FROM THE SPHERE OF SCIENCE
Agrární perspektivy X  sekce Regionální rozvoj venkova
Ve dnech 18.19. 9. 2001 se konala v prostorách Èeské
zemìdìlské univerzity mezinárodní konference Agrární
perspektivy X  Globalizace a regionalizace. Jedna ze
sekcí, v nich probíhala jednání, se vìnovala regionálnímu rozvoji venkova. Jednání v sekci zahájila doc. PhDr.
Ing. Vìra Majerová, CSc. krátkým pøivítáním zúèastnìných.
První pøíspìvek (M. Loák, ÈZU Praha), se zabýval
chápáním pojmu globalizace, jako sociálního jevu a objasòoval jej pomocí sémantických opozit, nebo globalizaci nelze pochopit samu o sobì. V pøíspìvku si M. Loák kladl otázku: pokud existují sémantická opozita rùzných pojmù, co je opozitem pro globalitu související
s mobilitou a její sociální aktéry? Vudypøítomná, ve
vech pádech skloòovaná globalizace jakoby témìø zastiòovala lokalizaci, která by mohla být chápána jako
opozitum globalizace, ale zároveò bez propojení globalizace a lokalizace není moné globalizaci plnì pochopit.
Globalizaèní turbulentní zmìny sice smìøují ke sjednocování lokalit, zároveò vak mají lokality tendenci se globalizaèním vlivùm vzpírat. V tomto smyslu mluvil M. Loák
o korektivních potenciálech odliujících se lokalit,
v nich existuje lokální identita, která sociální aktéry v té
které lokalitì jak izoluje, tak zároveò ukotvuje  a to
v obrazech svìta jednotlivých aktérù sociálního dìní.
K pøednesenému pøíspìvku, stejnì jako ke vem následujícím, se rozvinula ivá diskuse. K zajímavým mylenkám patøilo srovnání, jak byl chápán horizont døíve 
konèil tam, kam èlovìk dohlédl, a dnes  kdy se stal v podstatì nekonèícím a více globálním.
Oblasti právních norem  veøejnoprávním a soukromoprávním úkonùm regionù byl zasvìcen pøíspìvek J. Bartùkové (ÈZU Praha). J. Bartùková nejprve objasnila
nesnadný vznik regionù. Ji v roce 1993 Ústava ÈR (zákon è. 1/93 Sb.) pøedpokládala vznik vyích územnì samosprávných celkù (VÚSC), které vak byly ustanoveny
a zákonem è. 347/97 Sb. a pojmenovány kraje, úèinnost zákona byla odloena do 1. 1. 2000. Èinnost krajù
byla a do podzimních voleb pouze formální, faktické zahájení èinnosti je spojeno s materiálními obtíemi a legislativními nejasnostmi. Èinnost regionálních orgánù je
toti upravována nejen úkony veøejnoprávními, ale té
úkony soukromoprávními, nebo dle Ústavy ÈR jsou regiony (obce) oznaèovány za veøejnoprávní korporace,
avak obèanský zákoník oznaèuje jednotky územní samosprávy (kraje a obce jsou jejich souèástí) jako osoby
právnické. J. Bartùková se pak pokusila objasnit, jaké
nejasnosti pøi uzavírání právních aktù takovýmto duálním pojímáním regionù vznikají.
Pøíspìvek J. indláøové (MZLU v Brnì) informoval
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jemného vnímání ètyø sousedících støedoevropských
zemí  Èeské republiky, Slovenské republiky, Maïarska
a Rakouska. Mezinárodní srovnávací výzkum mìl celkem
560 respondentù (v kadé ze ètyø zemí 140) a byl zamìøen
na tøi kategorie respondentù, u nich se dá pøedpokládat
budoucí spolupráce na úrovni euroregionu  na komunální politiky, na malé a støední podnikatele a studenty.
J. indláøová zvolila pro své vystoupení odpovìdi respondentù z Brna a respondentù z celého euro-souboru
na dvì otázky tohoto výzkumu  pocity sympatií èi antipatií (èeských) respondentù k sousedním zemím (Slovensku, Maïarsku a Rakousku) a mnoství informací
o mìstských centrech (Brnu, Bratislavì, Budapeti a Vídni) v regionálních a národních masmédiích. V prvém pøípadì zaujala ÈR v celkovém souboru druhé místo za
prvním Rakouskem, v pøípadì druhém (informovanosti
o zkoumaných mìstech) zaujalo Brno a ètvrtou pozici
(co mohlo být èásteènì zpùsobeno tím, e se tak jako
u ostatních zemí nejednalo o hlavní mìsto). Pracovní hypotéza, která pøedpokládala vyí ochotu ke spolupráci
tam, kde se partneøi vzájemnì znají, nebyla potvrzena. Výzkum je teprve v první etapì a výsledky pøedbìné.
Po krátké pøestávce se J. Èmejrek (ÈZU Praha) ve svém
vystoupení zabýval regionálním rozvojem v souvislosti
s demokratickou transformací jako souèástí demokratického vývoje národního státu, její proces vrcholil na pøelomu 19. a 20. století (kdy, jak øekl, vrcholil i anarchismus
 tuto dobu srovnával s dneními problémy, které shledával obdobnými, nebo typy rozhodnutí nejsou demokratickým procesem legitimizované). Regionální rozvoj se
podle J. Èmejrka zpravidla chápe jako záleitost státní
politiky, protoe stát èasto zasahuje do ekonomického
a sociálního vývoje jednotlivých oblastí svého území.
Globalizace chápání státu mírnì posunuje ve smyslu stále ménì dùleitìjí funkce hranic svrchovaného území, èi
tvorby zákonù ne jednotlivými státy, ale na mezinárodní
úrovni. Díky regionálnímu rozvoji je vak moné lépe sledovat lokální zájmy, na jejich úrovni je vyí snaha participovat na politickém rozhodování, co by mohlo být
impulsem k dalí etapì demokratické transformace.
Pøedposlední vystoupení prvního jednacího dne uvedla V. Majerová (ÈZU Praha) citací J. Taubera, který si kladl otázku: Kdo ije na vesnici? Pøíspìvek èerpal ze
závìreèné zprávy Trendy sociálních zmìn v zemìdìlství
a na venkovì a týkal se zamìstnanosti venkovských
obyvatel. V. Majerová uvedla, e zamìstnanost na venkovì byla ovlivnìna zejména zmìnami po roce 1989. Mezi
dùleité ovlivòující faktory patøí udrení si èi nalezení
nového pracovního místa, problémové skupiny obyvatel (starí èi handicapovaní lidé), skupiny sociálnì zne279

výhodnìné (eny s malými dìtmi, osoby profesnì specializované). Tradiènì nejvìtí nezamìstnanost na venkovì je v zemìdìlství, následujícím oborem bylo (pøekvapivì) strojírenství, proto i diskuse se ubírala tímto smìrem.
Jednání prvního dne uzavøela svým pøíspìvkem H. Hudeèková (ÈZU Praha), v nìm informovala o speciální
metodì v sociologickém empirickém výzkumu, studiu ivotních drah, sledující prùnik osobní biografie individua
se spoleèenskou historií. H. Hudeèková vycházela pøedevím ze dvou autorù  P. Bourdieua a J. Kabeleho,
zmiòovanou metodu pak konkrétnì aplikovala pøi sledování soudobé sociální zmìny v zemìdìlství na jihomoravské vesnici. Seznámila posluchaèe s konstrukcí ivotních drah tøí vybraných zemìdìlských aktérù.
Druhý den se reie ujal doc. PhDr. J. Èmejrek, CSc.
Úvodní pøíspìvek pøednesl S. Hubík (MZLU v Brnì),
v nìm pøítomné seznámil s konceptem regionalizace  dle
sociální a kulturní kartografie. Souèasný stav pøi koncipování regionù (pøevánì politicko-administrativnì) není
udritelný a nebude fungovat. Do souèasného stavu po-

liticko-byrokratického koncipování map by se mìl vnést
duch sociální a kulturní kartografie, nebo velmi záleí na
sociálnì kulturních kódech, které politicko-byrokraticky
nebývají vnímány. Zároveò je dùleité snait se paralelnì
postupovat dle sociálního konstruktivismu, a objektivismu. Pak mùe být mapa vnímána jak doslovnì  lidé vìøí
tomu, co zobrazuje, tak metaforicky  zobrazuje to, co lidé
vnímají (její konstruování je skrze ty, kteøí region vnímají
 tedy zdola). Smysl regionalizace pak S. Hubík spatøuje
v co moná nejpøirozenìjím rozdìlení sociálního
a kulturního prostoru.
Závìreèné pøíspìvky L. Bartové a Z. Sojkové ze SPU
v Nitøe byly odbornì statistické. Zatímco L. Bartová statisticky (objektivisticky) vyèíslila chudobu a její vývoj
v souvislosti s globalizací, Z. Sojková zkoumala globalizaèní procesy na ukazateli HDP pomocí dvou koncepcí
podmínìné konvergence  beta a sigma konvergence.
Tyto dva pøíspìvky byly svým zamìøením odliné od
vech pøedcházejících, vichni pøítomní se (opìt) v ivé
diskusi shodli na vzájemném obohacení.
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