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Disertační práce zkoumá rozdílnou životní úroveň ve  vybraných městech Jižní 

Moravy a Dolního Rakouska. Zároveň popíše strukturu řízení a podpory obnovy měst 
v Dolním Rakousku - organizaci Niederösterreichische Dorf- und Stadterneuerung. 
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Recovery of small and medium-sized cities in South Moravia and Lower 

Austria  

Dissertation examines the different living standards in selected cities in South Moravia 
and Lower Austria. At the same time describes the management structure and 

support for urban renewal in Lower Austria - the organization Niederösterreichische 
Dorf-und Stadterneuerung. 

Keywords: South Moravia, Lower Austria, urban and city renewal 

 

Obrázek č.1:  Region Jižní Moravy a Dolního Rakouska, Zdroj: Archiv autora  
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1 Cíl disertační práce 

Disertační práce bude zkoumat rozdílnou životní úroveň ve vybraných městech 
Jižní Moravy a Dolního Rakouska. Zároveň popíše strukturu řízení a podpory obnovy 

měst v Dolním Rakousku - organizaci Niederösterreichische Dorf- und 
Stadterneuerung. 

Na základě těchto poznatků se bude zabývat možným srovnáním situace na Jižní 

Moravě a v Dolním Rakousku a doporučí možné zlepšení situace v méně rozvinutých 
regionech. Práce by mohla nabídnout i možnosti spolupráce v obou příhraničních 
regionech.  

2 Současný stav řešené problematiky 

Práce bude porovnávat současný stav vybraných měst na základě jejich velikosti, 
historie, geografie. Mezi vybrané dvojice měst patří:  

 
Znojmo - Krems  ... historická vinařská města 
Kuřim - Korneuburg   ... satelitní města nedaleko center regionu 

Valtice - Laa an der Thaya ... turisticky atraktivní cíle  
Boskovice - Zwettl   ... města na periferii 
Mikulov - Poysdorf  ... města na trase, vinařská oblast 

 

Obrázek č.2: Zkoumané dvojice měst, Zdroj: Archiv autora 
 

Práce bude tyto dvojice měst zkoumat na základě objektivních ukazatelů. Bude si 

klást za cíl porovnání vzájemné hodnoty životního prostředí a životní úrovně. Zaměří 
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se na oblast dopravní infrastruktury, občanského vybavení a bude stanovovat 

vzájemné rozdíly. Práce bude porovnávat také racionální systémy zvolených měst a 
upozorní na jejich rozdíly v rámci obou zemí. Pomocí SWOT analýzy jednotlivých 

měst stanoví práce silné, slabé stránky, příležitosti a hrozby v rámci skupiny 
vybraných měst. 

Dopravní síť v Dolním Rakousku je rozvinutější, než na Jižní Moravě, a to nejen 

kvůli poloze a závislosti na hlavním městě - Vídni. Práce posoudí, nakolik se tato 
skutečnost promítá do situace v jednotlivých městech Dolního Rakouska a bude 
hledat také stopy, zda je jih Moravy stále závislý na Vídni, tak jako v minulosti. 

 3 Zvolená metoda vědeckého zkoumání 

Postup prací na disertační práci bude zahrnovat přípravu a organizaci práce, sběr 
materiálů a informací. Dále jejich vyhodnocení a výběr podstatných, které bude 

možné zařadit do výzkumu. Metodou SWOT analýzy budou zjištěny silné a slabé 
stránky, příležitosti a hrozby jednotlivých měst v rozdílných regionech. Syntézou a 
optimalizací faktů nashromážděných z předchozích fází se práce dostane k řešení 

problémů, které nabídne formou presentace výsledků a jejich možného využití v praxi 
obnovy měst na Jižní Moravě a v Dolním Rakousku. 

Na základě porovnání jednotlivých jevů a dílčích výsledků bude možné doporučit 

další možný postup obnovy města pro méně rozvinuté regiony. Na základě patrných 
rozdílů v životní úrovni v jednotlivých městech navrhne práce takový postup obnovy, 

který bude vést k trvale udržitelnému rozvoji jednotlivých sídel. 
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