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Odborný seminář Venkov 2011
Aktuální otázky venkova projednávalo počátkem února na Přírodovědecké fakultě
Univerzity Karlovy 70 vědeckých pracovníků a dalších odborníků. Na pracovním
semináři s názvem Venkov 2011 organizátoři představili výzkum regionální
diferenciace venkovských obcí. Pozornost vzbudilo vystoupení zástupce ČSÚ
o odlišnostech, které letošní projekt SLDB přináší pro další zkoumání venkova.
Česká geografická společnost ve
spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy pořádala
již 4. ročník odborného semináře
Venkov 2011. Na programu byly
současné rozvojové problémy českého venkova v kontextu Společné
zemědělské politiky EU i v kontextu Kohezní politiky EU. K tématu
vystoupila v úvodu velvyslankyně ČR při EU Milena Vicenová,
na ni navázala rektorka Jihočeské
univerzity Magdalena Hrabánková. Největší prostor byl věnován
představení hlavních výsledků výzkumu rozvojových priorit podle
typů venkova (přednesl Radim
Perlín z Přírodovědecké fakulty
UK) a diferenciaci rozvojového po-
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tenciálu venkova (za řešitelský tým
výzkumného centra RURAL při
Přírodovědecké fakultě UK výsledky prezentoval Tomáš Havlíček).
Zástupce ČSÚ Petr Dědič na
semináři vystoupil v části věnované představení dalších projektů zaměřených na rozvoj venkova
a jeho jednotlivé aspekty. Na rozdíl
od minulých seminářů, na kterých
byli účastníci semináře seznámeni
s aktivitami regionálních pracovišť ČSÚ v oblasti vymezení venkovského prostoru (Venkov 2009)
a byla prezentována databáze dat
vhodných k hodnocení venkova,
resp. sada 13 publikací Postavení venkova v kraji (Venkov 2010),
tentokrát zástupce ČSÚ informoval přítomnou odbornou veřejnost
o odlišnostech nadcházejícího Sčí-

tání lidu, domů a bytů 2011 oproti
minulým sčítáním.
Ve své prezentaci vysvětlil změnu ve způsobech sběru dat včetně využití registrů i ve způsobu
zpracování výsledků. Upozornil
na to, že na rozdíl od minulých
sčítání, ve kterých se vycházelo
pouze z místa trvalého pobytu respondentů, bude tentokrát tímto
způsobem publikováno jen několik základních ukazatelů a většina
údajů (včetně obydlenosti domů
a bytů) bude sečtena a odvozena
podle místa obvyklého pobytu respondentů. Z odborné diskuse vyplynula potřeba výzkumníků mít
k dispozici podle místa trvalého
pobytu i data o odvětví ekonomické činnosti ekonomicky aktivních
a zaměstnaných osob až do úrovně

obcí (v současném návrhu výstupů SLDB 2011 se tato data zatím
neobjevují). Důvodem je potřeba
mít tyto údaje pro přípravu strategických dokumentů na plánovací
období po roce 2013 včetně Programů rozvoje venkova. Účastníci
semináře považovali prezentované
informace o změnách v nadcházejícím SLDB za přínos pro svou
další práci. Prezentace z jednotlivých vystoupení jsou k dispozici
na internetových stránkách České
geografické společnosti www.geography.cz pod titulkem Seminář
Venkov 2011 – prezentace.
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