starostů „jedničkových“ obcí na pomezí
administrativních hranice (hranice kraje, ORP i POÚ). Dále představil také výzkum svého kolegy v oblasti
Bruntálska zaměřený na sociální sítě starostů.
Cíle:

-

ve východních Čechách pochopit podstatu sociálně-ekonomických rozdílů mezi obcemi v území
označovaném za vnitřní periferii
na severní Moravě prokázat význam sociálních sítí aktérů lokálního rozvoje (starostů)

Výzkumné okruhy:

-

kooperace aktérů lokálního rozvoje (starostů) přes hranice obce
kooperace na bázi partnerství (horizontální) nebo lokální diferenciace (vertikální)?
vliv politického smyšlení starostů na charakter vztahů
souvislost charakteristik sociálních sítí a kvality MAS
souvislost míry sociálního kapitálu starostů a kvality MAS

Výzkum byl proveden formou polostrukturovaných rozhovorů v případě východních Čech a formou dotazníků
na severní Moravě.
Závěry výzkumu:

-

V lokálním rozvoji je klíčová role místní veřejné správy (obecních úřadů) - velký počet obecních úřadů
v území a výrazná heterogenita postojů starostů
Administrativní hranice správních celků významně ovlivňují četnost kontaktů (nejvíce krajská hranice,
nezanedbatelně ale také hranice ORP a POÚ)
V neformálních vztazích stále přetrvávají vazby utvořené v období existence střediskové soustavy obcí
Intenzivní neformální vztahy závisí na kvalitě fungování MAS, aktivním zapojení starostů a přirozené
silnější osobnosti se znalostí lokálních specifik
Prokázán vliv politického smýšlení starostů na charakter vztahů
Svazující a přemosťující sociální kapitál je lepší v lépe hodnocené MAS
Vertikální sociální kapitál nemusí být vyšší v lépe hodnocené MAS (ve výzkumu na severní Moravě
více záleželo na vzdělání)

Příloha: http://geography.cz/wp-content/uploads/2018/02/Komárek.pdf

Kontakt na zpracovatele: vlkjos@mmr.cz

tel: 731 628 294

