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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA ROZVOJE VENKOVA

2.1 Přístupy a proměny vnímání venkova

Proměňující se přístupy k  využívání venkova a  jeho rozvoji popisuje např. 
Woods (2011) – od vnímání venkova jako zdroje potravin, paliva a dalších 
přírodních surovin v rámci dominujícího kapitalistického způsobu produk-
ce v 19. století po koncept multifunkcionality (viz např. Marsden a Sonnino, 
2008) v rámci produktivismu, podle kterého mohou ve venkovských regio-
nech koexistovat produktivní i  neproduktivní aktivity. Vnímáme-li multi-
funkcionalitu jako ekonomickou strategii, pak by měly být neproduktivní 
přínosy využívány jako zdroj příjmů při jejich prodeji v podobě spotřebová-
vaných komodit (např. cestovního ruchu a rekreace). Koncepty a metodolo-
gie hodnocení a řízení rurálních změn zaznamenaly v posledních desetiletích 
výrazný posun od technologických, manažerských a centralizovaných přístu-
pů ke konstruktivnějším, participačním a decentralizovaným pohledům na 
rozvoj venkova (Ellis a Biggs, 2001). Politiky a strategie rozvoje venkova v po-
sledním desetiletí vycházejí stále více z lokálních specifi k (Ambrosio-Albalá 
a Bastiaensen, 2010). Vnímání venkovského prostoru a přístupy k němu se 
zásadně liší v závislosti na vyspělosti státu. Zcela jiné přístupy a problematiku 
lze sledovat v  rozvojovém světě. Následující text se (s  ohledem na zpraco-
vávané téma venkova České republiky) zaměřuje na problematiku českého 
venkova v širším kontextu EU, resp. vyspělých zemí.

Podle Clokeho (2006, s. 20–21) lze v širším slova smyslu rozlišit tři vý-
znamné teoretické rámce, které ovlivnily konceptualizaci rurality:
1. Funkční koncept, snaha identifi kovat funkční prvky venkovského místa / 

krajiny / společnosti – venkov je zde vnímán jako oblasti:
(a) kterým dominuje extenzivní využívání ploch, zejména zemědělství 

a lesnictví;
(b) v kterých se nacházejí malá sídla nižšího řádu se silnou vazbou mezi 

budovami a extenzivně využívanou krajinou a jsou většinou obyvatel 
vnímána jako sídla venkovská;

(c) v kterých lze způsob života charakterizovat jako soudržnou identitu 
vycházející z respektování environmentálních a behaviorálních kvalit 
života jako součásti extenzivní krajiny.
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2. Politicko-ekonomické koncepty  – vysvětlují vlastnosti a  pozici venko-
va pomocí sociální produkce existence, ve spojení s dynamikou národ-
ní a mezinárodní politické ekonomie – události ve venkovském prostoru 
jsou způsobeny faktory mimo tyto regiony. Dimenzi venkova lze v rámci 
těchto konceptů popsat následujícími charakteristikami:
(a) příjemné prostředí, které bude přitahovat snaživé i nezainteresované 

nezaměstnané;
(b) geografi cká struktura vedoucí k dostupnosti problémů a nákladným 

veřejným službám;
(c) osobitá lokální politická ideologie upřednostňující trh, dobrovolnost 

a soběstačnost před intervencemi veřejného sektoru.
3. Sociální konstrukce, vycházející z  postmoderních a  poststrukturálních 

způsobů myšlení, zejména zkoumání role kultury v  socioprostorových 
charakteristikách.

Některé metody, které vycházejí z předpokladu funkční centrality rura-
lity, vypadají podle Clokeho (2006), jako by reprodukovaly implicitní formy 
dichotomie či kontinua urbánní–rurální. Terluin (2001) cituje ve své dizer-
tační práci Blancovo členění přístupů (z r. 1997) ke konceptualizaci venko-
va do třech skupin: prostorový přístup, teritoriální přístup (více o něm např. 
Ambrosio-Albalá a Bastiaensen, 2010) a sociálně konstruktivistický přístup, 
který se v mnoha ohledech shoduje s výše uvedenými přístupy. Jedním z nej-
významnějších prvků restrukturalizace venkovských oblastí je přechod od 
ekonomiky založené na zemědělské produkci k  ekonomice, která využívá 
venkov jako komoditu. Woods (2011, s. 93–95) dokonce hovoří o konceptu 
komodifi kace. Popisuje, jakým způsobem je venkovská turistika implicitně 
zapojena do komodifi kace venkovské krajiny, kultury a praxe. Jsou vytvářeny 
různé historky či představy o oblasti, které propagují obce i jiná místa na ven-
kově jako určitý druh zboží. Většina autorů popisujících tuto problematiku 
předpokládá, že proces vytváření značky je řízen zvenčí. Floysand a Jakobsen 
(2007) demonstrují na příkladu Norska, že tvůrci (i spotřebiteli) venkova jako 
komodity mohou být i lidé uvnitř regionu.

2.1.1 Venkov v kontextu teorií regionálního rozvoje

Pro popis rozvoje venkova se jako jedna z vhodných jeví skupina teorií označo-
vaná jako „jádro–periferie“, jež je příkladem rozporu v chápání divergenčních 
nebo konvergenčních tendencí (viz podrobněji např. Blažek a Uhlíř, 2011). Mezi 
hlavní teoretiky tohoto typu patří G. Myrdal (Myrdal, 1957), A.  Hirschman 
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(Hirschman, 1958), J. Friedmann (Friedmann, 1967), D. North (North, 1990), 
F. Perroux (Perroux, 1950). Teorie „jádro–periferie“ představují určitou proti-
váhu neoklasickým teoriím regionálního rozvoje. Pojem „jádro–periferie“, tedy 
striktní teoretické oddělení prostoru dle míry koncentrace ekonomických akti-
vit, zavedl Friedmann, který považoval centrální regiony za vysoce autonomní 
územní jednotky se schopností inovace a zachycení hlavních změn a  trendů 
vývoje. Periferní oblasti mají podle názoru Friedmanna přesně opačné cha-
rakteristické vlastnosti, tzn. že klíčové změny v prostoru nejsou schopny plně 
zachytit. Podle Friedmannova poměrně zjednodušeného přístupu představují 
venkovské oblasti spíše periferní regiony, které jsou méně inovativní bez vět-
ších možností dalšího rozvoje (Pělucha, Jakobe, Kouřilová aj., 2012).

Vyjdeme-li z  principů nastavených v  dobách uplatnění teorie nerovno-
měrného rozvoje a  teorie jádro–periferie, můžeme hledat společné znaky 
v prostorovém plánování i dnes (Lněnička, 2010). Vláda České republiky na 
základě usnesení č. 560 ze dne 17. května 2006 vymezila 33 periferních ob-
lastí/regionů, které rozdělila do čtyř kategorií (strukturálně postižené regio-
ny, hospodářsky slabé regiony, venkovské regiony a regiony se soustředěnou 
podporou státu).

Maier a Tödtling (2006) poukazují na skutečnost, že i když se prostoro-
vé rozdíly v terminologii „centrum“ a „periferie“ mění v průběhu času velmi 
pomalu, tak přesto se v současném procesu polarizace ekonomického rozvoje 
otevírají určité nové příležitosti pro ekonomiky jednotlivých zemí a regionů. 
Rychle rostoucí regiony mají tendenci využívat polarizačních procesů zejména 
v posilování oblasti služeb a dodavatelského průmyslu. Na druhé straně, upa-
dající regiony si prostřednictvím racionalizačních opatření vytvářejí prostory, 
které mohou obsadit nové podniky (Pělucha, Jakobe, Kouřilová aj., 2012).

Teorii polarizace doplnil teorií kumulovaných příčin dnes již klasický 
představitel této teorie Myrdal (Myrdal, 1957), který poukazuje v  této sou-
vislosti na problém tzv. „selektivní migrace“, jež negativně ovlivňuje mobilitu 
pracovních sil. Tyto aspekty pak mají následně vliv na strukturu pracovních 
sil v  dané oblasti, kde je např. pro region s  velkým počtem odstěhovaných 
pracovních sil charakteristické přestárlé a  relativně nedostatečně vzdělané 
obyvatelstvo. Částečně tyto souvislosti rovněž naznačuje OECD (2006) v tzv. 
„bludném kruhu upadajících venkovských oblastí“ (viz obr. 2.1). Myrdalova 
teorie kumulativních příčin tak jako jedna z prvních usiluje o multidiscipli-
nární přístup k řešení regionálních disparit a spojuje ekonomické problémy 
v regionech s problémy sociálními.

V  rámci debaty o  ekonomickém rozvoji venkovských oblastí lze vyu-
žít poznatky regionální ekonomie. Teorie popisující vývoj venkova zahrnují 
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abstraktní prostorové ekonomické modely založené na neoklasických před-
pokladech a institucionální perspektivy regionálního ekonomického vývoje, 
v  jejichž rámci jsou regiony zasazeny do komplexní sítě sociálních, kultur-
ních, politických a historických faktorů. Teoriím vysvětlujícím růst regionál-
ních výstupů je však potřeba i přes jejich jednoduchost věnovat trochu větší 
pozornost. Spojení výsledného růstu s  konkurenceschopností regionálních 
odvětví naznačuje, že právě konkurenceschopnost tvoří jádro ekonomických 
vývojových procesů. Lze předpokládat, že se konkurenceschopnost vztahuje 
k regionálním fi rmám a „okolnostem výroby“, tj. všem předpokladům ve spo-
jení s chováním fi rem. Pak jsou pro realizaci ekonomického růstu rozhodující 
fi rmy a jejich schopnost adaptace změn. Regiony jsou součástí širšího systé-
mu, ve kterém jeho rozvoj závisí na „schopnosti produkovat s komparativní 
výhodou zboží a služby, jež jsou poptávány na národní i mezinárodní úrovni“.

Obrázek 2.1: Bludný kruh upadajících venkovských oblastí
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(zdroj: převzato z OECD 2006, s. 32)

Regionální teorie růstu konceptualizují konkurenceschopnost jednotli-
vých odvětví regionu různými způsoby. V neoklasických teoriích je konku-
renceschopnost odvozována z dostupnosti pracovní síly a kapitálu, zatímco 
v  Porterově teorii konkurenční výhody národů hraje roli celá řada faktorů 
(normy, sítě, inovace…). Terluin (2001) dělí regionální ekonomické teorie 
růstu (bez ohledu na specifi ka venkova) na základě konkurenceschopnosti 
fi rem a  výroby vyjádřené produkční funkcí do čtyř skupin (viz také tabul-
ka 2.1):
■ tradiční modely – 50. léta 20. století,
■ čisté aglomerační modely – 60. léta 20. století,
■ modely lokálního prostředí – 70. léta 20. století,
■ teritoriální inovační modely – od 80. let 20. století.
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Další členění teorií regionálního rozvoje podle podoby produkční funkce 
lze nalézt v publikaci Viturka (2007), podrobně teorie regionálního rozvoje 
rozebírají Blažek a Uhlíř (2011) a Blažek (1999), Faltová Leitmanová a kol. 
(2012), Klufová, Friebelová a Klicnarová (2012) či přímo ve vztahu k venkov-
ským oblastem Ševčíková (2010).

Neoklasické modely byly pro své zjednodušující a realitě odporující před-
poklady poměrně brzy opuštěny. V 90. letech 20. století došlo k jejich určité-
mu znovuoživení prostřednictvím neoliberálních teorií (Blažek, 1999). Sku-
pinu neoliberálních modelů regionálního růstu tvoří teorie nové ekonomické 
geografi e (path dependence, teorie endogenního růstu, nová teorie obchodu) 
a nová teorie růstu. Lze v nich identifi kovat znaky jak exogenního, více však 
endogenního přístupu k rozvoji. Neoliberální teorie podle Ševčíkové (Ševčí-
ková, 2010) již pracují s lidskými zdroji jako s významným rozvojovým po-
tenciálem regionu. Iniciativa a participace občanů jsou více spojovány s ven-
kovským prostorem. Výzkumy dokazují (viz např. Majerová, 2003), že aktivity 
typu členství ve spolcích, účasti na společných akcích apod. mají velký vý-
znam právě ve venkovských obcích, u některých ukazatelů míra participace 
roste s klesající velikostí obce.

Tabulka 2.1: Klasifi kace teorií regionálního vývoje (ve vztahu k venkovu)

produkční funkce teorie

tradiční modely Y = f (L, K) neoklasická teorie růstu, keynesiánský přístup: teorie 

exportní základny

čisté aglomerační modely Y = f (AE, L, K) teorie kumulativních příčin, teorie pólů růstu

modely lokálního prostředí Y = f (LM, L, K) modely endogenního růstu, teorie založené na změnách 

v organizaci pracovní síly

teritoriální inovační modely Y = f (LM, L, K) teorie inkubátoru, životní cyklus produktu, teorie 

inovativní rovnováhy, Porterova teorie konkurenční výhody 

národů, Storperova teorie regionu ve smyslu spojení 

neobchodovatelných vztahů

(zdroj: upraveno podle Terluin, 2001)

Pozn.: Y – příjem nebo výstup, L – pracovní síla, K – kapitál, AE – aglomerační efekty jako 
výsledek externích efektů nebo úspor z rozsahu, LM – lokální prostředí zahrnující faktory: 
prostor, lidský kapitál, technologie, sítě, instituce, kulturu a politiky; I – inovace



TEORETICK Á VÝCHODISK A ROZVOJE VENKOVA

25

Terluin (2001) uvádí v rámci teorií nové ekonomické geografi e teorii Mau-
reen Killkenyové popisující souvislosti mezi dopravními náklady a rozvojem 
venkova (Kilkenny, 1998). Tento směr studuje prostorovou koncentraci oby-
vatelstva a ekonomické aktivity v podmínkách zvyšujících se výnosů z rozsa-
hu a monopolistické konkurence. Teorie ukazuje, že venkovské oblasti mohou 
být atraktivní pro průmyslové fi rmy a pracovníky v případě, kdy jsou doprav-
ní náklady průmyslu nízké ve vztahu k dopravním nákladům v zemědělství. 
Killkenyová popisuje rozvoj venkova pomocí ekonomické diverzifi kace, po-
pulačního růstu a prosperity.

Podle Ann Markusenové (Markusen, 2006; Markusen, 2007) předpokládá 
teorie exportní základny, že je celkový regionální růst funkcí externího pro-
deje lokálně vyprodukovaného zboží a služeb. Argumentuje však také tím, že 
i  spotřební základna může sloužit jako hnací mechanismus růstu, zejména 
v malých městech a venkovských oblastech. Lokální investice mohou přimět 
obyvatele k přesměrování jejich výdajů k lokálním nákupům, přitáhnout nové 
obyvatele bez závazků a  turisty a  revitalizovat stárnoucí centra měst. Tento 
přístup nelze redukovat na pouhou substituci importu, snaží se aktivovat la-
tentní poptávku a změnit portfolio lokálně prodávaného zboží a  služeb. Ve 
svých pracích demonstruje na příkladu USA, jak mohou investice do kultury 
podnítit regionální růst.

Vycházíme-li ze skutečnosti, že jsou venkovské regiony obvykle charak-
terizovány nízkou hustotou zalidnění a  sídelním systémem s  malými nebo 
středně velkými městy, zatímco městské oblasti se vyznačují vysokou husto-
tou zalidnění s  velkými městy, lze vycházet z  předpokladu, že právě rozdí-
ly v  hustotě aktérů a  ekonomických aktivit naznačují výhodnější postavení 
městských fi rem z pohledu možností využití aglomeračních úspor (Malecki, 
1997). Nutno však zmínit i probíhající procesy dekoncentrace ekonomických 
aktivit. Přílišná koncentrace aktivit v urbánních regionech a její negativní dů-
sledky vedou fi rmy k lokalizaci jejich aktivit mimo tato území. Jako příklad 
lze uvést probíhající suburbanizační procesy, které se projevují nejen rezi-
denční, ale také komerční suburbanizací. Suburbanizaci v českých podmín-
kách popisují např. Sýkora (2002) či Ouředníček (2001), Ouředníček (2003), 
Ouředníček, Špačková a Novák (2013b). Lze si klást tedy otázku, zda je možné 
a vhodné aplikovat stejné teorie na urbánní i rurální prostory.

Terluin (2001) se zamýšlí nad aplikovatelností výše zmíněných čtyř zá-
kladních skupin teorií ve venkovských oblastech a uvádí, že neoklasické mo-
dely růstu v rurálním prostoru aplikovatelné jsou, protože nevěnují pozornost 
specifi ckým regionům, fi rmám, sektorům, obyvatelstvu a  dalším charakte-
ristikám regionů. V rámci teorií kumulativních příčin jsou městské regiony 
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obvykle popisovány jako zdravé, zatímco venkovské regiony hrají obvykle roli 
regionů zaostávajících. Teorie pólů růstu nerozlišuje mezi těmito dvěma sku-
pinami regionů, ale její aplikace na oba typy regionů velmi pravděpodobně 
povede k různým výstupům, neboť ve venkovských regionech je daleko těžší 
zavádět technické multiplikátory.

V 60. letech minulého století s výrazným keynesiánským diskurzem se do 
popředí dostaly čistě aglomerační modely, mezi něž řadíme teorii pólů růstu 
(Perroux, 1950; Boudeville, 1966). V 50. a 60. letech minulého století získala 
popularitu jako nástroj pro stimulaci ekonomického rozvoje upadajících re-
gionů (Terluin, 2001; Blažek a Uhlíř, 2011). V tomto smyslu skutečně našla 
svůj odraz i v aplikaci ve venkovském prostoru, když představovala jeho prv-
ní teoretické východisko, které se projevilo v tzv. exogenním modelu rozvoje 
venkova (viz také Hlavsa 2010). V 60. a 70. letech byla tato teorie aplikována 
při prosazování tzv. klíčových vesnic (key villages). Vytváření pólů růstu v za-
ostalých a periferních regionech bylo však spojeno s mnoha problémy (Ter-
luin, 2001; Blažek a Uhlíř, 2011).

Modely lokálního prostředí, endogenní růstové modely se vztahují ke 
klastrům malých a středně velkých podniků jak v urbánním, tak i rurálním 
prostředí. Teorie vycházející ze změn v organizaci pracovní síly také nerozli-
šují městské a venkovské prostředí, neboť dynamika systému vychází z push 
a pull fi rem iniciovaných konkrétními lokálními podmínkami. Zdá se, že te-
orie inkubátoru je vhodná pouze pro urbánní regiony, zatímco v rámci teorie 
životního cyklu produktu se fáze inovace vztahuje spíše k urbánním oblastem 
a  fáze zralosti k  regionům venkovským. Inovační prostředí se zaměřuje na 
malé prostorové jednotky s koncentrací vazeb mezi fi rmami, které mohou být 
lokalizovány jak v městském, tak i venkovském prostoru. Venkovské regiony 
nejsou obvykle v  těchto teoriích považovány za zdroj hlavních inovací, ale 
předpokládá se, že inovace přejímají v rámci svých vztahů k urbánnímu pro-
středí. Porterova i Storperova teorie tak mohou být aplikovány i ve venkov-
ském prostředí.

Do skupiny modelů lokálního prostředí lze podle Terluina (2001) zařadit 
i „model kreativní destrukce vývoje komunity“ (creative destruction model 
of community development) – specifi ckou aplikaci těchto modelů pro ven-
kov. Touha obyvatel měst po prožitku ideálu venkova vedla ke vzniku „vesni-
ček prodávajících kulturní dědictví“. S nimi jsou spojeny následné problémy 
nadměrného využívání venkovské idyly v  těchto vesničkách, vedoucí k  její 
destrukci. Mitchell (1998) rozlišuje pět fází vývoje těchto vesniček a naznaču-
je, v jaké fázi je možné destrukci zabránit. V této souvislosti je vhodné připo-
menout komodifi kaci venkova, o které hovoří např. Woods (2011).
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Ze skupiny teritoriálních inovačních modelů zmiňme např. Illerisovu 
induktivní teorii regionálního rozvoje (Illeris, 1993), jež vznikla na základě 
důkladné analýzy populačního růstu regionů NUTS 3 v 18 zemích západní 
Evropy v  70.  letech minulého století. Illeris považuje populační růst za zá-
stupce ekonomického vývoje a předpokládá paralelu v geografi ckém vývoji 
mezi populací a zaměstnaností. Jako geografi cká jednotka pro analýzu slouží 
oblasti dojížďky do zaměstnání. Hospodářský vývoj regionů vysvětluje dvěma 
faktory:
■ strukturou lokální ekonomiky,
■ výkon sektorů v různých regionech je z velké části determinován konkrét-

ními lokálními podmínkami těchto sektorů.

Ve vztahu k  venkovu by neměly být opominuty ani tzv. institucionální 
směry regionálního rozvoje (teorie výrobních okrsků, fl exibilní specializace, 
teorie učících se regionů), jež zdůrazňují význam těch zdrojů pro rozvoj re-
gionu, které jsou vázány přímo na jeho obyvatele (znalosti, instituce, norma-
tivní kultura, schopnost vytváření a spolupráce uvnitř podnikatelských i ob-
čanských sítí). Jde tedy o jednoznačně endogenní přístup, který by mohl být 
pro venkovské oblasti užitečný. Jeho význam spočívá v podpoře malých fi rem, 
jejichž podíl na celkovém počtu fi rem je na venkově vyšší.

2.1.2 Debata o ekonomickém vývoji v rurálních studiích

Debaty o  ekonomickém vývoji venkovských oblastí mají disciplinární cha-
rakter. Jejich součástí jsou nejenom teorie ekonomického růstu venkovských 
regionů, ale také problematika rozvojových politik venkova a  jejich vliv na 
vývoj venkovských oblastí. Zásadně této debatě přispívají rurální geografi e, 
rurální sociologie, ekonomika zemědělství, demografi e, ekologie, venkovské 
plánování a další (Cloke, 1989; Cloke, 2006). V této debatě lze rozlišit tři hlav-
ní přístupy, jež refl ektují víceméně chronologicky měnící se konceptualizaci 
rozvoje venkova (Terluin, 2001; Ševčíková, 2010):
■ exogenní rozvoj,
■ endogenní rozvoj,
■ smíšený exogenní/endogenní rozvoj.

Přístupy mají odlišné dopady na strategie lokálních aktérů i politiky roz-
voje venkova. Kocmánková Menšíková (2011) poukazuje v souvislosti s výše 
zmíněnými přístupy na odlišnou optiku ekonomie a sociologie v konceptech 
rozvoje.
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Podstatou exogenních modelů je skutečnost, že je rozvoj venkova vnímán 
za determinovaný zvenčí a má tendenci být exportován vně regionu. Podsta-
tou těchto modelů je předpoklad, že modernizace vede k rozdělení ekonomic-
kých aktivit mezi město (průmysl, služby) a venkov (zemědělství). Venkov zde 
slouží jako zdroj potravin, kapitálu, pracovní síly a zisků na podporu rozvojo-
vých procesů městských oblastí. Klasická formulace procesu rozvoje venkova 
dominující po druhé světové válce měla formu exogenního modelu (vnější-
ho řízení). Původní funkcí venkova bylo zajišťovat potraviny pro expandující 
města a rozvojové problémy venkovských oblastí byly považovány za okrajo-
vé. Venkovské oblasti byly od hlavních městských center vzdáleny technicky, 
ekonomicky i kulturně. Z tohoto pohledu se politická opatření omezovala na 
kombinaci dotací podporujících zemědělskou produkci, expanzi dopravní 
a technické infrastruktury a povzbuzení pracovní a kapitálové mobility (Pělu-
cha, Viktorová a Bednaříková, 2009). Exogenní modely dominovaly v popisu 
rozvoje venkovských oblastí do 70. let 20. století. V Evropě se politiky rozvoje 
venkova v rámci exogenního vývoje orientovaly na modernizaci zemědělství. 
Na konci 70. let však ztratily svou popularitu, neboť nedokázaly zajistit udrži-
telný rozvoj venkovských oblastí.

Endogenní vývoj je chápán jako vývoj lokální, tvořený převážně lokálními 
impulsy a založený převážně na místních zdrojích. Na rozdíl od exogenních 
modelů mají užitky z  rozvoje tendenci být zachovány v  lokální ekonomice. 
Podle Terluina (2001) souvisí endogenní přístup úzce s modely lokálního pro-
středí (endogenního růstu, průmyslových okrsků), v nichž hraje důležitou roli 
institucionální kontext ekonomických aktivit. Úvod do širších konceptualizací 
endogenního vývoje poskytuje Daskalopoulou, Hassapoyannes a Petrou a kol. 
(1998). V rámci tohoto přístupu byly navrženy dvě specifi cké „rurální“ teorie:
■ teorie komunitou řízeného rozvoje venkova (community-led rural deve-

lopment3) – silně obhajovaná např. v programu LEADER;
■ Brydenova teorie potenciálů imobilních zdrojů pro tvorbu konkurenč-

ních výhod ve venkovských oblastech – vychází převážně ze sociologie. 
Klíčovým prvkem procesu globalizace je zvyšující se mobilita kapitálu, 
kvalifi kované pracovní síly, informací, zboží a služeb. Bryden (1998) ar-
gumentuje tím, že vzhledem k této mobilitě jsou výše zmíněné zdroje do-
sti nestabilní s ohledem na vytváření rozvojových strategií venkovských 
oblastí. Proto navrhl, aby byla konkurenční výhoda venkovských oblastí 
založena na nemobilních zdrojích, jež nejsou otevřeny konkurenci. Na zá-
kladě výsledků projektu, ve kterém analyzoval v 80. letech 50 případových 

3 Více např. v Lee, Árnason, Nightingale a Shucksmith (2005).
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studií, dospěl k závěru, že úspěšné lokální iniciativy byly obvykle vyvolány 
zevnitř a orientovány na mobilizaci lokálních zdrojů podnikání, ekono-
mické diverzifi kace, zavádění nových produktů, zdokonalování doved-
ností a zavádění nových organizačních forem.

Uvažujeme-li aplikace těchto teorií v politikách rozvoje venkova, důraz je 
zde kladen na diverzifi kaci, bottom-up přístup, podporu lokálního podniká-
ní, podporu lokálních iniciativ a podniků, poskytování vhodného vzdělávání 
(Lowe, Murdoch a Ward, 1995, s. 91). Ray (1997, s. 345) hovoří o „bottom-up“ 
či „participačním“ přístupu. Intenzivní interakce, výměna informací a  spo-
lupráce mezi lokálními aktéry představují předpoklady pro úspěch modelu 
endogenního vývoje. Tam, kde nejsou tyto předpoklady splněny, je vhodná 
existence nějaké formy lokální rozvojové agentury, která by fungovala jako 
katalyzátor spolupráce.

První integrované a endogenní rozvojové strategie se objevují na začátku 
70. let 20. století (Jehle, 1998). Pojem integrovaného endogenního rozvoje byl 
po předchozích pokusech výrazněji začleněn do regionální politiky EU tzv. 
Corkskou deklarací z roku 1996. Ústředními body uvedeného přístupu jsou 
zvažování prostoru a území, nezbytnost participace regionálních zájmových 
skupin a rozvoj regionálních rozvojových potenciálů. Jenkins (2000, s. 310) 
hovoří v souvislosti s endogenním přístupem dokonce o kulturní ekonomii 
(viz také Lowe 1998), kde tradice, jež jsou součástí kultur, zejména ty spojené 
se zdroji, hodnotami, návody a dědictvím, spolu se sociální strukturou a vzta-
hovými aspekty kultury představují potenciálně důležité prvky udržitelného 
venkovského rozvoje.

Nutno však také zmínit i kritiky. Podle Ann Margarian (2011) postrádá 
koncept endogenního vývoje teoretické základy a přesnou defi nici. Přístupy, 
které kladou důraz jednostranně na vnitřní potenciály regionu bez explicit-
ního uvažování prostorového prostředí a vnitřní struktury příslušných regi-
onů, jsou příliš zjednodušující. Politiky rozvoje mají být specifi cké pro dané 
místo, ale ne lokální ve smyslu naznačovaném zastánci endogenního vývoje. 
„Non lokální“ může determinovat potenciál pro endogenní růst, zatímco na 
druhé straně může být podpora lokální koordinace z makroekonomického 
pohledu dokonce škodlivá. To částečně vede k populární myšlence lokálního 
vládnutí a  rozšířené subsidiarity. Integrace přístupu do širšího teoretického 
rámce podle ní ukazuje, že je endogenní rozvoj až druhý nejlepší přístup, kte-
rý neosvobodí státní politiky od centrálně koordinovaného přerozdělování 
ani v případě, kdy je cílem tvorba srovnatelných podmínek života. Endogenní 
rozvoj může za určitých podmínek umožnit lokálním aktérům koordinovat 
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jejich rozhodnutí a  přispívat tím k  efektivnímu využívání lokálních fakto-
rů. Obvykle není tato koordinace dostatečná, i  když umožňuje kompenza-
ci základních sil kumulativních příčinných souvislostí, jež tvoří jádro teorií 
„nového růstu“ a „nové ekonomické geografi e“. Transparentnost má být pod-
le autorky zajišťována s ohledem na skutečnost, že mnoho regionů nebude 
schopno realizovat konvergenci svými vlastními prostředky. V jiném případě 
vede neefektivní úsilí o jejich posílení k nebezpečí zakrývání jejich efektivní-
ho opuštění.

Jedním z intenzivně diskutovaných témat je v posledních letech také so-
ciální exkluze/inkluze v programech EU cílených na rozvoj venkova. Shortall 
(2008) při svém studiu participace v  souvislosti se sociální inkluzí/exkluzí 
a sociálním kapitálem dospěla k tomu, že programy rozvoje venkova dezin-
terpretují sociální procesy participace a následně označují jako sociálně vy-
loučené ty skupiny, které ve skutečnosti vyloučené nejsou. To je způsobeno 
částečně vzájemným zaměňováním a matoucím používáním konceptů sociál-
ní inkluze, sociálního kapitálu a občanské angažovanosti, částečně také díky 
předpokladu, že participace je obvyklý postoj. Podrobněji se kritikám endo-
genního rozvoje věnuje také Woods (2011).

Smíšený exogenní a  endogenní rozvoj odmítá polarizaci modelů exo-
genního a endogenního vývoje a navrhuje „přístup analýzy rurálního rozvo-
je, který zdůrazňuje souhru mezi lokálními a externími silami při kontrole 
rozvojových procesů“ (Lowe, Murdoch a  Ward, 1995, s.  87). Tento přístup 
spojuje rozvoj venkova s procesem narůstající globalizace, zejména díky ra-
pidním změnám v  informačních a  komunikačních technologiích. V  tomto 
měnícím se globálním kontextu jsou aktéři venkovských regionů zapojeni jak 
do lokálních sítí, tak i vnějších sítí, ale velikost, směr a intenzita těchto sítí se 
v rámci jednotlivých regionů mění. Rozvoj venkova je zde chápán jako kom-
plexní „předivo sítí“, ve kterých jsou mobilizovány zdroje, a kontrola procesů 
v nich je tvořena souhrou mezi lokálními a externími silami (Lowe, Murdoch 
a Ward, 1995).

Jak na příkladu vývoje venkova v  Almeríi prokázali Galdeano-Gómez, 
Aznar-Sánchez a  Pérez-Mesa (2010), v  literatuře nenajdeme žádný model, 
který by přesně vystihoval hnací síly rozvoje venkova. Místo toho existují 
četné rozvojové strategie vyplývající z  různých kombinací lokálních, regio-
nálních, národních i globálních sil v rámci specifi ckých podmínek. Řada vý-
zkumů odhalila komplexitu evropských venkovských regionů a naznačila, že 
jsou strategie politik rozvoje tvořeny směsicí exogenních i endogenních roz-
vojových prvků (viz např. Terluin 2003), stejně tak jako kombinací hmatatel-
ných i nehmatatelných hodnot (Bryden a Hart, 2004).
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Terluin (2001, s. 68) provedla srovnání debaty ekonomického vývoje v ru-
rálních studiích s debatami o rozvoji venkova v rámci regionální ekonomiky 
a dospěla k názoru, že se rurální studia zabývají ekonomickým vývojem ven-
kova ve větší míře ve spojení s organizačními aspekty venkovské ekonomiky, 
zatímco debaty regionálních ekonomů se zaměřují více na souhru produkč-
ních faktorů kapitálu a pracovní síly, velmi často ve spojení s dalšími faktory. 
Přesto se podle ní v obou debatách projevuje určitá míra překryvu: teorie pólů 
růstu je spojena s  exogenním přístupem a aglomeračními modely, zatímco 
regionální lokalizační faktory vytvářejí pojítko mezi endogenním přístupem 
a  modely lokálního prostředí. Ačkoliv není koncept inovace ve smíšeném 
endogenním/exogenním přístupu explicitně zmíněn, zdá se, že je dynami-
ka ekonomiky odvozována ze vzájemného působení lokálních a externích sil 
a tento přístup může být tedy ve vztahu k teritoriálním inovačním modelům. 
Základní myšlenkou teritoriálního přístupu je, že ve venkovském vládnutí 
hraje klíčovou roli to, co lidé vnímají jako běžná omezení a příležitosti pro 
zlepšení svého života (Ambrosio-Albalá a Bastiaensen, 2010).

2.2 Přístupy k rozvoji venkova v rámci EU

S ohledem na výše diskutované přístupy ke konceptualizaci venkova lze tvr-
dit, že Evropská unie využívá pro ofi ciální stanovení venkovského prostoru 
teritoriální přístup a přinejmenším na úrovni malých administrativních jed-
notek defi nuje venkovský prostor spíše jako reziduální, neurbánní kategorii, 
než aby byl specifi kován pomocí vlastních charakteristik.

Podle konstruktivistického přístupu se v členských státech EU vyskytují 
všechny typy sociálních reprezentací venkova (Terluin, 2001). Hoggart, Buller 
a Black (1995) rozlišují v Evropě čtyři hlavní venkovské tradice, jež se výhrad-
ně nevylučují a ani je nelze označit za všezahrnující:
1. Agrární tradice – venkovské oblasti jsou vnímány jako plochy pro země-

dělskou produkci, rodinné farmy vytvářejí základní kámen národní stabi-
lity a identity a zemědělská problematika má hlavní místo v národní po-
litice. Agrární tradice převažuje v Německu, Dánsku, Irsku, Nizozemsku, 
Belgii a Francii.

2. Naturalistická tradice  – venkovské oblasti jsou vnímány jako prostor 
konzumace krajiny a  přírody, v  porovnání s  životem ve městě je život 
na venkově lepší. Formování amenitních skupin, ochranářských společ-
ností a organizací přírodní historie představují institucionální vyjádření 
tohoto pohledu. Tato tradice dominuje v Británii a  lze ji vysvětlit ranou 
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industrializací. Spolu s agrární tradicí se projevuje dále např. v Nizozem-
sku, Belgii, Francii a Německu.

3. Mediteránní tradice – venkovské oblasti mají malou kulturní či ideologic-
kou hodnotu ve smyslu identity. Prostorová organizace je určena zejména 
městy, přístavy – jako výsledek fyzických podmínek malých pruhů půdy 
vhodných pro ekonomické aktivity a osídlení v horských oblastech. Ven-
kovské oblasti jsou považovány za překážky budování moderní národní 
ekonomiky a asociovány převážně s velkým, zaostalým zemědělským sek-
torem, tvořeným jak velkými vlastníky půdy, tak i malými majiteli, jejichž 
rozloha je tak malá, že stěží uživí rodinu. Tato tradice je typická pro Špa-
nělsko, Portugalsko, Itálii a Řecko.

4. Marginalistická tradice  – spojená s  fyzickým prostředím, jež je vysoce 
hodnoceno pro svou divokost a neporušenost, ale omezuje lidské aktivity. 
Pro tento přístup je charakteristická integrace ochrany přírody se země-
dělskými, lesnickými a rybářskými praktikami. Lze ji sledovat ve Finsku, 
Švédsku, Norsku, Rakousku a Švýcarsku.

V podstatě stejným způsobem hodnotí přístupy k venkovu i Woods (2011).

2.2.1 Základní teoretická východiska koncipování politiky rozvoje 
venkova v EU

V období 2000–2006 byl rozvoj venkova integrální součástí politiky soudrž-
nosti a jeho cílem bylo zvyšovat konkurenceschopnost venkovského prostoru 
a zvyšovat atraktivitu těchto oblastí za účelem stabilizace jejich obyvatelstva, 
přílivu investičního kapitálu a celkového zvýšení jeho výnosnosti. Globalizace 
světového obchodu, požadavky spotřebitelů na kvalitu a rozšíření EU vedly ke 
změnám, jež postihují nejen mezinárodní a vnitrostátní zemědělské trhy, ale 
i lokální ekonomiku ve venkovských oblastech. Podle Tomšíka (2009) došlo 
v 90. letech 20. století vlivem technologického pokroku k prudkému rozvoji 
informačních a komunikačních technologií, což umožnilo rapidní propojo-
vání všech lidských aktivit. Proces globalizace eliminuje stávající hranice, a to 
zejména v oblasti komunikace, při pohybu kapitálu, hranice mizí rovněž i pro 
ekonomické subjekty i spotřebitele. Oblasti, v nichž globalizace eliminuje pů-
vodní bariéry, označuje Ohmae (cit. v  Tomšík, 2009, s.  15) jako 4C (com-
munications, capital, corporations a consumers). Globalizaci také urychluje 
rozvoj internetu.

Evropská unie se ve výše uvedeném období zaměřila na integrovaný roz-
voj venkova a poukázala na skutečnost, že zemědělská a venkovská politika 
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hrají významnou roli v soudržnosti území. To bylo také hlavním důvodem, 
proč reformy Agendy 2000 obsahovaly vedle opatření trhu a požadavků kon-
kurenceschopného evropského zemědělství také zajištění podmínek pro roz-
voj a naplňování potřeb venkova, spolu s požadavky na ochranu a zlepšování 
životního prostředí. Tyto požadavky splňuje nová politika rozvoje venkova, 
tzv. „druhý pilíř“ SZP EU (Pělucha a Bednaříková, 2008; Vošta, 2010).

Reforma způsobů implementace dílčích politik EU vedla k  tomu, že se 
rozvoj venkova stal nově součástí II. pilíře Společné zemědělské politiky 
(spolu s ochranou životního prostředí) a z politiky soudržnosti byl vyčleněn. 
V novém programovacím období 2007–2013 tak byla problematika rozvoje 
venkovských oblastí oddělena od politiky hospodářské a sociální soudržnosti 
EU, tj. ze sekce strukturálních fondů. To má několik konsekvencí. Výhodou 
je jednotné programování a fi nancování venkovských oblastí a zastřešení této 
problematiky pod jednu instituci. Přesto je však podle Pěluchy a Bednaříkové 
(Pělucha a Bednaříková, 2008) vhodné zabývat se potenciální synergií mezi 
oběma nově oddělenými politikami a defi novat skutečné vazby na rozvoj ven-
kovských oblastí.

Při pohledu na nově defi novanou ideu politiky soudržnosti a  SZP EU je 
zřejmé, že se mnohem výrazněji uplatňují prvky teorií skupiny „jádro–peri-
ferie“. Koncepce polarizovaného rozvoje není v  teoriích regionálního rozvoje 
ničím novým. O její rozvoj se zasloužili zejména francouzští regionalisté (po-
drobněji viz např. Blažek a Uhlíř, 2002). V nových podmínkách globalizace se 
musela i EU přizpůsobovat ve svých politikách a jedním z významných kroků 
k řešení negativních dopadů a posilování dopadů pozitivních byl vznik tzv. Lisa-
bonské strategie, jež si v roce 2000 předsevzala poměrně ambiciózní cíl „dohnat 
a předběhnout USA“ v ekonomicko-sociální úrovni i výkonnosti. Strategie byla 
po vstupu nových členských států v  roce 2004 velmi intenzivně diskutována 
a následně přeformulována pro následující období na dva zjednodušené cíle – 
podporu ekonomického růstu a zaměstnanosti (Pělucha a Bednaříková, 2008).

Defi nováním těchto dvou cílů byl dále posílen základ pro oddělené řešení 
politiky rozvoje venkova (místní rozvoj a integrované řešení dílčích problé-
mů, které spadají do kompetence vyšších úrovní veřejné správy) a regionální 
politiky (strategický regionální a nadregionální charakter intervence). Hlavní 
pozornost lze z hlediska teoretického přístupu věnovat postupující polarizaci 
ekonomického růstu na straně jedné (existence ostrůvků ekonomického růs-
tu), na straně druhé poukázat na tzv. Myrdalovy spread eff ects – indukované 
pozitivní efekty z rozvojových center na jejich zázemí a spádové oblasti (Myr-
dal, 1957). Tyto póly rozvoje defi novali Wokoun a kol. (2001) na základě míry 
plnění třech základních funkcí:
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■ rozsahem své produkce převyšují výrobu ostatních fi rem ve svém okolí;
■ mají negociační schopnosti, tj. schopnost vykonávat tlak na své okolí;
■ povahou svých činností jsou předurčeny hrát vedoucí úlohu v ekonomic-

kém regionu.

V rámci SZP EU se zpravidla diskutuje o problematice rozvoje venkova, 
který se v současné době stal nedílnou součástí národohospodářských politik. 
V této souvislosti tudíž vznikají otázky přesného defi nování venkovských ob-
lastí4 a příslušných opatření zaměřených na jejich samotný rozvoj.

Jednou z  možností, jak efektivně podpořit pozitivní efekty rozvoje ma-
lých a středních měst ve vazbě na jejich zázemí a širší dopady i na periferní 
venkovské oblasti, je strategické formování polycentrického vývoje (Pumain, 
1999) v regionech, jež se EU snaží v posledních letech více uplatňovat. Rozvoj 
vyvážené a  polycentrické soustavy měst a  nového partnerství města a  ven-
kova je jedním z hlavních cílů tzv. Územní agendy EU – strategického rám-
ce, v  němž jsou uvedeny priority územního rozvoje Evropy (MMR, 2010). 
Obecně se jedná o určitou změnu v paradigmatu přístupu řešení regionálního 
rozvoje ve smyslu formace prostorových a ekonomických struktur. Zároveň 
je i  výzvou pro model „jádro–periferie“, který se zaměřuje na prostorovou 
dichotomii, v níž kontrastují prosperující a dynamické zóny s geografi cky pe-
riferními a zaostávajícími oblastmi.

Na regionální úrovni lze nalézt několik defi nic polycentrismu. Klasické 
defi nice se opírají o  geomorfologické pojetí polycentrismu, tj. region zahr-
nující více než dvě města, která jsou historicky a  také politicky nezávislá, 
hie rarchické vazby mezi nimi jsou buď slabé, nebo vůbec neexistují, jsou lo-
kalizována blízko sebe a  jejich fungování je v regionu komplementární. Na 
druhou stranu by měl být polycentrismus více postaven na funkčním pojetí 
ekonomických i politických sítí (Shucksmith, Th omson a Roberts, 2005), ne-
boť pouhá prostorová blízkost nemůže být dostatečnou podmínkou pro poly-
centrický urbánní rozvoj s pozitivními dopady na venkovské oblasti v daných 
regionech. I přesto může polycentrický vývoj nabídnout efektivnější přístup 
k harmonizaci celkového potenciálu daného regionu (včetně potenciálu ven-
kovských oblastí prostřednictvím nových vazeb venkov–město). Existuje ně-
kolik příkladů, kdy tento přístup aplikovat nelze. Jedná se zejména o oblas-
ti s  nízkou hustotou zalidnění a  slabou dopravní infrastrukturou. Navíc je 
tento přístup do značné míry závislý na komplexním rozvoji založeném na 

4 Venkovské oblasti v zázemí velkých měst, průměrně rozvinuté venkovské oblasti, peri-
ferní venkovské oblasti.



TEORETICK Á VÝCHODISK A ROZVOJE VENKOVA

35

institucionálních sítích, které se zpravidla hůře vytvářejí v odlehlých venkov-
ských oblastech z  důvodu nedostatečných kapacit pro sdružování (Shucks-
mith, Th omson a Roberts, 2005). Tyto aspekty nejsou ovšem pro Českou re-
publiku relevantní s ohledem na dlouhodobě zakořeněnou sídelní strukturu 
(Pělucha a Bednaříková, 2008).

Česká republika je charakteristická velmi rozdrobenou sídelní strukturou 
s poměrně vysokým počtem malých a  středních měst v  jednotlivých regio-
nech. Na evropské úrovni představuje konkurenceschopné území pouze Pra-
ha. V globální konkurenceschopnosti je naše hlavní město malým územím, 
které spadá do širšího středoevropského polycentrického regionu (Praha, Bra-
tislava, Vídeň). Česká republika má však velký potenciál a možnosti v podpoře 
polycentrického rozvoje malých a středních měst, které jsou často geografi c-
ky velmi blízko sebe. Česká republika je situována v  centrální části Evropy 
s poměrně vysokou průměrnou hustotou zalidnění (cca 130 obyv./km2). Proto 
není v území naší republiky problém „odlehlých“ oblastí tak výrazný, jako je 
tomu např. v Polsku nebo pobaltských státech. Přesto lze konstatovat, že stáva-
jící potenciál pro další polycentrický rozvoj není dostatečně využíván. V rámci 
současné husté sítě malých a středních měst je vhodné stimulovat rozvoj vzá-
jemných vazeb, které budou vyvolávat síťový efekt s pozitivními dopady na 
stabilizaci podmínek rozvoje českého a moravského venkova (Pělucha a Bed-
naříková, 2008).

Ševčíková (2010, s.  50) shrnuje vývoj regionální politiky EU ve vztahu 
k venkovu následujícím způsobem: „Téměř souběžně s počátkem řešení regi-
onálních disparit na evropské úrovni začala být prosazována část regionální 
politiky zaměřená přímo na venkov. Zpočátku byla silně provázána se Spo-
lečnou zemědělskou politikou a měla exogenní charakter, od konce 70. let se 
však začínají prosazovat koncepty integrovaného rurálního rozvoje endogen-
ního charakteru, jež vedly k založení strukturální politiky. Strukturální poli-
tika dominuje rurálnímu rozvoji v 90. letech. Od počátku nového tisíciletí se 
objevují snahy o administrativní zjednodušení politiky zaměřené na venkov. 
Vzniká potřeba rozvoje venkova, včetně nového fi nančního nástroje. To je 
politika a nástroj stojící mimo strukturální politiku, avšak sloužící stejnému 
cíli – dosažení hospodářské, sociální a územní soudržnosti. Politika hospo-
dářské, sociální a dnes i územní soudržnosti se tak rozšiřuje o (vydělenou) 
politiku venkova.“

V této souvislosti lze však také zmínit objevující se kritiky tohoto přístu-
pu s ohledem na stále nedostatečnou podporu nezemědělských aktivit (Pělu-
cha a Bednaříková, 2008; Pělucha, Viktorová a Bednaříková, 2009). Pělucha 
a kol. (2006) podrobně popisují vývoj Společné zemědělské politiky EU, její 
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cíle a důvody pro reformování, specifi ka programovacího období 2007–2013. 
Výrazným rysem novodobé problematiky rozvoje venkova je podle něj také 
to, že existují poměrně značné rozdíly mezi jednotlivými typy venkovských 
oblastí. Nejedná se již o vymezení problému urbanizované oblasti versus ven-
kov. To dokládá i zastavení vylidňování některých oblastí českého a morav-
ského venkova, zejména pak pod tlakem suburbanizačních tendencí v zázemí 
městských center (viz např. Sýkora, 2002; Ouředníček, Špačková a  Novák, 
2013b). V  mezilehlých oblastech však k  vysídlování venkova dochází stále. 
Jedná se zvláště o pohraniční oblasti, oblast Vysočiny a regiony s vyšší mírou 
nezaměstnanosti. Problém selektivní migrace z venkova je mj. i v její samotné 
struktuře, kdy nejvíce odchází mladí lidé do měst. Nezaměstnanost je tak na 
venkově vyšší a postihuje více ženy.

2.2.2 Rozvoj venkova a znalostní ekonomika

V  současné době je v  konceptech regionálního rozvoje věnována výrazná 
pozornost roli inovací. V této souvislosti se často používá pojem „znalostní 
ekonomika“ (viz např. Pělucha, Jakobe, Kouřilová a kol. 2012). Diskutovány 
jsou také inovační systémy, které patří mezi nové přístupy, jež začaly být inten-
zivněji analyzovány teprve v posledních letech na přelomu milénia. Výchozím 
základem pro jejich další analýzu je předpoklad, že jsou různé kombinace fak-
torů důležité ve vazbě na technologické inovace. I když nebyl přístup „systémů 
inovací“ zatím formalizován ani transformován do podoby všeobecně přijí-
mané teorie, byl jeho vývoj ovlivněn různými teoretickými přístupy zabýva-
jícími se inovacemi. Pělucha, Jakobe, Kouřilová aj. (2012) uvádějí dva klíčové 
teoretické rámce, které tvoří základní východiska pro znalostní ekonomiku:
■ teorie endogenních technologických změn,
■ teoretický přístup inovačních systémů.

Jako příklad inovačního systému rozvoje venkova uvádí venkovské klast-
ry. V literatuře je často diskutována jistá znevýhodněnost venkovských oblastí 
z  hlediska jejich rozvoje místní znalostní ekonomiky, neboť pro venkovské 
oblasti jsou typické následující charakteristiky:
■ nižší úroveň vzdělání obyvatel v porovnání s městy,
■ minimální možnosti pro realizaci úspor z rozsahu či aglomeračních úspor,
■ nízké či žádné výdaje na vědu a výzkum.

Přesto však existují příklady relativně úspěšných venkovských klastrů 
(Munnich, Schrok a Cook, 2002).
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Conteh (2012) uvádí, že se inovace vztahují spíše k ekonomickým, sociál-
ním a politickým procesům než jen k vědě a inženýrským aktivitám. Vztahují 
se k novým nebo lepším způsobům „dělání věcí“, jež mají potenciál vytvářet 
či přidávat hodnotu. Posouvají se za produkty a zahrnují zdokonalené proce-
sy a nové formy organizace. Inovace jsou silně spojené s mezinárodní kon-
kurenceschopností a komerčním dynamismem, na kterých závisí udržitelná 
zaměstnanost a bezpečná pracovní místa. Jsou tak považovány za stavební ká-
men ekonomického rozvoje ve znalostní ekonomice či „nové ekonomice (new 
economy)“. Tyto trendy posunu k  nové ekonomice jsou dále urychlovány 
strukturálními a institucionálními změnami, jež přináší fenomén globalizace.

V návaznosti na kritiky endogenního vývoje (Ray, 2001a; Lowe, Murdoch 
a Ward, 1995), kteří uvádějí, že představa lokálních venkovských oblastí usku-
tečňujících socioekonomický rozvoj nezávisle na vnějších vlivech by mohla 
být ideální, avšak není to praktický návrh současné Evropy. Lokality budou 
zařazovat mix exogenních a endogenních sil a místní úroveň musí interagovat 
s úrovněmi mimo lokální. Kritický bod představuje otázka zvýšení kapacit lo-
kálních oblastí k řízení těchto širších procesů, zdrojů a aktivit tak, aby přiná-
šely užitek. Ward (2005) takto charakterizuje „neoendogenní vývoj“ založený 
na řízení a rozvoji lidského kapitálu a jeho intelektuálních hodnot. V české li-
teratuře se rozvojem venkova v souvislosti s lidskými zdroji, inovacemi, trvale 
udržitelným rozvojem, kvalitou života, multilevel governance a diverzifi kací 
zabývají např. Holátová, Krninská a kol. (2012).

Úloze znalostní ekonomiky a  inovačních systémů je v akademické sféře 
věnována značná pozornost (viz např. Tanvig, 2008; Knickel, Brunori, Rand 
a Proost, 2009; Knickel, Tisenkopfs a Peter, 2009; ECORYS, 2010; Leeuwis, 
2013). Znalosti jsou novým palivem pohánějícím ekonomický růst v 21. sto-
letí. Nové myšlenky, inovace a  znalosti umožňují zvýšit produktivitu a  vy-
tvářet nové produkty, nové fi rmy, pracovní místa a  nové příležitosti. Tento 
ekonomický potenciál však zatím využilo pouze omezené množství míst či 
venkovských oblastí (Henderson, 2005). V tomto ohledu má většina venkov-
ských oblastí tedy ještě značné rezervy.


