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Cíl předmětu:
Zvládnutí základních systémových a metodických aspektů tvorby analýz, se zaměřením na
specifika regionálních analýz a metod a postupů jejich vypracování.
Seznámení se s podobou a vypovídací schopnosti analýz a prognóz pro rozhodování
a prognostickou praxi.

Osnova předmětu:
Smysl, pojetí a cíle socioekonomické analýzy a prognózy.
Struktura a obsah analýz, základní analytické ukazatele.
Statistika jako základní informační zdroj ekonomické analýzy. Národní účetnictví.
Národohospodářské a regionální analýzy, jejich obsahové zaměření a specifika.
Analýza časových řad. Empirické konjunkturní analýzy.
SWOT analýza, její účel, možnosti a příklady využívání.
Deskripce regionů. Deskriptor, indikátor, integrovaný indikátor, jejich charakteristiky.
Tvorba a podoba indikátorů umožňujících jejich meziregionální srovnávání.
Analýza ekonomického a sociálního vývoje regionů, regionální disparity, meziregionální
komparace.
Municipální analýzy, místní ad hoc průzkumy a účelové analýzy, analytický profil obce.
Předmět prognostiky, terminologie, druhy prognóz a metody prognózování.
Prognostická praxe, informační hodnota prognóz. Základní typy predikcí, jejich logické
hodnocení a pravdivostní ověřování (verifikace prognózy).
Prognostické metody a jejich klasifikace. Vybrané prognostické metody (extrapolační,
reflexivní, intuitivní, expertní, ekonometrické apod.).
Příklady analýz a prognóz (analýzy prováděné při tvorbě programů rozvoje krajů, při tvorbě
strategických plánů rozvoje měst, analýzy a prognózy vývoje ekonomiky ČR apod.).

Cvičení:
Smyslem cvičení je formou seminárních prací procvičit na praktických příkladech analytické
metody a postupy, a ověřit si aplikační možnosti vybraných metod uplatnitelných v regionální
praxi.
Získání orientace v analyticko-prognostických přístupech využívaných zejména při formování
regionální politiky a realizaci programových aktivit regionálního rozvoje.

Požadavky na ukončení:
Pro ukončení (zvládnutí) předmětu musí studenti splnit tyto podmínky:

Zápočet:
Pro získání zápočtu je podmínkou:
 vypracovaní seminární práce a její prezentace
Maximální počet bodů, které je možno za zápočet získat (z vypracování seminární práce a její
prezentace) je 45, minimální počet bodů, který je k udělení zápočtu nutno získat je 25.

Zkouška:
Kombinovaná zkouška písemná a ústní s vahou písemné části 60%, ústní části 40%.
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