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Rozdíl obcí opro� Olomouci 

Brain drain – emigrace vysoce kvalifikovaných jedinců

Cíle práce:
a. Zpracovat časoprostorovou analýzu fenoménu 
brain-drain města Olomouce;
b. Odhalit jeho příčiny a souvislos�;
c. Iden�fikovat obce s ex-
trémními hodnotami.

Zdroje dat:
Český sta�s�cký úřad;
Český rozhlas;
Centrum pro studium vysokého 
školství;
Registr ekonomických subjektů.

Problema�ku brain drain práce vyhodnocuje na 
vnitrostátní meziobecní úrovni pro město Olo-
mouc. Základní mo�vací k migraci obecně je příznivě-
jší životní situace v cílovém regionu. Dílčí faktory mo�va-
ce k migraci z řad vysokoškolsky vzdělané čás� populace se 
ovšem opro� obecné migraci liší a je třeba k vyhodnocování 
jejich intenzity přistupovat odlišně. Práce kombinuje jednotlivé 
faktory (viz postup) do jedné hodnoty – míry fenoménu brain drain 
města Olomouce v obci.

Jako obce s nejvyššími hodnotami míry brain drain města Olomouce se jeví tyto obce:
1. Praha, která vykazuje výrazně příznivější hodnoty zkoumaných faktorů opro� Olomouci (viz níže). 

Jediným zkoumaným faktorem, který je v Praze nepříznivý, je cena bytů. Dlouhodobá i krátkodobá 
imigrace z Olomouce vykazuje hodnoty vyšší než kterákoli jiná obec.

2. Brno je z hlediska vzdálenos� od Olom ouce, kvality života, a především pracov-
ních příležitos� druhým nejatrak�vnějším regionem imigrace v rámci brain 

drain Olomouce. To potvrzují i migrační sta�s�ky.
3. Ús� nad Orlicí v míře brain drain Olomouce udává tře� 

nejvyšší hodnoty ovlivňujících faktorů. Ty ovšem nejsou 
příliš potvrzeny migračními sta�s�kami. Toto 

město má tedy pouze velký potenciál k brain 
drain.

4. Plzeň s vysokým počtem 
dokončených bytů spolu 

s dostatečnou úrovní pracovních 
příležitos� pro absolventy VŠ 

se řadí na čtvrté místo.  
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PROSTOROVÉ VYHODNOCENÍ FENOMÉNU BRAIN DRAIN MĚSTA OLOMOUCE
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