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Abstrakt 

Výzkum disparit mezi regiony je realizován jak strategií kvantitativního výzkumu, tak strategií 

kvalitativního zkoumání. Smyslem tohoto metodologicky koncipovaného výzkumného 

projektu WD-57-07-1 Moţnosti řešení disparit mezi vybranými regiony je stanovení 

měřitelných indikátorů a faktorů rozvoje regionů a odhalení zdrojů reálných moţností rozvoje 

z pohledu obyvatel regionu.  
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Abstract 

The research on disparities among regions is realized by both strategy of quantitative 

research and strategy of qualitative research. The sense of this methodologically conceived 

research project WD-57-07-1 Possibilities of solution to disparities among chosen regions is 

definition of measurable indicators and factors of regions´ development and disclosing of 

sources of real development possibilities from the view of the insiders of the region.  
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Úvod 

Vznik a rozvoj regionů probíhal na základě rozdílných historických a ekonomických podmínek. 

Podobně je tomu i v rozvoji jednotlivých oblastí v regionech. Regionální rozvoj lze zkoumat 

z mnoha hledisek a popsat je řadou ukazatelů, a to jak kvantitativního, tak kvalitativního 

charakteru.  

Cílem příspěvku je uvést metodický postup řešení projektu WD-57-07-1 „Moţnosti řešení 

disparit mezi vybranými regiony“, řešeného v letech 2007 aţ 2011 za podpory MMR ČR na 

Fakultě regionálního rozvoje a mezinárodních studií MZLU v Brně. 

Materiál a metodika 

Výsledky projektu jsou směrovány k odhalení disparit v kvalitě ţivota mezi regiony České 

republiky, a to z pohledu přírodních zdrojů, z pohledu sociálních a kulturních zdrojů a 

z pohledu ekonomické výkonnosti regionu. Vzhledem k tomu, ţe disparity mezi regiony jsou 

především důsledkem rozdílné intenzity vyuţití uvedených disponibilních zdrojů regionů, je 
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třeba příčinu disparit hledat zejména uvnitř regionů. Při řešení projektu je ověření 

navrhované metodiky prováděno na vybraných regionech a v rámci nich na vybraných 

mikroregionech, zahrnujících příslušná města a obce. 

K analýze regionálních disparit jsou vyuţívány podklady z Jihomoravského kraje 

z mikroregionu Podluţí, z Moravskoslezského kraje z mikroregionu Poodří, ze 

Severomoravského kraje z mikroregionu Hranicko a z Plzeňského kraje z mikroregionů Běleč 

a Lučina. V Plzeňském kraji jsou současně k analýze vyuţívány i podklady z Místní akční 

skupiny Pošumaví a Místní akční skupiny Český les. 

Výzkum analýzy kvality ţivota ve vybraných regionech z pohledu přírodních zdrojů, sociálních 

a kulturních zdrojů a z pohledu ekonomické výkonnosti regionu se zaměřuje na pouţití 

metod, které umoţní postihnout obecné vývojové trendy rozvoje, které se projevují ve všech 

regionech a dále postihnout faktory, které jsou z hlediska jednotlivých regionů specifické. 

Jedná se jednak o faktory, které představují silnou stránku rozvoje dané oblasti a které je 

třeba udrţovat a posilovat, jednak o faktory, které lze označit jako rizikové z hlediska rozvoje 

dané oblasti. Těmto rizikovým faktorům je potom třeba věnovat maximální pozornost, neboť 

představují ohroţení správného vývoje a ţivotaschopnosti dané oblasti. 

Obecné vývojové trendy rozvoje regionu jsou posuzovány pomocí kvantitativních metod, 

vyuţívajících zejména individuálních či agregovaných indikátorů. K popisu a charakteristice 

dat jsou zvoleny metody deskriptivní statistiky. Zjišťování faktorů ovlivňujících kvalitu ţivota 

v regionech je zaloţeno na vyuţití spíše kvalitativních metod a dotazníků. 

Výsledky a diskuse 

Východiska metodologických přístupů k řešení 

Současná teorie vědy a vědeckého výzkumu rozeznává dvě skupiny paradigmat 

podmiňujících volbu výzkumných strategií, metod a technik. Jednak skupinu zaloţenou 

v metodologických idejích pozitivismu a jeho postupně vzniklých, i oslabených variant; 

jednak skupinu zaloţenou původně v symbolickém interpretativismu a jeho dalších 

variantách, podloţených fenomenologií a hermeneutikou (Bryman, Bell, 2007 nebo Denzin, 

Lincoln, 2005). 

Výzkumný tým zvolil metodologii, která čerpá z obou skupin paradigmat – koncepty první 

paradigmatické skupiny umoţňují kvantitativní výzkum problematiky, tedy měření, koncepty 

druhé paradigmatické skupiny umoţňují kvalitativní výzkum a tedy porozumění interpretacím 

místních reprezentantů objektu výzkumu (mikroregionu, akční skupiny).  

Tento dvojaký metodologický přístup současně zakládá dvě odlišné strategie získávání 

informací, exogenní a endogenní. Otázka exogenního respektive endogenního vytváření 

informací k analýze regionálních jevů je zásadní a jiţ v této fázi nutí výzkumný tým 

k zásadním rozhodnutím. Například zda se mají podílet na tvorbě kritérií klasifikace 

reprezentanti obcí a do jaké míry výzkumný tým. Výzkumníci sice mohou mít o regionálních 

jevech řadu informací či poznatků, z toho ale neplyne, ţe jim rozumějí a ţe je dovedou 

vysvětlit. Endogenní přístup pak znamená opačné riziko – nedorozumění v řadě bodů a tudíţ 

deformovaný obraz regionální problematiky. 
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Proto výzkumný tým opět volí paralelní strategii a ta se promítá do koncipování předmětu 

výzkumu: nemůţe být vymezen pouze zvenčí, výzkumníky a experty, ale také zevnitř – 

reprezentanty objektu výzkumu. 

První skupinu metodologických východisek vyţadujících analytické vyhodnocení a následnou 

volbu tvoří existující výzkumná paradigmata, od nichţ se odvíjejí strategické moţnosti 

výzkumů. Platí totiţ teze, podle níţ jak objekt, tak předmět výzkumu nejsou objektivní 

realitou (to jen jedna z moţností: pozitivistická, případně postpozitivistická), ale jsou 

výsledkem komunikovaných konstrukcí a interpretací  (konstruktivistické paradigma 

výzkumu) anebo obapolně vytvářených informací a poznatků (participativní paradigma 

akčního výzkumu).  

Druhou skupinu metodologických východisek vyţadujících analytické vyhodnocení a 

následnou volbu představují teorie regionálního rozvoje, jeţ jsou rovněţ paradigmaticky 

uspořádány a máme dnes o nich dobrý přehled (Blaţek, Uhlíř, 2002 nebo Pike, Rodríguez-

Pose, Tomaney, 2006). Při volbě metodologií výzkumů od těchto teorií nelze odhlíţet, neboť 

kontextuálně váţí všechny důleţité pojmy, jichţ se ve výzkumu pouţívá. Začíná to jiţ 

samotným pojmem region, který vyjadřuje určité uspořádání sociálního prostoru: jak toto 

uspořádání vzniká, to variuje od teorie k teorii a není tedy moţné pouţívat pojem region „jen 

tak“, volně, bez kontextuální vazby na určitou jasně vymezenou teorii.  

Tímto způsobem, analytickým vyhodnocením metodologických a heuristických konsekvencí 

výzkumných paradigmat na straně jedné a teorií regionálního rozvoje na straně druhé, je 

získání poměrně jasného obraz op tom, co můţe která výzkumná metodologie přinést.  

Metodologické zaloţení výzkumných prací vychází z metod a východisek paradigmat 

konstruktivismu a paradigmatu participativního jako dvou výzkumných přístupů 

nepozitivistického typu. Ukázalo se totiţ jiţ v počátcích koncipování výzkumných prací, ţe 

nelze ignorovat poznání a názory místních obyvatel právě proto, ţe klademe důraz na rozvoj, 

nikoliv jen na růst.  

Konstruktivistický přístup dovoluje identifikovat či rekonstruovat představy místních lidí o 

všech základních jevech (region, zdroje, cíle, rozvoj etc.), které chce výzkum sledovat 

(Hubík, 2006) a takto zajišťuje validitu získaných poznatků vůči endogenním (v angličtině 

indigenous – nikoliv endogenous) cílům a názorovým orientacím. 

Participativní přístup koncipovaný v našem případě jako akční výzkum jde ještě o krok dál 

neţ konstruktivistická metodologie a z místních lidí dělá dočasně rovnocenné partnery, 

podílející se rovným dílem na tvorbě výzkumných poznatků spolu s výzkumníky (Hubík, 

2004), coţ výše zmíněnou validitu poznatků zajišťuje rovněţ. 

Teorie regionálního rozvoje dnes tyto dva paradigmatické výzkumné přístupy řadí mezi 

přístupy typické pro teorie „post-developmentalismu“, coţ jsou teorie, které odůvodněně 

rezignovaly na úsilí o jednoznačné stanovení základních parametrů regionu, regionálního 

rozvoje a souvisejících jevů (Pike, Rodríguez-Pose, Tomaney, 2006). Pod vlivem 

poststrukturalismu a diskursu postmodernismu tyto teorie přitakávají pluralismu jak teorií, 

tak metodologií ve výzkumné práci. Výsledkem je – mimo jiné – právě opuštění 

pozitivistického výzkumného dogmatismu a věnování větší pozornosti místním lidem 

(insiders) a jejich regionálním problémům, coţ jsou problémy, jeţ pozitivistická metodologie 

neřeší.  
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Konkrétní formy nabývají uvedené paradigmatické výzkumné přístupy v koncepci sociální 

kartografie, která je v našem výzkumu regionálních disparit jiţ bezprostředně pouţitelná pro 

tvorbu jak konkrétních výzkumných metod, tak výzkumných technik sběru informací. 

Rozhodovací proces při tvorbě výzkumné metodologie znázorňuje Obr. č. 1. 

Obrázek č. 1: Postup tvorby výzkumné metodologie 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Region je výsledkem buďto speciální kartografie (například politické) anebo sociální 

kartografie (Paulston, Liebman, 1994), jeţ je sociálně ukotvená. Kaţdá kartografie je 

záleţitostí v prvé řadě estetickou v původním slova smyslu – to jest záleţitostí percepce. 

Pozitivistický přístup k objektům kartografie estetickou dimenzi jako kognitivní předpoklad 

nebere v úvahu a povaţuje kartografii za záleţitost určenou především formálně speciálními 

principy expertů.  

Obecným východiskem sociální kartografie je tvrzení, podle něhoţ mapa spíše portrétuje 

vnímání sociálního světa tvůrcem, neţli portrétovaný svět/prostor. Rozhodující pro tvorbu 

mapy je percepce prostoru v určitém sociálním a kulturním kontextu – tedy sociální 

percepce. Prostor, který je mapován, patří k určitému sociálnímu kontextu a aktéři tohoto 

kontextu mají své vlastní „kartografické“ poznatky tomuto prostoru/kontextu odpovídající. 

Jak ukazují Pike a spol. (Pike, Rodríguez-Pose, Tomaney, 2006), při endogenní (indigenous) 

analýze regionálních jevů lze pouţít teze různých teorií regionálního rozvoje. 

Cílem sociální kartografie v našem výzkumu je prostorové uspořádání sociálního a kulturního 

kapitálu na lokální, mikroregionální a regionální úrovni. Metodou identifikace obou druhů 

kapitálu a dalších souvisejících znaků je zde akční výzkum s převládající technikou 

semistandardizovaného rozhovoru vedeného jednoduchým schématem; získané výsledky 

jsou zpracovány faktorovou analýzou. 

Paralelně či komplementárně „mapuje“ výzkumný tým tutéţ problematiku pomocí standardní 

metodologie (post)pozitivistického výzkumného paradigmatu, zaloţené jak na analýze 

„měkkých“ dat získaných dotazníkovým šetřením stejných objektů výzkumu, jako ve výše 

uvedeném případě, tak na analýze „tvrdých“ dat čili statistických zdrojů. Mapu regionálních 

disparit tak vytvářejí jak insiders, tak outsiders, zdrojem jsou jak „tvrdá“, tak „měkká“ data. 

Analýza kvality života v regionech 

Vývoj disparit mezi regiony je posuzován, jak bylo jiţ uvedeno, z pohledu přírodních zdrojů, 

sociálních a kulturních zdrojů a ekonomické výkonnosti regionu.  

Při hodnocení disparit ve vyuţití přírodních zdrojů je posuzován vývoj zejména přírodních 

podmínek, zemědělsky obhospodařované plochy, zalesněných ploch, vodních ploch a zdrojů, 

vyuţití přírodních zdrojů pro turistiku a cestovní ruch, v oblasti ochrany přírodních zdrojů jsou 

posuzovány investice na ochranu ţivotního prostředí, ekonomický přínos z aktivit na ochranu 

ţivotního prostředí, koeficient ekologické stability, produkce komunálních odpadů celkem a 

na 1 obyvatele apod. (Jánský, Ţivělová, Kupčák 2008). 

Indikátory kvality ţivota z pohledu sociálních a kulturních zdrojů posuzují zejména věkovou 

a vzdělanostní strukturu obyvatelstva, občanskou vybavenost, problematiku migrace, 

zaměstnanost a pracovní příleţitosti, vytváření nových pracovních příleţitostí, dopravní 

obsluţnost i úroveň infrastruktury, sociální zabezpečení obyvatel, úroveň zdravotní péče, 

občanskou vybavenost apod. (Ţivělová, Jánský 2008). 

Analýza regionálních disparit v oblasti ekonomické výkonnosti posuzuje stav a strukturu 

podnikatelské sféry, zejména z pohledu zastoupení předmětu činnosti, velikosti podniků 

i základních právních forem podnikání, podnikatelskou aktivitu, tvorbu hrubého domácího 

produktu celkem i na 1 obyvatele regionu v Kč i v PPS, resp. na 1 zaměstnance, hrubou 

přidanou hodnotu celkem i podle hlavních odvětví národního hospodářství a hrubý fixní 

kapitál v regionu celkem i na 1 obyvatele regionu. Pozornost je zaměřena i na rozvoj malého 
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a středního podnikání v průmyslu, stavebnictví, sluţbách a zemědělství, podporu šíření 

inovací, vytváření podnikatelských zón, regionálního marketingu, zpracování regionálních 

rozvojových programů apod. (Ţivělová, Jánský 2007).    

K popisu a charakteristice dat jsou zvoleny metody deskriptivní statistiky. Základní statistické 

charakteristiky určují polohu středu a variabilitu rozdělení dat, rozdělení četností je 

vyjadřováno i graficky. Uţitím popisných charakteristik je získán přehled o velikosti vybraných 

ukazatelů v jednotlivých letech a současně i informace o vyrovnanosti či kolísavosti hodnot 

sledovaných ukazatelů v jednotlivých regionech a subregionech. Na tomto základě je moţno 

definovat skupiny indikátorů, jejichţ vývoj má obdobné tendence a skupiny indikátorů 

specifických pro jednotlivé oblasti. 

Pro popis vývojových tendencí jsou uţity bazické a řetězové indexy a průměrný koeficient 

růstu. Pomocí řetězových indexů jsou sledovány změny ukazatele v jednotlivých letech. 

Průměrný koeficient růstu pak udává, k jaké změně v průměru dochází v jednotlivých letech. 

Jeho pouţití má smysl v řadách monotónních, v řadách s výrazně kolísajícími hodnotami 

indikátorů není jeho pouţití vhodné.  

Pouţity jsou i analýzy časových řad, u nichţ jsou vyuţity jak klasické trendové modely, tak 

modely exponenciálního vyrovnání. Výsledky analýzy časových řad poskytují informace 

o vývojových tendencích jednotlivých indikátorů, o velikosti změn v čase a jejich tempu 

a umoţní další jiţ detailnější posouzení shodných i odlišných vývojových tendencí vývoje 

ukazatelů v jednotlivých regionech i subregionech. 

Pro hodnocení vzájemného působení skupin indikátorů za jednotlivé oblasti kvality ţivota 

regionu či pro všechny indikátory pak jsou vyuţity metody vícerozměrné statistické analýzy. 

Z nich bude vyuţita zejména faktorová analýza a analýza hlavních komponent. Pro 

uspořádání zkoumaných objektů do relativně stejných skupin a určení pořadí objektů 

v těchto skupinách je uţito metod shlukové analýzy.  

Uvedený metodický postup byl dosud ověřován na okresech Jihomoravského kraje na 

výsledcích let 2002 aţ 2006. Získané výsledky potvrzují vhodnost zvolených postupů, neboť 

vedou k odhalení rozdílů mezi regiony ve sledovaných oblastech. Např. při sledování 

vybraných ukazatelů, charakterizujících trh práce, jsou rozdíly ve vývoji vybraných ukazatelů 

patrné z údajů v tabulce 1. 
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Tabulka č. 1: Charakteristika vývoje ukazatelů nezaměstnanosti v letech 

2002 až 2006 

Okres Variační koeficient 
Průměrný koeficient 

růstu 

Průměrné tempo 

přírůstku (úbytku) 

Počet uchazečů o zaměstnání celkem 

Jihomoravský kraj 6,27 0,9647 -3,53 

Blansko 9,34 0,9474 -5,26 

Brno-město 7,31 0,9626 -3,74 

Brno-venkov 7,33 0,9548 -4,52 

Břeclav 5,60 0,9687 -3,13 

Hodonín 5,60 0,9708 -2,92 

Vyškov 11,80 0,9420 -5,80 

Znojmo 3,98 0,9842 -1,58 

Počet uchazečů o 1 volné pracovní místo 

Jihomoravský kraj    

Blansko 40,27 0,7401 -25,99 

Brno-město 49,72 0,7274 -27,26 

Brno-venkov 47,79 0,7227 -27,73 

Břeclav 39,00 0,7268 -27,32 

Hodonín 26,23 0,8330 -16,70 

Vyškov 45,54 0,6481 -35,19 

Znojmo 40,27 0,7127 -28,73 

Zdroj: vlastní výpočty 

Z dendrogramu, uvedeného v obr. 2, je patrné rozdělení sledovaných okresů do obdobně se 

chovajících skupin. Ty tvoří  tři shluky, z nichţ první obsahuje 2, druhý 2 a třetí 3 okresy: (1) 

– Blansko, Brno-venkov, (2) – Brno-město, Vyškov a (3) – Břeclav, Hodonín, Znojmo. 

Obrázek č. 2: Dendrogram z měr registrované nezaměstnanosti a z počtu 

uchazečů o 1 volné pracovní místo v okresech Jihomoravského kraje 2006  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  (1 – Blansko, 2 – Brno-město, 3 – Brno-venkov, 4 – Břeclav, 5 – Hodonín, 6 – Vyškov, 7 – Znojmo) 

Zdroj: vlastní výpočty 
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Rozpracování a další aplikace uvedených matematicko-statistických metod bude předmětem 

výzkumných prací v následujících letech řešení projektu. 

Zjišťování faktorů ovlivňujících kvalitu života v regionech 

V návaznosti na zvolené metodické postupy je zjišťování faktorů ovlivňujících kvalitu ţivota 

ve vybraných regionech prováděno dvěma způsoby.  

První způsob je zaloţen na vyuţití kvalitativních metod, s vyuţitím zejména metody sociální 

kartografie. Zobecnění získaných výsledků pro zkoumaný sociální prostor, ve výzkumném 

projektu pro obce a mikroregiony, však nelze dosáhnout „měkkými“ postupy kvalitativních 

výzkumných strategií. Aby bylo moţno zobecnění provést, je nezbytné postupy kvalitativní 

propojit s kvantitativním zkoumáním. K tomu je zapotřebí provést terénní šetření ve 

vybraných obcích. Cílem je nalézt konkrétní sociální skutečnost, vypovídající o kulturním a 

sociálním kapitálu obcí.   

Hlavní teoretická východiska projektu předpokládají vyuţití metodického postupu, pomocí 

něhoţ je moţno empiricky identifikovat relativně ustálené, aţ institucionalizované typy 

sociálního a kulturního kapitálu v obci nebo v mikroregionu. 

Výsledek zkoumání je buď sdílen významným počtem zkoumaných respondentů v daném 

souboru, potom ho lze povaţovat za součást kolektivního vědomí občanů nebo jde o 

výsledek zkoumání, který není sdílen významným počtem zkoumaných osob. Tento výsledek 

je spíše vázán na vědomí jednotlivce, nikoliv skupiny občanů. 

Ke zjišťování potřebných výsledků je pouţita technika interaktivního výzkumu, jehoţ 

základem je polostandardizovaný rozhovor. Standardizace spočívá ve dvou podmínkách – 

v nutnosti v kaţdém interview pouţít a opakovaně vyčerpat přesně stanovený slovník a 

v nutnosti umístit na připravené škále prvek reprezentující zkoumanou otázku. Pouţití 

slovníku zajišťuje první cíl kaţdého kvalitativního zkoumání, jímţ je porozumění. Pouţití škály 

zajišťuje moţnost měření, které je smyslem kaţdého kvantitativního výzkumu. Pouţití 

slovníku je interaktivní – tazatel stimuluje v komunikativní interakci respondenta k pouţívání 

téhoţ slovníku. Pouţívání škály je plně v rukou tazatele. 

Tazatel musí posoudit, zda a do jaké míry se shoduje s respondentem na identifikaci 

zkoumané otázky a musí v určité fázi umět rozhovor ukončit a rozhodnout, kam na stupnici 

hodnocení umístí odpovědi respondenta. Tato aktivita vyţaduje náročnou přípravu tazatele, 

která se blíţí výcviku. 

Způsob dotazování i hodnocení lze uvést na následujících příkladech.  
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Sociální konstrukce obce (mikroregionu) - příklad: 

Percepce rozvoje obce - míra osobní identifikace s obcí (mikroregionem) 

Na rozvoji obce (mikroregionu) mi 

osobně záleží především z důvodů 

← málo  

velmi → 

1. ekonomických 1 2 3 4 5 6 7 

2. sociálních 1 2 3 4 5 6 7 

3. kulturních 1 2 3 4 5 6 7 

4. morálních 1 2 3 4 5 6 7 

5. tradičních 1 2 3 4 5 6 7 

6. rodinných 1 2 3 4 5 6 7 

Sociální konstrukce přírodního kapitálu - příklad: 

Přírodní kapitál v rozvoji obce (mikroregionu) - nový 

Místní přírodní zdroje mohou přispět ke 

zlepšení ţivota obce  (mikroregionu) 

← málo  

velmi → 

1. Krajina – rekr./turist. Standardní 1 2 3 4 5 6 7 

2. klima – rekr./turist. Standardní 1 2 3 4 5 6 7 

3. Krajina – nová  infrastruktura 1 2 3 4 5 6 7 

4. Krajina – nové naturo/arte fakty 1 2 3 4 5 6 7 

5. alternativní zdroje energie 1 2 3 4 5 6 7 

6. alternativní sídliště 1 2 3 4 5 6 7 

Sociální konstrukce sociálního kapitálu - příklad:  

Sociální kapitál v rozvoji obce (mikroregionu) 

Jaké známosti a kontakty  

přispívají  

k rozvoji obce  (mikroregionu)?  

← málo  

velmi → 

1. 
příbuzenské, na podnikatelské 

subjekty 
1 2 3 4 5 6 7 

2. 
profesní, na podnikatelské 

subjekty 
1 2 3 4 5 6 7 

3. profesní, na politické subjekty 1 2 3 4 5 6 7 

4. 
politické, na podnikatelské 

subjekty 
1 2 3 4 5 6 7 

5. politické, na politické subjekty 1 2 3 4 5 6 7 

6. koncentrované do skupiny/sítě 1 2 3 4 5 6 7 
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Druhý způsob zjišťování faktorů ovlivňujících kvalitu ţivota ve vybraných regionech vyuţívá 

i strukturovaného dotazníku. Cílem kladených otázek je zjistit názory obyvatel i představitelů 

obcí na problémy příslušného regionu. Z tohoto důvodu je dotazník směrován ke dvěma 

skupinám respondentů, a to starostům obcí a obyvatelům obcí, spadajících do vybraných 

mikroregionů, přičemţ u obou skupin respondentů je část otázek zaměřena na zjištění 

názorů na úlohu a poslání mikroregionů a jejich přínos ke kvalitě ţivota v obci. Druhá část 

otázek je zaměřena na kvalitu ţivota v konkrétní obci. V první fázi šetření je do průzkumu 

zahrnuto 70 obcí, z toho 14 obcí v mikroregionu Podluţí, 24 obcí v mikroregionu Hranicko, 16 

obcí v mikroregionu Běleč a 16 obcí v mikroregionu Lučina. 

U starostů obcí, je kromě jiţ uvedených dotazů na poslání a přínos mikroregionu pro jimi 

řízenou obec, zjišťováno i případné zapojení do dalších regionálních svazků, zejména 

euroregionů, případně místních akčních skupin. Posuzována je i úroveň spolupráce 

s krajskými orgány. Pozornost je věnována moţnosti zvýšení kvality ţivota v obci z pohledu 

lepšího vyuţití přírodních zdrojů, zvýšení ochrany ţivotního prostředí, zlepšení občanské a 

technické vybavenosti i moţné zvýšení zaměstnanosti obyvatel obce. 

Náhodně vybraní občané obcí byli osloveni s obdobnými dotazy jako starostové, s cílem zjistit 

i úroveň informovanosti obyvatel o dění v obci, o problémech dané obce i o dalších záměrech 

v rozvoji obce. Dosud bylo osloveno 70 starostů a 259 občanů, výsledky průzkumu jsou 

průběţně vyhodnocovány. 

Závěr 

Současná teorie vědy a vědeckého výzkumu rozeznává dle různých autorů dvě skupiny 

paradigmat podmiňujících volbu výzkumných strategií, metod a technik. Jednak skupinu 

zaloţenou v metodologických idejích pozitivismu a jeho postupně vzniklých, i oslabených 

variant; jednak skupinu zaloţenou původně v symbolickém interpretativismu a jeho dalších 

variantách, podloţených fenomenologií a hermeneutikou. 

Výzkumný tým zvolil metodologii, která čerpá z obou skupin paradigmat – koncepty první 

paradigmatické skupiny umoţňují kvantitativní výzkum problematiky, tedy měření, koncepty 

druhé paradigmatické skupiny umoţňují kvalitativní výzkum a tedy porozumění interpretacím 

místních reprezentantů objektu výzkumu (mikroregionu, akční skupiny).  

Zjišťované faktory ovlivňující kvalitu ţivota ve vybraných mikroregionech budou součástí 

celkového hodnocení kvality ţivota v mikroregionech, které bude zahrnovat i obdobné 

kvantitativní charakteristiky, jaké jsou pouţity k analýze kvality ţivota v krajích. Kvantitativní 

charakteristiky vycházejí z dostupných statistických údajů i vlastního šetření a budou slouţit i 

pro stanovení regionálních disparit. 
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