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Úvod a struktura

Diferencovaný venkovský 
prostor

absolutní prostor („periferie jsou 
problémové, protože jsou daleko 
od měst, proto je nutná 
rekonstrukce silnic“)

relační prostor

lokality

Koncepty prostoru

relační prostor

lokality
kombinace obojího

Diferenciace venkova

Osoblažsko x Čeladná a okolí

Závěr



Pojetí prostoru

Absolutní prostor

abstraktní rámec (Holt-Jensen 
2009)

prostor jako nádoba pro prvky a 
události

souřadnice

urbánně-rurální dichotomie

Relativní prostor

vzdálenost mezi objekty

urbánně-rurální kontinuum 
(Hruška 2014)

Relační prostor

produkt sociální činnosti a nástroj 
myšlení a sociální akce (Lefebvre
1991)

produkt společnosti, 
každodenního konání jedince 
(multiplicita prostorů)

proměnný v čase, nemá řád -
nemožné jej měřit

procesy se nenachází v prostoru, 
jsou jeho nedílnou součástí 
(Harvey 2005)

definice venkova per se

Lokality

Lokality (localities)

1980s – UK – ekonomické 
změny – diferenciace regionů �
locality debates

proč při stejných procesech 
dochází k rozdílnému 
ekonomickému vývoji regionů?

politickoekonomické přístupy

politickoekonomické a 
postmoderní přístupy dominují 
rurální geografii

Co konstruuje lokality?

relační prostor (báze) + abstrakce 
(generalizace)

množství rozdílných skupin nebo sítí 
vztahů přesahující různá měřítka a 
vzdálenosti (Murdoch, Marsden 
1994)

semiautonomní územní jendotky 
(Murdoch, Marsden 1995)

nejsou pasivní – rozdílně (lidmi) 
absorbují procesy nižších či vyšších 
měřítek



Každodenní konstrukce 
(venkovských) lokalit
Venkovské lokality neexistují?

Člověk lokalitu každodenně 
konstruuje (Lefebvre 1991):

myšlení více či méně podřízené 
společnosti

praktiky formující prostor

Co ovlivňuje myšlení?

vzdělání, povaha, identita, 
stupeň podřízenosti...

Co ovlivňuje praktiky?

+ regionální identita, sociální a 
finanční kapitál, podřízenost...

Diferenciace
(venkovských) lokalit
Rozdílné mechanismy 
každodenní konstrukce 
lokalit

rozdílná kvalita i kvantita aktérů 
(individuální či skupinoví 
nositelé procesů)

rozdílné vnitřní a vnější 
struktury a procesy

rozdílné způsoby absorpce 
těchto procesů

Moravskoslezský kraj

disertační práce (Hruška 2013)

aplikace konceptů relačního 
prostoru a lokalit



Diferenciace
(venkovských) lokalit - Osoblažsko

Diferenciace
(venkovských) lokalit - Čeladensko



Závěr

• Prostor není „krabice“ 

• Relační prostor - prostor je neustále tvořen lidskou 
činností 

• každodenně a dlouhodobě jej konstruují různí lidé s různými 
kapacitami a motivy

• není stálý – neustále proměnlivý – venkov, kulturní region, 
sociálně vyloučená lokalita...

• Lokality – abstrakce či generalizace do prostorových 
jednotek (polootevřených)

• místní aktéři a jejich schopnost transformovat vnitřní i vnější 
procesy ve svůj prospěch

• „periferie jsou problémové, protože jsou daleko od 
měst, proto je nutná rekonstrukce silnic“
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