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KULTURNÍ ASPEKTY ÚZEMNÍHO ROZVOJE

PŘEDSTAVENÍ VÝZKUMU/TECHNOLOGIE
Výzkum je zaměřen na proměny územních identit v návaznosti
na procesy globalizace či evropské integrace. Sledovány
a identifikovány jsou proměnné kulturních komunit v konkrétních
lokalitách světa, tj. v rámci mikroregionální úrovně, ovšem ve vazbě
na úroveň makroregionální. Ta se promítá do sledování
konvergentních, resp. divergentních trendů na globální úrovni.
Příkladem výzkumných lokalit jsou urbánní i periferní komunity
na ostrovech Filipín či na Nové Guineji. Dílčím výzkumným tématem
jsou kulturní chování člověka v prostoru a otázky projevů tohoto chování
v čase, tedy jejich stabilita či proměna.

POTENCIÁLNÍ UŽIVATELÉ
Díky snaze o geografickou syntézu a generalizaci lze výsledky
výzkumů na globální úrovni s určitými limity uplatnit i na lokální úrovni,
dokonce s možností přenést je do evropského, resp. tuzemského
prostředí. Jedná se například o formování územních identit
v intenzivně proměněné krajině na příkladu severozápadních Čech
či modifikace kulturního chování ve vazbě na specifičnost
severozápadních Čech – kumulace sociálně vyloučených lokalit,
nízká vzdělanostní kultura, důsledky narušení ekonomické
struktury či životního prostředí v době totalitního vývoje. V obecné
rovině tak lze uplatnit výsledky v sociální sféře či v oblasti plánovací;
předpokládá se provázanost se státní správou a samosprávou,
stejně jako s rozvojovými agenturami a MAS.

VÝHODY TECHNOLOGIE A VYUŽITÍ NA TRHU
Metodologie výzkumu bývá spojována s terénním výzkumem a jeho
technikami, komparační analýzou (pro jednotlivé řádovostní úrovně či
mezi jednotkami lokální úrovně), s kvantitativními (dotazníkové šetření)
i kvalitativními technikami (pozorování, face-to-face dotazování, focus
groups aj.). Lze využít i metodu tzv. „hot spot“, která označuje místa,
v nichž je zvýšená koncentrace zkoumaného jevu.
Výše uvedené metody jsou mimořádně univerzální, tedy
aplikovatelné v českém prostředí, zároveň však umožňují
komparační analýzu s posttribálními společnostmi.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
Výzkumné téma má i didaktickou dimenzi. Sledovaným tématem se
zabývají i některé závěrečné práce studentů katedry geografie
Přírodovědecké fakulty UJEP v Ústí nad Labem. Jedná se například
o problematiku vyloučených lokalitna Ústecku či Děčínsku, o geografii
kriminality na Mostecku, prostorové GIS analýzy genealogií aj.



Obrázek 1: Terénní mapování

Obrázek 2: Dotazování prostřednictvím rozhovorů


