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Způsob zakončení zápočet, zkouška Forma výuky přednáška, cvičení 
Další požadavky na studenta  
Zápočet je podmíněn úspěšným vypracováním semestrálního projektu na zadané téma nebo zadaných úkolů v e-
learningovém systému. Zkouška je písemná a ústní.  

Vyučující  
Doc.Ing. Darja Holátová,Ph.D., doc.Ing Růžena Krninská, CSc., Ing. Zuzana Bednaříková 

Stručná anotace předmětu  
Cíl předmětu:  
Studenti získají orientaci  a znalosti o hospodářských, ekonomických, sociálních a environmentálních aspektech  rozvoje 
venkova a návazností na politiku Evropské unie a České republiky týkající se rozvoje venkova, udržitelného rozvoje, 
kvality života a lidské zdroje, formy podpor rozvoje venkova, vazby na politiku zemědělskou v prostředí globalizace, 
regionalizace a kulturologických aspektů. Seznámí se s metodami hodnocení rozvoje venkova,  analýz a práce 
s informacemi týkající se demografické změny, migrace, využití venkovského prostoru, dopravní dosažitelnost a 
obslužnost, ekonomické struktury, vlivů, příležitostí, tvorby  pracovních míst. 
Budou vedeni ke kreativitě v hledání možností diversifikace a inovačních aktivit, ve změnách lidského potenciálu a 
lidských zdrojů v kontextu venkova, restrukturalizace podniků a podnikatelských aktivit, možností tvorby pracovních 
míst, zakládání podnikatelských subjektů,  rodinných farem a specifiky jejich řízení  v procesu změn a inovací. 
Získají znalosti o rozvoji lidského potenciálu, specifik řízení lidských zdrojů ve venkovském prostoru, rozvoji lidského 
potenciálu v obcích, řízení lidí na obecních úřadech, v podnikatelských i nepodnikatelských subjektech. Součástí budou i 
dovednosti v oblasti sociální komunikace aplikované v rozvoji obcí , schopnosti spolupráce  v rámci lokálních a mistních 
skupin, spolků a seskupení. 

Přednáškové okruhy: 

1. Politika EU a ČR podpory rozvoje venkova v kontextu lidských zdrojů a inovací  
2. Strategické hodnocení rozvoje venkova  
3. Globalizace, regionalizace a kulturologické aspekty mikro-, mezo- a makroprostoru   
4. Rozvoj venkova, udržitelný rozvoj, kvalita života a lidské zdroje  
5. Podpora kvalita života ve venkovských oblastech  
6. Tvorba pracovních míst  -  rodinné farmy 
7. Specifika řízení  rodinných firem a farem v procesu změn a inovací 
8. Řízení lidských zdrojů a multilevel govermance   
9. Diverzifikace ve venkovském prostoru a tvorba nových pracovních míst  
10.  Řízení lidských zdrojů v podnikatelských subjektech ve vazbě na region  
11. Spolupráce pro rozvoj venkova - mikroregiony a místní akční skupiny   
12. Možnosti rozvoje lidských zdrojů prostřednictvím fondů EU  
13. Možnosti podpory a financování rozvoje venkova a inovačních aktivit  
14. Tvorba projektů v kontextu rozvoje venkova 
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