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      Obsah: 

 Úvod (Majerová) 

1. Venkov 1999, Sociálně-demografická situace, 
regionální disparity (Trnková, Trnka) 

2. Popis terénního šetření (Median, Nešetřilová) 

3. Zaměstnání (Majerová, Nešetřilová) 

4. Rodina a domácnost (Herová) 

5. Příjmy a výdaje domácností (Nešetřilová, Maříková) 

6. Vybavenost domácností (Kocmánková) 

7. Bydlení (Maříková) 

8. Osobní hospodářství (Maříková) 

9. Volný čas (Kudrna) 

10. Příbuzenství a sousedství (Maříková) 

11. Život v obci (Srb, Maříková) 

12. Občanská vybavenost (Maříková) 

13. Restituce (Majerová) 

14. Politický a společenský život (Sládek) 

15. Hodnoty(Maříková) 

16. Shrnutí a závěry (Majerová) 
 
Předkládaná publikace Český venkov 2000 – Základní údaje 
obsahuje nejdůležitější výsledky rozsáhlého reprezentativního 
výzkumu obyvatel venkovských obcí v České republice, 
vycházející z názorů více než dvou tisíc respondentů. 
Dotazníkové šetření bylo rozčleněno do čtrnácti oddílů, které jsou 
podrobněji popsány v této publikaci. V oblasti práce jsme se 
pokusili podchytit nejdůležitější změny související se změnou 
vlastnických vztahů, změnami v možnostech zaměstnání, 
vytváření nových pracovních příležitostí. Dotazy byly směřovány 
i k podnikání na venkově, jeho výhodám, bariérám a úspěšnosti. 
Rozhodli jsme se rezignovat na přesnější zkoumání a vymezování 
podílu zemědělských pracovníků, neboť jejich podíl na venkově 
poklesl. Do výzkumu byli tedy zahrnuti pouze jako jedna z 
profesních sociálních skupin tak, jak se vytvořila při náhodném 
výběru. 
Do dotazníku byly zahrnuty i otázky, u kterých předpokládáme, 
že u nich dojde v blízké budoucnosti k vývoji odlišnému od 
současného stavu. Jsou to například témata týkající se soužití na 
venkově, sousedství, fungování politických a společenských 
organizací. Dá se předpokládat, že tendence změn se budou 
prosazovat i v pořadí hodnot, které jsou v současné době pro 
venkovské obyvatelstvo důležité. 
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Obsah 

Část I. 
1.   Úvod (Věra Majerová) 
2.   Institucionalismus (Božena Kadeřábková, Zlata Nevečeřalová) 
3.   Vhled do instituce vlastnictví – aneb vlastnictví optikou věd  
       sociologických, ekonomických a právních (Lucie Kocmánková) 
4.   Veřejná správa a samospráva, samosprávné orgány obcí –  
obecní úřady  (Gabriela Pavlíková) 
5.   Vzdělávací instituce pro zemědělství a jejich vliv na rozvoj 
venkova (Marie Horalíková) 
6.   Současná úloha zemědělství na venkově - nevýrobní funkce 
(Lucie Vokáčová) 
7.   Instituce a subjekty politického procesu (Jaroslav Čmejrek) 
8.   Reprezentace zemědělských zájmů v politickém systému České 
republiky – ekonomické (profesní) zájmové skupiny (Petr Blažek) 
9.   Třetí sektor jako sociální a společenská instituce (Pavla 
Varvažovská) 
10. Sociokulturní instituce kinematografie jako lokální fenomén  
      v podmínkách českého venkova (Vítězslav Slezáček)  
11. Sociální instituce venkovské ženy (Pavlína Maříková) 
12. Venkov a staří lidé (Irena Herová) 
13. Závěr  (Věra Majerová). 
 
Část II. - Studie regionálního rozvoje Jihočeského kraje 

1.    Úvod  
2.    Cíl a metodika práce 
3.    Deskripce regionu 
3.1 Charakter Jihočeského regionu (Milena Doktorová, Ladislav Rolínek, 
Karel Urbánek) 
3.2 Obyvatelstvo regionu (Dagmar Bednářová, Milena Doktorová, 
Ladislav Rolínek, Karel Urbánek)  
3.3  Bytový fond (Dagmar Bednářová)  
3.4  Zdravotnictví (Radek Toušek, Milena Doktorová, Ladislav Rolínek)  
3.5  Vzdělávací instituce (Radka Vaníčková, Iveta Pouzarová)  
3.6  Kulturní a náboženské instituce (Dagmar Bednářová, Eduard Váňa)  
3.7 Infrastruktura regionu (Drahoš Vaněček, Dalibor Kaláb, Růžena 
Krninská, Milena Doktorová, Eduard Váňa, Radek Toušek)  
3.8  Výroba a podnikání (Ladislav Rolínek, Milena Doktorová)  
3.9  Vnější vztahy (Dagmar Bednářová, Eduard Váňa, Milena Doktorová)  
4.    Závěr (Magdalena Hrabánková)  
 
Publikace Český venkov 2001 - Instituce je uvedena ekonomickým 
pohledem na problematiku institucionalismu a zabezpečením regionální 
politiky v České republice. Navazující kapitola se zaměřuje za veřejnou 
správu a samosprávu, s využitím některých poznatků empirického výzkumu. 
Řízení ve venkovských oblastech vychází z úlohy vzdělávacích institucí pro 
zemědělství s přihlédnutím k současné úloze zemědělství na venkově. 
V současnosti nabývá na významu sledování politického procesu ve 
venkovském prostoru a reprezentace zemědělských zájmů v politickém 
systému, tj. sledování vlivu ekonomických (profesních) zájmových skupin. 
Pozornost je dále věnována nevládním organizacím a dobrovolnictví, jako 
novému institucionálnímu fenoménu současné společnosti.  
V druhé části práce jsou uvedeny popis a analýza ekonomických zdrojů, 
důležitých pro rozvoj regionu (včetně jeho venkovských oblastí), které však 
bez souvislosti s rozvojem lidských zdrojů mohou ztrácet značnou část svého 
významu. Jako modelový příklad byl zvolen kraj Jihočeský. Ekonomické 
zdroje budou konfrontovány s přístupem obyvatel regionu k jejich využití, 
konkrétně k možnosti rozvoje malého podnikání. Tato empirická část je ve 
stadiu terénního šetření a bude přiřazena k výstupům ekonomické analýzy 
v další etapě výzkumného procesu. 
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Obsah 
Část I. – Teorie, definice a základní charakteristiky podnikání 

 

Úvod (Majerová)  
1. Pojetí teorie firmy v některých proudech ekonomické teorie 

(Kadeřábková) 
2. Pojetí nezaměstnanosti v ekonomické teorii (Kadeřábková) 
3. Keynesiánské pojetí pracovní síly (Koštejnová) 
4. Podniky a podnikání v zemědělství a na venkově (Trnková) 
5. Podnikání na venkově (Herová)  
6. Ekocertifikace ubytovacích a stravovacích zařízení venkovského 

cestovního ruchu jako podmínka jeho rozvoje (Hájek) 
7. Neziskové organizace a jejich podpora podnikatelskou sférou 

(Varvažovská) 
8. Malé a střední podnikání v programech českých stran (Čmejrek) 

 
Část II. – Případová studie Jihočeského kraje 

 

1. Případová studie – úvod (Majerová, Pavlíková) 
2. Malé a střední podnikání na venkově (Kocmánková, Marek) 
3. Základní charakteristika malých podniků v Jihočeském kraji 

(Chmelová) 
4. Struktura malého podnikání na českém venkově (Pavlíková) 
5. Výsledky malého podnikání (Majerová) 
6. Problémy malého podnikání (Majerová) 

7.  Podnikatelské klima v obci a okolí, místo podnikatelů ve 
vztahové struktuře obce (Herová) 

8. Hodnotové orientace a životní styl venkovských podnikatelů 
(Maříková) 

9. Závěry (Majerová) 
 

Publikace Český venkov 2002 – Podniky a podnikání se skládá ze 
dvou částí, ve kterých se na podnikání nahlíží ze dvou různých 
hledisek. První část vychází z teoretického pojetí firmy a 
podnikání v některých proudech ekonomických teorií. V dalších 
kapitolách se již zájem soustřeďuje na venkovské oblasti. Jsou 
zde popisovány změny struktury zemědělských podniků a vývoj 
podnikání, zejména po roce 1989. Dále je definováno malé a 
střední podnikání na venkově a vymezeny vzájemné rozdíly. 
Podrobněji je rozpracována část venkovského podnikání 
v cestovním ruchu a problematika podpory neziskových 
organizací podnikatelskou sférou. Závěr teoretické části analyzuje 
programy českých politických stran z hlediska jejich pohledu na 
malé a střední podnikání. 

Druhá část závěrečné zprávy je založena na empirických datech. 
Formou případové studie je analyzován Jihočeský kraj, jako 
celkem typická oblast s předpoklady pro malé a střední podnikání. 
Na reprezentativním vzorku jsou zkoumány názory a postoje 
podnikatelů a jejich podnikatelská úspěšnost. Touto empirickou 
částí sociologického charakteru závěrečná zpráva navazuje na 
studii Český venkov 2001, v níž jsou charakterizovány 
ekonomické předpoklady podnikání v tomto kraji.  
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Obsah 
 

1. Úvod (Majerová)  
2. Český venkov před a po vstupu do EU (Trnková)  
3. Český venkov ze statistického pohledu (Maříková)  
4. Společný evropský venkov po rozšíření EU (Hašová)  
5. Úloha inovací v rozvoji regionů (Kadeřábková)  
6. Český venkov v evropském kontextu z hlediska 

reprezentace zájmů (Čmejrek, Blažek, Kubálek)  
7. Nestátní neziskové organizace před vstupem České 

republiky do EU (Varvažovská)  
8. Výzkumný přístup ke zkoumání evropského venkova 

(Majerová)  
 

9. Sociologický empirický výzkum Současný venkov 
(Maříková)  

10. Typologie venkova (Perlín)  
11. Charakteristika obcí (Maříková, Pavlíková, Chmelová, 

Herová, Kocmánková)  
12. Životní styl na českém venkově (Herová)  
13. Vybavenost domácností (Kocmánková)  
14. Bydlení na českém venkově (Chmelová)  
15. Kvalita života v obci (Maříková)  
16. Činnost samosprávy ve venkovských obcích (Pavlíková)  
17. Lokální identita (Maříková)  
18. Sociální struktura venkova a mobilita jeho obyvatel 

(Tuček)  
 

Předkládaná zpráva o stavu českého venkova se pokouší přinést 
co nejvíce informací o skutečnostech, které by mohly být pro jeho 
rozvoj důležité. Společná Evropa je vizí, která se postupně mění 
v praktické kroky sjednocování rozdílných východisek a 
stanovisek jednotlivých zemí. Naším cílem je v této fázi pokus  
o sebereflexi a identifikaci některých rysů českého venkova. 
Teprve na tomto základě je možno uvažovat, v čem pro nás bude 
společná Evropa přínosem a v čem nikoliv. 
Teoretické kapitoly předkládané zprávy se zaměřují na některé 
souvislosti současného stavu českého venkova a pokouší se z nich 
odvozovat možné situace v prvních letech po vstupu do EU. Snaží 
se porozumět tomu, jak současné předpoklady českého venkova 
korespondují se současným vývojem v EU, hledat paralely a 
důležité informace. 
Část zprávy, založená na sociologickém šetření, vychází ze 
základní teze, že „venkov není jen jeden“. Na základě 
empirických dat je možno usuzovat, jaké typy venkova existují, 
jak výrazně se od sebe liší, co je toho příčinou a jak nepříznivou 
diferenciaci v budoucnu zmírnit. Podrobný popis současné situace 
venkovského obyvatelstva, nahlížený ze dvou úhlů – názorů 
starostů obcí a názorů obyvatel – dává představu o tom, jak české 
vesnice dnes vypadají. Jaká bude jejich budoucnost lze jen 
usuzovat. 
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Předkládaná publikace Sociologické laboratoře je pátou částí 
ediční řady Český venkov. Stejně jako v minulých letech se tedy 
věnuje problematice venkovských oblastí v České republice, které 
pro potřeby našich výzkumů definujeme jako soubor obcí, 
ve kterých žije méně než 2 000 obyvatel. V tomto roce byly 
předmětem našeho výzkumu dvě přesně vymezené věkové 
skupiny obyvatel venkova. 
Teoretické zhodnocení i empirická analýza různých stránek života 
seniorů a mladých lidí na venkově se snaží odpovídat na 
nejčastější otázky: jaké jsou jejich životní a pracovní podmínky, 
jak probíhá soužití a vzájemná spolupráce, jaké představy o své 
budoucnosti mají mladí lidé, do jaké míry svoji budoucnost 
spojují či nespojují s obcí, kde se vesměs narodili a kde dosud 
žili, co od této obce očekávají, jak se podílejí na aktivitách obce, 
jak si pomáhají, jak se snaží ovlivňovat veřejné věci? U starých 
lidí nás především zajímalo, zda a jak jim vyhovuje život 
v malých obcí, do jaké míry jsou soběstační a do jaké míry jsou 
odkázáni na pomoc z vnějšku, do jaké míry jsou malé obce sto 
poskytnout starším lidem vše potřebné k životu, zda a jak fungují 
tradiční sousedské a rodinné vztahy a vazby. 
Výběrové šetření si právě kladlo za cíl tuto mikroúroveň 
zmapovat na dostatečně velkém vzorku populace 
a makroekonomické údaje tak doplnit o data zachycující jednak 
běžný život řady rodin a domácností, jednak postoje a názory 
relevantních skupin venkovského obyvatelstva. 
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Předkládaná závěrečná zpráva se zaměřuje na některé 
aspekty rozvoje venkovské společnosti. Je teoretickou přípravou 
na empirická šetření pracovních a životních podmínek 
venkovského obyvatelstva, a to jak zemědělského tak 
nezemědělského, tedy hledajícího obživu v jiných než 
zemědělských činnostech. Pro příští léta jsou připravovány dva 
výzkumy: v r. 2006 bude dokončeno zpracování reprezentativního 
sociologického výzkumu, který srovnává podmínky a 
předpoklady života české venkovské populace, o rok později bude 
k dispozici komparativní studie dvou zcela rozdílných 
venkovských oblastí – severu a jihu Čech. Budou zkoumány 
některé významné faktory, které podporují či naopak omezují 
rozvoj obou teritoriálně vymezených celků a hledány souvislosti, 
které by dovolovaly určitá zobecnění, případně vysvětlení 
minulého i současného vývoje. 

Tomu odpovídá i členění kapitol této zprávy. Zahrnuje 
jak teoretické poznatky, publikované v nedávných letech a 
vyjadřující snahu o vytvoření konceptů nejzásadnějších změn 
venkovské společnosti, tak deskriptivní kapitoly, charakterizující 
současný venkov z několika různých pohledů. 
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