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Koessan GABIAM, Michal PITOŇÁK  
EKONOMICKÉ, KULTURNÍ A SOCIÁLNÍ FAKTORY V POZADÍ ROZVOJE GAY PODNIKŮ A 
MÍST: SITUACE V EVROPSKÉ UNII 
Vznik gay čtvrtí a s nimi spojených gay podniků na konci 20. století byl objektem zájmu mnoha 
výzkumníků, ale pouze málo z nich – ve srovnání s případovými studiemi v kontextu národním – řešilo 
tuto otázku na úrovni celoevropské. Tato studie se zabývá rozvojem gay podniků a ne-rezidenčních 
míst za použití analýzy hlavních komponent aplikované na datech získaných ze Spartacus International 
Gay Guide 2007. Tento kvantitativní přístup je v oboru převážně kvalitativních geografií sexualit 
poněkud nezvyklý. Díky tomu byly identifikovány gay komodifikace a gay (ne)viditelnosti jako 
nejpravděpodobnější faktory vysvětlující prostorovou diverzitu zkoumaných gay míst. Tyto dva faktory 
jsou analyzovány z hlediska jejich spojitostí, specifik a regionální významnosti. Následně jsou 
hodnoceny interakce v rámci ekonomických, kulturních a sociálních faktorů působících při rozvoji gay 
podniků a gay ne-rezidenčních míst napříč Evropou. 
 
 
Jaroslav MARYÁŠ, Josef KUNC, Petr TONEV, Zdeněk SZCZYRBA 
SPÁDOVOST ZA OBCHODEM A SLUŽBAMI V ZÁZEMÍ BRNA: SROVNÁNÍ OBDOBÍ 
SOCIALISMU A SOUČASNOSTI 
Dojížďka za obchodem a službami představuje významný aspekt obslužné funkce sídel a lze ji 
považovat za jeden ze základních regionotvorných procesů. Jedná se o pohyb nepravidelný, jehož 
analýzy jsou vázány na datovou základnu, která je z oficiálních zdrojů nedostupná. Příspěvek 
představuje vybrané výsledky šetření spádovosti obyvatel za obchodem a službami na příkladu 
obslužných procesů v zázemí města Brna. Výsledky šetření mají jak časovou dimenzi v jednom 
modelovém prostoru (srovnání výsledků z konce 70. let s aktuálními), tak nabízejí možnost srovnání 
odlišných metodických přístupů (odpovědi reprezentantů obcí a odpovědi místních obyvatel). Je tedy 
možné sledovat vybrané změny nákupních možností, resp. spádovosti za obchodem službami v 
horizontu zhruba tří desetiletí. 
 
 
Michal DRUGA, Vladimír FALŤAN 
VLIV ENVIRONMENTÁLNÍCH PODMÍNEK NA STRUKTURU KRAJINNÉHO POKRYVU A JEJÍ 
DLOUHODOBÉ ZMĚNY: PŘÍPADOVÁ STUDIE OBCÍ MALACHOV A PODKONICE NA 
SLOVENSKU 
Předkládaná studie hodnotí vliv environmentálních podmínek na dlouhodobé změny krajinného 
pokryvu ve dvou horských obcích na středním Slovensku, a to s využitím krabicových grafů, 
jednoduché logistické regrese a generalizovaných lineárních modelů (GLM). S využitím klasifikace 
CORINE Land Cover je analyzován krajinný pokryv na historických katastrálních mapách a leteckých 
snímcích v pěti historických horizontech od r. 1860 do současnosti. Hypotéza, že větší sklon, 
nadmořská výška a vzdálenost k sídlům je příčinou menší intenzity využívání krajiny byla do značné 
míry potvrzena, avšak k významným faktorům patřilo i geologické podloží. Modely nejlépe 
vysvětlitelnou třídou krajinného pokryvu byli lesy; lokalizace orné půdy a travních porostů byla v 
některých zkoumaných obdobích rovněž značně ovlivněna zkoumanými podmínkami, zatímco 
lesokřoviny na nich byly prakticky nezávislé. Velikosti ploch změn krajinného pokryvu byli pomocí GLM 
relativně méně vysvětlitelné. 
 
 
Petr KLADIVO, Pavel NOVÁČEK, Jan MACHÁČEK, Jiří TEICHMANN 
INDEX STAVU BUDOUCNOSTI PRO ČESKOU REPUBLIKU 
Článek se věnuje hodnocení potenciálu rozvoje České republiky pomocí indexu stavu budoucnosti 
(SOFI). Tento index, používaný v současnosti na celém světě, je jediným, který se zaměřuje nejen na 
současnost (na rozdíl od indexu lidského rozvoje a dalších), ale také na budoucí vývoj příležitostí a 
hrozeb. Příspěvek prezentuje výpočet dílčích indexů zaměřených na ekonomické, demografické, 
sociální a environmentální faktory, kde výběr ukazatelů, které vstupují do výpočtů, včetně jejich váhy, 
je výsledkem dotazníkového průzkumu mezi odborníky, kteří se věnují otázkám regionálního rozvoje a 
jeho dlouhodobé udržitelnosti. 
 



 
Miloslav ŠERÝ 
IDENTIFIKACE OBYVATEL SE SVÝM REGIONEM A KONTINUITA SOCIO-HISTORICKÉHO 
VÝVOJE 
Příspěvek se zabývá komparací regionální identity obyvatel v typologicky rozdílných regionech, lišících 
se zejména v kontinuitě socio-historického vývoje, a to na příkladu dvou modelových území. Důležitou 
dimenzí konceptu regionální identity obyvatel je fenomén identifikace obyvatel se svým regionem. Z 
tohoto důvodu byl fenomén podroben analýze. Analýza prokázala silnější podobu fenoménu v regionu 
s nepřerušenou kontinuitou socio-historického vývoje. Zjištěný poznatek přispívá k potvrzení 
důležitosti procesu dlouhodobého formování regionů. 


