
KRITICKOREALISTICKÉ
PŘÍSTUPY



Kritický realismus

• jeden z postpozitivistických filozofických směrů
• „zakladatel“ – Roy Bhaskar (1944-2014)
• reagoval na strukturalismus – zapracování vlivu 

jednotlivce
• kombinace dvou metod 

• empirismus jako první fáze (extenzivní výzkum)
• následný intenzivní výzkum (rozlišení mezi nutnými a nahodilými 

okolnostmi)



Kritický realismus

• rezignace na predikci
• „vysvětlení jevů základem nikoliv pro predikci – ale pro možnost 

představit si, jak by mohly věci fungovat jinak“

• kritika
• žádný nový přínos

• skrytý pokus o opětovné hledání „velké teorie“



Využití v teoriích regionálního rozvoje

• od 80. let, zejména ve Velké Británii
• teorie územních děleb práce (D. Massey)
• diskuse o lokalitách (Locality debate)

• od počátku 90. let je postupně nahrazován 
hermeneutikou a dekonstrukcí 
• cultural turn



2001 (c) Blažek J., Uhlíř D.



Teorie územních děleb práce
• Doreen Massey (1944)

• Spatial Divisions of Labour: Social Structures and 
Geography of Production (1984)
• zdůraznění specifik regionů

• důsledek obecnější teorie výrobních a společenských vztahů 

• pokouší se skloubit obecnou teorii regionálního rozvoje se 
specifickými rysy regionů



Co je to dělba práce?
• přirozená 
• společenská 
• v pracovních operacích 
• prostorová 

• územní specializace
• je zapříčiněna nejen různými schopnostmi lidí a 

jejich preferencí, ale i přírodními a klimatickými 
podmínkami

• nová mezinárodní dělba práce



Teorie územních děleb práce

• reakce na práce geografů inspirované kvantitativní 
revolucí

• za svůj cíl si vytkla propojit geografii průmyslu a studium 
trhů práce s širšími podmiňujícími společenskými 
strukturami a předložit alternativní způsob chápání 
nerovnoměrného regionálního rozvoje

• negativum
• mechanické používání kvantitativních metod – sklouzávání ke 

korelačnímu determinismu, absence hlubší interpretace



Teorie územních děleb práce

• nutné vztahy
• analýza výrobních vztahů

• nahodilé vztahy
• analýza historických, kulturních, politických a ideologických charakteristik

• studovala mechanismy lokalizace ekonomických aktivit a změn 
hospodářských a sociálních rozdílů mezi regiony a městy

• prostor
• není absolutní – výsledek sociálních vztahů a historického vývoje
• je vytvářen sociálními vztahy spojených s určitou mocí (sociální moc)

• k nové prostorové dělbě práce dochází podle názoru autorky změnou 
sociálních vztahů, které utvářejí ekonomický prostor → v důsledku 
jejich změny tak dochází i k vytváření nové formy problémových 
regionů



Teorie územních děleb práce

• období velkých sociálních a ekonomických změn 
je doprovázeno významnými prostorovými 
změnami
• dochází ke koncentraci určitých profesí

• prostorové vzorce a regionální diferenciace jsou 
výsledkem sociálních vztahů

• vysvětlení regionálních diferencí třídními vztahy 
při výrobě (vztah mezi kapitálem a pracovními 
silami)



Teorie územních děleb práce

• každý typ prostorové struktury organizace výroby 
implikuje zvláštní formu geografických nerovností
• s pokračující globalizací dochází k snižování vlivu jednotlivých 

odvětví

• „dominance a podřízenost“ – regionální 
diferenciace v závislosti na prostorovém 
uspořádání koncepční a výkonné práce
• „deskilling“ 

• oddělení výroby a řízení
• omezování tvůrčí činnosti u pracovních sil



Teorie územních děleb práce

• regionální analýza průmyslu s důrazem na 
• regionální rozdíly ve vlastnické a velikostní struktuře podniků 

(nikoliv odvětví)

• důraz na roli strategie podniků vedené snahou 
o maximalizaci zisku

• aplikace na konkrétní realitu poválečných 
změn v regionální struktuře ekonomiky ve 
Velké Británii



Teorie územních děleb práce

• základem je prostorové chování obřích firem
• rozpočty větší než rozpočty států (i vyspělých)

• žádný zájem na konkrétních lokalitách
• hlavní hráči v zaměstnanosti a stanovování cen

• prostorové chování velkých firem
• jak firmy využívají existencí meziregionálních diferenciací
• vazba mezi hierarchií regionů a závodů

• umocnění původních fyzickogeografických rozdílů mezi regiony

• modelově lze identifikovat tři strategie



Teorie územních děleb práce

• První typ představují velké firmy, kde jsou všechny výrobní 
i nevýrobní útvary lokalizovány v jednom regionu – podnik 
nevyužívá regionálních rozdílů

• Druhý typ představují firmy, které rozmísťují své útvary 
mezi regiony podle požadavků jednotlivých fází výroby 
(Hierarchická úroveň rozmisťování závodů) - procesně 
rozložená výroba

• Třetí typ představují velké firmy, jejichž organizační 
struktura je označována za klonovou – kromě ústředí 
existují další závody, z nichž každý vyrábí celý produkt a 
není tedy bezprostředně technologicky závislý na 
dodávkách z ostatních podniků v rámci firmy



Teorie územních děleb práce

• nové organizační formy – „koncept flotily“
• pobočným závodům poskytnuta vyšší autonomie

• za loď (= podnik) zodpovídá „kapitán“
• flotile však velí a strategii určuje admirál (matečná firma, vedení 

koncernu), kterému se kapitáni zodpovídají za své konkrétní kroky)
• tento styl umožňuje užší propojení „kapitánů“ na místo lokalizace 

svého závodu



Jaká je úloha nadnárodních společností?

• význam vzrůstá s časem a pokračující globalizací
• Transnational corporation (TNC), multinational corporation

(MNC) 
• vyvíjí ekonomické aktivity na několika národních trzích 
• využívají odlišnosti mezi jednotlivými státy – politické 

podmínky, regulační mechanismy, dotační politiku apod.
• mají vysokou geografickou flexibilitu – podle vývoje 

místních podmínek (cena pracovní síly, systém 
investičních pobídek, vznik konkurečních firem…) rychle 
přesouvají své provozy do jiných částí

• vznik
• akvizice v zahraničí
• výstavba v zahraničí
• fůze podniků z různých zemí



Teorie územních děleb práce

• závěr 
• regionální rozdíly jsou způsobeny změnami vztahů při výrobě, jež 

jsou odrazem změn v celé společnosti



Teorie územních děleb práce

• řešení
• udržení a stabilizace celé hierarchii funkcí (v regionu mají být

zastoupeny jak funkce výrobní, tak funkce koncepční)
• regiony by měly vytvářet podmínky pro to, aby firma působící v 

regionu měla na území lokalizovány nejen výrobní továrny, ale také
výzkumná a vývojová pracoviště, manažerská, administrativní a
zákaznická oddělení a v neposlední řadě i samostatné řídící
pracoviště.

• samotné vytváření vysoce kvalifikovaných pracovních míst je 
neúčinné

• jako další možnost Massey navrhuje výraznou decentralizaci
veřejné správy a převedení některých institucí do upadajících
regionů, na něž by se poté navázaly další subjekty



Diskuze o lokalitách (locality debate)

• cílem bylo pochopit proces socioekonomické 
restrukturalizace a význam místa a územní variability 
uvnitř tohoto procesu

• 80. a 90. léta 20. století ve Velké Británii 
• Giddensova teorie strukturace

• zónování rutizovaných sociálních činností aktérů v časoprostoru

• rozdílná strukturace časoprostoru vytváří odlišné podmínky pro 
interakci aktérů, vznik a šíření inovací, organizaci trhu…

• projev ve strukturalismu a institucionalismu



Diskuze o lokalitách
• projekt Changing urban and regional system (CURS) 

• studium konkrétních a jedinečných podmínek regionů a 
lokalit (7 mikroregionů v GBR)

• lokality heterogenní

• nesnažili se nalézt návod na „úspěšnou“ strategii 
přizpůsobení lokalit
• snaha objasnit, jak byly zdánlivě homogenní procesy 

globalizace a restrukturalizace přetransformovány 
specifickými mechanismy místních společenských 
vztahů a podmínek do zásadně odlišných 
hospodářských, sociálních a politických výsledků



Diskuze o lokalitách

• místo chápáno relativně jako prostor vytvářený a měněný 
praktikami a rutinizovaným chováním aktérů
• prostor pro mobilizaci místních aktivit a potenciálu

• rozdíly mezi lokalitami jsou pak dány odlišným stupněm
aktivity místních aktérů
• jejich úrovní angažovanosti a schopnosti zapojit se do obecných

globalizačních a restrukturalizačních procesů probíhajících nezávisle
na prostředí lokality



Diskuze o lokalitách
• závěr

• lokality mohou skrze větší angažovanost místních aktérů iniciovat 
úspěšný rozvoj regionu, a to i přes probíhající nepříznivé 
globalizační a transformační procesy

• kritika přístupu
• přílišný důraz na empiricismus (studium lokálních specifik) a 

naopak slabé abstraktní vysvětlení obecných procesů 
působících na lokality (globalizace, restrukturalizace) a vyšší 
hierarchické úrovně (národní, mezinárodní) a

• sporná úloha aktivity místních aktérů, která byla chápána 
zejména jako aktivita místního zastupitelstva (samosprávy)



Diskuze o lokalitách

• přínos
• logicky podložili, proč není možné vytvořit jeden univerzální 

koncept na rozvoj regionu 
• ani empirickou generalizací či strukturálně založeným přístupem

• diskutovaný přístup úlohy místních aktérů (ovlivnění pohledu na 
inovace)



DĚKUJEME ZA 
POZORNOST !!!!!
Konečný O. (2010). Kriticko-realistické 
přístupy. In T. Krejčí et al. Regionální rozvoj –
aplikace, teorie, regionalizace, pp. 74-85. 
Brno: MENDELU.


