Glokalizace
A.Hynek, srpen 2007

Paradoxním průvodním jevem globalizace je tak vlastně
hysterická snaha o zakotvení lokální suverenity - termín
"globalizace" pak bývá nahrazen výstižnějším "glokalizace"
(Roland Robertson).

Glokalizace vlastně nejlépe charakterizuje to, co se v
současném světě děje - na jedné straně globalizace
myšlenek, pracovní síly, produktů, služeb, informací, médií,
na straně druhé pak lokalizace (koncentrace) kapitálu,
financí a všech dalších prostředků volby a účinného
jednání, včetně svobody pohybu a svobody jednání
(všechny tyto prostředky se hromadí v rukou
"vyvolených").

Ve zprávě OSN "Human Development Report" (Zpráva o
vývoji lidstva) stojí, že celkové bohatství horních 358
"globálních miliardářů" se rovná souhrnu příjmů 2,3
miliardy nejchudších lidí (45% světové populace). Takzvaný
"rozvojovým zemím", které představují přibližně 80%
světové populace, náleží pouze 22% globálního bohatství.
Trend lokalizace kapitálu (tj. "vysávání" chudších zemí)
však úspěšně pokračuje - v roce 1991 obdrželo 85%
světové populace pouze 15% světového příjmu; před třiceti

lety vlastnilo 20% zemí (těch nejchudších) 2,3% globálního
bohatství, dnes to je pouhých 1,4%.

"Extrémně bohatým přinesla globalizace další příležitosti
ještě rychleji vydělávat peníze. Tito lidé využili nejnovější
technologie k tomu, aby nevídanou rychlostí přesouvali
kolem zeměkoule obrovské částky peněz a spekulovali
ještě úspěšněji.
Na život chudých nemá nová technologie bohužel žádný
vliv. Globalizace je vlastně paradox. Zatímco velmi malému
množství lidí je ohromně prospěšná, dvě třetiny světové
populace vynechává či marginalizuje."
(John Kavanagh, Washington Institute of Policy Research)

První moderna zakládala své vize na existenci národních
států a pro tyto státy byl typický monopol politické moci,
vzdělání atd. v rámci určitých teritoriálních hranic. Stejně
tak národní společnosti fungovaly prostřednictvím
rámování individuálních životů do předem vyhraničených
kolektivit (nacionálních, třídních apod.). Věk globalizace je
naproti tomu věkem deteritorializace moci a všeobecné
dekonstrukce hranic, a to ve dvou směrech. Jednak
směrem k nadnárodní realitě velkých koncernů a
nevládních organizací (Greenpeace, Amnesty International
atd.) a jednak směrem opačným: k regionům,
znovuobjeveným lokalitám (Beck s oblibou používá známý
Robertsonův pojem glokalizace) a v neposlední řadě přímo
k jednotlivcům.

I v dalších svých knihách, počínaje Rizikovou společností (1986), se
Beck zabývá procesem individualizace, jehož podstatou je, že v
podmínkách druhé moderny je každý z nás postaven před nutnost
každý den volit a znovu definovat vlastní identitu v prostředí, kde
žádné jednoznačné identity neexistují; díky zkracování vzdáleností,
migraci a hlavně mediím a komunikačním technologiím se různé
kulturní a etnické danosti prolínají a relativizují a každá hranice je z
principu věcí dohody a individuálního (sebe)rozvrhování. Žijeme tak
v době nesmírného zmnožení prostoru individuální svobody, ale i
nové podoby sociální exkluze a marginalizace

The increasing presence of McDonalds restaurants
worldwide is an example of globalization, while the
restaurant chain's menu changes in an attempt to appeal to
local palates are an example of glocalization. Perhaps even
more illustrative of glocalization: For promotions in France,
the restaurant chain recently chose to replace its familiar
Ronald McDonald mascot with Asterix the Gaul, a popular
French cartoon character.

Wayne Gabardi writes,
"[Glocalization is marked by the] development of diverse,
overlapping fields of global-local linkages ... [creating] a
condition of globalized panlocality....what anthropologist
Arjun Appadurai calls deterritorialized, global spatial
'scapes'
(ethnoscapes,
technoscapes,
finanscapes,
mediascapes, and ideoscapes).... This condition of
glocalization… represents a shift from a more territorialized
learning process bound up with the nation-state society to
one more fluid and translocal. Culture has become a much
more mobile, human software employed to mix elements
from diverse contexts. With cultural forms and practices
more separate from geographic, institutional, and
ascriptive embeddenness, we are witnessing what Jan
Nederveen
Pieterse
refers
to
as
postmodern
'hybridization.'"
(Wayne
Gabardi,
Negotiating
Postmodernism, 33-34)
Glocalization = combination of the words "globalization"
and "localization" to describe a product or service that is
developed and distributed globally, but is also fashioned to

accommodate the user or consumer in a local market. This
means that the product or service may be tailored to
conform with local laws, customs or consumer
preferences. Products or services that are effectively
"glocalized" are, by definition, going to be of much greater
interest to the end user.

4 November, 2004

Recognition of complexity in the concept
by Bornman and Schoonraad
“‘interpenetrating globalisation’”
– “In the interplay between the
local and the global culture
foreign goods can be taken over as they
are, or can be translated in the local
idiom (a process that is termed
‘localisation’) . . . or blend with
local goods (also called ‘hibridisation’
or ‘creolisation’).”
• “The Many Faces of Globalisation.”
Globalization, glocalization, grobalization
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4 November, 2004

Term for hybridization
Glocalization
– “. . . the basic idea of
glocalization is the
simultaneous promotion of
what is, in one sense, a
standardized product, for particular
markets, in particular flavors, and so
on.”
• Roland Robertson,
“Comments on the ‘Global Triad’
and ‘Glocalization’.”
http://www.kokugakuin.ac.jp/ijcc/wp/global/15robertson.html
Globalization, glocalization, grobalization
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4 November, 2004

Glocalization but one side of the
globalization process
George Ritzer:

–“Glocalization can be defined
as the interpenetration of the
global and the local . . .”

Globalization, glocalization, grobalization
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4 November, 2004

Glocalization in libraries?
The glocal portal
– . . . stands, Janus-like, as a portal providing access
to information and knowledge resources through
the traditional channels of the inter-library loan
networks and now also through the Internet. At
the same time, the public library has collected
locally-produced information and knowledge
resources that are unique to the area that it serves.
• The Glocal Portal: The Public Library as a Partner in
Rural Knowledge Cooperatives. Paper presented at
Conference “Rural Communities and Identities in the
Global Millennium” Nanaino, BC, Canada, May 1st-5th,
2000.
Globalization, glocalization, grobalization
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Glocalization as a survival mechanism
Bulgarian “Chitalishte”
Читалищни страници
– “The Chitalishte is a unique institution with a
special place in the history of the Bulgarian
society. . . . The Chitalishta were the first
secular community centres that offered equal
participation and universal access to services
on a democratic basis and without
discrimination. They have become one of the
most respected and enduring institutions as
they played a critical role in the processes of
national consolidation and modernisation.”
• http://www.chitalishte.bg
Globalization, glocalization, grobalization
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Glokalizace
- druhý projekt v rámci Geografického myšlení

Agenda 21
princip glokalizace – globální změny se vytváří na lokální úrovni
(„mysli globálně, jednej lokálně“)

Glokalizace
- seznámení s tématem druhého projektu
- důraz na projektové studium s doporučenými odkazy

www.d.umn.edu/~cstroupe/ideas/glocalization.html
www.glocalforum.org/mediagallery/mediaDownload.php?mm=/warehouse/documents/the_glocalization_manifesto.pdf

Ověření znalosti tématu druhého projektu
- vlastní koncept glokalizace
- prezentace studenta
- rozdělení do 2-3 členného týmu
- formulace projektu

Cíle a postupy:
- vybrání lokality
- vyhledání dostupných informací o zvolené lokalitě
- výběr metodiky
- terénní výzkum – identifikace prostorovosti procesů, které mají
globální charakter - studium jejich dopadů na lokální úrovni
- prvotní prezentace – první pohled na území – na zvolené téma
- konečná prezentace + obhajoba před spolužáky
- dopis významnému aktérovi (podle postupů The Open University)
v daném tématu = seznámení s výsledky, doporučení…

Nejčastější problémy (zejména u studentů z prvního ročníku):

- hromadění nepotřebných informací – dat..., problém se zpracováním
- velké množství informací, které nesouvisí s tématem glokalizace
- převládá převzatý popis nad vlastními poznatky
- popis území se přímo nevztahuje k vybrané lokalitě – zbytečně široký záběr
- dotazník nebo řízený rozhovor?
- neuvedení zdrojů

Nejčastější problémy (zejména u studentů z prvního ročníku):
- nedostatečná kreativita – příliš obecné závěry s malým důrazem
na možnosti aplikace práce
- nedostatečná analýza
- časové nezvládnutí prezentace, nepřehledné zpracování, problémy s
- obhajobou tématu
- „nic neříkající“ dopis – neschopnost využití získaných materiálů

Přínosy projektu
- týmová práce
- samostatnost
- rozvoj kreativního myšlení
- schopnost najít si dostatek informačních zdrojů
- terénní práce
- schopnost orientace a komunikace v prostoru
- vyzkoušení prezentace vlastních poznatků
- schopnost obhájit si své výsledky před ostatními (nejen
spolužáky) – nástin možného využití získaných poznatků
- napsat výstižný dopis důležitému aktéru

Já jsem v Evropě hrdý na to, že jsem Čech, v České republice zas
na to, že „su Brňák“. Osobně jsem zatím nepocítil nějaký negativní
dopad euroobčanství. Spíše pozoruji, že s globalizací jde ruku v
ruce i glokalizace, takže ani do budoucna nemám obavu z toho, že
byla naše národní identita utrpěla.
Petr Šikula
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Metodické přístupy pro geografii

Hodnocení některých složek životního prostředí
DPSIR

ODEZVA

HNACÍ SÍLA

TLAK

DOPAD

STAV

lidská činnost x životní prostředí

EEA (European Environment Agency)
Evropská agentura pro životní prostředí
SEA (Strategic Environmental Assessment)
Strategické posuzování životního prostředí

ÚSES - Územní systém ekologické stability
Indikátory udržitelného rozvoje
3 pilíře: ekologický, sociální, ekonomický

Metodika LANDEP (Landscape Ecological Planning)
teorie a metodika ekologického plánování krajin

SWOT analýza
(komplexní metodu kvalitativního vyhodnocení)

- Strategické dokumenty

ACTON
• advantages - přednosti
• challenges - výzvy
• threats - hrozby
• opportunities - příležitosti
• next step - další krok

SWOT
• silné stránky
• slabé stránky
• příležitosti
• hrozby
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Kvalitativní x kvantitativní
výzkum

Kvalitativní nebo kvantitativní výzkum?
Tvrdá nebo měkká data?
Povrchová nebo hlubinná data?

Kvalitativní výzkum nám pomáhá rozumět pozorované realitě.
(konstrukce sociální reality)

Kvantitativní výzkum testuje validitu tohoto pozorování.

S jistým razantním zjednodušením lze říci, že kvantitativní metodologie operuje s daty,
která lze „strčit do počítače“.
Kvalitativní metodologie poskytuje data, která nemá smysl do počítače dávat, přesněji
data, jejichž povaha by se počítačovým zpracováním kvalitativně změnila a ztratila svou
specifiku.
Petrusek, 1993

Termínem kvalitativní výzkum rozumíme jakýkoliv výzkum, jehož výsledek se
nedosahuje pomocí statistických procedur nebo jiných způsobů kvantifikace (např.:
výzkum chování, příběhů, společenských hnutí, jednotlivých osob...).
Strauss,Corbinová, 1999

V kvalitativním výzkumu mizí hranice mezi rolí výzkumníka a rolí zkoumané osoby,
oba jsou rovnocennými partnery.

V kvalitativním výzkumu je vzorek nasycen tehdy, když další data nepřináší nic
nového.

Kvalitativní výzkumníci považují za rozhodující tu realitu, která je konstruována
zkoumanými jedinci. Z toho vyplývá, že existuje v jedné situaci mnoho realit
(reality výzkumníka, zkoumaných osob, čtenářů, kteří studii interpretují).

Formální rozdíly cílů
Cílem kvantitativního
testování hypotéz.

výzkumu

je

Cílem kvalitativního výzkumu je vytváření
nových hypotéz, nového porozumění,
vytváření teorie.

Redukce informace v kvantitativním a kvalitativním výzkumu
Kvantitativní výzkum
Kvalitativní výzkum
Omezený rozsah informace o velice mnoha
jedincích.

Mnoho informace o velmi malém počtu
jedinců.

Silná
redukce
počtu
pozorovaných
proměnných a silná redukce počtu
sledovaných
vztahů
mezi
těmito
proměnnými.

Silná redukce počtu sledovaných jedinců.

Generalizace na populaci je většinou
snadná a validita této generalizace je
měřitelná.

Generalizace na populaci je problematická a
někdy i nemožná.

Logika kvantitativního výzkumu je deduktivní.
Logika kvalitativního výzkumu je induktivní.

Kvantitativní výzkum
VSTUP: Teorie
1. Pracovní hypotézy
2. Konstrukce vzorku
3. Sběr dat
4. Analýza dat
VÝSTUP: Testované hypotézy, ověřená
nebo zdokonalená teorie.

Kvalitativní výzkum
VSTUP: Sociální problém
1. Terénní výzkum, který zahrnuje
souběžné vytváření vzorku, sběr dat,
analýzu a interpretaci
VÝSTUP: Hypotézy, „grounded theory“.

Některé metody kvalitativního
výzkumu

Nejběžnější techniky sběru informací v kvalitativním výzkumu:
- zúčastněné (přímé) pozorování,
- nestandardizovaný rozhovoru
- analýza osobních dokumentů
- interview (otevřená, řízená, hloubková),
- diskusní skupiny (s klíčovými informátory, ohniskové),
- analýza sociálních sítí (vzájemné interakce) a modelování
kulturního rozhodování.

To vše s cílem získat detailní znalost situací a chování cílové skupiny.

KOMBINOVÁNÍ METOD (TRIANGULACE)

Triangulace několika metod a datových zdrojů a zejména kombinování kvantitativních a
kvalitativních metod umožňují vzájemně prověřit závěry a tak zvýšit validitu interpretací
(Denzin, 1970).

Triangulace se používá především k obohacení a k doplnění poznatků a k překonání mezí
jedné metody výzkumu.

Etnografický výzkum:

Clifford Geertz

Dělat etnografii znamená zahájit kontakt, vybrat si informátory, přepisovat texty, zapisovat si
rodokmeny, pozorovat rituály, sčítat domácnosti, mapovat terén, psát si deník atd. Ale tyto
věci, způsoby práce a zavedené postupy neurčují podstatu etnografie. Určuje ji to, o jaký
druh intelektuálního usilování se jedná: neúnavná snaha o „zhuštěný popis“, abych si
vypůjčil myšlenku Gilberta Ryla.

Ryl zjednodušeně ze s.16:
-

první chlapec má tik

-

druhý chlapec dává mrknutím oka znamení k zahájení akce

-

třetí chlapec paroduje toho druhého

Jak ty to činnosti rozeznat? Jak je interpretovat

Je naprosto nezbytné si uvědomit, že interpretace v sociologii má několik významů:
1.Interpretace situace (činnosti, aktu, výsledku činnosti) aktérem sociální situace. Tato
interpretace je komplexním procesem, který zahrnuje moment sémantický (co je to?),
moment přisouzení relevance (jakou to má důležitost?), moment připsání smyslu (k čemu to
je?) a moment hodnocení (jaké to je?).
2.Interpretace situace výzkumníkem. Tato interpretace je provedena v procedurách tvorby
výzkumného plánu, formulace hypotéz atd. a je interpretací aktérem již interpretované
skutečnosti, tedy interpretací druhého řádu.
3.Interpretace dat. Jde o proceduru překladu matematicko-statistické informace do podoby
přirozeného jazyka.

...výzkumník neinterpretuje skutečnosti, ale právě „jen“ data, tedy výpovědi o skutečnosti.

REALITA – DATA – INTERPRETACE
(designát) (znak)
(metaznak)

Petrusek, 1993

Dotazník nebo rozhovor?
Rozhovor

Dotazník

Více pracná a nákladná technika sběru informací.

Vysoce efektivní technika, která může postihnout
veliký počet jedinců při relativně malých
nákladech.

Rozhovor je časově velice náročný. Získat
informace v rámci určitého časového limitu může
být velice nákladné a často i nemožné.

Dotazník umožňuje poměrně snadno získat
informace od velkého počtu jedinců v poměrně
krátkém čase a s poměrně malým nákladem.

Rozhovor vyžaduje spolupráci dosti velkého počtu
alespoň částečně vyškolených tazatelů v terénu.

Spolupracovníci v terénu jsou nezbytní jen
někdy (při použití osobně rozdělovaných a
sbíraných dotazníků). Požadavky na jejich
zaškolení jsou nízké.

Rozhovor klade menší nároky na iniciativu
respondenta, pro respondenta je obtížnější
vynechat odpovědi na některé otázky.

Dotazník klade vysoké nároky na ochotu
dotazovaného, je snadné „přeskočit“ otázky nebo
neodpovědět vůbec.

V rozhovoru je jisté, že dotazovaná osoba je ta,
která byla vybraná do vzorku.

U dotazníku je možné, že otázky byly zodpovězeny
jiným členem rodiny, nebo, a to nejčastěji, celým
rodinným týmem.

Proporce úspěšně dokončených rozhovorů je
podstatně vyšší, než návratnost dotazníků.

Návratnost je velice nízká. S výjimkou některých
speciálních případů je tak nízká, že jakákoliv
reprezentativnost vzorku je ztracena.

Doporučená literatura:
Disman, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost : příručka pro uživatele. Praha,
Karolinum, 2002. 374 s.
Hendl, Jan. Kvalitativní výzkum : základní metody a aplikace. Praha, Portál, 2005. 407 s.
Miovský, Michal (ed.). Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku IV : vybrané
aspekty teorie a praxe. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta,
2005. 447 s.
Strauss, Anselm. Základy kvalitativního výzkumu : postupy a techniky metody
zakotvené teorie. Boskovice, Albert, 1999. 196 s.
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1. Projekt: GLOKALIZACE
Petra Kubizňáková, Jana
Pašťalková, Lucie Plšková

Co je „glokalizace“?








Je spojením slov globalizace a lokalizace
snaha jednat místně a myslet globálně
globalizace lokálního a lokalizace globálního
hledání toho, co je lokálního na globálním a
globálního v lokálním
globální je spojováno s prostorem, kapitálem,
historií a vlivem
lokální je spojeno s místem, prací, tradicí,
ženami, minoritami a chudými
lokální se jeví jako podřízené globálnímu

Svazek obcí
Panství hradu Veveří

Panství hradu Veveří





Tento svazek obcí leží
SZ od Brna
Sousedí s
mikroregionem
Domašovsko, Kahan a
Kuřimským
mikroregionem
Zahrnuje 9 obcí: Bystrc,
Hvozdec, Chudčice,
Ostrovačice,
Rozdrojovice, Veverské
Knínice, Javůrek,
Kníničky, Říčany u Brna

Účely založení svazku








Tvorba záměrů na podporu aktivit v oblasti bývalého
panství hradu Veveří a účast na jejich realizaci.
Propagace záměrů a činností podporujících rozvoj a
atraktivitu bývalého Veverského panství.
Podpora a účast na aktivitách zaměřených na ochranu a
péči o historickou památku hrad Veveří včetně jeho
postupné opravy a rekonstrukce.
Podpora a účast na realizaci činností zaměřených na
oživení přirozených a tradičních historických, kulturních,
přírodních, sociálních a hospodářských vazeb oblasti
této oblasti.
Podpora a propagace při rozvoji oblasti bývalého
Veverského panství jako turisticky atraktivního prostředí
– podpora cestovního ruchu.

Metodika
6 pilířů doc.Hynka:
1. Ekonomika
2. Politika
3. Technologie
4. Kultura
5. Společnost
6. Ekologie










Správní obvod obce s rozšířenou působností
Kuřim
Kraj: Jihomoravský
Počet obyvatel: 699 (k 1.1.2005)
Průměrný věk: 39,9
Rozloha katastru obce: 410 ha (35ha lesy)
Nadmořská výška středu obce: 243 m.n.m.
Zeměpisná poloha: 49° 17' 19'' SŠ, 16° 27' 32''
VD

Problém
R43

Vývoj rychlostní silnice











Historie sahá až do 2. světové války
Výstavba zahájena 11.4. 1939
Vlivem války byla výstavba 30.4. 1939 pozastavena
Dálnice měla spojovat Vídeň a Wroclaw
Projekt skončil s koncem války a nebyl obnoven
Od 1963 se tato dálnice objevuje jako D43
V r. 1987 změna na R43
Měla by spojovat Moravskou Třebovou a Brno (R35 a
D1), ale i jižní Moravu a SV Čechy
Plánovaná délka – 70 km
Rychlostní silnice rozdělena do několika staveb

Varianty vedení tras v úseku
Troubsko - Kuřim
1.
2.
3.
4.
5.

6.

varianta: Bystrcká (B)
varianta: Komínská (K)
varianta: Holedná (Mt)
varianta: Centrální
tunelová (Ct+)
varianta: Ostrovačická
(Os) = průtah
Boskovickou brázdou
varianta: Aktivní
tunelová (0+)

Varianta R43 - Bystrcká (B)








Oficiální varianta prosazovaná investorem, Brněnským
magistrátem a Jihomoravským krajským úřadem
Doprava od Tišnova a Svitav do Brna řešena výstavbou
čtyřpruhové R43 v trase německé dálnice Wien –
Breslau
V Bystrci prochází mezi obytnými soubory Bystrc I a
Bystrc II, kde je navržen hloubený tunel délky 1,7 km
Dále kolem břehu Brněnské přehrady
Vysoký most přes řeku Svratku před přehradní hrází
Těsný kontakt se zástavbou Kníniček, obcí
Rozdrojovice, Jinačovice a Moravské Knínice

Kritika Bystrcké varianty R43
-

-

Odpor veřejnosti z důvodu zbytečné složitosti a nákladnosti
Narušení životního prostředí – smog, znehodnocení jedné z
posledních lokalit vhodných pro čisté bydlení v Brněnské aglomeraci
Negativní dopady na obyvatelstvo – hluk a prach
Nepříznivý efekt míšení místní a dálkové dopravy a vzniku úzkých
dopravních hrdel
Květen 2006 – petice s více jak 35 000 podpisy Přemyslu Sobotkovi
proti výstavbě R43 v trase přes městskou část Brno – Bystrc a
kolem Brněnské přehrady (dosud největší petiční akce proti jedné
stavbě v ČR)
Bystrcká trasa nesplňuje podmínky EU (viz. www.R43.cz)

Pozn.: rychlostní silnice je fakticky totéž co dálnice, rozdíl je jen v šíři
dělícího pásu a v návrhu křižovatek

Terénní výzkum

Průběh výzkumu
 Řízené rozhovory s místními obyvateli
 Vybraný vzorek obyvatel byl různorodý
 Zjišťování názoru lidí na vedení R43 v

blízkosti Chudčic (varianta Boskovickou
brázdou)
 Interesovanost obce jako celku (poslední
projednávání problému v roce 2004)
 Poznávání okolí místa výzkumu ☺

Výsledky
 46,2 % obyvatel je PRO výstavbu

5. varianty R43 Boskovickou brázdou
 38,5 % obyvatel je PROTI
 15,3 % obyvatel bez názoru (převážně
senioři)

Nejčastěji zmiňovaná
odůvodnění odpovědi
PRO:
- Odklon dopravy z
Chudčic (četná
kamionová doprava –
Hartmann Rico)
- Zlepšení podmínek
pro život v obci

PROTI:
- Narušení životního
prostředí – není to
ekologické řešení
- Hlučnost
- Prašnost

Řešení







Trasa Boskovickou brázdou je navržena šetrněji k
obcím na trase, maximálně daleko, a nejkritičtější úsek
okolo Veverské Bítýšky a Chudčic je veden dvěma
tunely, protože je trasa navržena od r. 2005, na rozdíl od
trasy „Hitlerovy“, která je asi 65 let stará
Vedením R43 Boskovickou brázdou bude negativně
zasaženo řádově méně lidí než ve variantě Bystrcké
Vedením přes Bystrc bude nenávratně a těžce
poškozena největší rekreační oblast Brna – Brněnská
přehrada
Varianty jsou cenově srovnatelné, ale řešení
Boskovickou brázdou je dopravně lepší (je cca o 3 km
kratší než varianta Bystrcká)

Varianta Boskovickou brázdou:

Překvapení při výzkumu ☺
 Intenzivní (kamionová) doprava skrz obec
 Maximální vstřícnost a ochota místních

obyvatel k rozhovoru
 Názorné ukázky vedení R43 + vlastní
návrhy řešení trasy rychlostní silnice

Z0120 Geografické myšlení 2007,
A.Hynek, B. Svozil

Starosta Rudolf Svoboda
Obecní úřad Žarošice
čp.14
696 34 Žarošice

Vážený pane starosto,

chtěli bychom Vás informovat o výsledku našeho výzkumu, který jsme provedli
v průběhu měsíce března ve Vaší obci. V našem výzkumu jsme se zaměřili na těžbu ropy v
katastru obce Žarošice. Zajímalo nás, jakým způsobem tento globální faktor, kterým těžba
ropy je, ovlivňuje lokální faktory - životy lidí v této obci, co jim nabízí a poskytuje a naopak,
jakým způsobem je ohrožuje. Náš výzkum jsme začali dotazníkovým šetřením.
Oslovili jsme zhruba 20 občanů v několika věkových skupinách i úrovních vzdělání.
Námi pokládané otázky se týkaly vnímání přínosu těžby ropy a naopak negativ s těžbou
spojených,

včetně

možného

ohrožení,

souhlasu

s případným

rozšiřováním

těžby,

informovanosti, možnosti pracovních příležitostí ze strany těžařské společnosti, a také nás
zajímal názor na míru estetičnosti těžebních zařízení v krajině.
Výsledky po zpracování dotazníků byly následující: Napříč věkovým i vzdělanostním
spektrem vnímá kolem 80 % občanů přínos těžby pozitivně, ve třech případech lidé těžbu
nevnímají vůbec a jen v jednom případě je těžba vnímána spíše negativně. V otázce
případného rozšiřování těžby se názory různí, avšak 70% občanů bylo pro, asi 20ti procentům
je to jedno a zbytek by byl proti. Lidem nevadí nic, co způsobuje těžba, jen dvěma dotázaným
vadí hluková zátěž a dvěma vadí zvýšená doprava. Informovanost dotázaných o průběhu
těžby není příliš velká. Více jak polovina respondentů si myslí, že žádné nebezpečí kvůli
těžbě nehrozí, jeden respondent se vyslovil, že možné ohrožení existuje a zbylí neví. Pracovní
příležitosti jsou podle názoru občanů pro místní obyvatele poskytovány. Na poslední otázku
ohledně míry estetičnosti těžebních věží v krajině odpověděla polovina, že tyto věže esteticky
nepůsobí a druhá polovina tuto problematiku nevnímá.
Největší předností těžby ropy je značný příliv financí do obecního rozpočtu. Kladně
hodnotíme, že tyto finanční prostředky byly efektivně využity, a to na opravu základní školy,

vybudování nové tělocvičny, tenisového kurtu a opravu muzea. Dále kladně hodnotíme
investice do výstavby levných rodinných domků a bytů. To může přilákat zejména rodiny
s dětmi a zabezpečit tak populační rozvoj obce.
Jako nedostatek hodnotíme malý objem ložiska, k vytěžení dojde během patnácti let,
obec tak přijde o 42% z celkového rozpočtu, což se může negativně projevit na celkovém
chodu obce a jejím budoucím rozvoji. Negativně také hodnotíme, že při výstavbě těžebního
zařízení došlo k poničení cest a k porušení statiky okolních domů nákladními automobily a
rovněž tak došlo k obtěžování obyvatel vlivem zvýšené dopravy během výstavby těžebních
zařízení. Později sice byla vybudována komunikace, která odvedla těžební dopravu mimo
obec, ta ale mohla být vybudována již před výstavbou. Negativně také hodnotíme nízkou
informovanost obyvatel o průběhu těžby. Řešením by byla informační tabule v centru a na
internetových stránkách obce nebo využití obecního rozhlasu.

S pozdravem
Jan Gřonka
Jan Otáhal
Roman Lalik

V Brně dne 1. 4. 2007

