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1 ÚVOD 

 

 

 

Cílem publikace Analýza dat v regionalistice je poskytnout studentům i širší oborné 

veřejnosti relevantní informace o problematice analýz a prognóz a specificky pak 

regionálních analýz v takovém rozsahu, aby si osvojili smysl, cíle, základní postupy a 

metody analýzy a prognózy s důrazem na regionální dimenzi problematiky a získali 

přehled o možnostech jejich praktického uplatňování, zejména na regionální a municipální 

úrovni (při zpracování socioekonomických analýz a profilů regionů a obcí, zpracování 

strategických a programových rozvojových dokumentů, analýzách a prognózách vývoje 

regionálních disparit apod.)  

 

 

 

Výklad látky je rozvržen do devíti kapitol doplněných literaturou a přílohami. 

Pozornost je proporcionálně věnována systémovým a metodickým aspektům socioekono-

mických analýz a prognóz, metodám a postupům jejich vypracování, jejich podobě a 

vypovídací schopnosti potřebnými pro rozhodování a prognostickou praxi. Základem výkladu 

jsou regionální aspekty a specifika, důraz je ale také kladen na makroekonomický kontext 

problematiky a na možnosti využití získaných poznatků v regionální a municipální praxi. 

Ve výkladu systémového pojetí, metodiky a praxe programování je kladen důraz na 

pochopení teoretických a metodických základů analýz, analytickou fázi procesu tvorby 

strategií a programů a možností jejich praktického využívání.  

Součástí výkladu je také specifikace vybraných analytických a prognostických metod často 

využívaných v ekonomické a manažerské praxi. 

 

  

CÍL  

PRŮVODCE STUDIEM 
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2  ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE, SYSTÉMOVÁ A METODICKÁ 

VÝCHODISKA ANALÝZ A PROGNÓZ 

 

 

Cílem kapitoly je uvést čtenáře do základní terminologie analýz a prognóz a jejich 

filosofických, systémových a metodických východisek. Dále pak ukázat podstatu indikátorů 

a možnosti jejich seskupování na regionální úrovni do integrovaných indikátorů a 

modelových regionů a naznačení základních zdrojů jejich získávání. 

 

 

 

Filosofie analýzy (Analytická filosofie) vznikla počátkem 20. století jako program přísně 

vědeckého zkoumání jistých (analytických) výpovědí. 

Analytickou metodu z filosofického pohledu poprvé podrobně popsal René Descartes. 

Immanuel Kant rozlišil soudy analytické, vycházející pouze z rozboru pojmu, od soudů synteti

ckých, které pojem rozšiřují, obohacují nějakou zkušeností. 

2.1  Terminologie a definice analýz a prognóz 

Analýza (z řeckého ana-lyó, - rozvazovat, rozebírat) znamená rozbor, metodu zkoumání 

složitějších skutečností rozkladem na jednodušší. Používá se v mnoha vědách, ve filosofii i v 

běžném životě, pokud chceme dospět k jistým výsledkům na základě detailního poznání 

podrobností. 

To je jedna z nejčastějších uváděných definic analýzy, jak ji lze nalézt např. v encyklopedii 

Wikipedie. Trochu odlišnou definici uvádí slovník ABZ: 

Analýza je vědecká metoda založená na dekompozici celku na elementární části. Cílem 

analýzy je identifikovat podstatné a nutné vlastnosti elementárních částí celku, poznat jejich 

podstatu a zákonitosti. 

Regionální analýza  

Regionální analýza zkoumá a prezentuje předcházející sociální a hospodářský vývoje 

regionu a jeho okolí a jejich současný stav. Popisuje jevy a procesy probíhající v regionu - 

jejich stav, tendence a trajektorie a zkoumá hlavní oblasti sociálních a ekonomických činností 

s největším potenciálem rozvoje. 

Strategická regionální analýza vytváří výchozí poznatkovou základnu umožňující 

pochopení problémů strategie v regionu (v kraji, mikroregionu, obci).  

Jejím výsledkem by mělo být poznání:  

CÍL KAPITOLY 

VÝKLAD 
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 k jakým změnám dochází a jak ovlivňují region a jeho aktivity,  

 jaké jsou zdroje a kvalifikace regionu a zda mohou být základem nějakých 

zvláštních výhod nebo vytvořit nové možnosti,  

 jaké jsou aspirace lidí a skupin, spojených s regionem – občanů, politiků, 

podnikatelů, manažerů, vlastníků a dalších, zejména těch, kteří jsou potenciálními 

investory – a jak tyto skupiny ovlivňují budoucí vývoj regionu. 

SWOT analýza je forma souhrnné prezentace analytických poznatků. Svůj název získala 

z počátečních písmen anglického vyjádření silných stránek, slabých stránek, příležitostí a 

ohrožení (hrozeb). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SWOT analýza: 

 je jedním z možných postupů systematického a přehledného zachycení analytických 

poznatků o objektu analýzy,  

 svým uspořádáním do čtyř kvadrantů - silné stránky, slabé stránky, příležitosti, 

ohrožení - dobře vyhovuje charakteru úvah, které potřebujeme vést při formulování 

strategií budoucího chování resp. cílevědomého ovlivňování dalšího vývoje objektu 

analýzy, 

 umožňuje přehledně provádět zpětné korekce jednotlivých identifikovaných jevů či 

procesů, včetně jejich přeřazování do jiných kvadrantů, vyžadují-li si to měnící se 

pohledy na budoucí vývoj objektu analýzy, 

 umožňuje, aby ve stejně přehledné struktuře, v jaké je provedena analýza, byla 

formulována představa usměrnění budoucího vývoje analyzovaného objektu: 

o jak zachovat resp. rozvíjet jeho silné stránky,  

o jak odstraňovat resp. eliminovat jeho slabé stránky,  

o které z budoucích příležitostí lze využít pro jeho další rozvoj, 

o jakými cestami (prostředky, postupy) čelit očekávaným ohrožením jeho dalšího 

rozvoje  

Prezentační forma SWOT analýzy bývá velmi rozmanitá. Od prostého chronologického výčtu 

jednotlivých stránek, přes jejich přehledné uspořádán do kvadrantů až po různé ilustrativní 

grafické podoby. Také úroveň syntézy bývá dle účelu využití analýzy různá. 

  

S trong points  -  silné stránky  
W eak points  -  slabé stránky 
O pportunities  -  příležitosti 

T hreats  -  ohrožení 
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Komparativní (srovnávací) analýza je metoda zkoumání prvek po prvku (údaj po údaji) 

dvou nebo více jevů, procesů, systémů apod., s cílem nalezení jejich podobnosti či odlišnosti. 

Časová řada je posloupnost věcně a časově srovnatelných pozorování, která jsou 

jednoznačně uspořádána v časové ose. 

Indikátor (z latinského indicare - ukazovat) znamená obecně ukazatel. 

Ukazatel (indikátor) 

Statistický ukazatel (indikátor) vymezuje obsah statistikou sledovaného jevu. Skladba 

ukazatele zahrnuje texty a atributy.  

Texty ukazatele jsou „plný název“, „definice“ a „synonyma“ (pro využití v dotaznících a 

výstupních tabulkách).  

Atributy ukazatele vypovídají, zda je ukazatel:  

 za období nebo k datu,  

 numerický z čísel nebo znakový s písmeny,  

 vyjádřen kvantitativně nebo kvalitativně,  

 byl primárně zjištěn nebo odvozen výpočtem,  

 lze jej sčítat nebo ne, 

 je dále zařazen do nějaké skupiny statistických zjišťování. 

 

 

 

Definice analýzy: 

Analýza je metoda zkoumání složitějších skutečností rozkladem na jednodušší.  

Jako vědecká metoda je analýza založená na dekompozici celku na elementární části. 

Cílem je identifikovat relevantní vlastnosti elementárních částí celku a poznat jejich 

podstatu a zákonitosti. 

Svým zaměřením by analýza měla vždy být účelová, pojetím dynamická a 

charakterem problémově orientovaná! 

Definice regionální analýzy: 

Regionální analýza zkoumá a prezentuje předcházející sociální a hospodářský vývoj 

regionu a jeho okolí a jejich současný stav. Popisuje jevy a procesy probíhající v regionu - 

jejich stav, tendence a trajektorie a zkoumá hlavní oblasti sociálních a ekonomických 

činností s relevantním potenciálem rozvoje.  

Účelem regionální analýzy je formulovat klíčové vlivy na současný a budoucí vývoj 

regionu a možnosti, jaké jsou z hlediska prostředí (vnitřního i vnějšího) a kvalifikací 

regionu dostupné.  

  

K ZAPAMATOVÁNÍ 
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Disparity 

Pojem disparita je velmi frekventovaným pojmem posledních desetiletí. Pochází z latinského 

dis-parita(u)s, což znamená rozdělený. 

Disparita dle slovníku ABZ: 

Disparita = nerovnost, různost, rozdílnost 

Disparita a regionální disparita dle Kutscherauer a kol. (2010): 

Disparita je rozdílnost, resp. nerovnost znaků, jevů či procesů, jejichž identifikace a 

srovnávání má nějaký racionální smysl (poznávací, psychologický, sociální, ekonomický, 

politický apod.). 

Regionální disparita je rozdílnost nebo nerovnost znaků, jevů či procesů majících 

jednoznačné územní umístění (lze je alokovat ve vymezené územní struktuře) a vyskytujících 

se alespoň ve dvou entitách této území struktury. 

Regionální disparity dle ILO: 

Regionální disparita – rozdíl mezi ekonomickým výkonem a blahobytem mezi zeměmi 

nebo regiony. 

Regionální disparity dle Karin Vorauer (2007): 

„Regionálními disparitami se rozumí odchylky od nějakého myšleného referenčního rozdělení 

znaků pokládaných za relevantní, v souvislosti s různými prostorovými úrovněmi měřítka 

(ohraničení regionu)“. 

„Regionální disparita je nevyrovnanost prostorových struktur v nějakém regionu, resp. 

v různých regionech“. 

 

 

 

Regionální disparita je rozdílnost nebo nerovnost znaků, jevů či procesů majících 

jednoznačné územní umístění (lze je alokovat ve vymezené územní struktuře) a 

vyskytujících se alespoň ve dvou entitách této území struktury. 

Terminologie prognóz 

Prognóza dle encyklopedie Wikipedie:  

Prognóza je systematicky odvozená výpověď o budoucím stavu objektivní reality. Na rozdíl 

od hypotézy je prognóza ohodnocena mírou spolehlivosti. Oproti prosté předpovědi nebo 

tvrzení se opírá o vědecké poznatky.  

Dle slovníku ABZ:  

Prognóza - předpověď, odhad dalšího vývoje. 

K ZAPAMATOVÁNÍ 
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Prognóza je v širokém slova smyslu výpovědí o budoucnosti. Je to vlastně předpověď 

budoucích událostí a budoucích podmínek vývoje.  

Charakteristickým rysem prognóz je jejich variantnost, která vyplývá z možnosti stanovení 

variantních cílů a cest vedoucích k jejich dosažení, ale i z pravděpodobnostního charakteru 

prognóz.  

Prognostika je činnost vztahující se k tvorbě prognóz. Spočívá v analýze minulého vývoje a 

promítnutí výsledků analýzy do budoucna. V dokonalejších prognózách se do prognóz 

promítají i úvahy o možných změnách a zlomech v budoucím vývoji. Prognostika je většinou 

záležitostí vědecko-výzkumných pracovišť a má svůj specifický metodologický aparát. 

Pojmy jako prognóza, predikce, projekce či předpověď jsou i při existenci jistých 

odlišností často používány jako synonyma.   

2.2  Integrované indikátory a modelové regiony 

Se stoupajícím počtem indikátorů použitých pro analýzu a hodnocení se ztrácí přehlednost, 

schopnost jejich vnímání v potřebných souvislostech a rychle se snižuje vypovídací schopnost 

analýzy.  

Nastává potřeba nějaké „informační nadstavby“, nějakého souhrnnějšího (integrovaného) 

pohledu na vyjádření analyzované problematiky, aniž by se pro daný účel zkoumání 

nepřijatelně snížila hodnota výsledné výpovědi. 

Ukazuje se, že jistá míra uživatelské integrace indikátorů je potřebná, což je věčné téma 

odborných diskusí – do jaké míry je možné indikátory integrovat, aniž by se vytratila 

jejich fundamentální uživatelská hodnota a jakými metodami se lze k výsledkům 

integrovaného vyjádření dopracovat. 

Proto i při regionálních analýzách dospíváme k potřebě vytvoření integrovaných indikátorů, 

které jsou dostatečně vypovídající, mají dostatečnou vypovídací schopnost pro meziregionální 

srovnávání, jsou výpočetně zvládnutelné a pro příjemce informací dostatečně srozumitelné. 

Úskalí integrace ad hoc (u které obvykle dochází k největším chybám) se lze vyhnout 

seskupením základních indikátorů do promyšlených seskupení (dílčích celků) věcně 

homogenních, systémově akceptovatelných a metodicky logických a srozumitelných. 

K takové integraci základních indikátorů vedou dvě cesty. Cesta založená na věcném 

seskupování indikátorů a cesta založená na uživatelském seskupování indikátorů. 

První cesta je založena na integraci indikátorů do pokud možno obsahově homogenních celků 

– integrovaných indikátorů, jimiž jsou např. ekonomický potenciál, životní úroveň, sociální 

vybavenost či životní prostředí v regionu.  

Druhá cesta je založena na seskupení indikátorů podle potenciálního způsobu užití informací 

do modelových regionů, typologicky vycházejícího z identifikace hospodářského a sociálního 

potenciálu regionů.  
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2.2.1  Integrované indikátory 

Jako příklad si uvedeme pojetí integrovaných indikátorů dle Kutscherauer a kol. (2010).  

V citované monografii je takových integrovaných indikátorů pro sledování a hodnocení 

disparit mezi regiony ČR navrženo čtrnáct. 

Vychází se zde z návrhu soustavy sledování a hodnocení regionálních disparit v ČR členěné 

na sféru sociální, ekonomickou a územní, obsahující celkem: 

 13 problémových celků, 

 48 deskriptorů, 

 164 indikátorů (57 primárních a 117 sekundárních indikátorů). 

Z nich bylo vytvořeno 14 integrovaných indikátorů (dále jen INI), 5 INI charakterizujících 

sociální sféru, 4 INI ekonomickou sféru, 4 INI územní sféru a 1 INI průřezový. 

Jejich stručné charakteristiky: 

 INI 1 - Životní úroveň 

Zahrnuje úroveň příjmů a majetku, kvantitu a kvalitu spotřeby, rozsah a užití volného času a 

kvalitu prostředí (sociální, trh práce, životní prostředí). Pro sledování disparit v životní úrovni 

byly vybrány indikátory Čistý disponibilní důchod domácností na obyvatele, Vybavenost 

domácností automobilem a Vybavenost domácností počítačem. 

 INI 2 -zdravotní stav 

Zdravotní stav je rovněž možno posuzovat z více hledisek – z lékařského hlediska, z hlediska 

délky a kvality lidského života, z pohledu pracovní schopnosti/neschopnosti, apod. Jako 

základní byly vybrány indikátory Naděje dožití při narození, Incidence novotvarů a Pracovní 

neschopnost.  

 INI 3 - sociální vybavenost 

Největší preference zde má zdravotní a sociální péče, s ohledem na význam zdraví a potřebu 

zabezpečení služeb pro stárnoucí populaci. Reprezentovaná je indikátory Počet lékařů, Počet 

lůžek v nemocnicích, Počet míst v zařízeních sociální péče na počet obyvatel a Podmínky pro 

realizaci volnočasových aktivit.  

 INI 4 - bydlení  

Zde jsou seskupeny indikátory vypovídající zejména o „prostorové“ kvalitě bydlení - Počet 

osob v trvale obydlených bytech na 1 místnost, Obytná plocha na osobu a Počet cenzových 

domácností na trvale obydlený byt.  

 INI 5 - sociální patologie  

Sociální patologie vyjadřuje soubor jevů, které jsou ve společnosti nežádoucí; mohou vést k 

sociálnímu vyloučení nebo přímo ohrožují zdraví, život či bezpečnost občanů. Je popsána 

indikátory Podíl domácností s čistými měsíčními příjmy pod hranicí životního minima, Počet 

zjištěných trestných činů na 1000 obyvatel a Počet dopravních nehod na 1 km silnic. 

 INI 6 - Ekonomický potenciál  
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Integrovaný indikátor je konstruován ze tří indikátorů postihujících ekonomiku regionu, resp. 

její hlavní charakteristiky ve smyslu vlastní výkonnosti regionu a výkonnosti regionu ve 

vztahu k jiným regionům - HDP na 1 obyvatele, Produktivita práce na 1 zaměstnanou osobu, 

Objem exportu na 1 obyvatele regionu.  

 INI 7 - Ekonomická struktura  

Je konstruován z indikátorů, jejichž smyslem je postihnout ekonomiku regionu z hlediska 

jeho předpokladů pro další rozvoj a podmínek podnikání v mezinárodním kontextu. Je tvořen 

indikátory Počet zaměstnaných v terciárním sektoru na 1000 obyvatel, Počet soukromých 

podnikatelů na 1000 obyvatel, Počet podniků s 25 a více zaměstnanci na 1000 obyvatel, 

Počet podniků pod zahraniční kontrolou s 250 a více zaměstnanci na 1000 obyvatel. 

 INI 8 - Zaměstnanost 

Indikátor je konstruován z indikátorů popisujících problematiku zaměstnanosti - Podíl 

zaměstnanosti v zemědělství, lesnictví a rybolovu na celkové zaměstnanosti, Míra 

nezaměstnanosti v regionu, Míra dlouhodobé nezaměstnanosti a Počet uchazečů na 1 volné 

pracovní místo.  

 INI 9 - Rozvojový potenciál 

Integrovaný indikátor je konstruován na základě předpokladu, že vhodné podmínky pro 

rozvoj regionu jsou dány zejména výdaji na vědu a výzkum, investicemi a tvorbou fixního 

kapitálu. Je tvořen indikátory Výdaje na vědu a výzkum na jednu zaměstnanou osobu, 

Výdaje na vědu a výzkum na jednoho obyvatele, Objem přímých zahraničních investic na 1 

obyvatele a Tvorba hrubého fixního kapitálu na 1 obyvatele.  

 INI 10 - Osídlení  

Je charakterizován čtyřmi indikátory vyjadřujícími strukturu osídlení a stupeň urbanizace - 

Podíl městského obyvatelstva, Celková hustota obyvatel na 1 km2, Podíl zastavěných ploch 

% z území kraje a Hustota obyvatel na 1 ha zastavěné plochy. 

 INI 11 - Životní prostředí  

Je složen z indikátorů znečištění ovzduší, nakládání s odpady a znečištění povrchových vod - 

Emise oxidu siřičitého na 1 km2, Emise tuhých znečišťujících látek na km2, Produkce 

komunálních odpadů na 1 obyvatele a Délka toků zařazených do tříd čistoty 4 a 5 (km). 

 INI 12 - Dopravní infrastruktura  

Je složen z poměrových indikátorů vybavení dopravními zařízeními železniční, silniční a 

letecké dopravy a používání veřejné dopravy - Hustota dálnic a silnic (km/100km2), Hustota 

železničních tratí (km/km2), Počet veřejných letišť z celkového počtu letišť pro mezinárodní 

přepravu a Počet obyvatel cestujících veřejnou dopravou na 1 km2.  
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 INI 13 - Technická infrastruktura  

Indikátor technické infrastruktury vyjadřuje stupeň vybavení zařízeními pro zásobování vodou 

a pro odvádění odpadních vod a jejich zneškodňování v čistírnách odpadních vod jako 

základu pro ochranu povrchových a podzemních vod před znečištěním nežádoucími látkami. 

Je tvořen indikátory Podíl obyvatel připojených na veřejné vodovody a Podíl obyvatel 

napojených na kanalizaci s ČOV.  

 INI 14 - Kvalita života  

Tento průřezový integrovaný indikátor charakterizuje rozdíly v kvalitě života v regionech. Je 

složen z indikátorů Čistý disponibilní důchod domácností na 1 obyvatele, Počet zjištěných 

trestných činů na 1000 obyvatel, Naděje dožití při narození a Produkce emisí SO2/km2. 

2.2.2  Modelové regiony 

Ve vymezení modelových regionů pro hodnocení disparit mezi regiony ČR je v rámci 

základních hledisek hospodářského a sociálního potenciálu regionu zvolena taková skladba 

indikátorů, která co nejlépe postihuje čtyři definované uživatelské hodnoty informací o 

regionálních disparitách. 

Uživatelskou hodnoty informací významných pro: 

1. zvyšování stavu poznání, 

2. strategické rozhodování, 

3. motivaci k nějaké konkrétní činnosti, 

4. operativní jednání. 

Pro tyto čtyři uživatelské úrovně informací o regionálních disparitách je navrženo sedm 

seskupení informací představující typové potenciálně využitelné způsoby užití, vytvářející 

relativně autonomní celky (modelové regiony), typologicky vycházející z hospodářského nebo 

sociálního potenciálu regionu a současně odpovídající jistému typu užití. 

Jde o tyto typy modelových regionů: 

 ekonomicky dlouhodobě zaostávající region, 

 region poznamenaný průmyslovým úpadkem či recesí, 

 venkovský region, 

 ekonomicky výkonný region, 

 region s všestrannými podmínkami pro život, 

 region s vysoce rozvinutými sociálními službami, 

 vysoce inovující region. 

Jednotlivé typy navržených modelových regionů lze charakterizovat takto: 
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1. Ekonomicky dlouhodobě zaostávající region 

Je charakterizován zejména dlouhodobě nízkou výkonností ekonomiky a její nepříznivou 

sektorovou strukturou. Dále nízkými důchody domácností a vysokou mírou nezaměstnanosti, 

zejména dlouhodobé.  

Kvalita pracovních sil je v tomto regionu nízká, což souvisí s vyšším podílem primárního 

sektoru a sekundárního sektoru v odvětvích s malou přidanou hodnotou. Nízká je všeobecná 

úroveň podnikatelských aktivit, v regionu je malý počet významných firem, nízký podíl 

inovujících podniků a z toho vyplývá nízká úroveň podnikatelských aktivit v odvětvích 

založených na znalostech.  

V souvislosti s vysokou mírou dlouhodobé nezaměstnanosti existuje v tomto regionu vysoká 

úroveň sociální exkluze. Je zde nízká kvalita dopravní infrastruktury a nízká úroveň dopravní 

obslužnosti veřejnou dopravou. Tím jsou zhoršeny všeobecné podmínky pro život obyvatel 

regionu. 

2. Region poznamenaný průmyslovým úpadkem či recesí 

Je charakterizován dramaticky se snižující výkonností ekonomiky, výraznými změnami 

struktury ekonomiky i zaměstnanosti. Rovněž nezaměstnanost je vysoká a kvalita pracovních 

sil je nepříznivá z hlediska jejich struktury. V regionu dochází k úpadku významných firem a 

tím existuje velké množství nevyužitých zařízení a ploch.  

Charakteristickým rysem je vysoká úroveň kriminality a vysoká úroveň sociální exkluze. 

Úroveň environmentální kvality území je nepříznivá a přírodní prostředí je v mnoha směrech 

devastováno. 

3. Venkovský region 

Je charakterizován nízkou výkonností ekonomiky a jednostrannou strukturou ekonomiky 

s orientací na primární sektor. Rovněž struktura zaměstnanosti je nepříznivá a odráží 

strukturu ekonomiky. Důchody domácností jsou relativně nízké a region trpí vysokou mírou 

nezaměstnanosti. Kvalita pracovních sil je nízká s nízkým podílem vysokoškolsky vzdělaných 

obyvatel.  

Charakteristickým rysem regionu je nepřítomnost významných firem a nízká úroveň 

podnikatelských aktivit v odvětvích založených na znalostech. Region je vzdálen od hlavních 

trhů a má nízkou úroveň dopravní obslužnosti.  

Pozitivním rysem tohoto modelového regionu je relativně dobrá environmentální kvalita 

území. 

4. Ekonomicky výkonný region 

Jedná se o region s  výkonnou ekonomikou, vysokou produktivitou práce a produkcí 

v odvětvích, která mají dobré postavení na domácím i zahraničním trhu.  

Je charakterizován nízkou mírou nezaměstnanosti, kvalitou pracovních sil a vysokou mírou 

vzdělanosti. Úroveň podnikatelských aktivit a podíl inovujících podniků jsou vysoké. Do 

regionu se soustřeďují významné firmy a investice.  
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Region disponuje dostatečnou nabídkou rozvojových ploch a kvalitní dopravní obslužností. 

5. Region s všestrannými podmínkami pro život 

Vyznačuje se vysokou úrovní důchodů domácností, vysokou úrovní vzdělanosti obyvatelstva 

a dostupností pracovních sil.  

V regionu je dostatečná nabídka kvalitních sociálních služeb a příležitostí pro volnočasové 

aktivity. Úroveň kriminality je nízká a úroveň bydlení je vysoká.  

Region disponuje vysokou environmentální kvalitou a vysokou úrovní atraktivnosti území.  

V regionu je dobrá kvalita dopravní infrastruktury a vysoká úroveň dopravní obslužnosti. 

6. Region s vysoce rozvinutými sociálními službami 

Základní charakteristikou regionu je vysoká úroveň služeb zajišťovaných zařízeními sociální 

infrastruktury. Jedná se především o služby zdravotnictví, školství, služby sociální péče, dále 

služby kulturních, sportovních a dalších zařízení umožňujících rozvoj volnočasových aktivit.  

Rozvinuté služby zvyšují kvalitu bydlení, která je v důsledku toho hodnocena jako dobrá.  

Vysoká úroveň sociálních služeb v regionu přispívá nejen ke zkvalitnění způsobu života jeho 

obyvatel, ale i k vytváření podmínek pro rozvoj lidského potenciálu. Nepřímo tak podporuje 

sociální začleňování a je proto jedním z faktorů, který se podílí na nízké úrovni sociální 

exkluze v daném území. 

7. Vysoce inovující region 

Základními charakteristikami tohoto regionu jsou vysoká přidaná hodnota v technologicky 

náročném průmyslu a službách, vysoká úroveň zaměstnanosti ve vědě a zároveň vysoká 

úroveň vzdělanosti podpořená dobrou úrovní školství, zejména vysokého. 

Podíl inovujících podniků je vysoký, úroveň vědy a výzkumu je vysoká a rovněž tak úroveň 

zahraničních investic.  

S těmito charakteristikami je zákonitě spojena vysoká úroveň tvorby fixního kapitálu a vysoký 

podíl podnikatelských aktivit v odvětvích založených na znalostech. 

Uvedené charakteristiky atributů indikátorů, které jednotlivé typy modelových regionů 

charakterizují, je třeba považovat za mezní. V realitě nikdy nejsou hodnoty všech indikátorů 

zcela dobré nebo špatné. Vždy jde o různou intenzitu působení sledovaných jevů resp. 

procesů a rozhodující je synergický efekt jejich působení. 

Charakteristiky typů modelových regionů dle různých autorů souhrnně zachycuje tabulka 

v příloze 1. 

2.3  Zdroje informací pro analýzy 

Kvalitu ekonomické analýzy bezprostředně předurčuje kvalita poznatkové základny, kterou si 

jsme schopni vytvořit. Vytváření řad věcně správných, metodicky jednotných a konzistentních 

dat je úkolem ekonomické statisticky.  
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Při posuzování ekonomických veličin, jejich vývoje a chování (např. produktu, zaměstnanosti, 

cen) se neobejdeme bez statistických indikátorů.  

Indikátor (ukazatel) ekonomického jevu je číselné zobrazení konkrétního jevu, případně 

jeho určité stránky. Jejich dostupnost, adekvátní vypovídací schopnost a vyhodnotitelnost ve 

vztahu k účelu zkoumání je nezbytnou podmínkou analýzy. 

Pro hodnocení analyzovaných jevů a procesů nabízí statistika celou řadu metod, pomocí 

nichž je možno odhalit jejich předcházející vývoj a aktuální stav, ale i pravidelné a opakující 

se složky dlouhodobých tendencí a stanovit parametry hospodářských cyklů. 

Informace pro vypracování regionálních analýz je možno získávat z několika typů zdrojů:  

Český statistický úřad 

Český statistický úřad (ČSÚ), je klíčovým zdrojem dat; vytváří a spravuje různě obsáhlé a 

aktualizované databáze. Pro potřeby analýz jsou k dispozici databáze, které shrnují z různých 

zdrojů ČSÚ údaje v členění podle krajů a podle okresů. 

Nejpodrobnější data lze získat ze “Sčítání lidu, domů a bytů”, které se koná jednou za deset 

let. V některých případech, kdy je třeba znát aktuální stav a vývoj, jsou tato data jen 

omezeně nepoužitelná. Tento zdroj je proto třeba používat po posouzení individuální kvality 

informací, nebo jako zdroj doplněný o další aktuální údaje (z výběrových šetření ap.). 

Základní okruhy indikátorů sledovaných a prezentovaných ČSÚ: 

1. Souborné informace 

2. Životní prostředí, zemědělství 

3. Práce, sociální statistiky 

4. Obyvatelstvo, volby   

5. Makroekonomika 

6. Zahraniční obchod 

7. Ceny 

8. Průmysl, stavebnictví, energetika 

9. Služby 

Základním a jednotným datovým zdrojem pro prezentaci statistických údajů je Veřejná 

databáze ČSÚ. Obsahuje agregovaná statistická data za všechny sledované úseky statistiky. 

Čerpá z výsledků zpracování statistických úloh v ČSÚ, ale rovněž využívá statistických údajů z 

externích a administrativních zdrojů, zejména z dalších pracovišť státní statistické služby.  

Jádrem veřejné databáze ČSÚ jsou databáze se statistickými indikátory a jejich hodnotami. 

Struktura těchto databází je úzce propojená na metainformační systém ČSÚ, především na 

soustavu číselníků a klasifikací. Jsou v ní k dispozici data za Českou republiku, data 

za regiony (kraje, okresy, obce apod.) a také údaje za zahraničí. 

Veřejná databáze ČSÚ je provázaná se statistickým metainformačním systémem. Každý údaj 

je identifikován pomocí metainformací vymezující jeho věcnou, časovou a prostorovou 

dimenzi. Ke každému údaji jsou připojeny informace o kvalitě údaje, důvěrnosti, zdroji, 

kontaktní osobě a další doplňkové informace.  
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Veřejná databáze ČSÚ je založena na principu jednoty čísla. Údaj se přitom může vyskytovat 

v různém kontextu a v různých výstupních formách (tabulkách, mapách, grafech apod.). 

Možnosti využití veřejné databáze ČSÚ: 

 interaktivní přístup k informacím pro externí uživatele, 

 okamžité poskytování dílčích informací, 

 možnost exportu a tisku zobrazovaných informací, 

 příprava náročnějších (speciálních) zakázek, 

 příprava standardních i nestandardních e-publikací, ročenek, bulletinů, 

 zdroj údajů pro webové stránky ČSÚ a dalších institucí, 

 webové služby umožňující on-line export statistických údajů. 

Pro specifické potřeby regionálních analýz je k dispozici regionální statistika, která shrnuje 

z různých zdrojů ČSÚ údaje v členění podle regionů soudržnosti (NUTS 2) krajů (NUTS 3) či 

podle okresů (LAU 1). 

Regionální statistika sice pokrývá téměř všechny oblasti statistiky, podrobnost územního 

pohledu je však odlišná v závislosti na způsobu a metodě jednotlivých zjišťování. Zejména 

výběrová šetření neumožňují v řadě případů s dostatečnou přesností poskytovat statistická 

data za menší územní celky. 

Hlavní skupiny dat poskytovaných regionální statistikou jsou: 

 regionální časové řady, 

 krajské ročenky, 

 demografické údaje za obce ČR, 

 údaje o přeshraniční spolupráci, 

 městská a obecní statistika, 

 územně analytické podklady. 

Klíčovými zdroji dat zde jsou Krajské statistické ročenky, jejichž jednotný obsah je 

strukturován do těchto problémových celků: 

1. Základní charakteristika, okresy 

2. Území a podnebí 

3. Životní prostředí 

4. Obyvatelstvo 

5. Makroekonomické indikátory 

6. Místní rozpočty 

7. Ceny 

8. Životní podmínky 

9. Trh práce 

10. Organizační statistika 

11. Zemědělství 

12. Lesnictví 

13. Průmysl 
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14. Energetika 

15. Stavebnictví, bytová výstavba 

16. Cestovní ruch 

17. Doprava 

18. Informační a komunikační technologie 

19. Věda a výzkum 

20. Vzdělávání 

21. Zdravotnictví 

22. Sociální zabezpečení 

23. Kultura 

24. Kriminalita, nehody 

25. Volby 

26. Sčítání lidu, domů a bytů 

27. Správní obvody, obce 

28. Územní srovnání 

Specifickými zdroji dat pro regionální analýzy jsou územně analytické podklady pořizované 

podle §26 stavebního zákona 183/2006 Sb. Jsou zejména nástrojem územního plánování, 

jehož cílem je průběžně monitorovat stav a vývoj území.  

ČSÚ poskytuje pro územně analytické podklady aktualizovaná statistická data, vymezená 

vyhláškou 500/2006 Sb. Kromě odkazů do veřejné databáze ČSÚ nabízí analytikům data za 

všechny obce a příslušné referenční údaje za vyšší územní celky (např. správní obvody obcí 

s rozšířenou působností, kraje). 

Nejpodrobnější data lze získat ze Sčítání lidu, domů a bytů, které se koná jednou za deset 

let. V případech, kdy je potřebné mít k dispozici datové zdroje k aktuálnímu stavu a vývoji 

v mezidobí cenzů, není možné opírat výzkum pouze o informace z posledního uskutečněného 

sčítání. Takové zdroje je potom možné používat po posouzení individuální kvality informací, 

nebo jako zdroj doplněný o další aktuální údaje (z výběrových šetření ap.). 

Portál Regionálních informačních servisů 

Portál Regionálních informačních servisů (RIS) byl založen na základě usnesení vlády 

č.682/2000 o Strategii regionálního rozvoje České republiky.  

Portál Regionálních informačních servisů (www.risy.cz/cs) poskytuje informace tříděné podle 

území regionů soudržnosti NUTS II, krajů (NUTS III), okresů (LAU 1) i obcí s rozšířenou 

působností (ORP) včetně informací o jednotlivých obcích (LAU 2).  

Celkem jde o 13 krajských samostatných regionálních informačních servisů (mimo Prahu) v 

jednotné struktuře dat, 2 turistické weby RIS Šumava (v české a německé verzi) a RIS 

Beskydy (v české a polské verzi) a soustavu vyhledávačů z dostupných databází RIS. 

RIS zpřístupňuje zejména regionální data zaměřená na údaje charakterizující: 

 hospodářské prostředí, 

 životní prostřední, 

 sociální prostředí, 
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 administrativní členění, 

 samosprávu, 

 veřejnou správu, 

 dotace. 

Cílem na internetu volně přístupných aplikací (RIS a Mapový Server CRR ČR), je 

shromažďovat a propojovat různé datové zdroje informující o České republice a jejích 

regionech a zpřístupnit jejich výstupy co nejširšímu okruhu uživatelů. 

Ministerstvo pro místní rozvoj  

Činnost Ministerstva pro místní rozvoj má zásadní význam pro formování regionální politiky a 

regionální rozvoj České republiky. Proto informace o záměrech, aktivitách a výsledcích 

činnosti MMR patří ke klíčovým informacím pro prakticky každou regionální analýzu. 

Informace poskytované MMR jsou uspořádány podle sekcí.  

V jednotlivých sekcích lze nalézt: 

 v sekci Evropská unie informace o fondech EU, kohezní politice a územní agendě EU, 

 v sekci Podpora regionů a cestovní ruch informace pro oblasti regionální politiky, 

cestovního ruchu, veřejných dražeb a pohřebnictví, 

 v sekci Stavební řád a bytová politika informace týkající se územního plánování, 

stavebního řádu a bytové politiky, 

 v sekci Veřejné zakázky komplexní informace o veřejných zakázkách a koncesích, 

k čemuž je vytvořen Portál o veřejných zakázkách a koncesích, dostupný na 

http:portal-vz.cz. 

V oblasti regionální politiky MMR poskytuje informace o:  

 koncepčních a strategických dokumentech, programech, programových zásadách a 

metodikách, 

 pomoci prostřednictvím podpůrných programů, 

 pomoci po živelních a jiných pohromách mimořádného rozsahu, 

 strategiích a programech obnovy postižených území.  

Ministerstvo práce a sociálních věcí  

Pro regionální analýzy je významným informačním zdrojem Integrovaný informační portál 

MPSV, kde lze nalézt široký okruh informací o zaměstnanosti, sociální oblasti a trhu práce.  

Základním cílem Integrovaného informačního portálu MPSV je, vedle poskytování informací z 

oblasti zaměstnanosti a sociální oblasti, vytvoření elektronického trhu práce.  

Integrovaný informační portál MPSV doplňuje další dva pilíře, které stát používá v boji proti 

nezaměstnanosti a které lze také dobře využít pro regionální analýzy - úřady práce a 

kontaktní centrum služeb zaměstnanosti. 

Základní členění Integrovaného informačního portálu MPSV je provedeno do tří sekcí: 

1. informace o zaměstnanosti v ČR, 
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2. informace o zaměstnanosti v EU s napojením na evropský portál pracovní mobility 

(EURES), 

3. informace se sociální tematikou. 

Přestože každá ze sekcí má své specifické určení, všechny sekce mají obdobnou strukturu. 

Snahou bylo učinit orientaci v sekcích Integrovaného informačního portálu MPSV co 

nejjednodušší. 

Oficiální EURES při Evropské komisi je základnou všech databází, s nimiž EURES pracuje. 

Obsahuje databáze: 

 volných pracovních míst v členských státech sítě EURES, 

 životopisů, přístupnou tisícům registrovaných zaměstnavatelů ve všech členských 

zemích EURES, 

 životních a pracovních podmínek v zemích EU, 

 informací o situaci na místním trhu práce v zemích zájmu, s údaji o situaci na trhu 

práce až do úrovně jednotlivých regionů členských států a seznamem místně 

nejžádanějších profesí a nejhůře uplatnitelných povolání,  

 volného pohybu, v níž jsou k dispozici charakteristiky opatření, která vůči novým 

členským státům zavedla většina starých členů EU, pro orientaci v možnostech získání 

zaměstnání v těchto zemích, 

 vzdělávání o možnosti studia v EU.  

Regionální a municipální instituce 

Regionální a municipální instituce mohou poskytnout informace zpravidla podrobnější, 

aktuálnější, ale jejichž získání je v mnoha případech náročnější než v případě informací z ČSÚ 

či RIS.  

Instituce disponující informacemi o aktuální situaci v regionu: 

 Úřady práce – podrobná a aktuální data o zaměstnanosti a trhu práce v okresním 

členění,  

 Okresní správa sociálního zabezpečení – přehled o zaměstnanosti v malých podnicích 

a o jejím vývoji, 

 Městské úřady – ohlašovny, správy bytů, 

 Dopravní inspektoráty – počty motorových vozidel, 

 Místní podniky, správci a majitelé technické infrastruktury – individuální data, jinde 

nedostupná (tyto instituce nejsou povinny poskytovat jakékoliv údaje; lze je získat jen 

dohodou na principu dobrovolnosti). 

Eurostat 

Hlavním úkolem Eurostatu je poskytování statistických informací orgánům Evropské unie a 

členských zemí EU. Jeho úkolem je také podporovat harmonizaci statistických metod ve 

všech jeho členských státech a kandidátských zemích. Organizace, které aktivně spolupracují 

s Eurostatem, jsou sdruženy v Evropském statistickém systému. 

http://ec.europa.eu/eures/
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Hlavní oblasti statistických činností Eurostatu:  

 Politika EU, Indikátory 

 Obecné a regionální statistiky 

 Ekonomika a finance 

 Obyvatelstvo a sociální podmínky 

 Průmysl, obchod a služby 

 Zemědělství a rybolov 

 Zahraniční obchod  

 Doprava 

 Životní prostředí a energie 

 Věda a technologie 

Z nich za nejvýznamnější pro podporu regionálního rozvoje je třeba považovat obecné a 

regionální statistiky a statistiky obyvatelstva a sociálních podmínek. 

Obecné a regionální statistiky: 

 regiony a města, 

 mezinárodní spolupráce, 

 spolupráce se středomořskými zeměmi (zapojenými do programu MEDSTAT),  

 kandidátské a potenciální kandidátské země. 

Obyvatelstvo a sociální podmínky: 

 populace, 

 zdraví (veřejné zdraví a jeho ochrana, bezpečnost při práci) 

 vzdělávání a odborná příprava, 

 trh práce (včetně LFS - Labour Force Survey), 

 životní podmínky a sociální ochrana, 

 zločin a trestní justice, 

 kultura. 

Obecné statistické činnosti související s Evropským statistickým systémem, jsou: 

 koordinace a řízení Evropského statistického systému, 

 statistická metodická koordinace a výzkum, 

 statistická kvalita a podávání zpráv. 

Eurostat zveřejňuje své statistiky bezplatně prostřednictvím tiskových zpráv a statistické 

databáze, které jsou přístupné na internetu.  

Statistiky jsou hierarchicky seřazeny v navigačním stromu. Kromě různých tištěných publikací 

jsou k dispozici buď v elektronické podobě zdarma na internetu nebo v tištěné podobě 

prostřednictvím EU Bookshopu.  
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Od roku 2009 je Eurostat průkopníkem elektronického způsobu publikování, založeného na 

MediaWiki open source softwaru.   

1. Jaké základní vlastnosti by měla mít každá analýza? 

2. V čem spočívají specifika regionální analýzy a jaké základní indikátory jsou 

zpravidla předmětem zkoumání?  

3. Jaké je v ČR základní institucionální zajištění zdrojů regionálně orientovaných dat?  

Tato terminologicky orientovaná kapitola je východiskem pro správné pochopení dalšího 

výkladu. Je třeba umět rozlišit jednotlivé formy analýzy, resp. analytické metody, jejich 

obsluhu daty prezentovanými formou indikátorů (ukazatelů) nebo jejich agregátů. Také je 

zde definována základní terminologie vážící se k prognózování. 

V závěrečné části kapitoly jsou specifikovány informační zdroje pro analýzy a prognózy, za 

klíčovou je zde třeba považovat roli Českého statistického úřadu a Regionálních informačních 

servisů.   

KONTROLNÍ OTÁZKY 

SHRNUTÍ 
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3  POJETÍ A CÍLE EKONOMICKÉ ANALÝZY A PROGNÓZY   

 

Cílem této kapitoly je vysvětlit čtenáři pojetí a cíle dvou klíčových skupin analýz – 

makroekonomické analýzy a regionální analýzy a na ně zpravidla navazujících aktivit 

majících charakter prognóz. 

 

Analýza má smysl, je-li účelová – jako východisko prognózy, jako východisko rozvojového 

dokumentu apod. Jde o to, vytvořit si adekvátní poznatkovou základnu postihující relevantní 

aspekty a podstatné znaky zkoumaných jevů či procesů, na jejímž základě jsme schopni 

posoudit předcházející vývoj a aktuální stav předmětné problematiky a učinit závažné závěry 

pro její řešení v budoucnosti.  

3.1  Makroekonomická analýza 

Předmětem makroekonomické analýzy je analýza reprodukčního procesu země, kde národní 

hospodářství je chápáno jako systém se specifickým chováním. Makroekonomická analýza se 

opírá o fakta (zejména o statistické údaje) o vývoji makroagregátů reprodukčního procesu.  

Makroekonomická analýza zkoumá údaje o vývoji národního hospodářství a vysvětluje je tak, 

aby odhalila hlavní faktory, které působily na předcházející vývoj, a vytvořila poznatkovou 

základnu pro prognózu jeho dalšího vývoje. 

Makroekonomická analýza zpravidla zahrnuje: 

 zkoumání vývoje národního hospodářství v čase (ekonomický růst, vývoj inflace, 

zahraniční obchod, zaměstnanost apod.), 

 zkoumání strukturálních změn (přidaná hodnota, sektorová a odvětvová 

zaměstnanost, komoditní struktura zahraničního obchodu, finální spotřeba podle 

skupin výrobků, sektorová struktura důchodů apod.), 

 sledování vybraných sektorů a částí národního hospodářství (domácnosti, vláda, 

bankovní sektor apod.), 

 mezinárodní srovnávání.  

V nejobecnější rovině lze tedy říci, že smyslem makroekonomické analýzy je vysvětlení, 

interpretace jevů a procesů probíhajících v národním hospodářství. Makroekonomická 

analýza je neoddělitelnou součástí makroekonomické prognózy. 

CÍL KAPITOLY 

VÝKLAD 
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3.2  Regionální analýza 

Regionální analýza se zaměřuje na hlavní sféry a podmínky života v regionu jako jsou 

demografie a struktura osídlení, situace ve výrobních odvětvích (zemědělství, lesnictví, 

průmysl, rozvoj malého a středního podnikání), stav infrastruktury, služby, trh práce, životní 

prostředí, cestovní ruch aj.  

Regionální analýza by měla vždy být účelová, proto by měla být selektivně soustředěna 

především na ty jevy a procesy, které jsou identifikovány jako regionálně relevantní a je 

očekáváno, že na ně budou směřovány rozvojové aktivity a do nich alokovány disponibilní 

finanční zdroje.  

Analytické poznatky je účelné prezentovat ve faktografické poloze jako profil regionu, ve 

funkční rovině se nejvíce osvědčila forma SWOT analýzy, která v rozvojových dokumentech 

tvoří východisko pro formulování rozvojových cílů, opatření a aktivit regionu.  

SWOT analýza by měla být provázána s problémovými okruhy, opatřeními a aktivitami 

rozvojových programů. 

3.3  Prognóza 

Snaha vyspělých zemí opírat svou hospodářskou politiku o důvěryhodné predikce budoucího 

hospodářského, vědeckotechnického a sociálního rozvoje vedla (zejména v 60. a 70. letech) 

k velkému rozvoji prognózování ve všech jeho podobách. Rozvíjela a zdokonalovala se 

především metodologie globálního, makroekonomického a regionálního prognózování, 

založená na ekonometrických modelech.  

Hlavní důvodem, proč je třeba se pokoušet předvídat budoucí ekonomický vývoj je, že 

úspěšnost a účinnost hospodářské politiky závisí do značné míry i na správnosti předpovědí 

budoucího vývoje. To je obecně uznáváno při rozhodování o investicích, jejichž projekční 

příprava, vlastní výstavba a doba jejich životnosti jsou dlouhodobý proces, na jehož počátku 

musí být určitá prognóza, která bere v úvahu jak předpoklady, tak i důsledky investičního 

rozhodnutí. Ale i různé nástroje hospodářské politiky, jako je monetární a fiskální politika 

nepůsobí okamžitě, ale ovlivní reálné procesy v ekonomice až s určitým časovým zpožděním.  

Prognózy hrají významnou roli u většiny firem jako významný informační zdroj pro 

zpracování strategických podnikatelských programů. Konečně i dlouhodobost důsledků 

dnešních rozhodnutí je důvodem, proč je důležité prognózy sestavovat. To se týká rozvoje 

národního hospodářství jako celku, jeho odvětví (doprava, telekomunikace, energetika, 

zemědělství), ale i územních celků jako jsou regiony či města. 

Spolehlivost prognózy je závislá na informacích které mají tvůrci prognóz k dispozici a na 

teoretickém rámci a prognostické metodě, kterou používají. 

Makroekonomické prognózy se většinou opírají o statistické informace obsažené v systému 

národního účetnictví. Pro sestavení makroekonomické prognózy se zpravidla používají 

ekonometrické modely, které jsou založeny na soustavě rovnic, které popisují základní vztahy 

v národním hospodářství.  
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Některé modely poskytují nejen předpověď budoucího vývoje základních ekonomických 

veličin jako je výroba, zaměstnanost, inflace, spotřeba, investice a zahraniční obchod, ale 

kvantifikují i vliv opatření hospodářské politiky na vývoj těchto veličin. Tímto způsobem 

mohou vlády, i zastupitelstva regionů, nejen předvídat budoucí hospodářský vývoj, ale 

zároveň mohou také plánovat změny v hospodářské politice státu či regionu.  

V praktické prognostické činnosti se většinou kombinují ekonometrické metody s dalšími 

metodami, jako jsou metody reflexivní a intuitivní, či předpovědi založené na dlouhodobých 

zkušenostech odborníků v dané oblasti. 

1. Jak lze charakterizovat pojetí a cíle ekonomické analýzy?  

2. Co nás nejvíce zajímá při standardní makroekonomické analýze? 

4. Na které hlavní sféry a podmínky života v regionu se zaměřuje regionální analýza? 

5. Co nás vede ke snaze předvídat budoucí ekonomický vývoj?  

V této kapitole je uvedeno základní vymezení popisovaných analýz a prognóz. Je 

charakterizována standardně prováděná makroekonomická analýza, jejíž znalost je jako 

východisko nezbytná pro analýzy prováděné na regionální úrovni, definována regionální 

analýza jako nástroj pro postižení minulého vývoje a současného stavu hlavních sfér a 

podmínek života regionu. Charakterizováno je zde také prognózování jako následná fáze 

analytického procesu zkoumání sociální či ekonomické reality země, resp. regionu.  

KONTROLNÍ OTÁZKY 

SHRNUTÍ 
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4  ANALÝZA ČASOVÝCH ŘAD A KONJUNKTURNÍ ANALÝZY 

V této kapitole si ukážeme, že cílem analýzy ekonomických jevů a procesů bývá zpravidla 

odhalení jejich úrovně a vývojových trendů, zjištění jejich výkyvů a periodicity opakování 

odchylek.  

 

Od socioekonomické analýzy očekáváme, že v rámci ní budou identifikovány indikátory 

charakterizující jevy a procesy relevantní pro účel analýzy, provedena jejich akvizice, 

vyhodnocení ve vzájemných souvislostech a provedena prezentace srozumitelná pro 

uživatele, mající pro něj dostatečně vysokou informační hodnotu.  

Mezi nejčastěji používané metody analýz je třeba zařadit analýzy časových řad, konjunkturní 

analýzy, komparativní (srovnávací) analýzy a specifické regionální a municipální analýzy, 

mezi nimiž mají dominantní postavení metody výběrových dotazovacích šetření.  

Jednou ze základních a nejrozšířenějších metod identifikace a interpretace ekonomických 

jevů a procesů je analýza časových řad. Relativní jednoduchost a srozumitelnost této 

metody však dosti často vede k jejímu neadekvátnímu používání, což pak vede k chybným, 

resp. zavádějícím výsledkům. 

Zpracování kvalitní analýzy časové řady proto vyžaduje překonat mnohá úskalí, způsobená 

metodickými změnami ve sledování indikátorů, skokovými změnami hodnot indikátorů, 

nedostatečnou délkou časového období disponibilních indikátorů apod.  

4.1  Analýza časových řad 

Sledování vývoje nejrůznějších indikátorů v průběhu času, resp. jejich hodnot v časové řadě 

věcně a prostorově srovnatelných, je jednou z nejčastějších úloh socioekonomických analýz. 

Soubor metod, které slouží k akvizici dat, popisu a interpretaci těchto řad pak je obvykle 

zahrnován pod termín analýza časových řad.  

Časové řady, charakterizující předcházející vývoj a aktuální stav analyzovaných indikátorů, 

také slouží jako východisko pro předpovídání (prognózu) jejich dalšího vývoje. V regionálních 

analýzách je často třeba analyzovat vedle vývoje hodnot indikátorů také trendy a dynamiku 

jejich vývoje. Např. při hodnocení vývoje regionálních disparit je jedním z rozhodujících 

kritérií charakter jejich změn - zda jejich vývoj je konvergentní či divergentní. 

Při klasifikaci časových řad je zpravidla rozlišujeme podle: 

CÍL KAPITOLY 
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 časového hlediska rozhodného pro zjišťování údajů na: 

o časové řady intervalové (intervalových indikátorů), 

o časové řady okamžikové (okamžikových indikátorů). 

 periodicity sledování na: 

o časové řady dlouhodobé (roční a delší), 

o časové řady krátkodobé (čtvrtletní, měsíční). 

 způsobu vyjádření indikátorů na: 

o časové řady naturálních indikátorů, 

o časové řady peněžních indikátorů. 

Jednou ze základních podmínek pro použití metody analýzy časových řad je určení modelu; 

mechanismu, podle něhož jsou generována sledovaná data. V regionálních analýzách jde 

zpravidla o statistické řady zatížené nejistotou, nikoliv o řady deterministické, jejichž chování 

lze jednoznačně popsat.  

Časovou řadou rozumíme statistickou časovou řadu typu  

tt ty   10  

kde:  

 t označuje čas, 

 
0 a 

1  jsou parametry tzv. lineárního trendu  

 t  je bílý šum, tj. nekorelovaná náhodná veličina s nulovou střední hodnotou 

a  konstantním rozptylem.  

Volba metody analýzy  

Čtyři nejčastěji používané metody analýzy časových řad jsou: 

 dekompozice časové řady, 

 Boxova-Jenkinsova metodologie, 

 lineární dynamické modely, 

 spektrální analýza časových řad. 

Volba přístupu k analýze časových řad, resp. výběr metody analýzy závisí zejména na účelu 

analýzy, typu sledovaných časových řad, zkušenostech analytika a na disponibilitě výpočetní 

techniky a jejích programových prostředků. 

V regionálních analýzách se nejčastěji používá dekompozice časové řady. Časová řada se zde 

rozkládá na čtyři základní složky, jimiž jsou trend, sezónní složka, cyklická složka a náhodná 

složka, nejčastěji bílý šum. Časovou řadu lze chápat jako trend, na který se nabalují 

periodické složky a náhodná složka (Křivý, I., 2006). 
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Trend vyjadřuje zprůměrované dlouhodobé změny analyzovaného procesu - dlouhodobý 

růst, pokles nebo stagnaci a je způsoben systematicky působícími faktory, tj. faktory 

působícími ve stejném směru.  

Sezónní složka představuje periodické změny, které se odehrávají v průběhu roku a každý 

rok se opakují.  

Cyklická složka představuje fluktuace kolem trendu, při nichž se střídají fáze růstu s fázemi 

poklesu. Délka cyklu i intenzita jednotlivých fází se přitom mohou v průběhu času měnit.  

Náhodná složka představuje náhodné fluktuace, jež nemají systematický charakter. 

Zahrnuje též chyby měření, chyby ve statistickém zpracování dat (např. zaokrouhlovací 

chyby). Je-li vyjádřena jako bílý šum, pak je tvořena hodnotami nezávislých náhodných 

veličin s nulovou střední hodnotou a konstantním rozptylem.  

V regionálních analýzách se pracuje zpravidla jen se třemi složkami – trendem, sezónní 

složkou a cyklickou složkou. 

Dekompozice časové řady může být aditivní (všechny složky se měří ve stejných 

jednotkách) nebo multiplikativní (pouze trendová složka je měřena v dané jednotce, 

ostatní složky jsou poměrové, resp. bezrozměrné veličiny). 

Problémy použití analýzy časových řad 

Při použití analýzy časových řad mohou vznikat problémy, nejčastěji spojené (Křivý, I., 

2006): 

 s volbou časových bodů, 

 s volbou časových okamžiků, 

 s kalendářem, 

 s nesrovnalostmi jednotlivých měření, 

 s délkou časových řad. 

Problémy s volbou časových bodů pozorování diskrétní časové řady, tj. řady tvořené 

pozorováními v určitých nespojitých časových bodech, mohou vznikat trojím způsobem:  

 jsou přímo diskrétní svou povahou, 

 vznikají diskretizací spojité časové řady, 

 vznikají akumulací (agregací) hodnot za dané časové období. 

Problémy s volbou časových okamžiků pozorování. Měly by být voleny ekvidistantní 

intervaly mezi sousedními pozorováními a vhodné délky časového intervalu, aby vzniklá 

časová řada nebyla příliš hustá nebo řídká, čímž mohou uniknout některé charakteristické 

rysy analyzované řady.  

Problémy s kalendářem způsobují zejména nestejný počet dnů v měsících a letech. 

V regionálních analýzách mají delší časové řady obvykle roční interval, pak tento problém 

není pociťován. 
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Problémy s nesrovnalostmi jednotlivých měření. V regionálních analýzách velmi častý 

problém, který způsobují zejména metodické změny výpočtu indikátorů (např. v posledních 

letech často měněná metodika výpočtu míry nezaměstnanosti) či změna bazických let. 

Problémy s délkou časových řad, tedy s počtem měření, která danou řadu vytvářejí. 

Některé metody vyžadují určitou minimální délku časové řady. Jedná se především o ty 

metody, kdy analýza je východiskem pro prognózu, ale vzniká zde nebezpečí, že se u 

dlouhých řad s průběhem času z výše uvedených důvodů podstatně mění charakteristiky 

modelu, který tuto řadu generuje.  

Metodu analýzy časové řady, pokud analýza dále pokračuje prognózou, můžeme úspěšně 

použít jen tehdy, když po eliminaci výše uvedených problémů jsou splněny tyto základní 

podmínky: 

1. je k dispozici dostatečně dlouhá časová řada dat - alespoň 2x delší zpětně, než je 

prognózované období, 

2. časová řada dat je kontinuální - nejsou v ní nevysvětlitelné skokové změny nebo 

mezery, resp. lze interpolací chybějících dat kontinuity dosáhnout, 

3. lze předpokládat, že analyzovaný proces bude kontinuálně pokračovat i 

v budoucnosti. 

I při potřebě a často i obtížnosti splnění všech výše uvedených podmínek je analýza 

časových řad nejfrekventovanější analytickou metodou. Je také základní metodou pro velmi 

významnou oblast analýz - konjunkturní analýzy. 

Metodu analýzy časových řad můžeme úspěšně použít, když jsou splněny tři základní 

podmínky: dostatečně dlouhá časová řada dat, časová řada dat je kontinuální, 

je předpoklad, že analyzovaný proces bude kontinuálně pokračovat. 

4.2 Konjunkturní analýzy 

Pojetí a cíle konjunkturní analýzy 

Hlavním smyslem a cílem konjunkturní analýzy je sledování vývoje ekonomických 

indikátorů s cílem odhalit pravidelnost v jejich chování a umožnit tak předvídání 

jejich vývoje v budoucnosti (Kutscherauer, 2012).  

Jedním z hlavních cílů konjunkturní analýzy je také nalézt souvislosti ekonomického vývoje 

s průběhem hospodářského cyklu. Tento úkol znamená, že se při analýzách neobejdeme bez 

znalostí ekonomické teorie a znalostí ekonomických zákonitostí a souvislostí.  

Z hlediska strategického rozhodování jsou rozhodující poznatky o dlouhodobých vývojových 

tendencích (setrvačnost vývoje, tempa změn), kdežto z hlediska rozhodování v kratších 

K ZAPAMATOVÁNÍ 
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horizontech jsou důležitější informace týkající se výkyvů a zlomů ve vývoji či fázi 

hospodářského cyklu. 

Přitom je třeba si uvědomit, že ekonomiku nelze chápat jako mechanizmus, v němž se 

výsledky dostavují dle toho, jakou konfiguraci a sílu mají příslušné podněty. Je nutno brát 

v úvahu, že vedle deterministických složek působí v ekonomice také významné stochastické 

vlivy (Souček, 1994). 

Stochastické vlivy se projevují např.: 

 nestabilitou indikátorů, 

 odchylkami od modelových parametrů, 

 reakcí indikátorů na nahodilé podněty, apod. 

Dochází zde také k nesouladu ve vývoji cyklu časových řad, u nichž bychom očekávali, že 

spolu budou ekonomicky souviset. Je tedy zřejmé, že pro další rozhodování bude mít velký 

význam poznání hospodářských cyklů. 

Hospodářský cyklus 

Řešení úloh konjunkturní analýzy je spjato s problematikou hospodářských cyklů, tj. 

s vysvětlením příčin způsobujících výkyvy indikátorů – produkce, cen, podnikatelských zisků, 

nezaměstnanosti aj. 

Pod pojmem hospodářský cyklus chápeme cyklické střídání expanze a recese ekonomické 

aktivity kolem dráhy trendového růstu. Na vrcholu daného cyklu je ekonomická aktivita 

vzhledem k trendu vysoká, kdežto v sedle cyklu je dosaženo spodního bodu ekonomické 

aktivity. 

Trendová dráha HDP je dráha, po níž by se HDP měl dlouhodobě pohybovat, kdyby byly 

výrobní faktory optimálně využívány. Reálný výstup se zpravidla nenachází na trendové 

hodnotě, kolem daného trendu osciluje.  

Odchylku reálného výstupu od trendu nazýváme mezerou výstupu. Tato mezera vyjadřuje 

rozdíl mezi skutečným výstupem a potenciálním výstupem. 

Mezera výstupu  potenciální výstup - skutečný výstup 

Mezera výstupu je definována jako procentuální odchylka reálného HDP od potenciálního 

produktu. Potenciální produkt není měřitelná veličina, proto také mezera výstupu není 

měřitelná veličina. Mezera výstupu může být tedy pouze odhadnuta. Oficiálními odhady 

mezery výstupu v České republice pravidelně zveřejňuje Česká národní banka. 

Mezera výstupu umožní stanovit velikost cyklických odchylek skutečného výstupu od 

potenciálního, resp. trendového výstupu. Tato mezera se zvětšuje v průběhu recese, když 

skutečný výstup klesá pod potenciální, kdežto v průběhu expanze se rozdíl mezi skutečným a 

potenciálním výstupem, až do dosažení jeho hodnoty, zmenšuje. 
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Empirické výzkumy ukazují, že žádné dva hospodářské cykly nejsou zcela shodné, přesto 

konkrétní cykly mohou mít řadu společného. Právě hledání těchto společných rysů je 

předmětem analýzy, jako východiska pro prognózu průběhu jednotlivých cyklů.  

Nejznámější teorie týkající se hospodářských cyklů jsou: 

1. monetární teorie - spojující vznik cyklů s expanzí úvěrů, vyvolanou omezením 

úrokové míry s následnou expanzí peněz, 

2. inovační teorie - založená na tom, že cyklické chování zaviňuje nerovnoměrné 

rozdělení inovací a nakupení významných technologických a výrobkových obměn 

do určitých období, 

3. teorie podspotřeby - vychází z předpokladu, že výkyvy jsou způsobeny 

asymetrií důchodů a z toho vyplývající asymetrií investic. 

Kvantitativní přístupy používané k rozpoznávání, deskripci a předvídání cyklů mohou být 

dvojí: 

1. Přístup vycházející z poznatků ekonomické teorie o příčinách a mechanizmu 

hospodářských cyklů, který usiluje o vytvoření komplexního (zpravidla 

ekonometrického) modelu ekonomického vývoje. Využívá se pro odvozování 

budoucího vývoje ekonomických indikátorů reprezentujících chování cyklu. 

6. Přístup pragmatický, charakteristický pro konjunkturní analýzu. Usiluje o 

krátkodobý ekonomický výhled, potřebný při rozhodování o úvěrech, zakázkách, 

investicích apod. Využívá pečlivě vybraných faktorů spjatých s  vývojem 

ekonomické aktivity v horizontu nejbližších měsíců. Cílem tohoto přístupu je 

předpověď změn a jejich časové určení, tj. určení bodu, v němž se ekonomika 

nachází a určení fáze nejbližšího období jako recese, expanze, horního či dolního 

bodu obratu. Těmito indikátory, jsou různé typy hospodářských barometrů, jejichž 

chování signalizuje změny v ekonomice. 

Užití konjunkturní analýzy 

Periodicky organizované konjunkturní analýzy prováděné specializovanými institucemi mají ve 

vztahu k uživatelům zpravidla strukturu, která umožňuje jejich užití odpovídající těmto 

základním funkcím: 

1. funkce informativní - uživatel pro zvýšení svého stavu poznání předmětné 

problematiky očekává standardní okruh dat o ekonomickém vývoji, obsahující také 

srovnání hodnoceného období s minulostí, případně s vývojem v jiných zemích.  

Pracuje se zde s mezinárodně metodicky sjednocenými typy indikátorů. K získávání 

dat jsou využívány především oficiální informační zdroje s maximálním přizpůsobením 

pravidelnosti a podrobnosti daných údajů potřebám zkoumání. V této souvislosti se 

konjunkturní indikátory zpravidla týkají čtyř základních oblastí: produkce, cen, 

zaměstnanosti a vnějších ekonomických vztahů. 

7. funkce klasifikační - klasifikace stavu ekonomiky také předpokládá vyhodnocení 

všech průvodních jevů. Řada náznaků se vyvíjí rozporně a neposkytuje nám 

jednoznačný obraz. Musíme zde vycházet také z toho, že chování ekonomických 
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subjektů je velmi citlivé na impulsy z politického vývoje, vnějších ekonomických 

vztahů či hospodářské politiky.                           

Základním kritériem podle něhož posuzujeme vývoj ekonomiky je chování HDP. Tento 

přístup se však vyznačuje několika problémy, mezi něž patří: 

o komplikace spojené se sledováním vývoje HDP za úsek kratší než jeden rok, 

o nepřesnosti v odhadech některých položek, 

o nepřesnosti způsobené zpožděním některých informací. 

Z těchto důvodů je zde snaha o nalezení nějaké jiné míry, jako jsou např. různé 

hospodářské barometry, jež zpravidla syntetizují několik indikátorů do jedné veličiny. 

8. funkce prognostická - je z hlediska uživatelů nejdůležitější, neboť dává signály 

k opatřením pro utlumení negativních efektů hospodářských cyklů, pro orientaci 

zahraničního obchodu apod. Ekonomické prognózy jsou nejproblematičtějším 

místem v rozhodování. Hlavní oporou jsou analýzy minulého vývoje a odhady 

konfigurace budoucích faktorů. 

Konjunkturní indikátory 

Konjunkturní zkoumání musí zahrnovat takový okruh indikátorů, aby na jejich základě bylo 

možno určit, v kterém bodě hospodářského cyklu se ekonomika nachází. Konjunkturní 

indikátory se mohou vztahovat: 

 k ekonomice jako celku, 

 k záměrně vybraným prvkům (produkce, investice apod.), 

 k částem ekonomiky (obor, odvětví, region). 

Určení (výběr) indikátorů pak závisí na bezprostředním cíli analýzy.  

Konjunkturní indikátory můžeme rozdělit do několika oblastí: 

 indikátory produktu - HDP, odvětvové indikátory produkce, indikátory složek AS a 

AD, 

 indikátory trhu práce - celková zaměstnanost, zaměstnanost dle odvětví, míra 

nezaměstnanosti, využití pracovních zdrojů, 

 indikátory cenové úrovně vstupů a výstupů - inflace, nominální a reálné peněžní 

indikátory, směnné relace, úrokové sazby, burzovní kurzy, 

 indikátory vnějších ekonomických vztahů - zahraniční obchod, obchodní a 

platební bilance, vnější zadluženost. 
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Klasifikujeme-li časové řady, podle jakých hledisek je zpravidla rozlišujeme?  

1. Co je smyslem konjunkturní analýzy? 

2. Jaké funkce plní konjunkturní analýzy ve vztahu k uživatelům? 

3. Do jakých základních oblastí můžeme rozdělit konjunkturní indikátory? 

Analýza časových řad a také konjunkturní analýzy jsou jedněmi z nejčastěji používaných 

analytických metod. Jejich zdánlivá relativní jednoduchost však často vedou k tomu, že jsou 

používány v situacích, kdy jejich aplikace vede ke špatným výsledkům. Při jejich použití je 

často třeba překonat mnohá úskalí, způsobená metodickými změnami ve sledování 

indikátorů, skokovými změnami hodnot indikátorů, nedostatečnou délkou časového období 

disponibilních indikátorů apod.  

Přesto je analýza časových řad jednou z nejfrekventovanějších analytických metod, zejména 

když je východiskem pro vypracování prognózy pro strategické rozhodování nebo 

programového ovlivňování dalšího vývoje analyzovaných jevů a procesů. Je také základní 

metodou pro velmi významnou oblast analýz - konjunkturní analýzy. 

Řešení úloh konjunkturní analýzy je spjato s problematikou hospodářských cyklů, tj. 

s vysvětlením příčin způsobujících výkyvy indikátorů – produkce, cen, podnikatelských zisků, 

nezaměstnanosti aj. 

Z hlediska strategického rozhodování jsou rozhodující poznatky o dlouhodobých vývojových 

tendencích (setrvačnost vývoje, tempa změn), kdežto z hlediska rozhodování v kratších 

KONTROLNÍ OTÁZKY 

SHRNUTÍ 

K ZAPAMATOVÁNÍ 

Hlavním cílem konjunkturní analýzy je sledování vývoje ekonomických 

indikátorů s cílem odhalit pravidelnost v jejich chování. 

Trendová dráha HDP je dráha, po níž by se HDP měl dlouhodobě pohybovat, kdyby 

byly optimálně využívány všechny výrobní faktory. 

Mezera výstupu je definována jako procentuální odchylka reálného HDP od 

potenciálního produktu. 

Konjunkturní analýzy mají ve vztahu k uživatelům tři základní funkce: funkci 

informativní, klasifikační a prognostickou. 
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horizontech jsou důležitější informace týkající se výkyvů a zlomů ve vývoji či fázi 

hospodářského cyklu. 

Konjunkturní analýzy mají ve vztahu k uživatelům tři základní funkce: funkci informativní, 

klasifikační a prognostickou. 
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5 KOMPARATIVNÍ ANALÝZY 

Cílem kapitoly je rozšíření a prohloubení znalostí o smyslu a metodách srovnávací analýzy 

vedoucích k poznání nerovností jako jednoho ze základních atributů lidského poznání, 

poznání odlišností společenských procesů a specificky pak jevů a procesů majících 

regionální dimenzi, tj. majících charakter regionálních disparit. 

Komparativní (srovnávací) analýza je jedna z nejvýznamnějších a také často 

používaných analytických metod, zejména v regionálních analýzách.  

Dosud neexistuje žádná ucelená teorie komparativní analýzy. Až na velmi obecná pravidla se 

metodologie a konkrétní principy analýzy v každém z oborů, v nichž je aplikovatelná 

(ekonomie, sociologie, politologie atd.), liší.  

5.1  Komparativní analýza a její struktura 

Komparativní (srovnávací) metoda analýzy má velký význam zejména pro společenské 

vědy. I přes určitá úskalí srovnatelnosti, když srovnáváme prvky procesů, které jsou ve své 

podstatě jedinečné, jsou-li dodržena základní metodologická pravidla, jsou výsledky 

komparací cenným nástrojem poznání.  

Avšak již Blondel (1990), ale i někteří další významní autoři připomínají, že u komparativní 

analýzy musí jít o něco více než jen o prosté srovnání. Klíčovou roli zde hrají zejména kontext 

a základní pravidla srovnávání.  

Blondel za základní pravidla považuje:  

1. definici objektu komparace,  

2. určení cíle komparace,  

3. stanovení kritérií analýzy zvolených objektů,  

4. vymezení komparace ve vztahu k časové ose. 

Ad 1.: jsou v zásadě dva postupy definice objektu komparace: 

a) komparovanými jednotkami jsou přímo srovnávané objekty (země, regiony, obce), 

b) srovnává se určitý fenomén srovnávaných objektů (ekonomická výkonnost, 

sociální zabezpečení, zapojení do mezinárodní dělby práce, systém politických 

stran atd.). 

CÍL KAPITOLY 

VÝKLAD 

 



 

 

35 

 

 

Ad 2.: určení cíle komparace – je třeba vymezit objekty, resp. prvky objektů, které budou 

sledovány a vyhodnocovány. Pro výběr objektů komparace jsou nejpoužívanější 

přístupy: 

a) behavioristický - primárně zdůrazňuje při výběru objektů kvantitativní hlediska, 

sekundárně pak požaduje pro srovnávání klíčové podobnosti, resp. rozdílnosti (v 

úrovni sociálního či hospodářského rozvoje, v geografických podmínkách, v 

sociální struktuře, ve vzdělanosti apod.), 

b) podřízení výběru objektů cíli komparace, kdy je nejprve jasně definován cíl 

analýzy a následně pak jsou vybrány reprezentativní objekty k jeho dosažení. Zde 

je vhodné vybírat objekty, které jsou si co nejvíce podobné, ale existuje mezi nimi 

rozdíl ve sledovaných znacích. 

Ad 3.: stanovení relevantních kritérií analýzy zvolených objektů – při sledování 

určitého problému je třeba se zpravidla vyrovnat se značným počtem proměnných, 

které není možné v praxi všechny postihnout, proto nezbývá než se při komparaci 

zaměřit na omezený okruh klíčových proměnných a ty pak podrobně analyzovat. 

Ad 4.: vymezení komparace ve vztahu k časové ose lze provést ve třech základních 

variantách:  

a) synchronní srovnávání sledovaných prvků v různých objektech v daném časovém 

úseku (jedná se o nejčastější variantu využití srovnávací metody), 

b) vertikální (diachronní) komparace jednoho objektu analýzy; zpravidla jde o 

zkoumání nějakého jevu v jeho časovém vývoji, 

c) komparace analogických historických situací - představuje určité sloučení (průnik) 

předchozích dvou vymezení; z hlediska pojetí se jedná o nejnáročnější variantu 

komparativní analýzy. 

Obecným problémem komparativní analýzy bývá, že analytik provádějící srovnávání 

dostatečně nezná objekt analýzy, přičemž musí vycházet z dat získaných z různých zdrojů, 

navíc dostatečně nezná okolnosti a metody, jakými byla zdrojová data získána.  

5.2  Komparace meziregionálních rozdílů – regionální disparity 

Výskyt prostorové proměnnosti v sociálním a ekonomickém rozvoji vede k nerovnoměrnému 

rozvoji regionů, charakterizovanému vznikem prostorových nerovností. Nevyrovnanost 

prostorových struktur v různých regionech nazýváme regionální disparitou a rozumíme jí 

rozdílnost nebo nepoměr různých jevů či procesů majících jednoznačné územní umístění a 

vyskytující se alespoň ve dvou entitách této územní struktury (Kutscherauer a kol., 2010). 

Jsou dva základní důvody, proč chceme identifikovat relevantní znaky regionů, jako nositelů 

jistých vlastností, vzájemně je srovnávat a podrobit zkoumání, jako předmětu našeho 

poznání, naší činnosti či našeho zájmu. 

Prvním důvodem je potřeba identifikace a zkoumání rozdílností relevantních znaků subjektů, 

kde jde zpravidla o zjišťování, v čem jednotlivé subjekty, v rámci vymezené (stanovené) 

množiny – států, zemí, regionů, obcí, podniků apod., zaostávají, a jaký to má vliv na jejich 
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změny, zejména systémové změny struktury a chování. Jde dosud o natolik dominantní 

přístup, že se často zjišťování těchto „negativních“ znaků označuje jako „disparitní přístup“. 

Druhým, dosud daleko méně častým důvodem je zkoumání rozdílnosti subjektů (jejich 

relevantních znaků), vedoucí k poznání jejich jedinečnosti, schopnosti účelně a efektivně se 

odlišit od ostatních zkoumaných subjektů a také např. k účinnému využití jejich 

komparativních výhod. Tedy schopnosti plnit jistou „pozitivní“ roli (obecně ve vymezené 

množině subjektů, specificky pak ve společenství zemí, regionů, obcí apod.). 

Tyto dva odlišné pohledy vedou k označení disparit jako negativních a pozitivních (viz 

obrázek 5.1). Je zde možno přijmout analogii s dvěma stránkami, obvykle používanými 

v regionálních analýzách, a to jsou slabé stránky a silné stránky nějakého zkoumaného 

objektu. Negativní regionální disparity je potom možno chápat jako slabé stránky a pozitivní 

regionální disparity jako silné stránky. 

Slabé stránky obvykle mohou vyústit až do klíčových zranitelností zkoumaného objektu, 

které zpravidla spočívají v chybějících zdrojích a chybějících schopnostech (způsobilostech) 

dostupné zdroje využívat. 

Silné stránky obvykle vyústí do komparativní, resp. konkurenční výhody zkoumaného 

objektu, které zpravidla spočívají v unikátních a hodnotných zdrojích1 a unikátních 

schopnostech (způsobilostech) tyto zdroje využívat. 

5.2.1  Disparity a jejich informační hodnota  

Poznávací hodnota informací o disparitách 

Poznávací hodnota informací o disparitách spočívá v tom, že informuje uživatele o širším 

kontextu relevantních znaků zkoumaných subjektů, zvyšuje stav poznání příjemce informací 

bez konkrétních požadavků na způsob jejich dalšího přímého využití.  

Ve společenské praxi může jít např. o srovnávání zemí, regionů a jejich seskupení, či 

rozdílností ve vývoji různých částí světa či země, bez ambicí do tohoto vývoje přímo 

zasahovat apod. 

Zvýšení stavu poznání je nejčastějším důvodem, proč jsou nejrůznější disparity analyzovány 

a vyhodnocovány. 

Rozhodovací hodnota informací o disparitách 

Rozhodovací hodnota informací o disparitách spočívá v tom, že vyhodnocení změn 

relevantních znaků zkoumaných subjektů a anticipace jejich žádoucího vývoje v budoucím 

období vede příjemce informací k přijetí rozhodnutí. 

                                            

 

1 Zdroje obvykle členíme na přírodní, lidské, kapitálové, fyzickou infrastrukturu, administrativní 

infrastrukturu, informační infrastrukturu, vědecko-výzkumnou infrastrukturu apod. 
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Nejčastěji jde o východiska pro tvorbu regionálních strategií a programů, identifikaci regionů 

pro stanovení soustředěné pomoci státu problémovým regionům, může ale také jít např. o 

identifikaci subjektů pro dlouhodobé partnerství či zásadní rozhodnutí o alokaci investic. 

Poskytnout informace pro rozhodování je druhým nejčastějším důvodem, proč jsou disparity 

analyzovány a vyhodnocovány. 

 Obrázek 5.1: Negativní a pozitivní regionální disparity
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Zdroj: Kutscherauer a kol. (2010) 

Motivační hodnota informací o disparitách 

Informace o vzniklých disparitách mohou vytvářet soubor pohnutek, který na bázi změn 

relevantních znaků zkoumaných subjektů podněcuje příjemce informací k určité činnosti, 

motivuje jej k určitému způsobu jednání. 

Častými cíli zkoumání a hodnocení disparit ve smyslu jejich motivačních účinků mohou být: 

 vyhledávání lokalit pro kvalitní život a bydlení, 

 vyhledávání území pro umístění rozvojových investic, 

 vyhledávání a rozvíjení turistických atraktivit, apod. 

Tato forma užití informací obvykle nemá za následek řídící zásah, zpravidla má za následek 

vyvolání určitého chování subjektu (uživatele informací), vyvolání určitých činností, jejichž 

účinky mají obvykle dlouhodobý charakter. 

Operační hodnota informací o disparitách 

Operační hodnotu disparit lze chápat tak, že změny relevantních znaků zkoumaných subjektů 

mají takový charakter, že vyvolají okamžité jednání, či reakci na vzniklou či měnící se situaci. 

Jako příklady operační hodnoty regionálních disparit mohou sloužit: 
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 měnící se situace a vzájemná relace subjektů na finančních trzích, 

 opakující se intervence vlády do soukromého sektoru, 

 „skokový“ nárůst migrace obyvatelstva z nebo do určitého regionu, 

 nárůst jevů sociální patologie a rasových projevů. 

Forma užití informací o vzniklých disparitách zde bude mít zpravidla za následek operativní 

řídící zásah cílený ad hoc na vzniklou situaci, s očekáváním bezprostředně následujícího 

výsledku tohoto zásahu. 

Při využívání zjištěných a vyhodnocených disparit zkoumaných subjektů je vždy třeba mít na 

zřeteli, že hranice mezi jednotlivými formami jejich využití je neostrá a že způsoby užití se 

mohou překrývat.  

Rozdílná informační hodnota vyhodnocených disparit není reprezentována zcela rozdílnými 

indikátory, nýbrž jde spíše o kontext vyhodnocení – věcný, časový, velikostní, míry rizika 

apod. 

5.2.2  Informační hodnota regionálních disparit 

Aplikujme výše uvedenou obecně formulovanou teorii informační hodnoty disparit na 

zjišťování a hodnocení disparit mezi regiony a na způsoby jejich využívání v regionální 

manažerské praxi. 

Jakou informační hodnotu mohou mít pro uživatele informací o disparitách mezi regiony ČR?  

Užitek z přijatých informací o regionálních disparitách pro regionální management lze taktéž 

popsat ve čtyřech rovinách: 

 v rovině poznávací 

Seskupené a vyhodnocené informace o regionálních disparitách zvyšují celkový 

stav poznání regionálního managementu (ale také odborné veřejnosti či občanů) o 

regionu a jeho pozici vůči jiným regionům, o rozdílnostech mezi subjekty regionu 

(podnikateli, domácnostmi), jejich výkonnosti, struktuře, aktivitách.  

Zde půjde zpravidla o to, jaká je celková úroveň regionu a jaké nabízí podmínky pro 

život lidí ze sociálního, ekonomického i ekologického pohledu, co lze očekávat, že jim 

nabídne v budoucnosti a jaká je jeho pozice v takto definovaných parametrech ve 

srovnání s jinými regiony ČR či s regiony zemí EU.  

To je v současné době převažující způsob využívání informací o regionálních 

disparitách. 

 v rovině rozhodovací  

Identifikované, vyhodnocené a účelově seskupené informace o disparitách jsou 

zde pro regionální management, ale i pro jiné uživatele východiskem pro přijetí 

rozhodnutí. Zpravidla jde o dlouhodobá strategická nebo střednědobá programová 

rozhodnutí regionálního managementu. Z hlediska způsobu užití jde zřejmě o 

nejdůležitější aspekt poznání disparit mezi regiony.  
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Zde je třeba postihnout relevantní disparity, které mají klíčový význam pro 

strategické nebo taktické rozhodování. Např. rozhodování centra vůči regionům - 

krajům, regionům soudržnosti, problémovým regionům apod., rozhodování krajů 

vůči územním celkům uvnitř kraje - správním územím obcí s rozšířenou působností 

(ORP), okresům apod. 

Uživatelská „poloha“ je zde dvojí. První je neformalizovaná, v ní jde o informace 

ad hoc potřebné pro rozhodování - vlády, ministerstev, zastupitelstev krajů apod. 

Nalezení podoby dostatečně vypovídajících a adaptabilních informací (dostatečně 

reflektujících konkrétní situaci či potřebu) je obtížné. Základní množinu 

sledovaných a vyhodnocovaných informací bude zřejmě potřebné odvodit od 

navozených pravděpodobných modelových situací.  

Trochu méně obtížnou situaci je možné očekávat ve druhé, formalizované poloze, 

kde jde o vyjádření disparit, jejichž poznání je potřebné jako východisko pro 

orientaci strategických a programových dokumentů, zejména pro jejich analýzy a 

stanovování základních orientací.  

 v rovině motivační   

Regionální disparity motivují uživatele k jednání, které pro něj nebo jeho aktivity 

bude mít zpravidla dlouhodobé účinky (dopady). Zde jde o nalezení informací 

motivujících příjemce informací k určitým postojům, aktivitám, chování. 

Nejčastěji asi půjde o orientaci jeho dlouhodobých aktivit ve spojení s regionem. Pro 

příjemce informací uvnitř regionu může jít o to, zda v regionu se svou rodinou zůstat, 

či se z něj vystěhovat, zda v něm udržovat své ekonomické aktivity, případně je dále 

rozvíjet. Pro příjemce informací vně regionu může jít o to, zda se do něj přistěhovat, 

zda v něm setrvat se svým podnikáním, začít podnikat, či alespoň umístit své 

investice (nabízí-li mu významné komparativní výhody proti jiným regionům).  

 v rovině operační 

Regionální disparity přimějí uživatele k nějakému operativnímu (bezprostřednímu) 

jednání zpravidla s cílem dosáhnout nějakých bezprostředních efektů (účinků) v 

krátkém časovém horizontu; za jistých okolností však tento efekt může být i delší.  

Zde půjde zpravidla o reakci na okamžitý vývoj některých jevů či procesů 

probíhajících v regionu odlišně od jiných regionů či od norem apod. 

Mohou to být takové jevy či procesy, u nichž může hrát významnou roli odlišnost 

vývoje v jednotlivých regionech: regionální nerovnost migrace, skokový nárůst 

regionální nezaměstnanosti (např. výpadkem dominantních zaměstnavatelů), aktuální 

výbušné problémy řešení situace nepřizpůsobivých skupin obyvatelstva apod. 

Tento způsob užití informací je teoreticky zdůvodněný a do struktury užití informací o 

disparitách patří. Má však značná úskalí.  Vzhledem k tomu, že jde o situace vznikající 

v reálném čase a je na ně třeba reagovat bezprostředně, zůstává zde řada otazníků. 

Je možné dopředu vymezit indikátory mající charakter disparit, které by zachytily 

většinu situací, které v životě kraje či města mohou nastat? Jakou formou tyto 
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informace poskytovat? Jak vyhledávat jejich uživatele? Nebo to bude záležet na 

uživatelích, jestli si takové informace vyžádají (pokud o nich budou vědět)? 

5.2.3  Vznik regionálních disparit 

Vznik regionálních disparit a jejich důsledek – regionální nerovnováhu ve státě ovlivňuje řada 

faktorů. Nejúplněji rozpracovali faktory vzniku regionálních disparit Klaassen a Vanhove 

(Klaassen, Vanhove, 1987; Vanhove, 1999).  

Primární faktory 

K primárním faktorům patří: 

Relativně nízká mobilita pracovní síly 

Ve standardní ekonomické teorii byla opomenuta velmi důležitá skutečnost: pracující 

nereagují okamžitě na rozdíly ve mzdách. Jejich reakce jsou pomalé a opožďují se za 

poptávkou. Důsledkem toho jsou regionální deformace v příjmech. V podmínkách české 

ekonomiky hraje tento faktor významnou roli, neboť podmínky pro mobilitu pracovní síly jsou 

velice ztížené. 

Relativně nízká mobilita kapitálu 

V teoretických učebnicích je považován kapitál za velice mobilní. Ve skutečnosti existuje silná 

rigidita v reakcích kapitálu na rozdíly ve výrobních nákladech. V české ekonomice je tento 

fakt velice zvýrazněn tím, že dosud není dostatečně rozvinut trh kapitálu, takže mobilita 

kapitálu vyvolaná tržním mechanismem je v důsledku toho malá. 

Nízká mobilita pracovní síly a nízká mobilita kapitálu tvoří dvě důležité příčiny vzniku 

regionálních disparit v příjmech a v zaměstnanosti.  

Geografické faktory 

Geografickými faktory lze nejobecněji vysvětlit regionální disparity. Umístění regionu na 

periferii představuje tyto ekonomické nevýhody: 

 nadprůměrné dopravní náklady vedoucí k vysokým cenám, nízkým ziskům nebo 

omezeným trhům, 

 omezený přístup k velkým městským centrům poskytujícím specifické služby, 

 velká vzdálenost od tržních informací a kontaktu se zákazníkem, 

 zpravidla nízká kvalita dopravních spojů. 

Dalším geografickým faktorem je špatné přírodní vybavení, které mají některé regiony pro 

ekonomický rozvoj (horské oblasti, regiony se špatnou půdou). Naproti tomu určité regiony 

jsou vybaveny přírodním bohatstvím (uhlí, voda, nafta a další), ze kterého mohou těžit. 

Ekonomická struktura regionů 

Každý region má svou specifickou ekonomickou strukturu. Regiony ekonomicky orientované 

na útlumová odvětví mají vážné problémy se zaměstnaností. U jiných, šťastnějších regionů 

založených na rozvíjejících se odvětvích (elektronika, bankovnictví, spotřební průmysl) roste 

za normálních okolností poptávka po pracovních silách. 
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Díky jednostranné ekonomické struktuře a neschopnosti rychle se přizpůsobit změněným 

podmínkám v české ekonomice ocitly se některé dříve prosperující regiony v depresi (např. 

Ostravsko – útlum hornictví). Pokles poptávky po výrobcích těchto regionů byl příčinou toho, 

že tyto regiony se dostaly do problémů se zaměstnaností. 

Další primární faktory 

K dalším primárním faktorům regionální nerovnováhy patří např. institucionální faktory 

(centralizace či decentralizace státních institucí), politická rozhodnutí ve státoprávním a 

územním uspořádání, psychologické faktory ap. 

Sekundární faktory 

Kromě primárních faktorů přispívají k nerovnoměrnému regionálnímu rozvoji různé 

sekundární faktory, které vyplývají z faktorů primárních. Patří k nim: 

Vnější ekonomika 

Takové parametry, jako jsou spojový a dopravní systém, kontakt s centrálními úřady, 

technická a finanční infrastruktura mají velký vliv na příliv nových firem do regionu a úzce 

souvisí s rozvojovými póly regionu. 

Demografická situace 

Jde o takové parametry, jako je rozdíl ve vzdělanosti venkovského obyvatelstva vůči 

městskému či rozdíly v přírůstcích obyvatelstva. 

Rigidita nákladů a cen 

V regionech existují určité setrvačné síly, které znemožňují přirozené přizpůsobování trhů 

změnám v nabídce a poptávce (např. pokles poptávky po uhlí nevede automaticky ke snížení 

ceny uhlí, protože relativní mzdy jsou rigidní). Mzdový růst v zaostávajících regionech je 

mnohdy, bez ohledu na produktivitu práce, životní náklady či podmínky nabídky a poptávky, 

závislý na dohodách v rámci tripartitních jednání. Důsledkem je zamezení odlivu pracovní síly 

ze zaostávajících regionů, ale zároveň i odstranění zřetelného podnětu, který by mohl do 

takových regionů přilákat kapitál. 

Faktory prostředí 

Přitažlivost (image) prostředí je důležitým místním faktorem. Devastované regiony (např. 

severočeský či moravskoslezský) je zapotřebí rekonstruovat, aby byly přitažlivé pro nová 

odvětví a zahraniční kapitál. 

Ostatní sekundární faktory 

Půjde např. o regionální disparity v inovacích a diference v průmyslovém a sociálním 

prostředí pro vznik nových firem. 

Zdůraznili jsme pouze nejdůležitější faktory, které mají vliv na regionální nerovnováhu. 

K tomu je nutno ještě připojit, že rozdílná úroveň regionů vede ke dvojímu druhu účinků 

mezi nimi: 
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 zpětnovazební účinky jako nežádoucí účinky, kterými trpí chudé regiony v důsledku 

vzájemných vztahů s bohatými regiony (expanze jednoho regionu má v mnoha 

ohledech negativní vliv na sousední regiony), 

 odstředivé účinky jako žádoucí účinky, při kterých chudé regiony získávají ze vztahů 

s bohatými výhody. 

K tomu, aby odstředivý efekt převýšil zpětnovazební účinky, musí být splněna důležitá 

podmínka: komplementarita ve vztazích mezi regionálními ekonomikami je natolik silná, že 

prosperující region může předávat efektivní růstové impulsy chudým regionům. 

5.2.4  Hlediska zkoumání a atributy regionálních disparit 

Hlediska zkoumání regionálních disparit 

Použitá hlediska zkoumání mají pro identifikaci a hodnocení regionálních disparit velký 

význam. Hlediska je možné rozdělit do dvou skupin: 

 hlediska, jejichž projevem jsou atributy polaritního charakteru, tedy takové 

atributy, které mají pouze dvě kvalitativně odlišné dimenze, 

 hlediska, jejichž projevem jsou atributy s charakterem výčtu možností, tedy 

takové atributy, které mají více úrovní dimenze. 

 Tabulka 5.1: Atributy regionálních disparit polaritního charakteru

Zdroj: Kutscherauer a kol. (2010) 

Atributy regionálních disparit polaritního charakteru 

Mezi atributy polaritního charakteru patří (viz tabulku 5.1): 

 podstata regionálních disparit 

 míra konkrétnosti regionálních disparit 

 míra komplexnosti regionálních disparit 

 tendence změny regionálních disparit 

 ovlivnitelnost regionálních disparit 

 způsob vzniku regionálních disparit. 
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Podstata regionálních disparit 

Podstata regionálních disparit může nabýt dvě polaritní dimenze – hmotnou a nehmotnou. 

Regionální disparity s hmotnou podstatou jsou disparity, které mají svůj odraz v realitě 

a zpravidla jsou spojeny s měřitelnými indikátory. 

Regionální disparity s nehmotnou podstatou jsou disparity, které mají svůj odraz 

v hlavách lidí a zpravidla jsou spojeny s měkkými lokalizačními faktory. 

Míra konkrétnosti regionálních disparit 

Tento atribut má především metodologický význam. Z tohoto pohledu můžeme rozeznávat 

dvě dimenze disparit: 

 specifičnost regionálních disparit, představující vysoký stupeň konkrétnosti 

regionálních disparit s vysokou vypovídací schopností, 

 obecnost regionálních disparit, představující nízký stupeň konkrétnosti 

regionálních disparit s nízkou vypovídací schopností. 

Míra komplexnosti regionálních disparit 

Budeme rozeznávat tyto dvě dimenze: 

 parciálnost regionálních disparit, představující míru dílčího pohledu na regionální 

disparity, 

 integrálnost regionálních disparit, představující míru integrovaného pohledu na 

regionální disparity. 

Tendence změny regionálních disparit 

Tendence změny regionálních disparit mohou nabývat tyto polaritní dimenze: 

 konvergenční orientace regionálních disparit, představující tendenci vývoje 

regionálních disparit ve směru jejich zmírňování, příp. eliminace, směřující 

k rovnovážnému stavu, 

 divergenční orientace regionálních disparit, představující tendenci vývoje 

regionálních disparit ve směru jejich prohlubování, dále zvětšující nerovnovážný stav. 

Ovlivnitelnost regionálních disparit 

Obsah pojmu ovlivnitelnost disparit lze spojovat s jejich vlastností být předmětem obsahu 

regionální politiky. Samotnou ovlivnitelnost disparity lze vyjádřit jako možnost či účelnost 

určitými nástroji regionální politiky dosáhnout žádoucí změny disparity. 

Z hlediska ovlivnitelnosti lze na disparity pohlížet jako na disparity: 

 neovlivnitelné, především disparity založené na hodnocení přírodních zdrojů, 

rozlohy území apod. Tuto skupinu lze dále členit na:  

o disparity neovlivnitelné ani v budoucnu (disparity přírodních zdrojů), 
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o disparity neovlivnitelné dočasně, které by se však mohly stát ovlivnitelnými 

na základě rozvoje vědy (poznání), 

 ovlivnitelné, které na dané úrovni poznání lze ovlivnit nástroji regionální politiky. 

 Tyto lze dále členit na disparity:  

o přímo ovlivnitelné, u nichž lze vymezit relativně úzkou vazbu mezi řídícím 

aktem a dosaženým výsledkem (např. disparitu nedostatečné dopravní 

infrastruktury regionu lze vyřešit poskytnutím dotace a vybudováním potřebné 

infrastruktury), 

o nepřímo ovlivnitelné, u nichž neexistuje přímá vazba mezi použitým nástrojem 

regionální politiky a disparitou, která má být ovlivněna (např. stejný nástroj jako 

v předcházejícím případě – dotace na vybudování dopravní infrastruktury – 

sledující řešení jiné disparity, např. zvýšení zaměstnanosti v regionu). 

Způsob vzniku regionálních disparit 

Způsob vzniku regionálních disparit je v literatuře zmiňován pouze rámcově a implicitně. Na 

této úrovni poznání se jeví účelné rozeznávat dvě polaritní dimenze vzniku regionálních 

disparit: 

 samovolně vznikající (spontánní) disparity, 

 disparity vznikající činností člověka. 

K samovolně vznikajícím disparitám patří zejména disparity, vyvolané geografickými nebo 

zdrojovými asymetrickými šoky, jako jsou povodně, vichřice, kalamity apod. 

K disparitám vznikajícím činností člověka zařazujeme disparity vyvolané ekonomickou 

činností, politickými vlivy, vnější ekonomikou (ropná krize) apod. 

Atributy regionálních disparit charakteru výčtu možností 

Jde o atributy, které mají více úrovní dimenze. Mezi tyto atributy patří (viz tabulku 5.2): 

 sféra výskytu regionálních disparit, 

 teritorialita (geografická úroveň) regionálních disparit, 

 měřitelnost regionálních disparit, 

 časová dimenze regionálních disparit. 

Sféra výskytu regionálních disparit 

Koncepty regionálních problémů se mění od země k zemi, avšak lze nalézt v podstatě tři typy 

sfér výskytu regionálních disparit, na nichž se shoduje většina autorů: 

 sociální sféra, která se týká obyvatelstva a kvality jeho života a projevuje se 

zejména v důchodech a životní úrovni obyvatelstva a sociální vybavenosti, 

 ekonomická sféra, která je spojena se stavem ekonomického a rozvojového 

potenciálu a projevuje se zejména v regionálním výstupu a zaměstnanosti,  
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 územní sféra, která se týká geografických, přírodních a technických podmínek a 

projevuje se zejména dostupností trhů, vzdělání, služeb a infrastruktury a kvalitou 

životního a přírodního prostředí.  

Teritorialita (geografická úroveň) regionálních disparit 

Prostorové disparity se mohou projevovat na různých geografických úrovních, 

počínaje státy až po obce.  

Volba a velikost územních jednotek podstatně mění např. měření HDP. Na vysokých úrovních 

prostorové desagregace se disparity HDP na obyvatele zvyšují.  

Měřitelnost regionálních disparit 

Měřitelnost regionálních disparit vyjadřuje vlastnost regionálních disparit být předmětem 

měření a hodnocení jejich velkosti, tj. přístupy k získávání údajů charakterizujících disparity, 

k jejich hodnocení, srovnávání apod. 

Identifikace indikátorů pro měření pociťovaných regionálních problémů není vždy snadná, 

data mohou být nedostupná ve správném časovém měřítku nebo v relevantním územním 

měřítku a výsledky mohou být obtížně interpretovatelné.  

Měření regionálních disparit může být prováděno na základě objektivních a subjektivních 

indikátorů. Objektivní indikátory musí být kvantifikovatelné a změřitelné. Subjektivní 

indikátory se tvoří na základě dotazování lidí.  

 Tabulka 5.2: Atributy regionálních disparit charakteru výčtu možností

Zdroj: Kutscherauer a kol. (2010) 

Časová dimenze regionálních disparit 

Časové hledisko je pro zkoumání, sledování a hodnocení regionálních disparit velice 

významné. Zpravidla se vztahuje k časovému horizontu měření regionálních disparit.  

Lze rozlišovat tyto úrovně časové dimenze regionálních disparit: 

 časový horizont regionálních disparit, kdy rozlišujeme  
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o regionální disparity působící krátkodobě, 

o regionální disparity působící střednědobě, 

o regionální disparity působící dlouhodobě. 

 dynamiku regionálních disparit, rozeznávající 

o okamžitý stav disparit, 

o změny disparit v čase. 

Systémová dekompozice a klasifikace regionálních disparit 

Pro systémovou dekompozici a klasifikaci regionálních disparit se nabízí dvě základní 

perspektivy využitelné pro jejich dekompozici a klasifikaci: 

 vertikální perspektiva, kdy disparity rozlišujeme podle geografické úrovně (Česká 

republika, kraj, okres, správní území ORP, obec), 

 horizontální perspektiva, kdy disparity rozlišujeme podle dvou polarit jejich 

základní podstaty (hmotná podstata, nehmotná podstata) s tím, že na této 

horizontální perspektivě provádíme u obou polarit další členění do tří, případně i více 

úrovní klasifikace. 

Klasifikace regionálních disparit 

Klasifikace představuje hierarchicky uspořádané třídění určitých znaků sociálních, 

ekonomických, nebo demografických jevů či procesů. Klasifikační třídění sleduje návaznost 

jevů či procesů od obecnějšího k podrobnějšímu. 

Regionální disparity lze klasifikovat ze dvou souvisejících perspektiv: 

 vertikální perspektiva, vycházející z poznatku, že disparity se mění v souladu 

s geografickým měřítkem: když posuzujeme disparity v kontextu různých geograficky 

založených rámců (svět, Evropa, národ) anebo různých územních měřítek (země, 

region nebo obec), dostaneme velice rozdílný pohled na míru těchto disparit. 

Disparity mají tendenci se zvyšovat se snižováním územního měřítka. 

 horizontální perspektiva, související s věcnou sférou jejich výskytu. Horizontální 

perspektiva zahrnuje jak materiální, tak i nemateriální disparity. Členění horizontální 

perspektivy může být shodné pro materiální i nemateriální disparity. Klasifikace 

v rámci horizontální perspektivy bude provedena podle jediného atributu, který je 

základem všech klasifikací, jež lze nalézt v literatuře, a to je sféra výskytu regionální 

disparity (věcné hledisko). 

Členění regionálních disparit 

Geografické úrovně, představující vertikální perspektivu regionálních disparit, budou tedy 

tyto: 

 Česká republika členěná na kraje, 

 kraje členěné na správní území obcí s rozšířenou působností (ORP), 

 správní území ORP členěná na obce. 
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Základní členění horizontální perspektivy  

Jako základní atributy pro členění horizontální perspektivy byly zvoleny: 

 podstata disparity: materiální a nemateriální 

 sféra výskytu disparity: sociální, ekonomická, územní. 

Schematicky znázorňuje toto členění obrázek 5.2. 

Sociální disparity se týkají obyvatelstva v širším kontextu kvality života, životní úrovně, 

sociální rovnosti a sociální patologie. Netýkají se však lidského potenciálu jako ekonomické 

kategorie, který je zařazen mezi ekonomické disparity. 

Ekonomické disparity se týkají regionálního výstupu v širším kontextu výkonnosti 

ekonomiky, její struktury, rozvojového a lidského potenciálu. 

Územní disparity jsou spojeny s polohovými poměry v širším kontextu s geografickými, 

přírodními, dopravními a technickými podmínkami. 

 Obrázek 5.2: Členění horizontální perspektivy

 

Zdroj: Kutscherauer a kol. (2010) 

Členění horizontální perspektivy materiálních disparit  

Základní členění horizontální perspektivy materiálních disparit vychází z uvedeného vymezení 

sociálních, ekonomických a územních disparit. Základní členění na 2. úrovni klasifikace je 

uvedeno v tabulce 5.3.  

Sociální disparity jsou na 2. úrovni členěny na: 

 obyvatelstvo, do nějž zahrnujeme jeho životní úroveň (vč. vybavenosti domácností), 

úroveň vzdělávání, zdravotní stav, migraci a segregaci, 

 sociální vybavenost, kam patří zdravotnictví, školství, sociální služby, kultura a 

bydlení, 

 sociální patologie, do níž zahrnujeme sociální exkluzi, kriminalitu (vč. bezpečnosti) 

a nehodovost. 
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Ekonomické disparity jsou na 2. úrovni členěny na: 

 ekonomický potenciál zahrnující výkonnost ekonomiky, produktivitu a vnější 

vztahy, 

 ekonomická struktura, kam patří odvětvová struktura a struktura podle subjektů, 

 rozvojový potenciál, do nějž zahrnujeme výzkum a vývoj, zahraniční kapitál a 

investice, 

 lidský potenciál, kam zařazujeme ekonomicky aktivní obyvatelstvo, zaměstnanost, 

nezaměstnanost a mobilitu. 

 Tabulka 5.3: Základní členění disparit na 1. a 2. úrovni klasifikace 

Zdroj: Kutscherauer a kol. (2010) 
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Územní disparity jsou na 2. úrovni členěny na: 

 fyzicko-geografický potenciál zahrnující nerostné bohatství, klima, strukturu a 

intenzitu osídlení, polohové poměry a lokalizaci regionu, 

 životní a přírodní prostředí, kam patří ovzduší, odpady, voda, příroda a 

biodiverzita, lesy, krajina a půda, 

 dopravní infrastruktura, do níž zařazujeme silniční, železniční a leteckou 

infrastrukturu, vodní dopravu a dopravní obslužnost, 

 technická infrastruktura, kam jsme zařadili zásobování vodou, kanalizaci a čištění 

odpadních vod, zásobování energiemi, informační a telekomunikační technologie a 

infrastrukturu cestovního ruchu. 

Charakteristika a základní členění nemateriálních disparit 

Nemateriální či mentální disparity představují takovou skupinu disparit, která existuje 

v myslích obyvatelstva. Na rozdíl od prostorových disparit s materiální podstatou nemohou 

být nemateriální disparity příliš často spojovány s měřitelnými indikátory. Zatímco materiální 

disparity se zpravidla vyznačují kardinalistickým charakterem a tedy přímou měřitelností, pro 

nemateriální disparity jsou příznačné spíše atributy ordinalistické.  

Mentální disparity odrážejí skutečnost, že se ve sféře regionálního rozvoje stále intenzivněji 

hovoří o zvyšujícím se významu tzv. měkkých lokalizačních faktorů. Mezi měkké lokalizační 

faktory se řadí například kvalita životního prostředí, sociální kvalita obyvatelstva, ale velmi 

často také image území, tedy pověst, která daný region předchází. Image regionu se 

projevuje směrem navenek, ale také vnitřně.  

5.3  Identifikace a dekompozice regionálních disparit 

Regionální disparity jsou představovány širokým spektrem jevů a procesů, v rámci nichž je 

možné regionální rozdíly vysledovat, strukturalizovat a následně měřit a vyhodnocovat. Na 

základě provedených analýz teoretických i praktických přístupů k identifikaci regionálních 

disparit byly tyto dekomponovány do čtyř úrovní: sfér – problémových celků – deskriptorů – 

indikátorů. 

Dekompozice systému sledování a hodnocení regionálních disparit 

Věcná podstata disparity je ve většině případů tvořena syntézou více znaků (jevů), které ji 

charakterizují a v některých případech umožňují zařazení disparity do více sfér (ekonomické, 

sociální, územní). Pro provedení dekompozice je proto nezbytné provést nejen „vnější“ 

identifikaci disparity, ale identifikovat a podrobit hodnocení i jednotlivé znaky, které ji 

charakterizují. 

Dekompozice indikátorů pro identifikaci, sledování a hodnocení regionálních disparit je 

provedena v této klasifikační posloupnosti (Kutscherauer a kol., 2010): 

 1. rozlišovací úroveň - sféra disparit: 3 sféry, 

 2. rozlišovací úroveň - problémový celek: 13 celků, 

 3. rozlišovací úroveň – deskriptor: 46 deskriptorů, 
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 4. rozlišovací úroveň – indikátor: 164 indikátorů. 

Dekompozice disparit v sociální sféře  

Kvalita života v regionech je ovlivňována mnoha faktory, které se navzájem podmiňují. 

Oddělit od sebe ekonomické a sociální faktory je nejen v teorii, ale i v praxi velmi nesnadné. 

Každý jev zpravidla zahrnuje obě tyto dimenze a záleží na úhlu pohledu, který pro daný účel 

převáží. 

Sociální sféra je rozčleněna do tří problémových celků (viz tabulku 5.4):  

 obyvatelstvo,   

 sociální vybavenost,  

 sociální patologie.  

Dekompozice disparit v ekonomické sféře 

Ekonomika regionu je nejen klíčovým atributem hodnocení jeho současné úrovně a 

perspektiv dalšího rozvoje, ale také jedním z rozhodujících aspektů jeho srovnávání s 

ostatními regiony. To také určuje váhu, resp. pozici ekonomické sféry v identifikaci a 

hodnocení regionálních disparit.  

Obyvatelstvo je základním subjektem i objektem všech aktivit probíhajících v regionu.  

 Tabulka 5.4: Soustava deskriptorů pro hodnocení disparit v sociální sféře

Zdroj: Kutscherauer a kol. (2010) 

Srovnáváme-li ekonomiky regionů, patří mezi nejčastější otázky: jak potentní je ekonomika 

regionu, jaké je její „zdraví“ a nakolik je schopná se efektivně zapojit do meziregionální dělby 

práce. S tím také souvisí další otázka, nakolik je schopná generovat dostatečný počet 

pracovních příležitostí, resp. pracovních míst pro své obyvatelstvo.  
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Disparity v ekonomické sféře jsou rozčleněny do čtyř problémových celků (viz tabulku 5.5):  

 ekonomický potenciál,  

 ekonomická struktura,  

 rozvojový potenciál,  

 lidský potenciál.  

 

 Tabulka 5.5: Soustava deskriptorů pro hodnocení disparit v ekonomické sféře

Zdroj: Kutscherauer a kol. (2010) 

Dekompozice disparit v územní sféře 

Územní sféra disparit postihuje fyzicko-geografický potenciál území a popisuje oblasti 

regionálních disparit jako dopravní infrastrukturu, technickou infrastrukturu či životní 

prostředí. Disparity v územní sféře tak doplňují prvky, úzce spojené s fyzicko-geografickým 

charakterem území, které umožňují dokreslit některé charakteristiky disparit ve sféře sociální 

a ekonomické.  

Územní sféru lze rozčlenit do šesti problémových celků (viz tabulku 5.6):  

 struktura regionu, 

 dopravní infrastruktura, 

 dopravní obsluha, 

 technická infrastruktura, 

 životní prostředí, 

 charakter přírody. 
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 Tabulka 5.6: Soustava deskriptorů pro hodnocení disparit v územní sféře

Zdroj: Kutscherauer a kol. (2010) 

K ZAPAMATOVÁNÍ 

Kvalita života v regionech je ovlivňována mnoha faktory, které se navzájem podmiňují. 

Informace o obyvatelstvu jsou z hlediska sledování disparit v sociální sféře zásadní.  

Ekonomika regionu je nejen klíčovým atributem hodnocení jeho současné úrovně a 

perspektiv dalšího rozvoje, ale také jedním z rozhodujících aspektů jeho srovnávání s 

ostatními regiony. 

Územní sféra disparit postihuje fyzicko-geografický potenciál území a popisuje oblasti 

regionálních disparit jako dopravní infrastrukturu, technickou infrastrukturu či životní 

prostředí. 
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5.4  Integrované indikátory a metody jejich srovnávání  

, ať již věcná, nebo pomocí modelových regionů není nejobtížnějším Integrace indikátorů

úkolem jak analyzovat a hodnotit probíhající jevy či procesy. Daleko obtížnější je najít pro 

provedená seskupení indikátorů takové způsoby výpočtu a prezentace výsledků, aby byly 

uchopitelné managementem, zůstaly srozumitelné a věcně interpretovatelné (Kutscherauer a 

kol., 2010). 

Z analýzy výpočetní náročnosti a vypovídací schopnosti dostupných matematických a 

statistických metod vyplynulo, že použitelnými pro měření disparit v regionální praxi je těchto 

pět základních metod:  

 metoda založená na škálovacích technikách,  

 metoda semaforu,  

 metoda průměrné odchylky,  

 bodová metoda,  

 metoda normované proměnné. 

Z jejich hlubší analýzy je zřejmé, že každá z těchto metod má své klady a zápory, přičemž 

jejich použití je závislé nejen na míře obtížnosti, s níž lze tyto metody aplikovat v praxi, ale 

také na disponibilitě adekvátních indikátorů, neboť u některých metod lze využít pouze 

indikátory vyjádřené kvantitativně.  

Nejvýznamnějšími hledisky pro výběr metody jsou vypovídací schopnost získaných výsledků a 

nepříliš velká výpočetní náročnost metody. Z tohoto pohledu nejlépe vyhovují tři metody, 

které si dále podrobněji popíšeme. Jsou to metoda semaforu, bodová metoda a metoda 

normované proměnné. 

Metoda semaforu 

Specifickou podobou škálování je metoda semaforu, jež se svým pojetím poměrně výrazně 

přibližuje proceduře očíslování. Na rozdíl od této procedury však v tomto případě nejsou 

jednotlivým hodnotám indikátorů přiřazena konkrétní čísla, ale specifické symboly, které 

navíc odpovídají určité procentuální úrovni sledovaného indikátoru. Tyto symboly mají 

nejčastěji podobu tří kruhů v barvách světel semaforu, od čehož je také odvozen název této 

metody.   

Podobně jako v případě škálovacích technik, také u této metody je její významnou devizou 

zejména její dobrá přehlednost, rychlost a bezproblémová využitelnost při analyzování různě 

širokých skupin indikátorů. 

Pro praktické využití metody semaforu při hodnocení regionálních disparit se v současnosti 

jako vhodný nástroj jeví tabulkový procesor Microsoft Office Excel, jehož součástí je funkce 

podmíněného formátování, jež je ve své podstatě postavena právě na principu metody 

semaforu. Tento software tak lze využít k poměrně jednoduchému a rychlému sestavení 

některé z níže uvedených hodnotících škál: 
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 dvoubarevná škála, nabízí možnost barevného odlišení indikátorů od minimální 

hodnoty k hodnotě maximální, k čemuž využívá dvou barev, jejichž intenzita se mění 

dle toho, jak se mění hodnota příslušného indikátoru, (viz míra registrované 

nezaměstnanosti2 v tabulce 6.7), 

 tříbarevná škála, která umožňuje skupinu indikátorů roztřídit prostřednictvím tří barev 

(zpravidla zelené, žluté a červené), přičemž střední barva (žlutá) odpovídá percentilu 

50 (viz míra dlouhodobé nezaměstnanosti v tabulce 6.8), 

 datová čára, v jejímž případě jsou jednotlivé hodnoty indikátorů odlišeny na základě 

délky příslušné datové čáry, 

 škála vyjádřená pomocí sady ikon, s jejíž pomocí jsou k očíslování indikátorů 

využívány sady ikon, které mohou být buďto tří objektové, jejichž prostřednictví jsou 

indikátory rozčleněny dle kritéria ≥ 67 %, ≥ 33 % a < 33 % (viz počet uchazečů na 

jedno volné pracovní místo v tabulce 6.9), čtyř objektové, při jejichž užití dochází k 

členění ≥ 75 %, ≥ 50 %, ≥ 25 % a < 25 % nebo pěti objektové, kde jsou výchozím 

kritériem procentní hodnoty ≥ 80 %, ≥ 60 %, ≥ 40 %, ≥ 20 % a < 20 %. 

Metoda semaforu je ve své podstatě specifickou podobou škálovacích technik, což z ní činí 

dobře využitelný nástroj pro konstrukci nemetrických škál.  

 Tabulka 5.7: Míra registrované nezaměstnanosti v krajích ČR – deskripce metodou semaforu

 

  

                                            

 

2  Od 1. ledna 2013 ČSÚ nahradil indikátor Míra registrované nezaměstnanosti indikátorem Podíl 

nezaměstnaných osob. 

NUTS 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Hl. město Praha 0,29 0,43 0,87 2,31 3,52 3,42 3,39 3,73 4,02 3,58 3,20 2,72 2,16 2,14

Středočeský kraj 2,57 2,98 4,62 6,06 7,46 6,80 6,76 7,21 7,43 6,85 6,30 5,32 4,25 4,47

Jihočeský kraj 1,99 2,51 3,95 5,75 6,69 5,82 6,03 6,65 6,96 6,59 6,70 5,68 4,47 4,83

Plzeňský kraj 2,19 2,63 4,23 6,09 8,53 6,47 6,52 7,06 7,60 6,74 6,40 5,60 4,43 5,03

Karlovarský kraj 2,12 2,72 4,64 6,85 9,04 8,02 8,71 10,07 10,62 10,75 10,30 9,20 7,32 7,62

Ústecký kraj 5,79 7,05 10,00 13,18 15,35 16,15 15,83 17,13 17,94 15,85 15,40 13,77 10,96 10,26

Liberecký kraj 2,45 3,00 5,16 6,98 7,77 6,44 7,35 8,68 9,48 8,22 7,70 7,04 6,05 6,95

Královéhrad. kraj 1,99 2,61 4,04 6,06 7,54 5,89 6,30 7,30 7,89 7,67 7,30 6,32 4,71 4,81

Pardubický kraj 2,66 3,38 4,71 6,62 9,03 7,87 7,93 8,66 9,42 8,94 8,30 6,91 5,43 5,95

Vysočina 3,39 3,99 5,66 7,51 9,16 7,48 7,02 8,32 9,20 8,85 8,20 7,10 5,63 6,27

Jihomorav. kraj 2,92 3,40 5,37 7,92 9,85 9,35 9,73 11,20 11,45 10,69 10,20 8,82 6,92 6,83

Olomoucký kraj 4,31 5,28 7,56 10,20 12,41 11,87 11,78 12,20 12,48 11,73 10,60 8,97 6,73 6,87

Zlínský kraj 2,40 3,22 4,71 6,96 8,71 8,14 8,51 10,22 10,61 9,53 9,30 7,75 6,02 6,13

Moravskosl. kraj 5,07 5,67 7,85 11,45 14,94 15,13 15,11 15,89 16,84 15,66 14,20 12,58 9,62 8,49
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 Tabulka 5.8: Míra dlouhodobé nezaměstnanosti v  krajích ČR – deskripce metodou semaforu

 

Tabulka 5.9: Počet uchazečů na jedno volné pracovní místo v  krajích ČR – deskripce 

 metodou semaforu

Bodová metoda 

Východiskem bodové metody, jejímž autorem je americký matematik M. K. Bennet, je 

nalezení regionu, jenž v případě analyzovaného indikátoru dosahuje buďto maximální nebo 

naopak minimální hodnoty. Zatímco minimální hodnota je brána v potaz v okamžiku, kdy je 

za progresivní označován pokles příslušného indikátoru, maximální hodnoty analytikové 

využívají v opačném případě, tj. v situaci, kdy je za progresi považován růst hodnoty 

příslušného indikátoru.  

Tento region je pak v rámci bodového hodnocení oceněn 1.000 bodů, přičemž ostatní 

regiony jsou ohodnoceny body v intervalu o 0 do 1.000, a to v závislosti na výši promile, 

kterou činí hodnota jejich vlastního indikátoru z dříve stanovené kriteriální hodnoty. Pokud je 

za kritérium považována hodnota minimální, pak se ve výpočtu využívá převrácená hodnota 

tohoto poměru. Bodovou hodnotu příslušného indikátoru tak v případě maxima určíme 

pomocí rovnice: 

NUTS 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Hl. město Praha 0,13 0,23 0,72 2,72 5,81 4,45 2,82 3,08 3,00 1,83 2,21 1,32 0,60 0,70

Středočeský kraj 1,45 1,50 3,25 5,92 7,80 4,63 4,04 7,98 7,36 6,80 5,77 2,84 1,49 2,74

Jihočeský kraj 0,90 1,28 2,20 6,64 9,53 5,84 6,47 7,86 10,06 7,11 8,97 3,91 2,36 4,18

Plzeňský kraj 1,00 1,53 3,27 6,89 9,06 5,40 5,26 7,63 8,49 4,77 5,20 2,49 1,01 2,22

Karlovarský kraj 1,45 1,84 4,52 8,57 11,43 8,54 10,04 13,14 15,14 15,66 14,94 6,89 4,10 6,44

Ústecký kraj 4,12 5,41 10,49 25,99 26,08 23,79 20,55 28,72 27,87 24,93 26,03 12,72 7,72 10,18

Liberecký kraj 1,38 1,54 3,46 6,05 6,39 3,84 5,97 10,13 11,80 7,97 7,80 4,73 3,16 7,29

Královéhrad. kraj 0,97 1,36 2,70 6,19 7,62 3,31 4,41 7,42 9,64 10,86 8,05 4,37 2,72 3,63

Pardubický kraj 1,55 2,05 2,97 6,71 12,86 5,43 7,30 11,04 9,87 11,97 9,64 2,65 1,62 4,65

Vysočina 2,22 2,08 4,50 10,75 12,37 7,35 6,51 9,51 18,10 19,27 11,93 4,93 2,81 7,40

Jihomorav. kraj 2,50 2,86 6,47 18,95 22,39 12,28 14,82 21,95 20,93 19,20 10,92 6,91 3,22 5,22

Olomoucký kraj 0,00 4,60 6,42 15,19 20,87 10,34 11,40 13,56 16,35 15,75 12,70 6,87 4,50 8,54

Zlínský kraj 1,94 2,33 3,79 11,30 11,09 12,32 11,43 19,10 25,94 17,94 14,27 5,01 3,02 4,69

Moravskosl. kraj 3,74 5,06 9,09 33,57 55,11 31,82 36,72 43,99 44,24 39,45 29,20 10,82 6,15 6,53

NUTS 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Hl. město Praha 0,02 0,03 0,06 0,17 0,55 0,86 0,82 0,87 0,95 1,03 0,99 0,81 0,61 0,44

Středočeský kraj 0,60 0,60 0,81 1,29 2,03 2,38 2,17 2,33 2,56 2,58 2,45 2,05 1,46 1,12

Jihočeský kraj 0,38 0,41 0,55 0,89 1,44 1,54 1,43 1,68 1,86 1,94 2,11 1,94 1,34 1,03

Plzeňský kraj 0,55 0,53 0,74 1,26 1,95 2,25 2,19 2,29 2,65 2,57 2,48 2,21 1,65 1,30

Karlovarský kraj 0,35 0,45 0,55 1,25 2,22 2,69 2,84 3,89 4,52 4,84 4,79 4,39 3,34 2,61

Ústecký kraj 1,64 1,93 2,57 4,09 6,18 7,41 7,63 8,56 9,64 9,02 8,62 7,68 6,13 4,29

Liberecký kraj 0,44 0,55 0,84 1,38 2,16 2,15 2,07 2,70 3,47 3,55 3,29 2,86 2,32 1,95

Královéhrad. kraj 0,36 0,41 0,60 1,02 1,80 1,86 1,60 1,92 2,42 2,60 2,71 2,25 1,52 0,87

Pardubický kraj 0,52 0,60 0,85 1,25 2,18 2,81 2,55 2,75 3,22 3,40 3,24 2,70 1,98 1,58

Vysočina 0,77 0,82 1,09 1,63 2,58 2,77 2,23 2,54 3,21 3,37 3,39 3,08 2,17 1,78

Jihomorav. kraj 0,59 0,59 0,96 1,62 2,81 3,46 3,46 4,11 4,81 4,82 4,81 4,08 3,00 2,32

Olomoucký kraj 0,00 1,19 1,53 2,49 4,03 4,85 4,67 4,81 5,18 5,13 4,76 3,91 2,77 2,02

Zlínský kraj 0,52 0,50 0,73 1,32 2,27 2,86 2,87 3,45 4,22 4,37 4,08 3,48 2,53 2,01

Moravskosl. kraj 1,44 1,27 1,80 2,97 5,20 6,89 7,07 7,62 8,55 8,59 8,03 7,11 5,34 3,71
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kdežto v případě minima pomocí rovnice: 

 

 

 

kde: Bij – bodová hodnota i-tého indikátoru pro j-tý region 

 xij – hodnota i-tého indikátoru pro j-tý region 

 xi max – maximální hodnota i-tého indikátoru 

 xi min – minimální hodnota i-tého indikátoru 

Sečtení takto vypočtených bodů pak dává finální hodnotu souhrnného indikátoru, který lze 

využít ke stanovení míry disparit vznikajících mezi jednotlivými regiony.  

Hlavní výhodou této metody je její schopnost shrnout do jedné syntetické charakteristiky, jíž 

je bezrozměrné číslo, indikátory, které jsou zachyceny v různých měrných jednotkách.  

Prostřednictvím takto získaného syntetického indikátoru lze následně stanovit pořadí 

jednotlivých regionů, určit regionální rozdíly a formulovat závěr např. typu: region A celkově 

zaostává za regionem B nebo je jejich úroveň stejná, přičemž region A dosahuje lepších 

výsledků u indikátoru x, kdežto region B u indikátoru y. 

Místo pouhého prostého součtu bodů můžeme příslušný integrovaný indikátor vypočítat také 

pomocí váženého aritmetického průměru počtu bodů, které jednotlivé regiony za příslušné 

indikátory získaly. V tomto případě k výpočtu souhrnného indikátoru využijeme rovnici: 

 

kde: p – počet indikátorů 

Pomocí takto stanoveného integrovaného indikátoru lze následně určit pořadí regionů dle 

míry regionálních disparit, popřípadě stanovit jednotlivé meziroční rozdíly. 

Při praktickém využití bodové metody je kromě výše uvedeného postupu využívána také 

jedna ze dvou následujících modifikací této techniky výpočtu souhrnného indikátoru: 
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 kriteriální hodnota indikátoru není stanovena na základě maxima či minima 

dosaženého v rámci analyzované skupiny regionů, ale pomocí hodnoty příslušného 

indikátoru dosažené v jednom konkrétně stanoveném regionu, jenž je tak zpravidla 

považován za region s optimálním vývojem. V případě této modifikace, pak může 

bodová hodnota daného indikátoru přesáhnout hranici 1.000 bodů. 

 kriteriální hodnota indikátoru je předem stanovena na základě expertního odhadu. 

Zpravidla se tedy jedná o expertně stanové optimum, jehož by měl daný subjekt u 

příslušného indikátoru dosáhnout. Také v tomto případě nelze hodnotu integrovaného 

indikátoru ohraničit 1.000 bodů. 

V  analýzách regionálních disparit se nejčastěji jako kriteriální hodnota indikátoru používá 

průměr hodnoty indikátoru za Českou republiku. 

Metoda normované proměnné 

Metodu normované proměnné lze vyjádřit pomocí následujících rovnic: 

 

 

resp.: 

 

 

kde: uij – normovaná veličina i-tého indikátoru pro j-tý region 

 Sxi  – směrodatná odchylka i-tého indikátoru 

 

I v tomto případě je normovaná proměnná bezrozměrnou veličinou, z čehož vyplývá, že takto 

vypočtené veličiny lze bez problémů sčítat. 

Pro potřeby měření meziregionálních rozdílů se jako vhodné jeví použití průměrné hodnoty 

normované proměnné, neboť tímto způsobem odstraníme problémy, jež vznikají při 

porovnání výsledků různého počtu indikátorů. Pro integrovaný indikátor vypočítaný pomocí 

průměrné hodnoty normované proměnné pak platí rovnice: 
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Při srovnání této metody s bodovou metodou, je patrné, že její hlavní výhodu je, že přihlíží k 

relativní proměnlivosti indikátorů zahrnutých do příslušného indexu, díky čemuž překonává 

absolutní proměnlivost, s níž počítá bodová metoda.  

Souhrnně lze konstatovat, že z metod využitelných pro analýzu, hodnocení a prezentaci 

vývoje disparit mezi regiony ČR cestou integrovaných indikátorů či modelových regionů se 

jako nejlépe využitelné a dobře zvládnutelné regionálním managementem jeví tři metody. 

Škálovací metoda nazývaná a . Semafor, Metoda bodová Metoda normované proměnné

Metoda semaforu je vhodná pro analýzu a hodnocení dat uspořádaných do tabulek.  

Metoda bodová je vhodná pro grafickou prezentaci, když v hodnocení upřednostňujeme 

změny ve vývoji disparit v čase a je požadována delší časová řada.  

Metoda normované proměnné je vhodnější, když upřednostňujeme relaci mezi regiony a 

přitom zpravidla jde o poznání aktuální situace nebo vývoje v několika posledních letech. 

Uplatňování všech tří metod je uživatelsky přívětivé, neboť potřebnými výpočetními funkcemi 

podmíněného formátování či výpočtu směrodatné odchylky jsou dnes již vybaveny všechny 

profesionálně využívané kancelářské balíky. 

 

1. Blondel (1990) definoval základní pravidla komparativní analýzy, umíte je 

specifikovat? 

2. Jaká jsou základní hlediska zkoumání, resp. klasifikace regionálních disparit? 

3. Regionální disparity lze klasifikovat ze dvou souvisejících perspektiv - vertikální 

perspektivy a horizontální perspektivy – umíte je rozlišit a popsat?  

4. Vznik regionálních disparit a jejich důsledek – regionální nerovnováhu ovlivňuje 

řada faktorů, umíte je popsat?  

5. Které metody srovnávání integrované indikátorů disparit jsou nejlépe využitelné 

v regionální manažerské praxi?  

 

KONTROLNÍ OTÁZKY 

Regionální disparity jsou představovány širokým spektrem jevů a procesů, v rámci nichž 

je možné regionální rozdíly vysledovat, strukturalizovat a následně měřit a vyhodnocovat.  

Při sledování a vyhodnocování regionálních disparit se jako nejlépe využitelné a dobře 

zvládnutelné regionálním managementem jeví tři metody: škálovací metoda nazývaná 

a . Semafor, Metoda bodová Metoda normované proměnné

 

K ZAPAMATOVÁNÍ 
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Komparativní analýzy má velký význam pro všechny společenské vědy, klíčový význam však 

má jako analytická metoda v regionalistice.  

I přes určitá úskalí srovnatelnosti regionálních jevů a procesů (včetně nezbytnosti integrace 

indikátorů pro srozumitelnost analytických výpovědí) jsou výsledky komparací cenným 

nástrojem poznání situace a vývoje regionů.  

Avšak již Blondel (1990), ale i někteří další významní autoři připomínají, že u komparativní 

analýzy musí jít o něco více než jen o prosté srovnání.  

Praktické využití komparativních analýz je značně široké. Z hlediska podmínek a potřeb naší 

regionální praxe nejčastěji srovnáváme relevantní indikátory všech regionů (nejčastěji krajů 

nebo okresů), někdy však nastává potřeba analýzy omezeného počtu regionů. Zpravidla jde 

o tři základní varianty: jsou sledovány a vyhodnocovány určité typy regionů (průmyslové, 

zemědělské), jsou hledány subtypy určitého typu regionů (průmyslové regiony v příhraničí a 

ve vnitrozemí), srovnávají se dva různé typy regionů (region soudržnosti, kraj – např. 

z hlediska řídicí struktury, kompetencí, nakládání se zdroji apod.). 

Filosofickým východiskem tohoto výkladu je akceptování disparity jako fenoménu, jehož 

sledování a hodnocení má racionální smysl. Předmětem našeho zájmu jsou složité 

společenské subjekty, fungující v určitých socioekonomických podmínkách. Vývoj těchto 

subjektů se odehrává v čase a prostoru a je nerovnoměrný.  

Dominantní pro volbu přístupu k identifikaci, seskupení a hodnocení disparit je, do jaké míry 

přinášejí uživateli informací nové poznání a v jakém směru může být toto poznání využito, 

tedy jaká je informační hodnota zjištěných a vyhodnocených disparit. 

Současná česká regionální praxe hodnotí regionální disparity buďto pomocí metod 

založených na meziregionální komparaci, v jejichž rámci jsou zvolené regiony srovnávány na 

základě zkušeností a znalostí, nebo pomocí statistických metod. Každá z těchto metod má 

své pozitivní a negativní stránky, přičemž jejich použití je závislé nejen na míře obtížnosti, s 

níž lze tyto metody aplikovat v praxi, ale také na dostupnosti indikátorů, jež jsou pro 

hodnocení použity. Za nejvýznamnější hlediska pro výběr metody lze považovat vypovídací 

schopnost získaných výsledků a nepříliš velkou výpočetní náročnost metody.  

Při sledování a vyhodnocování regionálních disparit se jako nejlépe využitelné a dobře 

zvládnutelné regionálním managementem jeví tři metody: škálovací metoda nazývaná 

Semafor, Metoda bodová a Metoda normované proměnné. 
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6  MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 

Cílem kapitoly je popsat základní strukturu a obsah standardně zpracovávaných 

makroekonomických analýz jako jednoho z východisek (rámců) pro regionální analýzy. 

Cílem je také ukázat makroekonomickou analýzu jako nástroj pro poznání, vysvětlení a 

interpretaci jevů a procesů probíhajících v národním hospodářství. Dále také ukázat 

národní účetnictví jako jeden z nejvýznamnějších zdrojů informací pro ekonomické 

analýzy. 

Při poznávání ekonomické reality zpravidla potřebujeme identifikovat odraz makroagregátů 

ve statistice tvorby a užití národního důchodu. K jejich měření byl vytvořen a mezinárodně 

akceptován systém národních účtů.  

6.1  Národní účetnictví 

Národní účetnictví je svou podstatou makroekonomickým modelem, který odráží vztahy mezi 

subjekty na území daného státu. Nejedná se o souhrn toků, ale o pohyb zboží, služeb, 

finanční transakce mezi subjekty na území státu. Přináší číselnou představu o hospodářství 

země, o ekonomických jevech. 

Systém národních účtů (SNÚ) se stal vyústěním dlouhodobých pokusů o kvantitativní 

vyjádření, měření a hodnocení ekonomického vývoje. Patří k rozhodujícím momentům 

rozvoje ekonomické teorie a praxe. Jako systém vznikaly národní účty ve 30 - 40 letech 

tohoto století, jejich vznik spojen s Keynesovou "Teorií zaměstnanosti, úroku a peněz".  

Národní účty (NÚ) definují a konkrétními daty naplňují jednotlivé makroekonomické 

agregáty, poskytují systematický obraz struktury ekonomiky  a základních ekonomických 

procesů. NÚ vypovídají o skutečné úrovni produktu (a dalších makroveličin), nevypovídají o 

příčinách změn, vzájemných souvislostech  a pod. Při výkladu příčin změn a vzájemných 

souvislostí se nelze obejít bez makroekonomické teorie. 

K velkému rozvoji SNÚ jako podkladu pro tvorbu a kontrolu vládních programů dochází po 

druhé světové válce. Dochází k vytvoření dvou standardních systémů s možností jejich 

konkretizace podle podmínek dané země : 

 Národní účty OSN (R. Stoun a kol. v roce 1953) 

 Národní účty ESA (pro země ES v roce 1958) 

CÍL KAPITOLY 

VÝKLAD 
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V roce 1993 byla provedena revize SNÚ (zpřesnění propočtu GDP, pojetí služeb, pojetí 

konečné spotřeby vlády a domácností apod.).  

Hrubý domácí produkt (HDP) je peněžním vyjádřením celkové hodnoty statků a služeb 

nově vytvořených v daném období na určitém území; používá se pro stanovení výkonnosti 

ekonomiky. Může být definován, resp. vypočítán třemi způsoby: výdajovou metodou, 

důchodovou metodou nebo produkční metodou. 

Základ a charakteristické rysy SNÚ: 

 Pojetí tvorby produkce (výroby) - za produkci je považována veškerá ekonomická 

činnost, která přináší důchod z využívání výrobních činitelů. 

 Pojetí hrubého a čistého domácího a národního produktu – po odečtení 

amortizace fixního kapitálu od hrubého domácího produktu se získá čistý domácí 

produkt.  

ČDP = HDP - a 

 Rozdělení produkce do stejnorodých skupin (klasifikace produkce, konečné 

spotřeby, odvětví, ekonomických sektorů a transakcí). 

 Podvojnost zápisů (forma účtů), která vytváří vzájemnou propojenost v 

systému. 

Základní sestava národních účtů  

1.  Účty 

 výroby, 

 tvorby, rozdělení a užití důchodů, 

 kapitálu, 

 finanční, 

 zahraničí. 

sestavované za národní hospodářství jako celek a za jednotlivé ekonomické sektory. 

2.  Tabulky Input/Output 

Tabulky vstupů a výstupů v souhrnné formě za mezispotřebu, konečnou spotřebu, primární 

vstupy atd. (viz tabulku 6.1). 

3.  Tabulky transakcí (ekonomických operací) 

 v oblasti zboží a služeb (odvětvová struktura pracovníků a mezd, struktura finální 

spotřeby, fixního kapitálu a zásob atd.) 

 distributivních transakcí (přerozdělení důchodů, příjmy a výdaje) 

 finančních transakcí (změny aktiv a pasiv) 

4.  Satelitní účty 

 za vybrané komplexy ekonomiky (životní prostředí, životní úroveň ap.) 
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 Tabulka 6.1: Tabulka Input/Output

 Užití produkce 

Dodávky produkce Odvětví 

  1  2  3 .............…... n 

Konečná 
spotřeba 

Investice, 
zásoby 

Vývoz Celkem 

               

               

               

               

               

               

HDP               

Produkt celkem               

Hrubý domácí produkt 

Výkonnost ekonomiky jako celku je nejčastěji měřena pomocí veličiny hrubý domácí 

(národní) produkt (HDP, HNP) resp. národní důchod (ND).  

HDP (HNP) je peněžním vyjádřením celkového toku zboží a služeb v ekonomice za určité 

období, zpravidla za rok. 

Hrubý domácí produkt chápeme jako hodnotu veškerých statků a služeb, vytvořených 

uvnitř země během určitého časového období.  

Pokud budeme hovořit o hodnotě statků a služeb vyprodukovaných domácími výrobními 

faktory bez ohledu na zemi, kde byly vytvořeny, bude se jednat o hrubý národní produkt. 

Při propočtu HDP je důležité brát v úvahu, že: 

HDP je hodnota finálních statků, což má zabránit tomu, aby některý výrobek byl započten 

dvakrát. HDP je tvořen hodnotou výstupu v běžném období. 

HDP je ohodnocen tržními cenami, tzn. že hrubý domácí produkt není ohodnocen 

v nákladech výrobních faktorů. 

Rozlišujeme: 

 hrubý domácí produkt – měří hodnotu finálních statků se zahrnutím celkových 

(hrubých) investic, 

 čistý domácí produkt – měří hodnotu finálních statků se zahrnutím čistých investic 

(je odečtena amortizace), 

 nominální HDP - hodnotu výstupu ekonomiky v cenách daného období, 

 reálný HDP (měří hodnoty výstupu ekonomiky v různých časových obdobích tak, že 

ohodnotí statky ve všech obdobích stejnými cenami – v cenách bazického roku). 
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Výpočet hrubého domácího produktu 

Výdajovou metodou  se HDP počítá jako součet konečného užití výrobků a služeb 

rezidentskými jednotkami (skutečná konečná spotřeba a tvorba hrubého kapitálu) a salda 

vývozu a dovozu výrobků a služeb.   

HDP = C + I + G + X' 

C  -  výdaje na osobní spotřebu                

 I  -  soukromé hrubé domácí investice                

G -  státní nákupy zboží a služeb (bez transfer. plateb) 

X'  -  čistý export (export mínus import X' = X - M)  

Důchodovou (příjmovou) metodou se HDP počítá jako součet prvotních důchodů za 

národní hospodářství celkem: náhrad zaměstnancům, daní z výroby a z dovozu snížených o 

dotace a hrubého provozního přebytku a smíšeného důchodu (resp. čistého provozního 

přebytku a smíšeného důchodu a spotřeby fixního kapitálu). 

 HDP = w + i + a + n + z + k + r

w  -  mzdy a platy zaměstnancům                

 i  -  čisté úroky (přijaté mínus vyplacené)                

a  -  odpisy (amortizace)                

n  -  nepřímé daně                

z  -  důchody podniků (mimo korporace)  

k  -  zisky korporací před zdaněním 

r  -  renta z pozemků   

 

Produkční metodou se HDP počítá jako součet hrubé přidané hodnoty (rozdílu mezi 

produkcí a mezispotřebou) jednotlivých institucionálních sektorů nebo odvětví a čistých daní 

na produkty.  

 HDP = P – Ms + D - Dt

P  -  produkce  

Ms  -  mezispotřeba  

D  -  daně z produktů  

Dt  -  dotace na produkty 

 

Čistý domácí produkt   

NDP = C + In + G + X' 

Čisté investice:  In = I - a               

Jiné vyjádření:  NDP = GDP - a  

a ..... amortizace  
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Jak se vyvíjel HDP po vzniku samostatného českého státu je patrné z grafu ČSÚ (viz obrázek 

6.1). 

 Obrázek 6.1: Vývoj HDP ČR v letech 1995- 2008

Zdroj: ČSÚ 

Implicitní cenový deflátor (ICD) - vyjadřuje výši inflačního znehodnocení produktu v 

běžném roce ve vztahu k základnímu roku. 

 

 nominální HDP    

ICD  =  ------------------------   

 reálný HDP 

( Reálný GDP = nomin. GDP / ICD ) 

Bilance národního hospodářství 

Využívání systému Bilance národního hospodářství (BNH) je ještě po jistou dobu potřebné 

pro srovnatelnost indikátorů v dlouhých časových řadách. BNH je statistický systém 

charakterizující národohospodářský koloběh vycházející z marxistické politické ekonomie. 

Poslední verze jako doporučený standard RVHP byla přijata v roce 1986. 

BNH je prezentována jako systém navazujících tabulek popisujících jednotlivé aspekty 

reprodukčního procesu. 
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BNH tvoří čtyři základní skupiny tabulek : 

1.  Bilance tvorby a užití společenského produktu (SP) a národního důchodu (ND) 

- úhrnná materiální bilance 

2.  Bilance tvorby, rozdělení a užití SP a ND - úhrnná finanční bilance 

3.  Bilance práce 

 bilance pracovních zdrojů a jejich rozdělení, 

 bilance pracovních sil. 

4.  Bilance národního jmění 

 bilance základních fondů, 

 bilance oběžných fondů a zásob, 

 bilance federálních hmotných rezerv. 

Rozvinutím a zdokonalením hmotné bilance je mezioborová bilance tvorby a rozdělení 

produkce - . bilance mezioborových vztahů

Mezioborová bilance charakterizuje strukturní vztahy mezi indikátory typu výrobního obratu a 

finálního produktu na národohospodářské úrovni, což umožňuje formalizovanou strukturální 

analýzu NH. 

Orientační vztah mezi "produktem" dle systému národních účtů a dle bilance národního 

hospodářství : 

 HDP = SP - VS + a + HNS

 

SP  -  společenský produkt        

VS  -  výrobní spotřeba    

a  -  amortizace 

HNS   -  hodnota vytvořená nevýrobním sektorem 

6.2  Analýza výroby a ekonomické úrovně země 

6.2.1  Analýza výroby  

Význam a postavení procesu výroby v makroekonomických analýzách 

Analýza výroby vychází z makroekonomické teorie, ale využívá především metod empirické 

analýzy.  

Z teoretických otázek, na které je třeba získat odpověď, jsou důležité zejména tyto: 

 co určuje úroveň a tempo růstu potenciálního produktu, což je otázka teorie 

růstu. Růstové teorie se orientují především na nabídkovou stranu ekonomiky; 

 co určuje úroveň skutečného produktu v relaci k potenciálnímu, což je otázka 

stabilizační teorie a teorie určování důchodů. Zde hraje určující úlohu poptávková 

strana ekonomiky. 
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Růst výroby je do značné míry určující i pro celkový ekonomický růst, a je proto pokládán 

za jeden z dominantních cílů hospodářské politiky. To má několik důvodů: 

 růst výroby je zpravidla spojen s růstem spotřeby, tedy s rostoucí životní úrovní 

a celkovým blahobytem obyvatel země, 

 růst výroby je v úzké vazbě s růstem investic, na nichž závisí nejen ekonomický 

růst, ale i růst národního majetku, 

 růst výroby vytváří tlak na lepší využití výrobních zdrojů země, což také vede 

k vytváření nových pracovních příležitostí. 

Vývoj výroby ve vyspělých ekonomikách 

Tíživý problém současného světového hospodářského rozvoje představuje vysoká míra 

nezaměstnanosti. Proto je věnováno studiu závislosti mezi růstem výroby a růstem 

zaměstnanosti stále více pozornosti. Ukazuje se, že teprve růst HDP ve výši 2,5 - 3 % může 

vést ke snižování nezaměstnanosti. 

Průběh HDP a zaměstnanosti v ČR na přelomu minulého desetiletí je patrný z obrázku 6.2. 

 Obrázek 6.2: Vývoj HDP a zaměstnanosti v ČR

Zdroj: ČSÚ 
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6.2.2  Analýza ekonomické úrovně země 

Analýza výroby zkoumá tempa ekonomického růstu, změny ve struktuře výroby a faktory, 

které na růst a strukturální změny působily. Nedává odpověď na otázku, jaká je produkční 

výkonnost ekonomiky měřená objemem výroby v přepočtu na jednoho obyvatele (v podstatě 

celková produktivita práce). 

Obecně platí, že čím je vyšší produktivita práce v určité zemi a čím větší hodnota produktu 

připadá na 1 obyvatele, tím je tato země zpravidla bohatší a ekonomicky rozvinutější.  

je pokládán za indikátor, který Hrubý domácí produkt na 1 obyvatele nejlépe vyjadřuje 

ekonomickou úroveň země.  

Dvě země, které mají stejnou úroveň výroby na 1 obyvatele, však nemusí mít i stejnou 

životní úroveň. Úroveň výroby na 1 obyvatele je však zpravidla určující. 

V praxi mezinárodního srovnávání ekonomické úrovně různých zemí se zpravidla používají tři 

metody: 

 metoda parity kupní síly, která rozkládá HDP do komponent a přeceňuje každou 

komponentu průměrnou světovou cenou, která odráží mezinárodní kupní sílu, 

 metoda fysických indikátorů je založena na pozorování, že úroveň důchodu a 

produktu jednotlivých zemí je v korelaci s úrovní výroby a spotřeby různých výrobků a 

služeb, které mohou být vyjádřeny ve fysických (nepeněžních) jednotkách, 

 „zkratová metoda“ - úprava tržního kurzu, která bere v úvahu odchylku tržního 

kurzu od parity kupní síly (zpravidla prováděná pro léta, v nichž není prováděna 

analýza podle parity kupní síly). 

Metoda parity kupní síly 

Zatím co oficiální směnný kurz představuje poměr, v jaké se jednotlivé měny mezi sebou 

směňují na peněžním trhu, parita vyjadřuje objem statků a služeb, které si lze za 

stejný počet každé z měnových jednotek koupit.  

Důvody, proč je růst výroby pokládán za jeden z dominantních cílů hospodářské politiky: 

 je zpravidla spojen s růstem spotřeby, tedy s rostoucí životní úrovní a růst výroby  

celkovým blahobytem obyvatel země, 

   je v úzké vazbě s růstem investic, na nichž závisí nejen ekonomický růst výroby

růst, ale i růst národního majetku, 

   vytváří tlak na lepší využití výrobních zdrojů země, což také vede k růst výroby

vytváření nových pracovních příležitostí. 

 

K ZAPAMATOVÁNÍ 

 



 

 

68 

 

 

Podle definice OECD je parita kupní síly takový kurz měn, který eliminuje rozdíly v cenových 

úrovních různých zemí. 

Metodu parity kupní síly lze shrnout takto: 

 HDP každé země se rozdělí do řady homogenních zbožových skupin, 

 vypočítají se průměrné ceny zboží u každé skupiny a zjistí se koeficienty, které 

vyjadřují relace cen v různých zemích, 

 národní ceny se převedou do mezinárodně srovnatelných hodnot pomocí těchto 

koeficientů. Výsledek pak vyjadřuje „reálné“ hodnoty na rozdíl od „nominálních“ 

hodnot v národních měnách. Reálná hodnota HDP se pak dostane jako souhrn 

reálných hodnot jednotlivých zbožových skupin. 

Rozdělení HDP do zbožových skupin vychází ze strany užití (soukromá spotřeba, veřejná 

spotřeba, investice a čistý vývoz). 

Propočty parity kupní síly ukázaly, že zatím co ve vyspělých tržních ekonomikách se parita 

kupní síly příliš neliší od oficiálních kurzů měn, v méně rozvinutých ekonomikách tyto 

odchylky mohou být značné. 

Koeficient poměru mezi devizovým kurzem a paritou kupní síly ČR dosahoval v roce 2000 

hodnoty , v posledních letech se již pohybuje v rozmezí (měřeno přes poměr 2,7 1,2 – 1,5 

národní měny k US dolaru – viz tabulku 6.2). 

 Tabulka 6.2: Vývoj relace kurzu měny a parity kupní síly ČR

Zdroj: UNECE Statistical Division Database, ČSÚ 

Parita odráží rozdílnost národních a světových cen v souhrnu všech složek užití HDP. Obecně 

se má za to, že celková parita kupní síly (na úrovni HDP) je vyjádřením kupní síly dané měny 

vůči jiné měně (na př. US dolaru, resp. Euru). Srovnání parity kupní síly s oficiálním 

směnným kurzem odráží relativní cenovou úroveň dané země. Cenová úroveň je nízká 

v případě, kdy parita kupní síly je nižší než směnný kurz a naopak. 

Metoda fyzických indikátorů 

Původně vznikla jako náhradní metoda, která umožňovala alespoň přibližně vyčíslit HDP na 

obyvatele, zejména v těch zemích, které nepoužívaly systém národního účetnictví. Metoda je 

založena na poznání, že úroveň důchodu a produktu (v čase i v různých zemích) koreluje 

s úrovní výroby či spotřeby různých výrobků a služeb, která může být vyjádřena ve fyzických, 

resp. nepeněžních jednotkách. 

Použití metody fyzických indikátorů v mezinárodním srovnávání ekonomické úrovně země má 

za sebou již delší historii. Rozsáhlejší projekty v tomto směru vypracovala zejména Evropská 

Kurz měny 38,5 23,9 22,6 20,3 17,0 19,0 19,1

Parita kupní síly 14,2 14,3 14,0 14,0 13,8 13,5 13,8

Index 2,7 1,7 1,6 1,5 1,2 1,4 1,4

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2000 
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hospodářská komise OSN v Ženevě. Projekt z období let 1950 - 1973, zahrnoval 30 zemí a 

bylo v něm použito 30 fyzických indikátorů. Poslední projekt mezinárodního srovnávání 

úrovně HDP zahrnuje 66 zemí a používá 47 fyzických indikátorů. 

Indikátory pokrývají širokou škálu ekonomických činností od zemědělství až po zdravotnictví. 

Příklad některých z nich: zaměstnanost v zemědělství, zaměstnanost v obchodě, počet 

přepravených cestujících v letecké dopravě, celková spotřeba elektřiny, spotřeba oceli, počet 

vědců a inženýrů, spotřeba potravin a předmětů dlouhodobé spotřeby, počet telefonů na 

1000 obyvatel, výdaje na školství a vědu, dětská úmrtnost a průměrná délka života. 

Ekonomická úroveň vybraných zemí světa v letech 2000 až 2010 (resp. 2006 až 2009) 

měřená indikátory růstu reálného HDP a HDP na obyvatele v PPS podle Eurostatu, resp. ČSÚ 

je patrná z následujících tabulek 6.3 a 6.4. 

(meziroční růst %) Tabulka 6.3: Růst reálného HDP 

Zdroj: Eurostat (tsieb020) 

  

je pokládán za indikátor, který Hrubý domácí produkt na 1 obyvatele nejlépe vyjadřuje 

ekonomickou úroveň země.  

vyjadřuje objem statků a služeb, které si lze za stejný počet každé z Parita kupní síly 

měnových jednotek koupit, je to takový kurz měn, který eliminuje rozdíly v cenových 

úrovních různých zemí. 

K ZAPAMATOVÁNÍ 

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Evropská unie (EU27) 3,9 2,2 1,3 1,4 2,5 2,0 3,3 3,2 0,3 -4,4 2,1

Eurozóna (EA17) 3,8 2,0 0,9 0,7 2,2 1,7 3,3 3,0 0,4 -4,4 2,0

Česká republika 4,2 3,1 2,1 3,8 4,7 6,8 7,0 5,7 3,1 -4,7 2,7

Německo 3,1 1,5 0,0 -0,4 1,2 0,7 3,7 3,3 1,1 -5,1 3,7

Francie 3,7 1,8 0,9 0,9 2,5 1,8 2,5 2,3 -0,1 -3,1 1,7

Rakousko 3,7 0,9 1,7 0,9 2,6 2,4 3,7 3,7 1,4 -3,8 2,3

Polsko 4,3 1,2 1,4 3,9 5,3 3,6 6,2 6,8 5,1 1,6 3,9

Slovensko 1,4 3,5 4,6 4,8 5,1 6,7 8,3 10,5 5,8 -4,9 4,2

Řecko 3,5 4,2 3,4 5,9 4,4 2,3 5,5 3,0 -0,2 -3,3 -3,5

Spojené království 4,5 3,2 2,7 3,5 3,0 2,1 2,6 3,5 -1,1 -4,4 2,1

Spojené státy 4,1 1,1 1,8 2,5 3,5 3,1 2,7 1,9 -0,3 -3,5 3,0

Japonsko 2,3 0,4 0,3 1,7 2,4 1,3 1,7 2,2 -1,0 -5,5 4,4
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 Tabulka 6.4: Index HDP na obyvatele v PPS ve vybraných zemích EU, USA a Japonsku 

Zdroj: ČSÚ 

 

6.3  Národohospodářská poptávka 

Analýza makroekonomické poptávky je úzce spojena s analýzou výroby, protože v tržních 

ekonomikách je růst výroby ve vysoké míře podmíněn růstem efektivní poptávky. 

V tržní ekonomice poptávka hraje hlavní úlohu při determinování produktu. Tržní a cenový 

mechanizmus umožňuje pružné přizpůsobení nabídky poptávce. 

V makroekonomické analýze národohospodářské poptávky hledáme odpověď zejména na 

tyto otázky: 

1. Jaká je váha jednotlivých komponent v agregátní poptávce?  

2. Jaký je vývoj jednotlivých složek poptávky a které hlavní faktory na tento vývoj 

působily?  

3. Jaký vliv měly změny jednotlivých složek poptávky na růst HDP?  

Národohospodářská poptávka má čtyři hlavní komponenty: 

 soukromou spotřebu, 

 veřejnou spotřebu, 

 investice, 

 čistý vývoz. 

Ze srovnání podílu hlavních složek poptávky na HDP v nových středoevropských zemích a 

starých zemích Evropské unie (EU-15) vyplývá (viz tabulku 6.5), že nové země EU mají nižší 

soukromou spotřebu (v průměru 54 % proti 57 %) i veřejnou spotřebu (19 % proti 21 %), 

2006 2007 2008 2009

EU (27) 100 100 100 100

EU (15) 112 112 111 110

Česká republika 77 80 81 82

Francie 109 108 107 108

Německo 116 116 116 116

Polsko 52 54 56 61

Rakousko 125 123 124 124

Řecko 93 91 93 93

Slovensko 63 68 72 73

Spojené království 120 116 115 112

USA 154 151 147 147

Japonsko 110 109 : :
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ale naopak vyšší tvorbu hrubého fixního kapitálu (24 % proti 21 %). Průměr čistého vývozu 

je zhruba stejný (0,7 %), ale vzhledem k velkému rozptylu hodnot v jednotlivých zemích 

může být průměr dosti zavádějící. V uváděném roce 2007 pouze ČR a Maďarsko vykazují 

kladné saldo (5 resp. 2,3 %), ostatní srovnávané země záporné saldo (od -0,5 do -1,8 %). 

Dlouhodobý vývoj struktury poptávky v ČR mezi lety 2001 až 2007 je patrný z tabulky 6.6. 

Oproti jiným vyspělým ekonomikám je specifický značným poklesem podílu soukromé 

spotřeby (o téměř 4 procentní body) a růstem čistého vývozu až na 5 % HDP. Ze 

srovnávaných zemí (tabulka 6.5) je ČR jedinou zemí s podílem soukromé spotřeby na HDP 

menším než 50 %. 

(v % HDP) Tabulka 6.5: Struktura poptávky ve vybraných zemích v roce 2007 

Zdroj: EUROSTAT 

(v % HDP) Tabulka 6.6: Vývoj struktury poptávky v ČR 

Zdroj: ČSÚ 

Soukromá spotřeba 

Soukromá spotřeba je součástí finální spotřeby a zahrnuje spotřebu výrobků a služeb 

domácností a soukromých neziskových institucí, které slouží domácnostem. Je hrazena 

z disponibilních důchodů domácností a výše zmíněných neziskových institucí. 

Soukromá spotřeba má v celkové poptávce největší váhu a její změny jsou zpravidla 

určující pro změny výroby.  

Na vývoj soukromé spotřeby v tržních ekonomikách působí zejména vývoj důchodů 

domácností, ovlivňovaný především vývojovou fází ekonomiky (růst – recese), vývojem 

zaměstnanosti a sklonem k úsporám. 

Soukromá 
spotřeba   

Veřejná 
spotřeba

THFK Saldo ZO

ČR 48,1 20,1 24,1 5,0

Maďarsko 53,3 21,4 20,9 2,3

Polsko 60,9 17,1 22,3 -1,7

Slovensko 56,0 17,6 25,7 -0,5

Slovinsko 52,3 18,2 28,7 -1,8

EU-15 57,1 20,6 21,1 0,7

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Soukromá spotřeba 51,9 51,2 51,7 50,3 49,1 48,8 48,1

Veřejná spotřeba 21,1 22,3 23,4 22,1 22,1 21,3 20,1

THFK 28,0 27,5 26,7 25,8 24,9 24,6 24,1

Saldo ZO -2,5 -2,1 -2,3 0,1 3,2 3,5 5,0
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Vývoj nominální soukromé spotřeby závisí na vývoji disponibilních důchodů obyvatelstva a na 

sklonu k úsporám. Rozhodující pro reálné změny soukromé spotřeby je kromě vývoje 

disponibilních důchodů domácností a úspor i vývoj spotřebitelských cen. 

Agregátní poptávka domácností má tak velký vliv na průběh hospodářského cyklu. Fáze 

ekonomického oživení je zpravidla doprovázena růstem spotřebitelské poptávky, zatím co 

v době recese soukromá spotřeba klesá či stagnuje.  

Relace dlouhodobého vývoje HDP a soukromé spotřeby v EU-15 a ČR je patrná z tabulky 6.7. 

(reálný průměrný růst v %) Tabulka 6.7: Vývoj HDP a soukromé spotřeby v EU a ČR 

  1996 - 2000 2001 - 2005 1996 - 2005 

EU15 
HDP 2,8 1,6 2,2 

Soukromá spotřeba 2,8 1,7 2,2 

ČR 
HDP 1,5 3,6 2,5 

Soukromá spotřeba 2,7 3,1 2,9 

Zdroj: ECFIN - Statistical Annex of European Economy 

Vývoj spořivosti je možné měřit různými způsoby: 

 mírou spořivosti, 

 mírou korunových úspor, 

 celkovou mírou úspor, 

 mírou hrubých úspor. 

Míra spořivosti - ukazuje, jakou část (v %) disponibilních peněžních důchodů obyvatelstva 

představuje přírůstek korunových vkladů. 

Míra korunových úspor - vyjadřuje přírůstek celkových korunových úspor (nejen vkladů, 

ale i hotovostí držených obyvatelstvem) v % z celkových peněžních příjmů obyvatelstva. 

Celková míra úspor – je definována jako podíl přírůstku korunových úspor, včetně 

přírůstku vkladů na devizových účtech a přírůstku peněžních prostředků investovaných do 

nákupu cenných papírů z celkových peněžních příjmů obyvatelstva. 

Míra hrubých úspor - je definována jako hrubé úspory domácností dělené hrubým 

disponibilním důchodem očištěným o změny čistého podílu domácností na rezervách 

penzijních fondů. Hrubé úspory jsou ta část hrubého disponibilního důchodu, která není 

vynaložena jako výdaj na konečnou spotřebu.  

Tvorba úspor obyvatelstva závisí na řadě faktorů, zejména však na úrokových sazbách 

z vkladů ve vztahu k míře inflace. Míra úspor je v ČR od devadesátých let poměrně stabilní a 

pohybuje se kolem 10 % z disponibilních důchodů. Pouze v roce 2004 klesla až k úrovni 5 % 

(viz obrázek 6.3). 

Příjmy obyvatelstva se skládají z různých druhů příjmů a na jejich vývoj působí nejrůznější 

faktory. Nejvýznamnější jsou však pracovní důchody (mzdy) a sociální důchody. 
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Analýza spotřeby se neomezuje jen na její celkovou výši, ale zkoumá i změny její struktury a 

její sociální aspekty. 

 Obrázek 6.3: Vývoj míry úspor v České republice

Zdroj: ČSÚ 

Veřejná spotřeba 

Veřejná spotřeba je převážně financována ze státního rozpočtu a s poklesem úlohy státu její 

podíl na národohospodářské poptávce může mírně klesat.  

Snaha o konsolidaci státních rozpočtů se prakticky ve všech zemích EU odráží ve zpomalení 

růstu reálné veřejné spotřeby. Omezení nákupu zboží i snaha snížit zaměstnanost a tím i 

mzdové náklady veřejného sektoru by se měly odrážet v klesajícím podílu veřejné spotřeby 

na HDP. V EU se to však neprojevuje; ve srovnání s rokem 2005  naopak došlo k nárůstu 

v EU-27 o 4 p.b., v Eurozóně o 3,5 p.b., jak ukazuje následující tabulka 6.8.  

Vývoj ve většině vyspělých ekonomik ukazuje, že je velmi obtížné dosáhnout vyrovnaný 

rozpočet zejména proto, že většina rozpočtových výdajů je nepružná a obtížně se snižuje.  

V zemích OECD vnitřní zadluženost již v devadesátých letech dosáhla 65 % HDP a v důsledku 

pokračujících rozpočtových deficitů se vnitřní zadluženost dále zvyšovala. Tím se zmenšuje 

prostor pro stimulaci ekonomického růstu fiskální politikou.  
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(podíl na HDP %) Tabulka 6.8: Veřejná spotřeba v EU 

Zdroj: EUROSTAT 

Investice 

Na rozdíl od spotřeby podléhají investice větším výkyvům v závislosti na průběhu 

hospodářského cyklu a jejich vliv na změny výroby může být negativní (v obdobích, kdy 

objem investic klesá) i výrazně pozitivní (v době optimistických očekávání, kdy se rychle 

zvyšuje objem investic). 

Při analýze investic musíme mít na paměti, že hrubé investice v systému národního účetnictví 

obsahují dvě složky, které se liší svojí funkcí i vývojem: hrubou tvorbu fixního kapitálu a 

přírůstek zásob. 

Investice do fixního kapitálu hrají určující úlohu z hlediska střednědobého a dlouhodobého 

růstu. Vývoj investic je cyklický a výkyvy ve změnách investic mohou být poměrně značné.  

Vývoj investic v EU a v Eurozóně ukazuje tabulka 6.9: 

Růst investic může být podporován mnoha způsoby: 

 zvýšením výdajů na investice ze státního rozpočtu, zvláště do infrastruktury, 

 uvolněním restriktivní monetární a úvěrové politiky a snížením úrokové míry, 

 rychlým řešením vlastnických vztahů k  pozemkům, na nichž má být investice 

realizována, 

 snížením daňového zatížení investujících firem, 

 rozvojem kapitálového trhu, 

 zvýšeným přílivem zahraničního kapitálu apod. 

1995 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

EU-27 . . 47,3 46,8 46,9 46,3 45,6 47,0 50,9

Eurozóna 17 . 46,3 48,1 47,6 47,5 46,8 46,0 47,0 51,0

Česká republika 54,50 41,80 47,30 45,10 45,00 43,70 42,50 42,90 45,90

Francie 54,4 51,7 53,5 53,3 53,6 53,0 52,5 53,2 56,5

Maďarsko 55,7 46,8 49,4 48,7 50,2 52,0 50,0 48,8 50,5

Německo 54,8 45,4 48,9 47,4 47,2 45,6 43,6 43,9 48,0

Polsko . . 44,7 42,6 43,4 43,9 42,2 43,2 44,4

Rakousko 56,3 51,9 51,3 53,8 50,0 49,1 48,6 49,3 52,9

Řecko 45,7 46,7 44,7 45,5 44,0 45,2 46,5 49,2 53,2

Slovensko 48,6 52,1 40,1 37,7 38,0 36,6 34,3 35,0 41,5

Spojené království 44,0 39,0 42,1 42,9 44,1 44,2 44,0 47,4 51,5
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(podíl na HDP %) Tabulka 6.9: Vývoj hrubé míry investic v EU 

Zdroj: EUROSTAT 

Čistý vývoz 

Protože zkoumáme reálné změny tvorby a užití HDP, pak i v případě zahraničního obchodu 

jde o změny reálných vývozů a dovozů. Reálný růst čistých vývozů může být významným 

faktorem urychlujícím růst HDP a předstih vývozů před dovozy zpravidla vytváří příznivou 

situaci v obchodní a platební bilanci země.  

Změny dovozů jsou silně závislé na změnách výroby, a proto jejich průběh silně koreluje 

s vývojem HDP. Mezi jednotlivými zeměmi však existují značné rozdíly. Růst vývozu 

představuje zpravidla významný stimul ekonomického růstu, zvláště v malých otevřených 

ekonomikách, mezi něž ČR patří.  

Opatření hospodářské politiky podporující růst vývozu zpravidla sehrávají významnou úlohu 

při stimulaci hospodářského růstu. Zvýšení čistých vývozů lze dosáhnout i snížením dovozů. I 

to je cesta, která podporuje domácí výrobu. Poznatky teorie, ale i historická zkušenost však 

ukazují, že protekcionizmus v zahraničním obchodě má škodlivé účinky.  

 

V analýze národohospodářské poptávky hledáme odpověď zejména na tyto otázky: 

 1. Jaká je váha jednotlivých komponent v agregátní poptávce? 

 2. Jaký je vývoj jednotlivých složek poptávky a které hlavní faktory na tento vývoj 

působily? 

 3. Jaký vliv měly změny jednotlivých složek poptávky na růst HDP? 

 

K ZAPAMATOVÁNÍ 

 

1995 2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

EU-27 . 21,1 19,9 20,4 21,2 21,5 21,4 19,3 18,8

Eurozóna 17 . 21,8 20,4 20,9 21,6 21,9 21,7 19,6 19,3

Česká republika 31,5 28,7 25,9 25,8 25,7 27,0 26,8 24,8 24,5

Francie 17,5 18,9 18,7 19,3 20,0 20,9 21,3 19,8 19,3

Maďarsko 20,7 24,4 22,7 22,8 21,7 21,8 21,7 20,7 18,0

Německo 21,9 21,5 17,4 17,3 18,1 18,4 18,6 17,2 17,5

Polsko 17,7 23,7 18,1 18,2 19,7 21,6 22,3 21,2 .

Rakousko 23,9 24,2 22,3 21,9 21,3 21,5 21,6 20,7 20,5

Řecko 20,7 16,6 . . . . . . .

Slovensko 24,8 25,8 24,0 26,5 26,5 26,2 24,8 20,7 22,2

Spojené království 16,6 17,1 16,7 16,7 17,1 17,8 16,6 14,6 .
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6.4  Vnitřní ekonomická rovnováha 

Vzájemný vztah mezi nabídkou a poptávkou 

O rovnováze mluvíme jako o výsledku vzájemného působení nabídky a poptávky. Důležitým 

zdrojem informací o vzájemném vztahu nabídky a poptávky je cenový vývoj. Cena zde plní 

koordinační funkci. 

Pojem „vnitřní rovnováhy“ není vždy jednoznačně chápán. Často je vnitřní rovnováha 

zužována na rovnováhu na trhu zboží a služeb a cenová stabilita je chápána jako projev tržní 

rovnováhy. 

Mnohdy se na rovnovážný či nerovnovážný stav usuzuje z dílčích charakteristik a symptomů 

jako jsou např. změny zásob, vývoj cen a úspor, fronty před obchody, vývoj zakázek, různé 

průzkumy poptávky. 

 

 

V hospodářské praxi je měření nabídky a poptávky obtížné. Nabídka je ovlivněna domácí 

výrobou pro trh, ale i dovozy a vývojem zásob. Pro poptávku je určující vývoj tzv. efektivní 

koupěschopné poptávky (ta závisí především na vývoji peněžních důchodů obyvatelstva, na 

jejich zdanění a sklonu k úsporám). 

Vývoj inflace 

Většina analýz při zkoumání rovnováhy na vnitřním trhu se soustřeďuje na vývoj cen. 

Obecně platí, že čím větší je cenový růst, tím větší je nerovnováha mezi poptávkou a 

nabídkou. Makroekonomická stabilita vyžaduje i relativní stabilitu cen. Proto boj proti inflaci 

patří mezi přední cíle hospodářské politiky. 

Cenový vývoj se měří pomocí různých cenových indexů: 

1. Deflátor HDP  - umožňuje nejširší měření inflace, neboť v sobě zahrnuje cenové 

změny všech komponent agregátní poptávky. Implicitní deflátor HDP je 

nejsouhrnnějším cenovým indexem. 

K ZAPAMATOVÁNÍ 

Rovnováhou obecně rozumíme takový vztah mezi nabídkou a poptávkou, který vede 

k rovnovážné ceně a rovnovážnému množství, neboli k tržní rovnováze. 
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2. Index spotřebitelských cen - je nejčastěji používaným indikátorem k měření 

míry inflace. Sleduje se na spotřebním koši, to je na vybraném souboru zboží a 

služeb. Jeho vypovídací schopnost závisí na výběru reprezentantů.3  

3. Indexy cen výrobců - zahrnují změny cen ve fázi výroby. Index cen výrobců 

obvykle signalizuje eventuální změny ve spotřebitelských cenách poněkud dříve, 

než k nim ve skutečnosti dojde. Rozdíl mezi změnami cen výrobců a 

spotřebitelskými cenami zpravidla ukazuje přítomnost nákladového tlaku (ceny 

výrobců rostou rychleji než spotřebitelské ceny) nebo poptávkového tlaku 

(spotřebitelské ceny rostou rychleji než ceny výrobců). 

Vývoj inflace ve vyspělých ekonomikách 

Růst inflace a její vysoká míra začaly být vážným ekonomickým problémem ve vyspělých 

ekonomikách v 70. letech, zejména po ropném šoku v roce 1973. V 80. letech se boj proti 

inflaci stává prioritou hospodářské politiky ve většině zemí. Od počátku 80. let se míra inflace 

postupně snižovala a projevily se tak pozitivní účinky antiinflační politiky.  

Vývoj inflace v zemích OECD a vybraných nečlenských zemích v posledních letech ukazuje 

tabulka 6.10. 

Za cenovou stabilitu – je považován růst cen v rozmezí 0 - 2 %. dohody Maastrichtské 

stanovují (cenová stabilita a průměrná inflace) jako konvergenční kritérium v oblasti cen 

 průměr tří nejlepších zemí zvýšený o 1,5 %.

Jak je patrné z tabulky 6.10, v roce 2011 se cenovou stabilitu dařilo udržovat všem 

uváděným zemím OECD i OECD jako celku. 

Důležitým indikátorem je tzv. „produkční mezera“, která vyjadřuje rozdíl mezi skutečným a 

potenciálním produktem. Z dlouhodobého hlediska expanze peněžní nabídky je základní 

příčinou změn v poptávce a tudíž i v inflaci. 

Všeobecně se rozlišují tři typy inflace: 

1. poptávková inflace (poptávka převyšuje hodnotu nabídky při existujících cenách), 

2. nákladová a monopolní inflace, 

3. inflace z vnějšího prostředí (zavlečená v důsledku rostoucích cen v zahraničí). 

Předstih poptávky před nabídkou vede ke globální nerovnováze na spotřebitelském trhu, 

která se pak projeví v růstu spotřebitelských cen. Podobně i růst veřejné spotřeby, který je 

zpravidla doprovázen deficity veřejných rozpočtů, může vytvářet inflační impulsy. Inflační 

impulsy však mohou přicházet i z vnějšího prostředí a to cestou změny směnných kurzů. 

                                            

 

3 V ČR je do spotřebního koše od roku 1994 zahrnuto celkem 775 reprezentantů, z toho 179 
potravinářského zboží, 369 průmyslového zboží, 53 veřejného stravování a 174 služeb. Protože 

se změny spotřebitelských cen měří každý měsíc a informace o změně je k dispozici velmi rychle, 
je tento index jako indikátor míry inflace nejvíce sledovaným.  
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V oblasti vývoje mezd a důchodů obyvatelstva byla v některých zemích uplatňována 

restriktivní důchodová politika. Ta se v boji proti inflaci ukázala jako účinná. Důchodová a 

cenová regulace však nepatří mezi tržní nástroje a jejich použití by vždy mělo být jen 

dočasné.  

 (v %) Tabulka 6.10: Inflace v zemích OECD a vybraných nečlenských zemích

Zdroj: OECD 

Státní rozpočet a vnitřní zadluženost země 

V minulosti se mělo za to, že vláda, která dlouhodobě hospodaří na dluh je nezodpovědná a 

zatěžuje břemenem dluhu budoucí generace. Makroekonomická teorie zdůrazňuje negativní 

vliv dluhového financování na vývoj inflace a soukromých investic. 

Deficity státních rozpočtů odráží průběh hospodářského cyklu; v době recese se zpravidla 

zvyšují a ve fázi ekonomického oživení snižují. Toto pravidlo veřejných financí změnila 

keynesiánská teorie, která pojímá deficitní financování jako stimulaci agregátní poptávky 

v době recese. Splácení dluhu by se pak mělo provádět v obdobích konjunktury z fiskálního 

přebytku.  

Celkové veřejné výdaje v poměru k HDP představují rozsáhlé přerozdělení důchodů a ani ve 

vyspělých ekonomikách se je nedaří snižovat. Ve většině zemí světa převažuje deficitní 

financování a v mnoha zemích rostoucí deficity státních rozpočtů neustále zvyšují státní dluh.  

 2009 2010 2011

Czech Republic 1,03 1,46 0,26

Austria 0,51 1,81 0,35

France 0,09 1,53 0,30

Germany 0,38 1,12 0,24

Greece 1,21 4,71 0,75

Hungary 4,21 4,88 0,79

Poland 3,80 2,58 0,47

Slovak Republic 1,62 0,96 0,26

United Kingdom 0,25 0,31 0,24

United States -0,36 1,64 0,25

OECD-Total 0,54 1,88 0,36

Brazil 4,89 5,04 1,03

China -0,69 3,32 0,69

India 10,88 11,99 2,61

Indonesia 4,39 5,13 1,11

Russian Federation 11,65 6,86 1,10

South Africa 7,23 4,07 0,97
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Dluhová služba začíná neúnosně zatěžovat státní rozpočet a spolu s rozpočtovým deficitem 

živí inflaci. stanovují limity pro Maastrichtská konvergenční kritéria výši rozpočtového deficitu 

 a pro  3 % HDP výši akumulovaného státního dluhu 60 % HDP.

Fiskální politika je chápána též jako mechanizmus ovlivňování poptávky, jehož smyslem je 

ovlivnit růst poptávky při dosahování nízké míry inflace. Fiskální politika je však i nástrojem 

alokace zdrojů. 

Z hlediska výsledků fiskální politiky patří ČR mezi lepší země. Výše celkového veřejného 

dluhu, přes jeho tendenci ke zvyšování, dosáhla v roce 2011 necelých 40 % HDP, což řadí 

ČR celosvětově mezi země s relativně nízkou mírou zadlužení. 

 

Měnový vývoj 

Inflace je peněžní jev. Vysoká míra inflace nemůže dlouho pokračovat bez vysokého růstu 

peněžní zásoby. Monetaristický přístup k hospodářské politice se snaží především ovlivňovat 

peněžní nabídku a přes její vývoj působit na míru inflace.  

Podle kvantitativní teorie peněz platí rovnice: 

 m = y + i +v

kde je :  m ..... růst peněžní zásoby 
 y  ..... reálný růst HDP 

 i  ..... růst inflace 
 v  ..... růst obrátky peněz 

Monetární politika může být v zásadě považována za nástroj poptávkové regulace. Monetární 

politika má vliv i na nabídkovou stranu prostřednictvím úrokových měr a podmínek úvěrů. Je 

též považována za klíčový nástroj k udržení stability domácí měny. 

Analýza měnového vývoje nebývá jednoduchou záležitostí, protože vývoj hlavních peněžních 

agregátů (M1 - M3) se může značně lišit. Rostoucí rychlost oběhu peněz může nahradit růst 

Za cenovou stabilitu – je považován růst cen v rozmezí 0 - 2 %.  dohody Maastrichtské

stanovují  (cenová stabilita a průměrná inflace) jako konvergenční kritérium v oblasti cen

 průměr tří nejlepších zemí zvýšený o 1,5 %.

Dluhová služba neúnosně zatěžuje státní rozpočet a spolu s rozpočtovým deficitem živí 

inflaci.  

 stanovují limity pro Maastrichtská konvergenční kritéria výši rozpočtového deficitu 3 % 

 a pro  HDP výši akumulovaného státního dluhu 60 % HDP.

 

 

K ZAPAMATOVÁNÍ 
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peněžní zásoby. Vždy je třeba brát v úvahu, že existuje časové zpoždění mezi nabídkou 

peněz a inflací, které může někdy být poměrně dlouhé (6 měsíců až 2 roky). 

Monetární politika ve většině vyspělých ekonomik byla v posledních letech spíše restriktivní a 

pomohla tak snížit míru inflace. Mezi základní nástroje monetární politiky patří úrokové míry. 

Úrokové míry však ovlivňují i investiční aktivitu se vším co s tím souvisí. 

Cenová stabilizace se stala stěžejním cílem pro většinu vlád, i když nástroje antiinflační 

politiky se v jednotlivých zemích liší.  

6.5  Zahraniční obchod a vnější ekonomická rovnováha 

Rozvoj zahraničního obchodu a postupná internacionalizace výroby se staly důležitým 

činitelem urychlení ekonomického rozvoje. Země, které se úspěšně zapojily do mezinárodní 

dělby práce a dokázaly rychle zvyšovat svůj export, vykazují rychlou dynamikou růstu HDP. 

Význam zahraničního obchodu pro ekonomiku můžeme měřit pomocí těchto indikátorů: 

 podílem vývozu na HDP - tento indikátor vyjadřuje míru otevřenosti ekonomiky, 

 tempem růstu vývozů a dovozů, jejich vzájemným vztahem a jejich vztahem 

k HDP, 

 podílem země na světovém obchodu a změnami tohoto podílu, 

 výší vývozů a dovozů na 1 obyvatele. 

Objem vývozů a dovozů ČR vyjádřený jejich podílem na HDP je patrný z tabulky 6.11. Podíl 

vývozů i dovozů na HDP sice klesal, u vývozů o 3 p.b. a u dovozů o 4  p.b., co je však 

příznivé, saldo ZO (čistý vývoz) se zvýšil za analyzované období z -2,5 % na 5 %. 

(podíl na HDP v %) Tabulka 6.11: Zahraniční obchod ČR v letech 2001 – 2007 

Zdroj: ČSÚ 

Analýza vývoje zahraničního obchodu 

Analýza vývoje zahraničního obchodu zpravidla zkoumá tyto otázky: 

 dynamiku zahraničního obchodu (jak se dovozy a vývozy příslušné země měnily 

v čase), 

 komoditní strukturu zahraničního obchodu, 

 teritoriální strukturu zahraničního obchodu, 

 vývoj reálných směnných relací, 

 vývoj kurzů měn. 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Vývoz 51,9 51,2 51,7 50,3 49,1 48,8 48,1

Dovoz 28,0 27,5 26,7 25,8 24,9 24,6 24,1

Saldo ZO -2,5 -2,1 -2,3 0,1 3,2 3,5 5,0
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Komoditní struktura zahraničního obchodu se sleduje podle mezinárodní klasifikace, tzv. 

Standard International Trade Classification - SITC, která rozeznává 10 skupin zboží: 

0  Potraviny a živá zvířata 

1  Nápoje a tabák 

2  Suroviny bez paliv a surovin pro potravinářské účely 

3  Minerální paliva, mazadla a příbuzné materiály 

4  Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky 

5  Chemikálie a příbuzné výrobky jinde nespecifikované 

6  Průmyslové zboží, především podle druhu materiálu 

7  Stroje a dopravní prostředky 

8  Různé hotové výrobky 

9  Zboží a transakce nespecifikované jinde v SITC 

Teritoriální struktura zahraničního obchodu ukazuje proudy zboží a služeb podle jednotlivých 

zemí, které se pak seskupují do větších regionů.  

Vnější ekonomická rovnováha 

Analýza vnější rovnováhy země se soustřeďuje na zkoumání obchodní a platební bilance a 

vnější zadluženosti země. Při analýze platební bilance, která je sestavována národními 

bankami, bankovní údaje vycházejí ze skutečných plateb za dovozy a vývozy, které nemusí 

být totožné s pohybem zboží přes hranice.  

Schodky či přebytky platební bilance se projeví v rostoucí či klesající vnější zadluženosti země 

a ve změnách devizových rezerv (viz tabulku 6.12). Vnější dluh země je vytvářen 

akumulovanými deficity platebních bilancí. 

 Tabulka 6.12: Devizové rezervy a zadluženost ČR

Zdroje: ČSÚ, MF, ČNB 

Při analýze vnější zadluženosti je třeba rozeznávat hrubý a čistý dluh, který se rovná 

hrubému dluhu zmenšenému o devizové rezervy a ostatní aktiva jako zlato a poskytnuté 

úvěry. Indikátor čistého dluhu vyjadřuje lépe vnější zadluženost země právě proto, že bere 

v úvahu i aktiva, která jsou tvořena především devizovými rezervami země. 

Při analýze vnější rovnováhy se zkoumá i schopnost země zajistit bezporuchové splácení 

dovozů. Ta je dána především exportní výkonností země, ale i dostatečnými devizovými 

rezervami.  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Stav devizových rezerv mld. Kč 726,7 656,6 631,0 716,0 764,3 796,8 803,4

Krytí dovozu DR měsíc 4,5 3,6 3,1 3,6 4,4 3,9 3,5

Státní dluh mld. Kč 691,2 802,5 892,3 999,81 1 178,2 1 344,1 1 499,4

Státní dluh/HDP % 22,2 23,9 24,4 26,0 31,5 35,6 39,4
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Za tímto účelem se počítá tzv. indikátor likvidity, který vyjadřuje vztah mezi celkovými 

aktivy země a dovozem. Je-li tento koeficient roven 0,5 (resp. 50 %), pak to znamená, že 

devizové rezervy odpovídají půlročnímu dovozu. Zhruba takovéto krytí dovozu devizovými 

rezervami se pokládá za dostatečné. 

 

6.6  Zaměstnanost a trh práce 

je každá osoba patnáctiletá a starší, obvykle bydlící na sledovaném území, která Zaměstnaný 

v průběhu referenčního týdne pracovala alespoň 1 hodinu za mzdu, plat nebo jinou odměnu, 

nebo sice nebyla v práci, ale měla formální vztah k zaměstnání; hlavním kritériem pro 

zařazení mezi zaměstnané je tedy vyvíjení jakékoliv odměňované pracovní aktivity4. 

Podle mezinárodní metodiky jsou mezi zaměstnané zahrnováni také tyto skupiny osob: 

 profesionální příslušníci armády, 

 osoby na mateřské dovolené, které před nástupem pracovaly (nikoli rodičovské 

dovolené). 

Mezi zaměstnané nejsou zahrnovány: 

 osoby na mateřské dovolené, které před nástupem nepracovaly,  

 osoby na rodičovské dovolené - jsou klasifikovány jako osoby ekonomicky neaktivní 

nebo nezaměstnané podle toho zda splňují či nesplňují podmínky ILO pro zařazení 

mezi nezaměstnané.  

  

                                            

 

4 Charakteristiky uváděné v této subkapitole vychází z metodiky ČSÚ 

Vnější dluh země je vytvářen akumulovanými deficity platebních bilancí.  

Při analýze vnější zadluženosti je třeba rozeznávat . Indikátor čistého hrubý a čistý dluh

dluhu vyjadřuje lépe vnější zadluženost země proto, že bere v úvahu i aktiva, která jsou 

tvořena především devizovými rezervami země. 

 vyjadřuje vztah mezi celkovými aktivy země a dovozem. Je-li tento Indikátor likvidity

koeficient roven 0,5 (resp. 50 %), pak to znamená, že devizové rezervy odpovídají 

půlročnímu dovozu. 
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je každá osoba patnáctiletá a starší, obvykle bydlící na sledovaném území, Nezaměstnaný  

která v průběhu referenčního týdne souběžně splňovala 3 podmínky ILO: 

 nebyla zaměstnaná, 

 byla připravena k nástupu do práce (tj. během referenčního období byla k disposici 

okamžitě nebo nejpozději do 14 dnů pro výkon placeného zaměstnání nebo 

sebezaměstnání), 

 v průběhu posledních 4 týdnů hledala aktivně práci (prostřednictvím úřadu práce, 

soukromé zprostředkovatelny práce, v podnicích, využíváním inzerce, podnikáním 

kroků pro založení vlastní firmy apod.). 

Mezi nezaměstnané patří i osoby, které nehledají práci, protože ji již našly a jsou schopny ji 

nastoupit nejpozději do 14 dnů. 

  jsou všechny osoby s formální vazbou k zaměstnání (pracovní poměr, Placení zaměstnaní

dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti, autorské smlouvy). Patří sem 

všechny osoby, které mají v referenčním období příjmy z pracovní nebo obdobné aktivity. 

 (pracující ve vlastní podniku) jsou všichni zaměstnavatelé, živnostníci a Sebezaměstnaní

členové družstev, rovněž pomáhající členové domácnosti. 

Indikátory zaměstnanosti i nezaměstnanosti jsou konstruovány podle metodiky Eurostatu 

vypracované na základě doporučení Mezinárodní organizace práce (ILO).     

Neumístění uchazeči o zaměstnání, registrovaní nezaměstnaní podle MPSV 

V evidencích úřadů práce jako  mohou být vedeni občané trvale neumístění uchazeči o práci

bydlící v příslušné oblasti, kteří nejsou v pracovním nebo obdobném vztahu k zaměstnavateli 

ani nevykonávají samostatnou výdělečnou činnost, a kteří požádali úřad práce o 

zprostředkování vhodného zaměstnání.  

Od července 2004 pracuje MPSV také s kategorií . Jedná se dosažitelný uchazeč o zaměstnání

o uchazeče o zaměstnání, kteří mohou bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce 

vhodného pracovního místa, tj. evidovaní nezaměstnaní, kteří nemají žádnou objektivní 

překážku pro přijetí zaměstnání. 

Míra nezaměstnanosti 

Obecná míra nezaměstnanosti vyjadřuje podíl počtu nezaměstnaných na celkové 

pracovní síle (v %), kde v čitateli je počet nezaměstnaných a ve jmenovateli je celkový počet 

osob s jediným nebo hlavním zaměstnáním plus celkový počet nezaměstnaných. 

Míra dlouhodobé nezaměstnanosti  vyjadřuje podíl počtu nezaměstnaných jeden rok a 

déle na celkové pracovní síle (v %), kde v čitateli je počet nezaměstnaných jeden rok a déle 

a ve jmenovateli je celkový počet osob s jediným nebo hlavním zaměstnáním plus celkový 

počet nezaměstnaných. 

Registrovaná míra nezaměstnanosti vyjadřuje podíl, kde v čitateli je počet dosažitelných 

neumístěných uchazečů o zaměstnání a ve jmenovateli součet zaměstnaných z VŠPS, počtu 

pracujících cizinců podle evidence MPSV a MPO a počtu dosažitelných neumístěných 

uchazečů o zaměstnání.  
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Podíl nezaměstnaných osob vyjadřuje podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve 

věku 15 – 64 let ze všech obyvatel ve stejném věku. 

Vzorec pro výpočet obecné míry nezaměstnanosti: 

 nezaměstnaní uchazeči o zaměstnání
_________________________________________________________________________________________________ 

 osoby s jediným nebo hlavním zaměstnáním + nezaměstnaní uchazeči o zaměstnání

 

Vzorec pro výpočet registrované míry nezaměstnanosti: 

 dosažitelní neumístění uchazeči o zaměstnání
_________________________________________________________________________________________________ 

zaměstnaní z VŠPS + pracující cizinci + dosažitelní neumístění uchazeči o zaměstnání 

Změna metodiky ukazatele registrované nezaměstnanosti 

Na základě dohody s Českým statistickým úřadem Ministerstvo práce a sociálních věcí 

počínaje lednem 2013 přešlo na nový ukazatel registrované nezaměstnanosti v ČR s 

názvem , který vyjadřuje podíl dosažitelných uchazečů o Podíl nezaměstnaných osob

zaměstnání ve věku 15 – 64 let ze všech obyvatel ve stejném věku. Tento ukazatel nahrazuje 

míru registrované nezaměstnanosti, která poměřuje všechny dosažitelné uchazeče o 

zaměstnání pouze k ekonomicky aktivním osobám. Údaje počínaje měsícem říjnem 2012 jsou 

zveřejněny podle stávající i nové metodiky paralelně, od ledna 2013 pouze podle nového 

výpočtu. 

ČSÚ uvádí tři hlavní důvody pro změnu ukazatele registrované nezaměstnanosti: 

 ukazatel míry registrované nezaměstnanosti srovnává dosažitelné uchazeče o 

zaměstnání s pracovní sílou tvořenou kombinací údajů z více zdrojů - dosažitelní 

uchazeči o zaměstnání z evidence ÚP, zaměstnané osoby z dat Výběrových šetření 

(VŠPS) ČSÚ, 

 údaje o zaměstnanosti z VŠPS na úrovni okresů nejsou dostatečně reprezentativní, 

detailní výsledky trpí vyšší chybovostí, pro nižší územní celky zcela chybí (v souvislosti 

s úspornými opatřeními ve státní a veřejné správě další rozšiřování VŠPS tak, aby 

poskytovalo podrobnější údaje, nepřichází v úvahu, VŠPS bude naopak omezeno 

pouze na zabezpečení požadavků vyplývajících z mezinárodních dohod), 

 nezanedbatelným důvodem je také srovnávání nebo záměna míry nezaměstnanosti 

MPSV a VŠPS ČSÚ a jejich nesprávná interpretace. 

Nový ukazatel Podíl nezaměstnaných osob má kvůli odlišné definici jinou úroveň a je tudíž s 

původním ukazatelem nesrovnatelný.   

Vzorec pro výpočet podílu nezaměstnaných osob: 

dosažitelní uchazeči o zaměstnání ve věku 15-64 let 
________________________________________________________________________________________________ 

     všichni obyvatelé ve věku 15-64 let
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Tabulka 6.13: Průměrná míra registrované nezaměstnanosti v % 

Zdroj: MPSV, vlastní úprava 

Tabulka 6.14: Podíl nezaměstnaných osob   

Zdroj: MPSV, vlastní úprava  

Pro sledování vývoje nového ukazatele je k dispozici časová řada do úrovně okresů od roku 

2005 dosažitelná na:  http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/casove_rady . 

  

 http:/portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/casove_rady
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 Obrázek 6.4: Míra registrované nezaměstnanosti ve srovnání s podílem nezaměstnaných

Zdroj: MPSV 

Výběrové šetření pracovních sil 

Český statistický úřad provádí od prosince 1992 výběrové šetření pracovních sil, které 

probíhá ve všech okresech ČR kontinuálně v průběhu celého roku. Hlavním cílem VŠPS je 

získávání pravidelných informací o situaci na trhu práce, umožňujících její analýzu z různých 

hledisek, zejména ekonomických, sociálních a demografických. 

Výběrové šetření pracovních sil je podrobněji popsáno dále v kapitole 8. 

Údajová základna úřadů práce 

V údajové základně úřadů práce jsou sledováni všichni evidovaní (registrovaní) uchazeči o 

zaměstnání v okrese svého trvalého bydliště. Některé indikátory jsou sledovány ve 

vzájemných vztazích a podle krajů. 

Zpravidla sledované a analyzované charakteristiky: 

 pohlaví, 

 věk, 

 vzdělání 

 profesní struktura (KZAM) 

 pobírání hmotného zabezpečení v nezaměstnanosti, 

 vztah k rekvalifikaci, 

 zdravotně postižení občané, 

 vstup do nezaměstnanosti a výstup z nezaměstnanosti včetně příčin, 

 územní členění. 
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1. Na jaké otázky hledáme odpověď v makroekonomické analýze národohospodářské 

poptávky?  

2. Co rozumíme pod pojmem rovnováha ve vztahu nabídky a poptávky? 

3. Dovedete naformulovat dvě základní teoretické otázky, které potřebujeme 

zodpovědět při analýza výroby? 

4. Jak je definovaná a jak se vypočítává míra nezaměstnanosti podle metodiky ILO a 

MPSV; v čem je mezi nimi rozdíl? 

Poznání stavu a perspektiv dalšího vývoje národního hospodářství vyžaduje komplexní 

analytický pohled na ekonomiku země, což není snadný úkol. Ulehčit by jej měla kvalitní 

makroekonomická analýza schopná minulý vývoj a současný stav ekonomiky jako celku 

analyzovat z mnoha hledisek - celkového množství vyprodukovaného zboží a služeb, celkový 

příjmů a vydání, situace na trhu práce, tvorby kapitálu, vývoje cen a inflace atd. 

Makroekonomická analýza je také jedním ze základních východisek pro klíčová strategická 

rozhodnutí o směřování a cílech makroekonomické politiky země, z nich zejména zabezpečení 

hospodářského růstu, cenové stability, sociálního zabezpečení, vysoké zaměstnanosti. 

Makroekonomická analýza rozebírá a posuzuje ekonomiku země z pohledu výroby, 

ekonomické úrovně země, národohospodářské poptávky, vnitřní ekonomické rovnováhy, 

zahraničního obchodu, vnější ekonomické rovnováhy, zaměstnanosti a trhu práce. 

 

 

 

SHRNUTÍ 

KONTROLNÍ OTÁZKY 
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7 REGIONÁLNÍ ANALÝZY  

  Cílem kapitoly je seznámit čtenáře se strukturou a obsahem regionálních socioekono-

mických analýz zpracovávaných při tvorbě klíčových regionálních strategických a programo-

vých dokumentů - Strategie rozvoje kraje, Programu rozvoje kraje a Regionálního operač-

ního programu. Dále pak s analýzami regionálních disparit a analýzami regionů, na něž je 

zaměřována soustředěná podpora státu (problémových regionů).  

Analýza bez jasného účelu je zpravidla bezbřehá, časově náročná, utápějící se v mnoha 

zbytečných detailech. V této kapitole se proto budeme zabývat regionálními analýzami 

účelově jasně vymezenými, zaměřenými na frekventované regionální aktivity současné doby, 

kterými jsou regionální strategie, programy rozvoje krajů, regionální operační programy 

(umožňující napojit regionální rozvojové aktivity země na strukturální fondy Evropské unie) a 

na soustředěnou pomoc státu problémovým regionům. 

7.1   Obsahové zaměření socioekonomické analýzy regionu 

Posuzování regionu by mělo být založeno na globálním socioekonomickém přístupu k regionu 

se zaměřením na jeho předcházející vývoj a současný stav. Tím je vymezeno základní 

obsahové zaměření situační analýzy regionu. 

Region by měl být analyzován z těchto základních aspektů: 

 území  

 obyvatelstvo 

 ekonomické činnosti 

 infrastruktura 

 životní prostředí 

 činitelé (aktéři) 

Území  by mělo být analyzováno s cílem charakterizovat kraj a jeho fyzicko-geografický 

potenciál. 

Analyzovány by měly být: 

 struktura regionu, 

 lokalizace regionu, 

VÝKLAD 

 

CÍL KAPITOLY 
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 vzdálenost k centrům, 

 členitost území, 

 příroda a biodiverzita, 

 krajina a půda, 

 hydrometeorologické podmínky. 

Analýza obyvatelstva by měla být provedena s cílem objasnit, co region a jeho 

obyvatelstvo představují. Půjde tedy o: 

 demografickou analýzu,  

 sociální diferenciaci obyvatelstva, životní úroveň, 

 zaměstnanost, nezaměstnanost a jejich strukturu, vývoj situace na trhu práce, 

 zdraví z hlediska dopadů pracovních podmínek a životního prostředí, 

 životní styl (umění, kultura, volný čas, sport, zvyky a tradice, apod.), 

 osídlení (vč. zón osídlení).  

U ekonomických činností by měly být zkoumány: 

 průmyslové a stavební činnosti, 

 zemědělské činnosti, lesnictví a vodní hospodářství, 

 obchodní a jiné činnosti výrobní povahy, 

 výrobní služby, 

 nevýrobní služby, (zejména peněžní služby, služby cestovního ruchu, vzdělávací, 

kulturní a zdravotnické služby). 

 služby související s volným časem (rekreací, sportem, apod.). 

U infrastruktury by měla být analýza zaměřena na tyto základní faktory: 

 dopravní infrastrukturu,  

 technickou infrastrukturu, 

 surovinové a energetické zdroje a sítě,  

 infrastruktura bydlení,  

 infrastruktura veřejných služeb,  

 disponibilní plochy, budovy a stavby vhodné pro nové podnikatelské aktivity,  

 urbanistická kompozice (organizace prostoru). 

U životního prostředí by měla být analýza zaměřena na: 

 ovzduší,  

 vodu,  

 půdu (vč. těžby nerostných surovin, poddolovaných území, radiace), 

 odpady, 

 péči o krajinu (chráněná, devastovaná a nepřístupná území, ÚSES), 

 největší znečišťovatele.  
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U činitelů (aktérů) je třeba identifikovat všechny subjekty, které pozitivně nebo negativně 

zasahují, resp. by mohli zasahovat do vývoje regionu (státní správa, místní správa, sdružení, 

korporace, charitativní, humanitní a kulturní instituce, apod.) a analyzovat jejich stav, způsob 

a intenzitu vlivu, vykonané práce, finanční možnosti apod. 

Základní pravidla pro tvorbu, strukturu a obsah indikátorů 

Aby bylo možno monitorovat realizaci programu a posoudit plnění jeho cílů, je nutno užít 

adekvátní množinu indikátorů. Indikátory je třeba uspořádat v úrovních, které v agregované 

formě budou odpovídat cílům programu.  

Při tvorbě programu, opatření a jednotlivých projektů je zapotřebí navrhovat indikátory tak, 

aby indikátory vyšších uskupení (opatření a projektu) bylo možno získat z hodnot indikátorů 

nižších stupňů hierarchie, tedy projektů (pro opatření) a opatření (pro program). Současně 

platí obrácený postup pro rozpis indikátorů z indikátorů pro program na indikátory pro 

opatření a z nich na indikátory pro jednotlivé projekty. 

Je zřejmé, že indikátory typu "nová výrobní plocha v m2" je snadné sčítat přes jednotlivé 

projekty, aby se získal tentýž indikátor v rámci opatření, do něhož projekty spadají, i v rámci 

příslušného programu. Takovýto indikátor se dá sčítat také podle územního dělení. Podobnou 

povahu má zaměstnanost ve smyslu indikátoru "počet nově vzniklých pracovních míst". 

Indikátory hodnotící např. ekologické vlivy (změny koncentrací škodlivých látek) je nutno 

stanovovat (definovat) individuálně a je také nutno stanovit i způsob jejich agregace 

(případně i do jiných indikátorů), aby bylo možno získat smysluplné a ověřitelné hodnoty pro 

opatření a pro program. 

Z tohoto pohledu je zřejmé, že stanovit efekty projektu lze vhodnou volbou indikátorů, ale 

problém vzniká, je-li nutno stanovit efekty opatření nebo programu. Z toho vyplývá 

nezbytnost při plánování určit, jaké indikátory by měly projekty vykazovat, aby se vůbec daly 

stanovit indikátory příslušných opatření nebo programu jako celku. 

Základní úrovně indikátorů jsou tyto: 

 zdrojové nebo vstupní indikátory  - vztahují se k alokovanému rozpočtu pro 

každou úroveň podpory. Finanční indikátory jsou použity pro monitorování průběhu 

realizace podle ročních závazků a plateb ze zdrojů, disponibilních pro jakoukoliv 

operaci, opatření nebo program ve vztahu k jejich oprávněným nákladům, 

 indikátory výstupu  - vztahují se k činnosti. Jsou měřeny v naturálních jednotkách 

(např. počet km vybudované silnice, úroveň rozpracovanosti) nebo finančních 

jednotkách (např. náklady na vybudování silnice), 

 indikátory výsledku  - vykazují přímé a okamžité efekty z programu. Poskytují 

informace o změnách, které ovlivňují chování nebo výkon přímých uživatelů pomoci. 

Tyto indikátory mohou mít také naturální povahu (snížení cestovní doby, počet 

silničních nehod apod.) nebo finanční povahu (snížení dopravních nákladů apod.), 

 indikátory dopadu (účinku) - vykazují důsledky programu nad rámec okamžitých 

efektů na přímé uživatele programu. Lze definovat dva druhy účinků podle toho, zda 

se jedná o účinky, které se projeví po uplynutí určité doby, jež jsou však přímo 
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spojeny s realizovanou činností (specifické účinky), nebo dlouhodobé účinky 

ovlivňující větší část obyvatel (globální účinky). 

Následující tabulka 7.1 objasňuje uvedené úrovně indikátorů na příkladu infrastruktury. 

Tabulka 7.1: Indikátory podle vstupů a výstupů 

 

Průmyslový pozemek Silnice z A do B 
Rekultivace městského 
zdevastovaného území 

Vstupy Náklady na rozvoj 
pozemku 

Stavební náklady Projekční náklady 

Výstupy Plocha připravovaného 
pozemku 

Délka vybudované trasy Zrekultivovaná plocha 

Výsledky Přitažlivost pozemku ve 
srovnání se sousedními 

pozemky 

Zisk z dostupnosti Změna počtu (a profilu) 
obyvatel v okolí do 1 km 

Účinky Podlahové plochy, které 
získaly podniky po 1 
roce 

Růst zaměstnanosti 
v dotčených podnicích 

Počet vozidel 
používajících silnici po 1 
roce 

% regionálních podniků, 
které využívají výhod 
dostupnosti (kontext) 

% městských obyvatel, 
kteří zde chtějí zůstat 
(kontext) 

Zdroj: vlastní zpracování 

V implementační fázi by měly navržené indikátory vést ke zjednodušení a sjednocení 

monitorování a hodnocení PRK i ROP. 

Efekty jednotlivých projektů, tj. jejich výstupy, výsledky a dopady i cíle programů se posuzují 

pomocí indikátorů jakožto zjistitelných (měřitelných) veličin; tedy výstupy, výsledky, dopady, 

cíle jsou zásadně vyjádřeny ve formě konkrétních čísel s definovaným významem (nikoliv jen 

slovním vyjádřením). Důležitým hlediskem je to, aby indikátory, vyjadřující cíle opatření, 

resp. programu, bylo možno odvodit, ”sečíst” z indikátorů projektů.  

K ZAPAMATOVÁNÍ 

Aby bylo možno monitorovat realizaci programu a posoudit plnění jeho cílů, je třeba 

vybrané indikátory uspořádat v úrovních, které v agregované formě budou odpovídat 

cílům programu.  

Základním pravidlem je navrhovat indikátory tak, aby indikátory vyšších uskupení 

(opatření a projektu) bylo možno získat z hodnot indikátorů nižších stupňů hierarchie, 

tedy projektů (pro opatření) a opatření (pro program). 

Jednotlivé úrovně indikátorů tvoří: zdrojové nebo vstupní indikátory, indikátory výstupu, 

 indikátory výsledku a indikátory dopadu (účinku).
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7.2  Socioekonomická analýza pro Strategii rozvoje kraje 

Hlavním faktografickým materiálem pro zpracování strategie rozvoje kraje je situační 

socioekonomická analýza, prezentovaná zpravidla formou dokumentu „Profil regionu“. 

Situační analýza by měla vyústit v souhrnný analytický dokument, pro nějž se v posledních 

letech v ČR vžil název Profil regionu.  

Fakta a poznatky získané při zpracování “Profilu” jsou východiskem při vypracování SWOT 

analýzy. Slouží jako sjednocující a referenční resp. argumentační materiál pro diskusi nad 

dalšími kroky strategie – formulace vize, stanovení globálního cíle, určení kritických oblastí 

(problémových okruhů), strategických cílů a priorit.  

Profil regionu je také podkladem pro kvantifikaci (odhad dopadů) očekávatelných výsledků 

navrhovaných rozvojových aktivit a pro jejich zpětné hodnocení.  

V uvedeném smyslu je tedy “Profil” velice důležitým vstupem a nezastupitelnou součástí 

zpracování strategie a do značné míry ovlivňuje i zaměření a formu výsledných návrhů 

řešení.  

je pro jejich další použití účelné rozvrhnout do následujících částí: 

Pro Strategii rozvoje kraje se jeví účelné analytické informace charakterizující region 

prezentovat v následujícím uspořádání: 

1. Úvod (pozice regionu a jeho stručná hospodářská charakteristika)    

2. Charakteristika území 

3. Infrastruktura 

4. Hospodářství 

5. Trh práce 

6. Sociální a kulturní infrastruktura 

7. Životní prostředí 

8. Rekreace a cestovní ruch 

9. Shrnutí a závěry 

Podrobná vzorová osnova pro vypracování Profilu regionu je uvedena v příloze 3. 

7.3 Socioekonomická analýza pro Program rozvoje kraje 

Cílem analýzy je vytvořit výchozí poznatkovou základnu, z níž je možné stanovit směr 

hlavních úkolů, jež musí program řešit, a vytvořit rámec a logický základ pro výběr opatření a 

činností, které budou součástí programu.  

Analýza musí rovněž odhalit regiony (okresy, obce), v nichž se v rámci kraje projevují 

neodůvodněné rozdíly (disparity). 

Analýza by měla podat jasný obraz o možnostech rozvoje kraje, zejména o jeho silných a 

slabých stránkách. Měla by rovněž identifikovat aktivity, které již byly v kraji vykonány. 
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Tento krok má dvě části, které tvoří: 

 prezentace hlavních ekonomických a sociálních tendencí patrných (odvoditelných) ze 

získaných konkrétních údajů a popis oblastí činností vykazujících největší potenciál 

pro ekonomický a sociální rozvoj kraje, se zdůrazněním vnitrokrajských komparací a 

disparit, 

 analytické poznatky vyvozené z hlavních tendencí předcházejícího vývoje a 

současného stavu vývoje kraje a jeho okolí uspořádané ve formě SWOT analýzy. 

Profil kraje jako celek by měl obsahovat tyto údaje: 

 popis kraje a hlavní geografické údaje (včetně konkrétní polohy, rozlohy, využití 

území atd.), 

 hlavní indikátory, které dokumentují dynamiku kraje v těchto oblastech: 

o demografické změny, pohyby populace (včetně migrace), 

o souhrnné výsledky hospodářského vývoje posledních let, 

o vývoj průmyslu, 

o vývoj zemědělství a lesnictví,  

o vývoj venkovského prostoru, 

o vývoj služeb (vč. cestovního ruchu, lázeňství apod.), 

o stav a vývoj malých a středních podniků, 

o zaměstnanost a nezaměstnanost, tendence vývoje trhu práce, 

o stav a vývoj vzdělávání, zdravotních a sociálních služeb, kultury a 

volnočasových aktivit, 

o stav a vývoj infrastruktury podporující regionální rozvoj (institucionální, 

dopravní a technické), 

o stav a vývoj životního prostředí.  

 přehled dosavadních programů a projektů realizovaných v kraji a financovaných 

z veřejných zdrojů (státní rozpočet, krajský rozpočet, místní rozpočty, zdroje EU). 

Při prezentaci tendencí ekonomického a sociálního rozvoje bývá užitečné porovnat statistiky 

kraje s celostátním statistickým průměrem a pokud možno i s hodnotami průměru EU. 

Vhodné je také jako součást analytických závěrů zpracovat diagnózu kraje, která uvede 

identifikované důvody vývojových tendencí, charakteristiku hlavních pozitivních a negativních 

rysů vývoje kraje a jeho okolí a také odůvodněné vymezení oblastí činností, jež se 

pravděpodobně budou nejvíce podílet na rozvoji kraje během realizace programu (se 

zřetelem k pravděpodobným rizikům při jeho naplňování).  

Výsledek diagnózy je vhodné uspořádat ve formě SWOT analýzy kraje členěné podle 

problémových okruhů. Analýza by měla také poskytnout informaci, zda bude lépe slabou 

stránku nebo ohrožení kraje neutralizovat nebo zda existuje možnost navrhnout určité 

intervence, které by tyto regionální slabé stránky či ohrožení změnily (např. geografická 

odlehlost může být při dobrém marketingu příležitostí pro rozvoj cestovního ruchu). 
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Při tvorbě obou částí budou základním výchozím podkladem zpracované profily a SWOT 

analýza vypracované v rámci Strategie rozvoje kraje. Velké množství údajů z nich může být 

přímo převzato, pokud u nich nedošlo ke změně. Rovněž mnoho analytických poznatků ze 

SWOT analýzy strategie by si mělo zachovat platnost i pro Program rozvoje kraje. 

7.4  Socioekonomická analýza pro Regionální operační program 

Analýza pro Regionální operační program je specifická tím, že musí být selektivní, tj. může 

být orientovaná jen na řešení problémů, které jsou pro dané plánovací období EU oblastmi 

podpory (intervenčními tituly) a přitom jsou v co největší míře společnými problémy všech 

krajů, které Region soudržnosti tvoří. 

Zhodnocení výchozích dokumentů 

Cílem tohoto kroku je zhodnotit výchozí dokumenty spojené s ROP, kterými jsou Strategie 

soudržnosti EU, Národní strategický referenční rámec, Strategie regionálního rozvoje ČR, 

Strategie rozvoje krajů, které tvoří region soudržnosti a zaměření a obsah předcházejících 

ROP a Programů rozvoje kraje. Výchozí hodnocení musí také posoudit, zdali existující ROP je 

zpracován v souladu s legislativou resp. doporučeními EU a NSRR ČR. 

Pokud jde o analýzu sociálně a ekonomické situace, zde je nutno se zaměřit na ty problé-

mové okruhy, které jsou intervenčními tituly (oblastmi podpory) EU pro dané plánovací 

období a které se stanou prioritami ROP, zejména vývoj hospodářství, trhu práce, lidského 

potenciálu, infrastruktury, cestovního ruchu a životního prostředí).  

V souvislosti s tím musí být velká pozornost věnována také zhodnocení vývoje širšího okolí 

regionu včetně okolností souvisejících s členstvím ČR v EU. 

Je třeba vzít rovněž v úvahu shromážděné připomínky a požadavky, vznesené ze strany 

správních úřadů, obcí, občanů a dalších zainteresovaných institucí a nalézt jejich adekvátní 

uplatnění v ROP. 

Poznatky ze zhodnocení všech východisek se stávají zadáním pro následující kroky. 

Socioekonomická analýza regionu 

Úvod. Zeměpisné umístění České republiky a daného regionu v rámci Evropy a jeho 

postavení jako regionu v rámci kritérií podpory ze strany EU. 

Analýza sociální a ekonomické situace regionu. Analýza musí být selektivně 

soustředěna na ty problémové okruhy, které budou předmětem budoucí finanční podpory 

ROP ze strany EU. Cílem analýzy je stanovit obecný směr hlavních úkolů, jež musí program 

řešit, a zajistit rámec a logický základ pro výběr opatření a činností, které budou součástí 

operačního programu.  

Údaje uváděné v této kapitole by měly být sestaveny tak, aby bylo jasně prokázána, 

opodstatněnost zvolených priorit, tj. musí jasně ukázat potřebu finanční podpory a 

intervence EU.  
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Syntéza analýz krajů 

Cílem tohoto kroku analýzy je stanovit ekonomický a sociální rámec příslušného Regionu 

soudržnosti (NUTS 2) pro budoucí podporu ze strukturálních fondů ES na základě analýz, 

provedených v jednotlivých krajích, které Region soudržnosti tvoří. 

Nejdůležitější je přitom správně shrnout poznatky analýzy a diagnózy uvedené v jednotlivých 

Programech rozvoje krajů za celý region v případě, že je tvořen dvěma nebo třemi kraji. 

Analýzy krajů vypracované při tvorbě PRK prezentují tendence hospodářského a sociálního 

vývoje krajů a jejich okolí, tj. konkrétní popis hlavních tendencí a hlavních příčin jejich 

trajektorií, a zkoumají hlavní oblasti ekonomických a sociálních činností s největším 

rozvojovým potenciálem. Analýza pro ROP musí tyto krajské analýzy integrovat. 

Analýza regionu soudržnosti jako celku vedle popisu regionu a hlavních geografických údajů 

(včetně polohy, rozlohy, využití území atd.) a hlavních indikátorů, které dokumentují 

dynamiku regionu v klíčových oblastech, také musí prezentovat tendence současného 

hospodářského a sociálního vývoje regionu a oblastí ekonomických a sociálních činností 

s největším potenciálem rozvoje. Analýza musí rovněž odhalit subregiony, v nichž se 

projevují největší regionální disparity. 

Analýza zahrnuje hlavní sféry a podmínky života v regionu, kterými jsou zejména:  

 demografie a struktura osídlení,  

 situace ve výrobních odvětvích (zemědělství, lesnictví, průmysl, služby, rozvoj malého 

a středního podnikání),  

 stav infrastruktury,  

 trh práce a nezaměstnanost,  

 životní prostředí,  

 cestovní ruch aj.  

Specifická pozornost by přitom měla být věnována stavu konkurenceschopnosti podniků, 

výzkumu a vývoje, inovací, malých a středních podniků, stavu životního prostředí, situaci na 

trhu pracovních příležitostí, situaci v oblasti odborného vzdělání, stavu vývoje rovnoprávnosti 

mužů a žen, zejména s ohledem na pracovní příležitosti.  

Při prezentaci tendencí ekonomického a sociálního vývoje je účelné porovnat statistiky 

regionu s celostátním statistickým průměrem a pokud možno i s hodnotami EU. 

Analytický oddíl, který uvádí důvody vývojových tendencí, by měl obsahovat charakteristiku 

hlavních pozitivních a negativních rysů vývoje regionu a také odůvodněné vymezení oblastí 

činnosti, jež se pravděpodobně budou nejvíce podílet na rozvoji během programu (se 

zřetelem k pravděpodobným rizikům při jeho naplňování).  
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SWOT analýza regionu  

Analytické poznatky je třeba prezentovat ve formě SWOT analýzy, která tvoří východisko pro 

formulování cílů ROP. SWOT analýza musí být provázána s budoucími prioritními oblastmi a 

opatřeními programu. Tato forma prezentace analýzy je požadována metodikou EU. 

Obsahuje zhodnocení silných a slabých stránek potenciálu regionu a příležitostí a ohrožení 

daného regionu z hlediska stavu a vývoje regionu a jeho okolí se zvýrazněním regionálních 

disparit v jednotlivých prioritních oblastech.  

7.5 Analýza regionů, na něž je zaměřována soustředěná 

podpora státu 

Charakteristika problémových regionů 

Dle zákona č. 248/2000 o podpoře regionálního rozvoje jsou na základě průběžné analýzy 

vymezovány problémové regiony, jejichž rozvoj je třeba s ohledem na vyvážený rozvoj státu 

a vyrovnávání rozdílů mezi jednotlivými územními celky podporovat.   

Může jít o tyto typy problémových regionů: 

1. Strukturálně postižené regiony 

2. Hospodářsky slabé regiony 

3. Venkovské regiony 

4. Jiné problémové regiony 

Strukturálně postižené regiony  

Regiony s vysokým zastoupením průmyslu a vysokým stupněm urbanizace, ve kterých se 

soustřeďují negativní projevy strukturálních změn, dochází v nich k útlumu významných 

podniků, resp. celých odvětví a k nadprůměrnému růstu nezaměstnanosti.  

K ZAPAMATOVÁNÍ 

Analýza sociální a ekonomické situace Regionu soudržnosti musí být selektivně 

soustředěna na ty problémové okruhy, které budou předmětem budoucí finanční podpory 

ROP ze strany EU. Analýza musí jasně prokázat, opodstatněnost zvolených priorit a 

potřebu finanční podpory a intervence EU.  

Analytické poznatky je třeba prezentovat ve formě SWOT analýzy, která musí být 

provázána s budoucími prioritními oblastmi a opatřeními programu. Tato forma 

prezentace analýzy je požadována metodikou EU. 
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Hospodářsky slabé regiony 

Oblasti charakteristické nízkou životní úrovní, nízkým ekonomickým potenciálem, 

nadprůměrným podílem zaměstnanosti v primárním sektoru a nadprůměrnou 

nezaměstnaností. 

Venkovské regiony 

Venkovské oblasti charakteristické nižším stupněm urbanizace a ekonomického rozvoje, 

nízkou hustotou zalidnění, poklesem počtu obyvatel a vysokým podílem zaměstnanosti 

v zemědělství.  

Jiné problémové regiony 

Regiony se specifickými problémy, jejichž podporování státem je v jistém časovém období 

nezbytné (například regiony: postižené živelnými pohromami, se silně narušeným ŽP, s 

vysokou mírou nezaměstnanosti).  

Vzhledem k odlišnosti charakteristik jednotlivých typů problémových regionů, musí být pro 

jejich vymezení použity odlišné, je charakterizující indikátory.  

Obecně může jít o ad hoc vymezené územní celky. Reálná dostupnost potřebných informací 

(zejména statistických dat) však determinuje územní detail na úrovni okresů. 

Postup při vymezování regionů, na něž je zaměřována soustředěná podpora státu. 

7.5.1  Strukturálně postižené regiony  

Indikátory pro vymezení strukturálně postižených regionů:  

1. Podíl zaměstnanosti v průmyslu na celkové zaměstnanosti v daném roce.  

Váha indikátoru - 0,35.  

2. Počet zaměstnanců v průmyslu v daném roce vzhledem k bazickému (základnímu) 

roku.  

Váha indikátoru - 0,2.  

3. Souhrnné hodnocení nezaměstnanosti k 31. 12. daného roku (použita metoda 

souhrnného hodnocení situace na trhu práce v regionech).  

Váha indikátoru - 0,4.  

4. Počet soukromých podnikatelů ve vymezeném území na 1000 obyvatel v daném 

roce.  

Váha indikátoru - 0,1.  

 

  

                                            

 

5 Jde o váhy indikátorů stanovené pro hodnocení regionů na období let 2000 - 2004 
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Algoritmus výpočtu indikátorů a koeficientu výsledného hodnocení  

Jednotlivé indikátory:  

 zjištění hodnoty každého indikátoru pro jednotlivé roky sledování, 

 převod velikosti každého indikátoru na odpovídající poměrný koeficient,  

 vynásobení získaného koeficientu vahou příslušného indikátoru. 

Výsledné hodnocení:  

VH = U1*0,3 + U2*0,2 + U3*0,4 + U4*0,1  

U1 = koeficient indikátoru podíl zaměstnanosti v průmyslu na celkové zaměstnanosti  

U2 = koeficient indikátoru vývoj zaměstnanosti v průmyslu  

U3 = koeficient indikátoru souhrnné hodnocení nezaměstnanosti  

U4 = koeficient indikátoru počet soukromých podnikatelů na 1000 obyvatel 

Výpočet souhrnného koeficientu hodnocení strukturálně postižených 
regionů  

 výpočet výsledného hodnocení všech okresů zvlášť za každý rok podle výše 

uvedeného algoritmu,  

 výpočet průměru hodnot za celý časový horizont za jednotlivé okresy,  

 sestavení pořadí strukturálně postižených regionů.  

Na základě výše uvedeného postupu byly v ČR vymezeny pro období 2000 - 2004 jako 

strukturálně postižené tyto regiony (10 okresů):  

1. Most  6. Kladno  

2. Karviná  7. Ostrava-město  

3. Teplice  8. Přerov  

4. Chomutov  9. Louny  

5. Děčín  10. Frýdek-Místek  

Tyto okresy mají celkem 1,72 mil. obyvatel, což je 16,7 % z počtu obyvatel ČR. Rozlohou 

7.308 km2 zaujímají 9,3 % území ČR.  

7.5.2  Hospodářsky slabé regiony  

Indikátory charakterizující hospodářsky slabé regiony:  

1. Souhrnné hodnocení nezaměstnanosti k 31. 12. daného roku (použita metoda 

souhrnného hodnocení situace na trhu práce v regionech).  

Váha indikátoru - 0,36.  

                                            

 

6 Jde o váhy indikátorů stanovené pro hodnocení regionů na období let 2000 - 2004 
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2. Daňové příjmy (daňová výtěžnost) na 1 obyvatele regionu v daném roce  

Váha indikátoru - 0,1.  

3. Průměrná měsíční mzda v regionu v daném roce  

Váha indikátoru - 0,15.  

4. Podíl zaměstnanosti v zemědělství, lesnictví a rybolovu na celkové zaměstnanosti 

v daném roce  

Váha indikátoru - 0,2.  

5. Počet zaměstnanců v zemědělství, lesnictví a rybolovu v daném roce vzhledem 

k bazickému (základnímu) roku.  

Váha indikátoru - 0,15.  

6. Hustota osídlení (počet obyvatel na 1 km 2 ) v daném roce  

Váha indikátoru - 0,1.  

 

Algoritmus výpočtu jednotlivých indikátorů a koeficientu výsledného 

hodnocení  

Jednotlivé indikátory:  

 zjištění hodnoty každého indikátoru pro jednotlivé roky sledování,  

 převod velikosti každého indikátoru na odpovídající poměrný koeficient, 

 vynásobení získaného koeficientu vahou příslušného indikátoru.  

Výsledné hodnocení  

VH = U1*0,3 + U2*0,1 + U3*0,15 + U4*0,2 + U5*0,15 + U6*0,1  

U1 = koeficient indikátoru souhrnné hodnocení zaměstnanosti  

U2 = koeficient indikátoru daňové příjmy na 1 obyvatele  

U3 = koeficient indikátoru průměrná mzda  

U4 = koeficient indikátoru počet zaměstnanců v zemědělství, lesnictví a rybolovu na celkové 

zaměstnanosti  

U5 = koeficient indikátoru vývoj zaměstnanosti v zemědělství, lesnictví a rybolovu  

U6 = koeficient indikátoru hustoty osídlení  

Výpočet souhrnného koeficientu hodnocení hospodářsky slabých regionů  

 výpočet výsledného hodnocení všech okresů zvlášť za každý rok podle výše 

uvedeného algoritmu;  

 výpočet průměru hodnot za celý časový horizont za jednotlivé okresy;  

 sestavení pořadí strukturálně postižených regionů; 
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 Na základě výše uvedeného postupu byly vymezeny jako hospodářsky slabé tyto regiony (10 
okresů):  

1. Louny  6. Jeseník  

2. Tachov  7. Třebíč  

3. Znojmo  8. Prachatice  

4. Český Krumlov  9. Břeclav  

5. Bruntál  10. Svitavy  

Deset vybraných okresů má 0,86 mil. obyvatel, což je 8,3% obyvatel ČR. Zaujímají 13.525 
km 2, což je 17,2% území ČR.  

7.5.3  Metoda souhrnného hodnocení situace na trhu práce  

Základní složky indikátoru:  

 Nezaměstnanost: N = uchazeči o zaměstnání / pracovní síla  

 Dlouhodobá nezaměstnanost: D = dlouhodobě nezaměstnaní / pracovní síla  

 Tlak na pracovní místa: V = (uchazeči – volná pracovní místa) / pracovní síla  

Stanovené váhy:7  v1 = 0,4; v2 = 0,3; v3 = 0,3  

Výpočet souhrnného hodnocení:  

SHN = v1*N + v2*D + v3*V  

7.6  Změny ve vymezení státem podporovaných regionů od 

roku 2014 

Ve vymezování, resp. identifikaci problémových regionů (regionů vyžadujících soustředěnou 

podporu státu) dochází ve SRR ČR na léta 2014 – 2020 od roku 2014 k podstatným změnám. 

Na základě multikriteriální analýzy sociálně ekonomických podmínek rozvoje území byly 

identifikovány na úrovni ORP regiony, které:  

 ve svém sociálně ekonomickém rozvoji významně zaostávají za ostatními územními 

celky. 

 které ve svém rozvoji musí řešit specifické problémy, jejichž zvládnutí je s ohledem na 

příčiny problémů obtížné a nelze je zvládnout bez širší, koordinované spolupráce více 

subjektů včetně aktivní pomoci státu. 

 

                                            

 

7 Jde o váhy indikátorů stanovené pro hodnocení regionů na období let 2000 - 2004 
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7.6.1  Hospodářsky problémové regiony 

Oproti SRR ČR na léta 2007 - 2013 se v rámci regionů se soustředěnou podporou státu 

vymezují místo strukturálně postižených a hospodářsky slabých regionů pouze hospodářsky 

problémové regiony, které v rámci republikového srovnání vykazují z hlediska vybraných 

hospodářských a sociálních indikátorů podstatně nižší úroveň, než je průměrná úroveň v ČR.  

Tyto regiony jsou charakterizované především nadprůměrnou mírou nezaměstnanosti, nízkou 

životní úrovní, nízkým stupněm ekonomické výkonnosti, nízkým průměrným příjmem 

obyvatel a nepříznivým demografickým vývojem. 

Nové vymezení se opírá o tyto zdrojové indikátory: 

 

 Ukazatel za ORP Časové období Zdroj Váha 

U1 
Odhad výkonnosti 
ekonomiky - HDP 

Φ za tři roky 

(2008–2010) 

expertní odhad 

MMR 
k1  25% 

U2 Míra nezaměstnanosti 
Φ za tři roky 
(2009–2011) 

MPSV, dopočet 

MMR 
k2  55% 

U3 
Zadluženost ORP na 1 

obyv. 
Φ za 2008-2011  MF k3  5% 

U4 
Dávky v hmotné nouzi  

 
Φ za 2008-2011 MPSV k4  10% 

U5 
Saldo migrace na 1000 

obyv. 
Φ za šest let 
(2006–2011) 

ČSÚ, MMR k5  5% 

 

Uvedené indikátory jsou charakterizovány následujícím způsobem: 

U1 –  indikátor odhadu výkonnosti ekonomiky (odhad HDP) za ORP je peněžním vyjádřením 

celkové hodnoty statků a služeb nově vytvořených v daném období. Ukazatel spočten 

produkční metodou. Pro dílčí agregaci z úrovně obcí na SO ORP se použily údaje o 

počtu zaměstnanců. 

U2 –  indikátor počtu nezaměstnaných osob podle metodiky ILO. 

U3 –  indikátor hodnoty dluhu vykázané podle metodiky Státního závěrečného účtu. Zahrnuje 

dluh obcí a jimi zřizovaných PO, agregovaný do úrovně ORP. 

U4 –  indikátor dávek v hmotné nouzi ukazuje objem finančních prostředků osobám či 

rodinám, které nemají dostatečné příjmy a jejich celkové sociální a majetkové poměry 

neumožňují uspokojení základních životních potřeb. Zahrnují příspěvek na živobytí, 

doplatek na bydlení a mimořádnou okamžitou pomoc. 

U5 – ukazatel salda migrace vyjadřuje rozdíl počtu přistěhovalých a vystěhovalých osob na 

1000 obyvatel za stejné období a území. 
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Algoritmus výpočtu 

Hodnoty ukazatelů za ORP byly nejprve porovnány k průměru za ČR a následně upraveny 

(vynásobeny) dle stanovených vah významnosti uvedených v tabulce výše. Výsledné hodnoty 

jednotlivých ukazatelů za ORP byly sečteny a seřazeny dle pořadí všech ORP v České 

republice. 

Na základě výše uvedeného postupu bylo jako hospodářsky problémové regiony vymezeno 

57 regionů (ORP). Tyto ORP představují dohromady 2 621 740 obyvatel, což je 24,8 % počtu 

obyvatel ČR a pokrývá 24,7 % území ČR. 

 Obrázek 7.1: Hospodářsky slabé regiony ČR

Zdroj: MMR 

7.6.2  Ostatní regiony 

Do kategorie „ostatních regionů“ jsou zahrnuty: 

a) sociálně znevýhodněné oblasti - ORP vykazující dlouhodobou nezaměstnanost a 

výskyt sociálně vyloučených lokalit, resp. ohrožených sociálním vyloučením, spojený 

mimo jiné s potenciálním sociálním napětím a s vyšším výskytem sociálně-

patologických jevů,  

b) současné a bývalé vojenské újezdy. 
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Pro vymezení „ostatních regionů“ byly použity následující indikátory. 

 Ukazatel za ORP Časové období Zdroj Váha 

U1 
Míra dlouhodobé 
nezaměstnanosti v ORP 

průměr za tři roky 
(2008–2010) 

MPSV k1  65 % 

U2 
Počet vyplacených 
dávek/počtu obyv. 15–64 
let ORP 

Průměr za 2008– 
2011 

 
MPSV k2  30 % 

U3 

Orientační odhad 
celkového 
počtu romských obyvatel 
zkoumaných sociálně 
vyloučených lokalit v kraji 

2005–2006 

Analýza sociálně 
vyloučených 
romských lokalit 
a absorpční 
kapacity subjektů 
působících v této 
oblasti 

k3  5 % 

U4 

počet obcí s POÚ v 
rámci ORP 
s výskytem sociálně 

vyloučených lokalit 

2006-2011 MPSV, ASZí filtr 

 
 

Charakteristika jednotlivých indikátorů: 

U1 –  ukazatel dlouhodobé míry nezaměstnanosti vyjadřuje podíl počtu nezaměstnaných 

jeden rok a déle na celkové pracovní síle (v procentech), kde v čitateli je počet 

nezaměstnaných jeden rok a déle a ve jmenovateli je celkový počet osob s jediným 

nebo hlavním zaměstnáním plus celkový počet nezaměstnaných. 

U2 –  ukazatel udává průměrný počet dávek v hmotné nouzi vyplacený osobám či rodinám, 

které nemají dostatečné příjmy a její celkové sociální a majetkové poměry neumožňují 

uspokojení základních životních potřeb na úrovni ještě přijatelné pro společnost. 

Zahrnují příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádnou okamžitou pomoc. 

U 3 –  Ukazatel se opírá o údaje z projektu „Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a 

komunit a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti v rámci něhož byl 

zmapován orientační odhad (v rozmezí) celkového počtu romských obyvatel 

zkoumaných sociálně vyloučených lokalitách v kraji. 

Ukazatel neodpovídá úrovni ORP, neboť se nepodařilo do této úrovně získat relevantní 

data. 

U4 -  Ukazatel vyjadřuje počet obcí s POÚ v rámci ORP, ve kterých byly lokalizovány sociálně 

vyloučené lokality. Sociálně vyloučenou lokalitu lze definovat jako souvislou lokalitu na 

území obce, jejíž obyvatelé vykazují dlouhodobou nezaměstnanost nízce 

kvalifikovaných obyvatel, nízkou kvalitu domovního a bytového fondu, nevyhovující 

infrastrukturu, jsou často prostorově vyloučené a stigmatizovány „špatnou adresou“. 

Odhadem v těchto podmínkách žije 100 000 lidí, a to převážně Romové. 
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Algoritmus výpočtu 

Na základě následného multikriteriálního hodnocení bylo stanoveno pořadí regionů (ORP) 

s nárokem na zařazení mezi regiony s výskytem sociálně znevýhodněných oblastí. Hodnoty 

ukazatelů U1 a U2 za ORP byly nejprve porovnány k průměru za ČR a následně upraveny 

(vynásobeny) dle stanovených vah významnosti uvedených v tabulce výše. K ukazatelům U3 

a U4 byly přiřazeny váhy významnosti. 

Výsledné hodnoty ukazatelů za ORP byly sečteny a seřazeny dle pořadí. Problém sociálního 

vyloučení se koncentruje především do vybraných lokalit Ústeckého a Moravskoslezského 

kraje. 

Bývalé a současné vojenské újezdy 

Vojenské újezdy byly zřízeny, jako zvlášť vyčleněná území pro potřeby obrany státu, na 

základě zákona č. 169/1949 Sb., o vojenských újezdech, ve znění zákona č. 425/1990 Sb. 

Na základě usnesení vlády ČSFR ze dne 5. září 1991 č. 541 byly zrušeny vojenské újezdy 

Ralsko, Dobrá Voda a Mladá, čímž došlo ke snížení počtu vojenských újezdů na území ČR z 8 

na současných 5. 

Přehled základních údajů o vojenských újezdech: 

Název Kraj 
Počet  

obyvatel 
Rozloha  

(ha) 
Využíváno k 
výcviku (ha) 

Hospodářské  
využití (ha) 

Hradiště  Karlovarský  548 33 161  17 015 16 146 

Libavá  Olomoucký  1 068 32 724  10 770 21 954 

Boletice  Jihočeský  319 21 953  8 847 13 106 

Brdy  Středočeský  31 26 009  3 217 22 792 

Březina  Jihomoravský  2 15  817  2 992 12 825 

Celkem   1968 129 664  42 841 86 823 

 

Podpora bude určena na vyčlenění sídelních útvarů mimo území vojenských újezdů a jejich 

převod k sousedním obcím, resp. vznik samostatných obcí, 

Nadále bude podporován rozvoj území bývalých vojenských újezdů Ralska, Dobré Vody a 

Mladé. Podpora bude určena na rozvoj újezdů a prostor (budov a pozemků) mimo 

bezprostřední území vojenských újezdů. 
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1. Do jakých úrovní se rozčleňují analytické indikátory, aby umožnily monitorovat a 
vyhodnocovat realizaci regionálního programu a posoudit plnění jeho cílů?  

2. Jaké základní aspekty by měla postihovat socioekonomická analýza regionu? 

3. Jaká východiska musí respektovat analýza pro Program rozvoje kraje z hlediska 

nadřazených strategií a z hlediska kontinuity řešení klíčových problémů programu? 

4. Jak vymezuje zákon č. 248/2000 Sb. typy regionů, pro něž je potřebná 

soustředěná podpora státu? 

Základní obsahový záběr socioekonomické analýzy regionů je v podstatě stejný 

(obyvatelstvo, ekonomika, infrastruktura, životní prostředí, činitelé) bez ohledu na to, zda jde 

o analýzu pro strategii, program, či ad hoc vypracovávaný dokument. Specifické však vždy 

musí být aspekty (úhly pohledu) analýz.  

U strategických analýz je třeba identifikovat a vyhodnotit především dlouhodobé vývojové 

tendence klíčových jevů a procesů probíhajících v regionu a jejich prognózu.  

U programových analýz jde především o promítnutí úkolů, které pro ně vyplývají 

z nadřazených strategií (NSRR ČR, SRR ČR, Strategie rozvoje kraje apod.), identifikaci aktivit, 

resp. subjektů s největším rozvojovým potenciálem, specifikaci a vyhodnocení aktivit 

(opatření, projektů), které pro řešení priorit programu již byly v minulosti realizovány a 

s jakým výsledkem. 

KONTROLNÍ OTÁZKY 

SHRNUTÍ 

K ZAPAMATOVÁNÍ 

Na základě zákona č. 248/2000 o podpoře regionálního rozvoje jsou vymezovány 

, jejichž rozvoj je třeba s ohledem na vyvážený rozvoj státu a problémové regiony

vyrovnávání rozdílů mezi jednotlivými územními celky podporovat.   

Jsou za ně považována území, která mají koncentrovanou nenaplněnou míru 

uspokojování některých z potřeb obyvatelstva, a objektivně prokazatelné podmínky 

ztížené adaptibility těchto území na působení tržních mechanismů. 

Problémové regiony jsou vymezeny jako strukturálně postižené regiony, hospodářsky 

(regiony s jiným specifickým slabé regiony, venkovské regiony a jiné problémové regiony 

postižením), od roku 2014 dochází k jejich zúžení na a hospodářsky problémové regiony 

 (zahrnující sociálně znevýhodněné oblasti a současné a bývalé vojenské ostatní regiony

újezdy). 
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U analýz pro Regionální operační programy je třeba respektovat selektivní charakter 

operačních programů, tj. že mohou být orientovány jen na řešení problémů, které jsou pro 

dané plánovací období EU oblastmi podpory (intervenčními tituly) a přitom jsou v co největší 

míře společnými problémy všech krajů, které Region soudržnosti tvoří. 

U problémových regionů jde o poznání, v čem jsou jejich největší problémy působící 

v takovém rozsahu a v takové intenzitě, že si s nimi region svými vnitřními zdroji a silami 

neumí poradit a je zde nezbytná soustředěná podpora státu. 
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8 SPECIFICKÉ REGIONÁLNÍ A MUNICIPÁLNÍ ANALÝZY  

 

Cílem kapitoly je ukázat možnosti specifických metod regionálních a municipálních analýz, 

v případech, kdy nejsou k dispozici standardní statistické informační zdroje. Cílem je 

ukázat nejen možnosti využití zavedených výběrových šetření, ale i specifických 

analytických průzkumů prováděných zejména na municipální úrovni. 

 

8.1  Východiska, geneze a metoda výběrových dotazovacích 

šetření 

Zvědavost, jak dopadnou volby, položila základ pro dnešní podobu výběrových dotazovacích 

šetření. 

Ankety s volební tématikou se v novinách a časopisech objevovaly již v první polovině 19. 

století. Na začátku 20. století se pak, zejména v USA, staly velmi populární rozsáhlé 

předvolební průzkumy iniciované obvykle novinami, kdy počet dotazovaných byl často velmi 

velký (např. až 10 mil.).  

Zároveň s tím docházelo na řadě univerzit k vývoji vědeckých metod empirického sociálního 

výzkumu. Postupně byly vyvíjeny nové techniky zjišťování postojů pomocí dotazníků a 

metody výběru reprezentativního vzorku populace založené na matematických zákonech 

počtu pravděpodobnosti. Tyto metody pronikaly i mimo akademický výzkum, zejména do 

sociální oblasti.  

Úspěch volebních šetření měl dopad na rozšíření používání sociálních výzkumů i do dalších 

sfér života společnosti. Ve 40. letech byla organizována řada významných výzkumných 

projektů za značného zájmu veřejnosti. Zároveň došlo k propracování a zdokonalení 

metodologie výběrových šetření.  

Po skončení 2. světové války se výzkumy veřejného mínění ve velkém měřítku rozšířily i v 

Evropě. V 50. letech pak byla metodologie reprezentativních výběrových dotazovacích šetření 

ještě více položena na vědecké základy. Metody výběru respondentů a sběru dat byly 

zakotveny ve vědeckých teoriích a další vývoj se soustřeďoval na zavádění psychologických 

přístupů při konstrukci dotazníků, standardních metod statistické analýzy dat a později i 

počítačového zpracování.  

CÍL KAPITOLY 

VÝKLAD 
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8.2  Kvalita výběrových šetření 

Využití metody výběrových šetření v sociálních vědách se opírá o přístupy matematické 

statistiky a psychometrie. Schopnost empirických sociálních výzkumů vypovídat o reálných 

společenských jevech z velké části závisí na kvalitě zpracovávaných dat. Problematiku kvality 

šetření ovšem nelze omezit na odhady výběrových chyb nebo testování reliability otázek. 

Obecně bývá kvalita pojímána jako použitelnost. Taková definice ale, vzhledem k 

rozmanitosti postupů a možností jejich užití, vede k vícedimenzionální koncepci kritérií 

kvality. 

Základní atributy kvality výběrových šetření: 

Kvalita dotazovacích šetření a výpovědní hodnota analýz je určována kvalitou jejich 

výstupů.  

Výběrové dotazovací šetření je zde pojímáno jako kvantitativní metoda sociálního výzkumu 

spočívající v provedení standardizovaného dotazování reprezentativního vzorku jednotek 

(jednotlivců, domácností, organizací atp.) vybraného z cílové populace pro účely získání 

agregovaných informací a usuzování na charakteristiky této cílové populace. 

Reprezentativita znamená takovou kvalitu výběru a dalších postupů metodiky výběrového 

šetření, díky níž dotázaný soubor jednotek získá rozložení charakteristik, jež můžeme 

považovat za shodné s populací, ze které vybraný soubor pochází. 

Validita se vztahuje ke konceptu měření ‐ znamená schopnost měřit koncept, který opravdu 

chceme měřit. Můžeme ji popsat též jako korelaci mezi měřením a pravdivou hodnotou 

atributu sledovanou na skupině individuí. Z určitého pohledu tedy odpovídá pojmu odchylky 

od pravdivé hodnoty. 

Reliabilita představuje konzistentnost měření a vztahuje se k metodě měření, obvykle 

zejména k nástroji měření. Lze ji popsat jako podobnost více měření (např. test‐retest) a z 

určitého pohledu tedy odpovídá pojmu rozptylu měření. 

Přesnost, chyby měření, chyby výběrové a nevýběrové 

Vnímání kvality dotazovacích šetření vychází ze základů metody výběrových šetření, které 

byly položeny v matematické statistice (výběry a statistické dokazování) a v psychometrii 

(konstrukce nástrojů měření). 

Východiskem statistického dokazování je matematika počtu pravděpodobnosti. Kvalita v 

tomto rámci bývá pojímána jako funkce přesnosti měření. Tu lze snadněji podchytit a popsat 

na základě studia chyby měření, která je jejím komplementem. Typické porozumění jevu 

přitom vychází z rozdělení na chybu výběrovou, někdy označovanou jako statistickou, a 

chybu nevýběrovou. Toto rozlišení odráží teoretická východiska a charakter metody. 

Matematika počtu pravděpodobnosti navíc umožňuje stanovit velikost výběrové chyby. 

Dvě perspektivy:  

 odchylka naměřené hodnoty od pravdivé hodnoty (bias), 
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 rozptyl měření (variable variance, variable error): chybu odhalují rozdíly mezi různými 

měřeními téhož. 

Replikace ‐ opakování měření: 

 perspektiva výběrové chyby: opakování šetření stejným způsobem na různé populaci, 

 perspektiva chyby měření: opakování šetření různým způsobem (v různém čase, 

různým nástrojem, s různou tazatelskou sítí apod.) na stejném vzorku, 

 odchylka od pravdivé hodnoty (bias): konstantní složka rozdílů mezi měřeními. 

8.3  Volební výběrová šetření 

Významu fenoménu voleb pro demokratickou společnost odpovídá i zvědavost a potřeba znát 

jejich výsledky předem. Reprezentativní výběrová dotazovací šetření se v průběhu času stala 

univerzálním nástrojem používaným k odhadování jejich výsledků. 

Zásadní zlom nastal jako reakce na výzkumy provedené před prezidentskými volbami v USA 

v roce 1936. Tři výzkumné programy, Gallupův, Roperův a Crossleyho, které byly realizovány 

na základě reprezentativního výběru „pouhých“ několika tisíc respondentů, předpověděly 

správně Rooseveltovo vítězství, a to navzdory všeobecnému očekávání a výsledkům 

konkurenčních projektů anket monstrózního rozsahu. Výběrová šetření založená na počtu 

pravděpodobnosti se ukázala jako přesnější a efektivnější, než rozsáhlé, velmi nákladné, ale 

méně promyšlené projekty.  

Po volbách v roce 1936 získal Gallupův program pravidelných šetření více než 100 

předplatitelů mezi mediálními vydavateli a zadávání šetření se stalo běžnou praxí u celé řady 

dalších vydavatelů. George Gallup tak dnes bývá někdy nesprávně pokládán za zakladatele 

výzkumu veřejného mínění, přestože tento obor má starší a rozmanitější kořeny.  

8.4  Výběrová šetření pracovních sil 

Výběrové šetření pracovních sil je v ČR prováděno nepřetržitě od prosince roku 1992. Účelem 

šetření je zejména získávání údajů o zaměstnanosti a nezaměstnanosti.  

Český statistický úřad zpracovává šetření dle doporučení Eurostatu a Mezinárodní organizace 

práce (ILO). Díky těmto doporučením jsme schopni porovnávat naše data s jinými státy v 

rámci Evropské Unie a vyspělého světa. Nezpracované údaje, které jsou anonymizované, se 

předávají do 90 dnů od proběhnutého šetření Eurostatu, který tyto data zpracuje a následně 

dá k dispozici. Díky tomu lze jednoduše srovnávat data mezinárodně a to jak za země, tak i 

za skupiny dle věku, vzdělání apod.  

Od roku 2000 je k dotazníku přidáno téma tzv. ad hoc modulů, které je vždy vyhlášeno 

předcházející rok a je zjišťováno ve všech členských zemích EU. Např. ve VŠPS 2010 byly 

zjišťovány údaje na téma Sladění pracovního a rodinného života. Účelem bylo zjistit, jak 

dostupnost či nedostupnost organizací starajících se o dítě ovlivňuje respondenty při výkonu 

práce. Druhé téma se týkalo informačních technologií a zaměřilo se na jejich využívání a 

dostupnost. 
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Dotazník zjišťuje věk, pohlaví, vzdělání, odvětví (CZ-NACE), kraj, klasifikace zaměstnání 

(KZAM), apod. 

Výběrový soubor - dle statistiky se ČR dělí na:  

 NUTS 1 (Česká republika),  

 NUTS 2 (8 statistických oblastí) a  

 NUTS 3 (14 krajů).  

Za všechny tyto celky lze získat údaje, ale když budeme chtít strukturu vzdělání určitého 

menšího odvětví v NUTS 3, kde je zastoupeno méně respondentů, tak můžeme dostat velmi 

zkreslené údaje. Musíme počítat s tím, že VŠPS je výběrové šetření a za menší celky může 

být dosti nepřesné. 

VŠPS šetří domácnosti v náhodně vybraných bytech, kde zjišťuje obvykle bydlící osoby. 

Osoby zde nemusí mít trvalé, přechodné bydliště nebo zde být nahlášeny. Šetří se všechny 

osoby, které zde budou bydlet alespoň jeden rok, aby mohlo proběhnout celé šetření. 

U osob mladších 15 let se zjišťují jen základní informace, jako věk, pohlaví, národnost, vztah 

k osobě v čele domácnosti. Šetření se neprovádí v hromadných ubytovacích zařízeních, proto 

zde nejsou údaje, za cizí státní příslušníky a jiné skupiny obyvatelstva, přesné. Tyto údaje lze 

zjistit z jiných šetření. 

Výběrovou jednotkou pro zjišťování výběrového šetření pracovních sil je byt. Jejich volba je 

prováděna dvoustupňovým výběrem. Předmětem šetření jsou všechny osoby obvykle bydlící 

v hospodařících domácnostech vybraných bytů. 

Každý byt zůstává v šetřeném souboru po dobu pěti po sobě jdoucích čtvrtletí. Obměna 

souboru každé čtvrtletí je 20 %.  

V 1. čtvrtletí roku 2012 Výběrový soubor zahrnoval 25 tis. bytů na území celé ČR (0,6 % 

všech trvale obydlených bytů), v nichž bylo šetřeno cca 58 tis. respondentů všech věkových 

skupin. Z nich je cca 50 tis. respondentů ve věku 15 a více let.  

Tento rozsah souboru umožňuje získat spolehlivé odhady charakteristik trhu práce na úrovni 

republiky a s relativně dostatečnou spolehlivostí i odhady krajských a oblastních hodnot. 

Příklady struktur nezaměstnaných osob ze šetřeného vzorku: 

 pohlaví, 

 věk, 

 ekonomické postavení před začátkem hledání zaměstnání, 

 doba uplynulá od ukončení posledního zaměstnání, 

 důvody ukončení posledního zaměstnání, 

 stupeň zdravotního postižení, 

 odvětvové zařazení posledního zaměstnání (podle OKEČ), 

 profesní zařazení v posledním zaměstnání podle klasifikace zaměstnání (KZAM), 

 vzdělání, 

 způsoby hledání zaměstnání, 
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 typ hledaného zaměstnání, 

 požadovaná délka úvazku, 

 specifické míry nezaměstnanosti podle věku a vzdělání. 

Některé indikátory jsou sledovány ve vzájemných vztazích a podle regionů (zpravidla krajů).  

Výběrové dotazovací šetření je kvantitativní metoda spočívající v provedení standardi-

zovaného dotazování reprezentativního vzorku jednotek (jednotlivců, domácností apod.) 

vybraného z cílové populace pro účely získání agregovaných informací a usuzování na 

charakteristiky této cílové populace. 

Schopnost empirických sociálních výzkumů vypovídat o reálných společenských jevech z 

velké části závisí na kvalitě zpracovávaných dat. Kvalita dotazovacích šetření a výpovědní 

hodnota analýz je určována kvalitou jejich výstupů. 

8.5  Regionální, resp. municipální výběrová šetření (municipální 

průzkumy). 

Pro výběrová šetření prováděná na celostátní úrovni (předvolební průzkumy, VŠPS apod.) se 

při velkých zkušenostech firem provádějících průzkumy již většinou daří konstruovat 

dostatečně reprezentativní soubory respondentů. Horší to je při jejich desagregace do 

regionální (krajské) úrovně, kdy chyba šetření již někdy může být značná. 

Proto se pro potřeby regionálního či municipálního managementu stále častěji provádí ad hoc 

průzkumy, kdy reprezentativnost vzorku respondentů (jejich počet a struktura) je zajišťována 

na úrovni jednotlivého kraje či obce. 

V posledním desetiletí se již tradičními staly průzkumy organizované v souvislosti s tvorbou 

regionálních a municipálních strategických a programových dokumentů. Dobré výsledky lze 

zaznamenat zejména na municipální úrovni při tvorbě strategických plánů rozvoje obcí, kde 

průzkumy názorů obyvatelstva a podnikatelů, resp. podnikatelského prostředí jsou již 

neodmyslitelnou součástí analytické fáze jejich tvorby. 

 

K ZAPAMATOVÁNÍ 

Výběrové dotazovací šetření je kvantitativní metoda sociálního výzkumu spočívající v 

provedení standardizovaného dotazování reprezentativního vzorku jednotek (jednotlivců, 

domácností apod.) vybraného z cílové populace pro účely získání agregovaných informací 

a usuzování na charakteristiky této cílové populace. 

Schopnost empirických sociálních výzkumů vypovídat o reálných společenských jevech z 

velké části závisí na kvalitě zpracovávaných dat. Kvalita dotazovacích šetření a 

výpovědní hodnota analýz je určována kvalitou jejich výstupů. 
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1. Co je cílem výběrových šetření prováděných ČSÚ? 

2. Jak je pojímána kvalita výběrových šetření a jejich vypovídací schopnost?  

3. Jaké základní informace poskytuje výběrové šetření pracovních sil? 

4. Jak je v ČR dosahováno reprezentativnosti analyzovaného vzorku pracovních sil? 

Výběrová šetření umožňují získat informace pro regionální a municipální analýzy v případech, 

kdy nejsou k dispozici standardní statistické informační zdroje. 

Využití metody výběrových šetření se opírá o přístupy a metody matematické statistiky a 

psychometrie. Schopnost empirických sociálních výzkumů vypovídat o reálných sociálních či 

ekonomických jevech nebo procesech z velké části závisí na kvalitě zpracovávaných dat. 

Základní atributy kvality výběrových šetření jsou kvalita, reprezentativita, validita a reliabilita. 

Východiskem statistického dokazování výběrových šetření je počet pravděpodobnosti. Kvalita 

v tomto rámci bývá pojímána jako funkce přesnosti měření.  

Významným nástrojem zjišťování informací o situaci na trhu práce je výběrové šetření 

pracovních sil, které je v ČR prováděno nepřetržitě od roku 1992.  Zjišťují se v něm zejména 

věk osob, jejich pohlaví, vzdělání, zaměstnavatelská odvětví, klasifikace zaměstnání, kraj 

apod. 

VŠPS šetří domácnosti v náhodně vybraných bytech. V 1. čtvrtletí roku 2012 Výběrový 

soubor zahrnoval 25 tis. bytů na území celé ČR (0,6 % všech trvale obydlených bytů), v 

KONTROLNÍ OTÁZKY 

SHRNUTÍ 

K ZAPAMATOVÁNÍ 

Průzkumy názorů obyvatelstva a podnikatelů, resp. podnikatelského prostředí jsou při 

tvorbě strategických a programových dokumentů zejména na municipální úrovni 

neodmyslitelnou součástí analytické fáze jejich tvorby. 

Jde o uplatňování principu partnerství, jako jednoho ze způsobů institucionální a 

občanské participace založeného na předpokladu, že rozhodovací proces je 

nejefektivnější při aktivní účasti těch, kteří jsou tímto rozhodováním ovlivňováni.  
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nichž bylo šetřeno cca 58 tis. respondentů všech věkových skupin. Z nich je cca 50 tis. 

respondentů ve věku 15 a více let.  

Tento rozsah souboru umožňuje získat spolehlivé odhady charakteristik trhu práce na úrovni 

republiky a s relativně dostatečnou (akceptovatelnou) spolehlivostí i odhady krajských a 

oblastních hodnot. 
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9  PROGNÓZOVÁNÍ  

 

Cílem kapitoly je seznámit čtenáře s teoretickými, metodologickými a metodickými základy 

prognózování jako činností bezprostředně navazujícími na prováděné analýzy.8 

V závěrečné části kapitoly pak ukázat vybrané prognostické metody, s nimiž se lze v praxi 

nejčastěji setkat. 

Prognostika shromažďuje zkušenosti a poznatky o vzniku a o obsahu představ o budoucnosti 

docílených racionálními a logicky kontrolovatelnými postupy uvažování. Prognostiku lze 

chápat jako nauku o tvorbě, obsahu a využití hypotéz o ještě neexistující skutečnosti. 

9.1  Prognostika jako nauka 

Soudobou prognostiku hodnotíme jako nauku ještě stále vznikající, zčásti teoretizovanou, 

opírající se o výsledky výzkumu mnoha vědních disciplín. Pozitivním rysem prognostiky je, že 

má interdisciplinární charakter. 

Prognostická praxe 

Prognostická praxe je pojímána jako součást poznávací aktivity člověka. Je metodologicky i 

obsahově zaměřena na společenské jednání a rozhodování člověka. 

Prognostická praxe je spojena s tvorbou představ a jejich využíváním v optimalizačních 

procesech a dalších lidských aktivitách. 

Metodologie prognostické praxe 

Metodologie prognostické praxe se zabývá zkoumáním logické struktury prognostické praxe. 

Zkoumá logiku jednání doprovázející vznik závěrů o budoucnosti z poznatků v předpokladové 

části úvah prognostika. 

Logicky promyšlené závěry jsou předpokladem racionálního vytváření představ o 

budoucnosti.  

                                            

 

8 Teoretická a metodologická část kapitoly vychází z Petrášek (1994).  

CÍL KAPITOLY 

VÝKLAD 
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Exaktní a heuristická prognostická praxe 

V prognostické praxi se nejčastěji setkáváme s kombinací exaktních postupů (vyjádření úvah 

logickým předpisem) a heuristických postupů (objevování nových, dosud neuvažovaných 

skutečností). Znamená to, že celý postup tvorby prognózy nelze předem vyjádřit logickým 

předpisem, protože řešení vzniká „za pochodu“.  

Převážně heuristický charakter prognózování otevírá problém racionálního rozpoznávání 

charakteristik rozhodovacích situací.  

Racionální prognostická praxe 

Uplatňování racionální kombinace vyžaduje znalost souvislostí mezi metodou a obsahem 

řešení problémových situací, což lze racionálně řešit pouze sledováním obecně platných 

souvislostí mezi poznáváním a činností. 

Výsledky výzkumu prognostické praxe nemohou být zdrojem jednoznačných pravidel 

platných ve smyslu exaktních zákonů přírodních věd. Mohou však být užitečnými návody 

zvyšujícími naději na informačně hodnotnou představu o budoucnosti. 

Prognóza jako představa o budoucnosti 

Prognózou se zpravidla rozumí taková exaktně budovaná představa o budoucnosti, která 

vzniká dodržením exaktní metodologie její tvorby. 

Představa o budoucnosti může být tvořena tak, že: 

 obsah představ o budoucnosti je vyčerpávajícím způsobem tvořen prognózami,  

 obsah představy o budoucnosti je tvořen kombinací prognóz a intuitivních odhadů, 

 představy o budoucnosti jsou obsahově vyčerpány intuitivními odhady a neobsahují 

tedy prognózy. 

Prognostická metoda 

Metoda vytváří logický návod pro jednání tím, že prognostik její aplikací logicky uspořádává 

svou poznávací, komunikační, hodnotící a transformační aktivitu při tvorbě prognózy. Jsou to 

tedy ty fáze prognostické praxe, které lze užitím logického předpisu vyjádřit a naprogramovat 

pro další užití. 

Mezi prognostické metody patří i takové, které jsou společné pro analytickou i prognostickou 

činnost - potřeba nejprve rozpoznat obsah skutečnosti, o jejíž budoucnosti je prognostická 

výpověď. 

Předmět a metody prognostiky 

Předmět prognostiky souvisí s psychologií člověka vytvářejícího racionálními úvahami modely 

časově dosud neexistující skutečnosti. 

Prognostika pozorováním, zkoumáním a analýzou vymezeného objektu (předmětu) dává 

vzniknout poznatkům, které třídí, zobecňuje a formuluje pravidla pro jejich využívání ve 

společenské praxi. 
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Prognostika se používanou metodou řadí mezi nauky empirické (zkušenostní). 

Poslání prognostiky 

Prognostika plní roli prostředku k posílení racionality jednajícího člověka. Prognostika svými 

poznatky pomáhá uplatňování představ o budoucnosti v hospodářské a společenské praxi. 

Historický vývoj 

Prognostika, jako nauka o racionálních postupech tvorby představ o budoucnosti vzniká 

postupně. Počátkem šedesátých let je prováděn první systematický sběr údajů o 

prognostických metodách. 

Na formování prognostiky jako nauky má největší zásluhu Erich Jantsche. Jeho 

encyklopedický přehled existujících metod a praktik prognózování sestavený v roce 1966 

tvoří dodnes základní katalog, který je již jen doplňován a aktualizován. 

Druhy prognóz 

Prognózy je možné klasifikovat podle různých hledisek. Nejčastěji se prognózy člení na tyto 

druhy:  

Podle objektu prognózy: 

 prognózy ekonomické, jejichž předmětem je hospodářský vývoj, 

 prognózy sociálně-politické, kam patří kromě sociálních prognóz i prognózy 

demografické, ale i prognózy vztahující se k novému životnímu stylu, či měnícímu se 

hodnotovému systému, 

 prognózy vědecko-technické, zabývající se směry a vývojem vědecko-technického 

pokroku. 

Podle délky časového období : 

 prognózy krátkodobé - na 1 - 18 měsíců, které se často nazývají prognózami 

konjunkturálními, 

  prognózy střednědobé na 2 - 5 let, 

 prognózy dlouhodobé na období delší pěti let. 

Podle rozlišovací úrovně: 

 prognózy globální (celosvětové) zpracovávané většinou mezinárodními 

organizacemi (OSN, OECD) či mezinárodními týmy vědců. Jejich předmětem jsou 

budoucí trendy světového vývoje, ale i budoucí nebezpečí a úskalí (demografická, 

ekologická a ekonomická), kterým je třeba rozumnou hospodářskou politikou čelit.  

Prognózami globálních procesů se zabývá futurologie. Sem patří i známé práce tzv. 

Římského klubu. 

 prognózy makroekonomické obsahující budoucí vývoj makroekonomických 

agregátů jako je HDP, spotřeba, investice, zahraniční obchod, zaměstnanost, ale i 

vývoj inflace či platební bilance. Většinou se zpracovávají variantně a o tyto prognózy 

se zpravidla opírá vládní hospodářská politika. 
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 prognózy mikroekonomické či regionální, které se zpracovávají na úrovni 

podniků či menších územních celků než je stát.  

Metody prognózování 

Tvorba prognóz vyžaduje používání specifických metod, které závisí na typu zpracovávaných 

prognóz. Z tohoto hlediska je volba přístupu a výběr metod prognózování značně 

komplikovaná a náročná činnost. Často se kombinují různé přístupy a metody, protože to 

umožňuje variantní poznávání budoucnosti.  

Mezi základní metody, které se používají v prognostické činnosti lze zařadit: 

Metody extrapolace vychází z předpokladu, že vývoj v budoucnosti bude analogický s 

vývojem v minulosti. Do této skupiny metod patří především statistické metody, jako jsou 

metody zpracování časových řad, regresní a korelační analýza aj. 

Metody reflexivní a intuitivní (expertní) se opírají o subjektivní názory jednotlivců nebo 

skupin.  Jsou založené na využití znalostí a zkušeností odborníků v dané oblasti a na jejich 

schopnosti předvídat možný budoucí vývoj, jeho souvislosti a důsledky.  

Metoda scénářů spočívá v simulaci možných budoucích situací, kterým by se měl 

přizpůsobit vývoj prognózovaného systému. Scénář by měl uspořádat posloupnost událostí v 

čase a zachovat jejich logickou vzájemnou návaznost. 

Ekonometrické modely založené na soustavě rovnic, které vyjadřují základní vztahy v 

modelovaném systému. Každý model je však určitým zjednodušením skutečnosti a jeho 

naplnění potřebnými informacemi a parametry odrážejícími vzájemné vztahy mezi 

jednotlivými veličinami je obvykle obtížné. 

Účelový a aktivní přístup 

Pro rozpoznání různých stránek prognostické praxe se osvědčuje účelový přístup (teleolo-

gický přístup). Chápe prognostiku jako lidské jednání (sled duševních a fysických činností 

člověka) zacílené účelově ke vzniku a uplatnění představ o budoucnosti. 

Protože obsah i forma představ o budoucnosti se mění případ od případu, mění se i 

uspořádání činností, které k těmto představám vedou. 

Aktivní přístup pojímá prognostickou praxi jako funkční systém specializovaných činností 

(aktivit) vzájemně uspořádaných tak, že poskytují požadovanou představu o budoucnosti. 

Dovoluje, aby při rozpoznávání prognostické praxe byla zavedena představa její činnostní 

struktury, historicky proměnné a kulturně závislé. 

Odlišnosti činnostní struktury projektivního typu  - je charakterizována výpočtem a 

simulačního typu – je charakterizována simulačním modelem. 

9.2 Informační hodnota prognostické praxe 

Prognóza jako představa o budoucnosti ovlivňuje vědomí člověka, jeho rozhodování a 

zprostředkovaně i jeho činnost. Může působit na uspořádání lidského jednání a má tedy 

potenciální informační hodnotu pro každého, kdo je schopen jí porozumět. 
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Předpoklad účinnosti prognózy – adekvátní informovanost jednajícího. 

Každá představa o budoucnosti může trojí informační hodnotu: 

1. Informuje motivačně tím, že přináší uživateli poznání potřebné pro vyjasnění cílů 

jeho jednání. 

2. Informuje instrukčně tím, že přináší poznání potřebné pro uspořádání (koordinaci) 

činností. 

3. Informuje operativně tím, že přináší poznání potřebné pro určení výkonů 

specializovaných činností (poznání pro ovládání a kontrolu těchto činností – pro jejich 

regulaci). 

Úkolem prognostické praxe je poskytovat informačně hodnotnou představu o budoucnosti. 

Reprezentace obsahu při prognózování 

Reprezentací se rozumí vyjádření obsahu skutečnosti určitým symbolem (znakem) 

uzpůsobeným tak, aby z něj bylo možno na obsah poznávané skutečnosti pokud možno co 

nejjednoznačněji usoudit. Vedle občanských jazyků se používá řada jazyků umělých. 

Prognostická praxe jako praxe racionálního uvažování je z hlediska problému reprezentace 

poznávané skutečnosti nucena operovat s mnoha jazyky.  

Uživatelský vztah k informační hodnotě 

Teorie rozhodování zdůrazňuje spíše řešitelský než uživatelský vztah jednajícího k poznání a 

tím i k prognostické praxi. 

Ten, kdo zprávy přijímá, si vybírá ze všech zpráv, které může přijmout právě jen některé a to 

ty, které mají pro jeho jednání největší subjektivně určenou hodnotu. 

Informační vliv prognostické praxe na uživatelské aktivity jednajících: 

1. Uspokojení uživatele odpovědí na jeho otázku „proč?“ (proč má určitým způsobem 

jednat). Informační hodnota v tomto případě souvisí s její motivační hodnotou. 

K ZAPAMATOVÁNÍ 

Prognostika shromažďuje zkušenosti a poznatky o vzniku a o obsahu představ o 

budoucnosti docílených racionálními a logicky kontrolovatelnými postupy uvažování. 

Tvorba prognóz vyžaduje používání specifických metod, které závisí na typu 

zpracovávaných prognóz. 

Každá představa o budoucnosti (prognóza) může trojí informační hodnotu: motivační, 

instrukční a operativní. 
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2. Uspokojení uživatele odpovědí na jeho otázku „jak?“ (jak má jednat). Informační 

hodnota v tomto případě souvisí s její instrukční hodnotou. 

3. Uspokojení uživatele odpovědí na jeho otázku „co?“ (co má být předmětem jeho 

jednání). Informační hodnota se uživatelsky oceňuje podle toho, jak zmenší nejistotu o 

konkrétním obsahu činností v průběhu jednání. 

Informační hodnota prognostické praxe je proto považována za víceúčelovou.      

9.3  Logické hodnocení prognostické praxe 

Prognostická praxe naráží při formulaci úloh i při jejich řešení na potíže, jejichž odstranění 

vyžaduje znalost logické stavby prognóz jako výroků o skutečnosti. V mnoha případech si 

prognostik neporozumí s uživatelem prognózy právě proto, že není dodržena logická 

struktura jejich vzájemné komunikace. 

Vysvětlení budoucnosti jako logická implikace 

Z logického hlediska lze považovat prognózu za výrok o budoucnosti neboli predikci (z 

latinského predicere – předpovídat). Její logická platnost je charakterizována vztahem 

implikace: jestliže platí A pak platí B, kde A tvoří výroky vztahující se k předpokladové 

části predikce a B jsou výroky o budoucnosti logicky plynoucí (implikované) z A. 

Současná paleta prognostických metod obsahuje různé druhy vysvětlení skutečnosti 

přizpůsobované obsahu, o který se jedná, a závislé tedy i na profesionální a vědecké 

specializaci toho, kdo prognózuje. 

Způsob vysvětlení skutečnosti ve vybraných prognostických metodách ukazuje tabulka 9.1. 

Tabulka 9.1: Vysvětlení skutečnosti ve vybraných prognostických metodách 

Prognostická metoda Způsob vysvětlení 

Morfologická analýza Substanciální 

 Atributivní 

Analytická extrapolace Bezprostřední časový následek 

Matice křížových interakcí Přímá závislost stavů 

Analýza vedoucího trendu Nepřímá závislost stavů 

Fenomenologická extrapolace Příčino-následkový vztah 

Metody systémové analýzy Strukturální 

Zdroj: podle L. J. Baworowského 

Základní typy predikcí 

Podle obsahu předpokladové části predikce vyjádřeného určitými výroky lze rozlišit tři typy 

predikcí, které v prognostické praxi plní specifické funkce: 
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1. Predikce pasivní 

Její logickou strukturu lze vyjádřit zápisem implikace 

si A → B 

kdy o výrocích A současně platí, že jsou tvořeny směsí výroků o skutečnosti odvozených ze 

znalosti příslušných zákonů Z a výroků o hodnotách vlastností skutečnosti, o kterých zákony 

vypovídají M. Symbolicky má logická formule predikce v tomto případě tvar: 

si (Z et M) → B 

což lze číst: platí-li o obsahu skutečnosti zákony Z a jsou-li platné výroky o měření 

uskutečněných podle těchto zákonů M, pak je platný soubor výroků o budoucnosti B.  

Pasivní predikce obdržela svůj název proto, že v předpokladové části neobsahuje výroky o 

vědomé účasti člověka na obsahu skutečnosti, o které předpokladová část vypovídá. 

2. Predikce aktivní 

Její předpokladová část obsahuje též výroky o předpokládané aktivitě lidí, např. vyjádřené 

formou pravděpodobných tendencí chování vyplývajících z rozpoznaných zákonitostí. 

Souhrnná logická formule predikce pak získává tvar: 

si [(si A → S) et si (Z et M)] → B 

což lze číst: jestliže platí, že aktivita A implikuje skutečnost S a též platí zákony Z a výsledky 

M o této skutečnosti, pak o budoucnosti platí B. 

3. Predikce normativní  

Její předpokladová část obsahuje též výroky o normách aktivit, např. výroky, že někdo něco 

musí, či nesmí učinit. Souhrnná logická formule normativní predikce tak získává tvar: 

si [(si N → A) et (si A → S) et si (Z et M)] → B 

což lze číst: platí-li, že norma N implikuje chování A a že toto chování implikuje skutečnost 

S a platí zákony Z a výsledky měření skutečnosti M, pak platí výroky o budoucnosti B. 

Pravdivostní ověřování v prognostické praxi 

Tím, že prognostická praxe operuje se všemi uvedenými typy predikcí, vznikají i proměnlivé 

podmínky pro ověřování výroků o budoucnosti. Princip ověřování logické platnosti jakéhokoliv 

logického výroku dovoluje kontrolovat, zda z pravdivých výroků byl získán pravdivý výrok 

nový.  

Ověřování logické platnosti tedy může sloužit k ověřování pravdivostní hodnoty predikcí jako 

výroků odvozených z jiných pravdivých výroků o skutečnosti. Ověřování pravdivostní hodnoty 

prognózy se označuje termínem verifikace prognózy. 

9.4  Vybrané prognostické metody 

V prognostické praxi dnes je uplatňováno velké množství různých přístupů a metod 

(statistických, extrapolačních, intuitivních ap.). K dispozici je také celá řada ověřených 
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modelů, pomocí nichž lze řešit i velmi složité úlohy.  Toto množství metod je ještě znásobeno 

běžnou praxí jejich vzájemné kombinace, nebo prolínání. 

Do dále uvedených vybraných metod jsou zařazeny metody resp. skupiny metod, které jsou 

často používány a které již prokázaly, že lze při jejich správném použití dosáhnout kvalitních 

výsledků. 

Jsou to: 

1. Extrapolace trendů 

2. Expertní metody (Brainstorming, Delfská aj.) 

3. Metoda scénářů 

4. Heuristické metody 

5. Metoda korelační (regresní) analýzy 

6. Metoda vedoucích ekonomických ukazatelů 

7. Metoda technické analýzy 

8. Cílové prognózování 

9. Programové prognózování  

10. Modelování 

9.4.1  Extrapolace trendů 

Extrapolace trendů je prognostickou metodou určující pravděpodobný průběh určitého jevu 

mimo obor dat, z něhož byl směr vývoje (trend) zkonstruován. 

Extrapolace trendů je metodou umožňující předpovědět průběh nějakého jevu z jeho 

dosavadního vývoje. 

Extrapolace trendů se realizuje v zásadě jako výpočetní algoritmus různých regresních čar, 

vypočítaných z dat nezávisle proměnných prolongovaných mimo dosavadní soubor údajů o 

daném jevu. Jejich výpočet a znázornění může mít podobu přímky, exponenciály, 

logaritmické křivky, hyperboly ap. 

Touto metodou je prognóza zpracovávána zpravidla v těchto krocích: 

1. vytvoření souboru relevantních údajů o zkoumaném jevu, 

2. odhad regresní čáry, 

3. výpočet regresní funkce z dat platného souboru, 

4. výpočet trendu (téže funkce) mimo obor platných dat, 

5. ověření a zpřesnění trendu, 

6. tvorba rozhodnutí na základě nalezeného trendu. 

Mimo exaktních přístupů s uplatněním prognosticko-statistické metodologie lze uplatnit též 

intuitivní odhad trendů, ke kterému je nutno se někdy uchýlit při nedostatku údajů nebo času 

pro vypracování exaktní prognózy. 
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9.4.2  Expertní metody 

Expertní metodou se rozumí využití odborníka nebo skupiny odborníků pro činnost, která 

vyžaduje zvláštní znalosti. 

Expertní metody jsou používány v mnoha situacích, jejichž společným znakem je nutnost 

odborného (expertního) posouzení problému a jeho dalšího vývoje v budoucnosti. K použití 

expertní metody vede i situace, kdy je třeba vyloučit lokální pohled na předmětnou 

problematiku a posoudit ji nezávisle v novém, širším nebo specializovanějším pohledu. 

Metoda je využitelná nejen jako metoda individuálního experta, ale též jako metoda 

spolupráce více odborníků. V tomto případě bývá zpravidla kombinována s osvědčenými 

metodami týmové práce, jako je brainstorming, anketa, delfská metoda ap. 

Pro využití expertní metody bývá doporučován následující postup: 

1. analýza problému, 

2. formulování otázek, 

3. vyhledání expertů, 

4. stanovení podmínek jejich práce, 

5. Provedení hodnocení předmětného problému experty,  

6. Vyhodnocení doporučení expertů. 

Mezi nejčastěji používané expertní (intuitivní) metody lze zařadit metody Brainstorming a 

Delfskou. 

Brainstorming  

Brainstorming (burza nápadů) je specifickým způsobem uspořádaná diskuse k přesně 

vymezenému problému, potlačující zábrany tvořivého myšlení a rozvíjející asociativní 

schopnosti v myšlenkovém procesu.  

Podstata metody spočívá ve zkušenosti, že skupina je za určitých okolností schopna ve 

stejném čase vyprodukovat více nápadů než jednotlivec a že čím je k dispozici více návrhů, 

tím je větší pravděpodobnost, že se získá právě to nejlepší řešení. 

Brainstormingová zasedání jsou tvůrčími poradami s jediným cílem: shromáždit a utřídit co 

největší soubor nápadů či námětů, které mohou přispět k řešení problému. Pravidla 

brainstormingu umožňují zrušit nebo alespoň zredukovat nejčastější sociální a psychické 

zábrany, které blokují vznik nových originálních a netradičních nápadů. 

Optimální velikost skupiny expertů je 10 – 15 účastníků. 

Pro brainstorming jsou stanovena tato základní pravidla: 

a) zákazu kritiky, 

b) uvolnění fantazie, 

c) co největšího počtu nápadů, 

d) vzájemné inspirace, 

e) úplné rovnosti účastníků. 
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Důležitou součástí brainstormingu je zápis, záznam diskuse. Zaznamenávají se všechny 

náměty (návrhy), i když se částečně opakují, protože pozměněná formulace návrhu může 

v sobě obsahovat cennou modifikaci. 

Zaznamenané náměty jsou následně předmětem podrobné analýzy, která obvykle obsahuje 

tyto základní operace: 

 stanovení kritérií pro hodnocení návrhů, 

 seřazení návrhů do určitých podobných skupin, 

 výběr nejvýznamnějších návrhů pro další rozpracování. 

Zpracované návrhy jsou předloženy do druhého kola diskuse, v ní se již diskutují jen 

předložené návrhy. Výsledek diskuse je znovu zpracován a v případě potřeby jde do třetího 

kola. Zkušenost ukazuje, že více kol již nevede ke zkvalitnění výsledků brainstormingu. 

Základní metoda brainstormingu má dvě významné modifikace. Jsou jimi intuitivní a 

destruktivní brainstorming. 

Postup při intuitivním brainstormingu je v podstatě shodný s postupem klasické burzy 

nápadů. 

Uskutečňuje se ve třech pracovních fázích (příprava schůzky, provedení schůzky a 

vyhodnocení námětů) při důsledném respektování zásad efektivního uplatňování metod 

intuitivního způsobu tvůrčího myšlení. 

Jde o striktní dodržování zásad: 

1. odloženého úsudku  -  NEKRITIZOVAT! 

2. co největšího počtu námětů  -  MNOŽSTVÍ 

3. příznivé psychologické atmosféry  -  POHODA 

4. dočasného suspendování zdravého úsudku  -  ROZLET 

5. vzájemného obohacování  -  NÁVAZNOST  

Při intuitivní modifikaci brainstormingu se zvýrazňují některé charakteristické aspekty této 

metody. Je to především větší pozornost a důraz na ty rysy intuice, jejichž základem jsou tři 

zákony volné asociace. Jde o zákon souvislosti, podobnosti a kontrastu. 

Destruktivní brainstorming je taková jeho modifikace, při které se v etapě zadání řešení 

uvedou a zvýrazní negativní vlastnosti, rysy či aspekty řešeného problému a intuitivní formou 

myšlení se hledají náměty na jejich pozitivní překonání. 

Metodu brainstormingu nelze použít, jestliže ve skupině expertů se vyskytne dominance 

jednoho nebo více z nich. Dominance může být formální, zpravidla vyplývající ze vztahu 

nadřízenosti a podřízenosti některých účastníků, nebo neformální, kdy ve skupině je jeden 

nebo více např. všeobecně uznávaných odborníků, před kterými mají někteří účastníci 

diskuse psychické zábrany se volně vyjadřovat. Pokud taková situace nastane, je třeba zvolit 

jinou metodu, zpravidla se volí metoda delfská. 
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Delfská metoda 

Podstata metody spočívá v postupném zjišťování a porovnávání názorů expertů o budoucím 

vývoji zvoleného okruhu problémů, přičemž je zaručena jejich vzájemná anonymita, řízená 

zpětná vazba informací a statistické identifikace shody názorů oslovené skupiny expertů. 

Hlavní cíl delfské metody je určení kdy se co stane, nebo se může stát a za jakých podmínek. 

Metoda se uskutečňuje prostřednictvím promyšleně voleného systému otázek ve zkoumané 

oblasti, které se kladou zvolené skupině expertů, a to formou dotazníku, osobním 

rozhovorem organizátora ankety („delfisty“), nebo kombinací obou forem s jednotlivými 

experty, aby se zjistil jejich individuální názor, přičemž účastník ankety (expert – respondent) 

nikdy nepřichází do kontaktu s ostatními respondenty. 

Optimální velikost skupiny pro delfskou metodu je cca 10 účastníků, únosné maximum je do 

20 účastníků – expertů.  

Anonymita účastníků vylučuje tři nevýhody, které objektivně existují při přímém skupinovém 

kontaktu, např. při Brainstormingu. 

Obvykle jde o nevýhodu: 

 konsensu – všeobecný souhlas všech – je sociologicky dokázaný přirozený pud 

skupiny po konformismu (stejném názoru), 

 uvědomělého nebo neuvědomělého uznávání dominantního postavení jednoho 

silného člena skupiny, 

 nevýznamné komunikace ve skupině – má více objektivních příčin (bariéra 

neschopnosti úplného uvolnění se apod.) 

Názory účastníků zjištěné v prvním kole delfské metody se ve druhém kole zpětnovazebně 

oznamují ostatním účastníkům skupiny se současnou výzvou ke zpřesňování původních 

stanovisek nebo k jejich případnému přehodnocení resp. odvolání.  

Řízená zpětná vazba informací je rozhodujícím procesem úspěšného využití 

delfské metody.  

Doporučuje se však, aby takových zpětnovazebních kol nebylo více než tři, neboť je ověřeno, 

že pak již dochází ke snižování kvality prognózy. 
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9.4.3  Metoda scénářů 

Spočívá v časovém a logickém spojení informací obsažených v různých prognózách získaných 

pomocí různých prognostických technik. Ukazuje, jak se může vyvíjet budoucnost předmětu 

zkoumání na základě vzájemné souvislosti postupně uskutečňovaných klíčových událostí. 

Výsledné scénáře jsou obrazem uspořádaným ze všech dosažitelných a významných prognóz 

a informací. Do scénáře se zařazují jen ty prognózy, které souvisí s vývojem prognózovaného 

předmětu zkoumání. 

Cílem metody scénářů je určení kritických okamžiků vývoje, u kterých je třeba uskutečnit 

zásadní rozhodnutí. 

Sestavení scénáře se zpravidla uskutečňuje v těchto krocích: 

1. definice, strukturování a analýza předmětu zkoumání, 

2. identifikace, strukturování a analýza periferních oblastí (okolí), 

3. popis daného stavu pomocí deskriptorů, 

4. shrnutí trendů, 

5. výběr a interpretace podstatných scénářů, 

6. identifikace rušivých vlivů a ověření jejich účinku na scénáře, 

7. analýza důsledků pro předmět zkoumání, 

8. realizace výsledků. 

K ZAPAMATOVÁNÍ 

Expertní metody využívají odborníka nebo skupiny odborníků pro činnost, která 

vyžaduje zvláštní znalosti. Jejich společným znakem je nutnost odborného (expertního) 

posouzení problému a jeho dalšího vývoje v budoucnosti. 

Brainstorming je specifickým způsobem uspořádaná diskuse k  vymezenému problému, 

potlačující zábrany tvořivého myšlení a rozvíjející asociativní schopnosti v myšlenkovém 

procesu. Vychází ze zkušenosti, že skupina je za určitých okolností schopna ve stejném 

čase vyprodukovat více nápadů než jednotlivec. 

Metodu brainstormingu nelze použít, jestliže ve skupině expertů se vyskytne jedna nebo 

více dominantních osob. Pokud taková situace nastane, je třeba zvolit jinou metodu, 

zpravidla se volí metoda delfská. 

Delfská metoda spočívá v postupném zjišťování a porovnávání názorů expertů o 

budoucím vývoji zvoleného okruhu problémů, přičemž je zaručena jejich vzájemná 

anonymita. 

Rozhodujícím procesem úspěšného využití delfské metody je řízená zpětná vazba 

informací.  
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Ad 1.:  stanoví se cíl zkoumání a vymezí se předmět zkoumání. 

Ad 2.:  stanoví se nejprve detailní popis vnějších faktorů (vlivů), jejich seřazení podle původu 

vzniku, stanoví se vzájemné vztahy mezi nimi. 

Ad 3.:  daný stav a okolí se charakterizují prostřednictvím několika deskriptorů. 

Ad 4.:  sestavuje se primární scénář – výběr si neodporujících kombinací z existujícího 
množství možných kombinací. 

Ad 5.:  prvotní výběr nejužitečnějšího scénáře, k němu se sestaví 2 – 5 dalších podrobných 

variant scénáře (scénářů). 

Ad 6.:  roztřídění rušivých vlivů (se kterými se ve scénáři nepočítalo) podle relevantnosti a 
pravděpodobnosti jejich výskytu. 

Ad 7.:  z variant scénáře se odvodí prognózy k faktorům vlivu (zpětný myšlenkový postup 
kroku 1 – 3). 

Ad 8.:  přijímá se příslušné rozhodnutí se zohledněním všech relevantních variant scénáře. 

Při vypracovávání scénářů a jejich hodnocení je třeba přihlížet k těmto důležitým momentům: 

a) k širšímu okruhu faktorů a situací rozhodných pro budoucnost, 

b) kriticky důležitým podrobnostem (kritické deskriptivy), 

c) vlivu sociálních, ekonomických, psychologických, kulturních, politických, případně i 

jiných relevantních faktorů. 

Základním kritériem úspěšnosti metody je pravděpodobnost scénáře. 

9.4.4  Heuristické metody 

Heuristické metody využívají myšlenkové postupy, které jsou kombinací exaktních přístupů a 

postupů založených na využití pravidel a technik zobecňujících znalost a minulou zkušenost 

řešitele. 

Heuristické metody sledují dva cíle:  

 využití schopnosti člověka k tvůrčímu myšlení,  

 reprodukci těchto schopností (zejména formalizovanou – na počítači apod.). 

Heuristický postup má dvě relativně samostatné fáze konstruktivní a zlepšovací.  

V konstruktivní fázi se vytváří určitá varianta řešení, ve zlepšovací fázi pak dochází k jejímu 

zlepšování tak, aby se hodnota kriteriální funkce nezhoršovala. 

K heuristickým metodám patří:  

 rozhodovací analýza,  

 větvené rozhodování,  

 řešení sekvenčních problémů apod. 

Použití heuristických metod je účelné doplnit použitím dalších metod tvůrčího myšlení, jako: 

brainstorming, delfská metoda, alternativní dotazy, porovnávání funkcí apod. 
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9.4.5  Metoda korelační (regresní) analýzy 

Princip korelační metody spočívá v nalezení závislosti prognózované (závislé) veličiny na 

jedné nebo více veličinách nezávislých (určujících), s nimiž veličina závislá vnitřně souvisí – 

koreluje.  

Regresní analýza pak je nalezení regresní funkce představující nejlepší přiblížení zjištěné 

ekonomické závislosti sledovaných veličin. 

Nejjednodušší regresními modely, používané zejména pro krátkodobou prognózu odvozují 

vývoj prognózované veličiny od jedné základní charakteristiky, považované za určující.  

Vývoj tržních veličin (růst vývozu, cen ap.), v delším období, je zpravidla ovlivňován vývojem 

celé řady faktorů (z domácí ekonomiky i z vnějšího prostředí). 

Při použití regresní analýzy je nutné brát v úvahu možnost nepřesností či nesprávnosti 

prognózy. Jde především o výběr optimálního počtu určujících faktorů. Dobré a špatné 

prognózy se neliší metodou nebo postupem, nýbrž důrazem a vahou, které jsou přisuzovány 

určujícím veličinám. 

Určující veličiny jsou brány jako exogenní veličiny přebírané z jiných prognóz (někdy jen 

z odhadů). Kvalita prognózy je proto závislá na kvalitě těchto předpovědí. 

9.4.6  Metoda vedoucích ekonomických indikátorů 

Metoda vychází z předpokladů vzájemné spojitosti, určenosti a časové návaznosti souboru 

kvantitativních ekonomických veličin odrážejících stav a tendenci vývoje hospodářského 

cyklu. 

Východiskem je metoda harvardského barometru, ve dvacátých letech používaná jako 

prognostický nástroj v USA. 

Harvardský barometr původně tvořily tři skupiny ekonomických indikátorů.  

Byly to indikátory charakterizující: 

 současný ekonomický vývoj (ceny zboží) 

 budoucí ekonomický vývoj, tedy spekulační momenty (kurzy akcií) 

 zpožděně odrážející vývoj ekonomických aktivit (úroková míra)  

Později byla metoda modifikována, rozšířeny a precizovány byly soubory sledovaných 

ekonomických indikátorů. 

Nyní soubor vedoucích ekonomických indikátorů obsahuje časové řady 45-ti indikátorů, 

postihujících vývoj v průřezech: 

 celková produkce, důchody, spotřeba 

 zaměstnanost, nezaměstnanost, mzdy 

 výrobní a obchodní činnost 

 ceny 

 peníze, úvěr, trh cenných papírů 
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 federální (státní) finance 

 vnější ekonomické vztahy 

Požadavek využití metody – systematičnost, srovnatelnost a aktuálnost indikátorů v časové 

řadě. 

9.4.7  Metoda technické analýzy 

Metody technické analýzy používané zejména pro krátkodobé prognózování se výrazně 

rozšířily od 70 let.  

Její počátky však sahají až do 18. století, kdy se v Japonsku podle ní již řídili obchodníci s rýží 

při tvorbě cenových prognóz.   

Jako určitý systém se technická analýza objevuje až v 19. století, kdy americký ekonom 

Charles Dow zjistil existující zákonitosti ve vývoji sledovaných veličin. 

Technická analýza vychází ze tří principů: 

1. tržní chování odpočítává (odráží) vše,  

2. ceny se pohybují v trendech,  

3. historie se opakuje. 

Ad 1.  Tržní chování odráží vše – je výchozím principem technické analýzy. 

Podle něj všechny faktory (ekonomické, politické, psychologické aj.) mající vliv na vývoj trhu 

se velmi pružně projevují v pohybu kurzů a cen. Je proto zpravidla postačující pro odhad 

vývoje na trhu. 

Ad 2.  Ceny se pohybují v trendech – trend vývoje v minulosti je nutno identifikovat a 

použít pro odhad vývoje budoucího.  

Dow rozlišuje tři základní trendové součásti: 

 primární trend – je rozhodujícím identifikátorem vývoje trhu. Zahrnuje významné 

zhodnocovací a znehodnocovací pohyby od jednoho do několika let, 

 sekundární trend – vyjadřuje méně významná krátkodobá kolísání od tří měsíců do 

jednoho roku, 

 terciární trend – vyjadřuje krátkodobé fluktuace od několika dnů do dvou měsíců 

(je zpravidla nevýznamný). 

Ad 3.  Historie se opakuje – jde o uplatnění poznání o pravidelném opakování 

vzestupných a sestupných tendencí vývoje. Podle něj budoucnost je v určitém smyslu 

pouze opakováním minulosti. 

9.4.8  Cílové prognózování 

Cílové prognózování je prognostický postup, který spočívá v prioritním určení cílů rozvoje 

zkoumaného objektu a v sekundárním objevení trendů a cest, které mají zabezpečit jeho 

dosáhnutí. 
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Metoda vychází z poznání, že při zvětšování délky prognózovaného období se síla vlivu 

setrvačných momentů v rozvoji snižuje a rozšiřuje se sféra pro vědomý a svobodný výběr 

směrů dalšího rozvoje. Podstatou metody je určení realisticky dosažitelných cílů a nalezení 

takové trajektorie pohybu systému, pomocí které budou tyto cíle zabezpečované. 

Cílové prognózování se musí opírat o vědecky zdůvodněnou hierarchii hodnot, od které se 

odvíjejí potřeby a cíle. 

Mezi důležité prognostické prostředky cílového prognózování patří: 

 strom významnosti, 

 pyramida významnosti (s horizontálními a vertikálními maticemi významnosti vč. 

matice křížových interakcí), 

 matice transformací (na základě které se určují tzv. emergenty) 

 síťové metody aj. 

V mnoha případech je vhodné sestavit výsledky jednotlivých variant získaných pomocí cílové 

metody do variantního prognostického scénáře. 

9.4.9  Programové prognózování  

Programové prognózování je prognostická metoda zaměřená na určení variant kvalitativních 

a kvantitativních změn v budoucnosti vyvolaných vědecko-technickým pokrokem. 

Metoda programového prognózování se opírá o skutečnost, že každá technická myšlenka se 

realizuje v praxi až po odstupu času, po skončení tzv. inkubačního období. 

Metoda umožňuje na základě poznání současného stavu vědeckých, technických a 

ekonomických informací (které mají vztah k objektu prognózování) a na základě 

předpokládané technologické spotřeby formalizovat mechanismus transmisního působení. 

Pro tento účel se využívá teorie operátorového počtu. 

Práce s metodou zahrnuje následující kroky: 

1. krok:  určení objektu prognózování a charakteristických znaků objektu, pro který je nutné 
vypracovat prognózu; určení prognostických proměnných a definování jejích 

výchozích hodnot, 

2. krok:  zkoumání informačních zdrojů, které analyzují a navrhují zdokonalení zkoumaného 

objektu, 

3. krok:  zjištění technologické spotřeby a určení operátora technologické spotřeby, 

4. krok:  sestavení prognostického modelu pro každou proměnnou, 

5. krok:  výpočet parametrických časových řad za pomoci příslušných algoritmů. 

9.4.10 Modelování 

Modelování je procesem vytváření analogického zobrazení reálného systému při zachování 

funkční totožnosti a uplatnění větší či menší věcné odlišnosti od tohoto objektu. Nahrazuje 

reálný systém zkonstruovaný z relevantních znaků původní reality. 
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Konstrukce modelů je tvorbou zobrazení systému. Při jeho tvorbě jsou vybírány znaky 

podstatné, relevantní, přičemž o jejich relevanci rozhoduje účel zkoumání. Znázornění a 

uspořádání těchto znaků je vlastním modelováním. 

Modelování je založeno na logické analogii. Tvorba modelů a jejich využívání však musí dávat 

poměrnou jistotu, že v modelu a experimentování na něm se odráží realita a že dojdeme 

k žádanému cíli. Tuto podmínku lze realizovat ověřováním modelu, kdy ze skutečných dat za 

vzdálenější minulost by měl být podán již známý obraz z bližší minulosti. 

9.5  Globální modely rozvoje 

Globální modely rozvoje tvoří účelové systémové rekonstrukce ekonomických, ekologických, 

sociálních a dalších procesů globálního rozsahu realizované ve formálním matematickém 

tvaru, ve kterém se v zjednodušené formě reprodukují příčinně-důsledkové strukturálně-

morfologické vazby mezi prvky objektu. 

Modelování globálních problémů rozvoje je iterativním procesem. V prognostické praxi se 

uplatňují zejména následující druhy modelů: 

 agregované teoreticko-analytické modely ekonomického růstu, 

 aplikační jednoúčelové modely strukturální analýzy, 

 desagregované komplexní víceúčelové ekonometrické modely, 

 modely systémové dynamiky (modely dynamického chování). 

Metodologická báze přístupu se opírá o systémovou analýzu, operační výzkum, teorii 

informací a teorii optimálního řízení. 

Při tvorbě modelů globálního rozvoje se prvořadý důraz klade na postihnutí kauzálních 

(příčinně-důsledkových) vazeb mezi různými procesy, menší důraz se klade na přesnost 

kvantitativních údajů. 

Komplexní regionální modelování 

V posledních desetiletích došlo k výraznému přechodu prognostiky vývoje jednotlivých oblastí 

světového hospodářství ve směru od národních prognóz k dlouhodobým globálním 

předpovědím regionálním či celosvětovým. Tyto jevu jsou důsledkem významně narůstajících 

vzájemných závislostí vývoje jednotlivých oblastí ve světovém měřítku, ve smyslu věcném i 

teritoriálním (omezenost přírodních zdrojů, vývoj ŽP, narůstající problémy vnitřní a vnější 

rovnováhy řady ekonomik apod.). 

Metody používané pro globální regionální či světové modely jsou výsledkem systémové 

analýzy procesů rozvoje světového hospodářství. Mezi nejdůležitější komplexní modely 

světové ekonomiky lze v současné době řadit soustavu modelů LINK, komplexní 

ekonomický model a komplexní meziodvětvový model. 
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Model LINK 

Model LINK představuje soustavu ekonomických prognostických modelů 24 ekonomických 

celků (vyspělých tržních ekonomik, centrálně plánovaných ekonomik, ekonomik rozvojových 

zemí).  

Model obsahuje prognostické modely jednotlivých zemí a jejich propojení přes blok 

mezinárodního obchodu, při komoditním rozdělení do čtyř hlavních zbožových skupin:  

 potraviny a zemědělské výrobky,  

 paliva,  

 ostatní suroviny,  

 výrobky zpracovatelského průmyslu. 

Komplexní ekonomický model 

Komplexní ekonomický model představuje společnou soustavu rovnic pro jednotlivé země 

(model zahrnuje více než 100 tržních ekonomik). Pro každou zemi se v modelu 

ekonometrickým postupem prognózují základní indikátory ekonomického rozvoje: 

 investice,  

 kapitálová náročnost,  

 růst produktivity práce,  

 osobní spotřeba,  

 společenská spotřeba,  

 dovoz,  

 vývoz,  

 obchodní bilance. 

Druhou etapou aplikace modelu je společné řešení soustavy rovnic (které jsou výsledkem 

první etapy dílčích ekonometrických prognóz) a nalezení celkově konzistentní prognózy. 

Komplexní meziodvětvový model 

Komplexní meziodvětvový model byl sestaven v polovině 70. let pod vedením W. Leontieffa 

pro použití v OSN. 

Komplexní meziodvětvový model zahrnul celosvětovou ekonomiku v rozdělení na 15 oblastí 

(6 oblastí pro vyspělé tržní ekonomiky, 6 oblastí rozvojových zemí a 3 oblasti zahrnující země 

s centrálním plánováním).  

Ekonomika každé oblasti je v modelu rozdělena do 45 odvětví (5 zemědělských, 9 těžebních, 

17 zpracovatelského průmyslu, dále stavebnictví, doprava, spoje a ostatní služby). Oblasti 

jsou v modelu navzájem propojeny blokem mezinárodního obchodu v komoditním členění na 

39 zbožových skupin. 

Prognostické propočty jsou prováděny dvěma způsoby.  
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První způsob vychází z exogenně zadaných objemů hrubého národního produktu 

jednotlivých oblastí světa a na základě strukturních vazeb v modelu je vypočten komplex tzv. 

finálního užití (investice, konečná spotřeba, vývoz, dovoz, změna stavu zásob).  

Druhý způsob vychází z exogenně daných požadavků na finální užití a výsledkem propočtů 

jsou objemy národního produktu jednotlivých oblastí. 

 

 

 

1. Co je základním úkolem prognostické praxe? 

2. Kdy není možné použít metodu Brainstormingu a je třeba použít metodu Delfskou?  

3. Jaké hlavní cíle sleduje metoda scénářů? 

4. Co je v prognostice inkubační období? 

5. Co je výchozím principem metody technické analýzy? 

Prognostika shromažďuje zkušenosti a poznatky o vzniku a o obsahu představ o budoucnosti 

docílených racionálními a logicky kontrolovatelnými postupy uvažování. Prognostiku lze 

chápat jako nauku o tvorbě, obsahu a využití hypotéz o ještě neexistující skutečnosti. 

SHRNUTÍ 

K ZAPAMATOVÁNÍ 

Modelování je procesem vytváření analogického zobrazení reálného systému při 

zachování funkční totožnosti a uplatnění větší či menší věcné odlišnosti od 

zobrazovaného objektu. Při jeho tvorbě jsou vybírány znaky podstatné, relevantní, 

přičemž o jejich relevanci rozhoduje účel zkoumání. 

Globální modely rozvoje tvoří účelové systémové rekonstrukce ekonomických, 

ekologických, sociálních a dalších procesů globálního rozsahu realizované ve formálním 

matematickém tvaru, ve kterém se v zjednodušené formě reprodukují příčinně-

důsledkové strukturálně-morfologické vazby mezi prvky objektu. 

Při tvorbě modelů globálního rozvoje se prvořadý důraz klade na postihnutí kauzálních 

vazeb mezi procesy, menší důraz se klade na přesnost kvantitativních údajů. 

 

KONTROLNÍ OTÁZKY 
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V prognostické praxi se nejčastěji setkáváme s kombinací exaktních postupů (vyjádření úvah 

logickým předpisem) a heuristických postupů (objevování nových, dosud neuvažovaných 

skutečností). 

Prognózou se zpravidla rozumí taková exaktně budovaná představa o budoucnosti, která 

vzniká dodržením exaktní metodologie její tvorby. Prognózy nemohou být zdrojem 

jednoznačných pravidel platných ve smyslu exaktních zákonů přírodních věd. Mohou však být 

užitečnými představami o budoucnosti. 

Tvorba prognóz vyžaduje používání specifických metod, které závisí na typu zpracovávaných 

prognóz. Z tohoto hlediska je volba přístupu a výběr metod prognózování značně 

komplikovaná a náročná činnost. Často se kombinují různé přístupy a metody, což umožňuje, 

aby prognóza předkládala variantní možnosti vývoje předmětu prognózování v budoucnosti.  

Mezi základní metody, které se používají v prognostické činnosti lze zařadit: 

 metody extrapolace, které vychází z předpokladu, že vývoj v budoucnosti bude 

analogický s vývojem v minulosti. Do této skupiny metod patří především statistické 

metody, např. extrapolace časových řad a regresní a korelační analýza, 

 Metody reflexivní a intuitivní, ty se opírají o subjektivní názory jednotlivců nebo 

skupin a vycházejí ze zkušeností a poznatků pracovníků dané oblasti, 

 Metoda scénářů, která spočívá v simulaci možných budoucích situací, kterým by se 

měl přizpůsobit vývoj prognózovaného systému.  

 Ekonometrické modely  - založené na soustavě rovnic, které vyjadřují základní 

vztahy v modelovaném systému.  

 

  



 

 

134 

 

 

10 LITERATURA  

BLONDEL, J. Comparative Government: An Introduction. New York: P. Allan Publishing, 

1990  

DESKRIPTIVNÍ STATISTICKÉ METODY, dostupné na: 

http://ciselniky.dasta.mzcr.cz/hypertext/200610/hypertext/AJDKR.htm 

HINDLS R. - KAŇOKOVÁ J. - NOVÁK I. Statistické metody. Praha: VŠE, 1996 

JÍLEK, J.: Metody mezinárodního srovnávání.  Praha: VŠE, 1996 

KREJČÍ, J. Kvalita výběrových šetření a standardy v sociálním výzkumu, dostupné na: 

http://lsvv.soc.cas.cz/studijni%20podklady_kvalita.pdf 

KREJČÍ, J. Metoda výběrových dotazovacích šetření a předvolební průzkumy, dostupné na: 

http://www.socioweb.cz/index.php?disp=teorie&shw=155&lst=103 

KŘIVÝ, I. Analýza časových řad. Ostrava: OU, 2006, [online], [cit. 4.11.2013] , Dostupné na: 

http://prf.osu.cz/doktorske_studium/dokumenty/Time_Series_Analysis.pdf 

KUTSCHERAUER, A. Analýza dat v regionalistice B. Analýza a prognóza. (studijní texty), 

Ostrava: VŠB-TUO, 2011. Dostupné na: http://alkut.cz/adr_b/texty/analyza_prognoza.pdf 

KUTSCHERAUER, A. Regionální analýzy. (studijní texty), Ostrava: VŠB-TUO, 2011. Dostupné 

na: http://alkut.cz/adr_b/texty/regionalni_analyza.pdf 

KUTSCHERAUER, A. a kol. Regionální disparity. Disparity v regionálním rozvoji země, jejich 

pojetí, identifikace a hodnocení. Ostrava: Ostrava: VŠB-TUO, 2010, ISBN 978-80-248-2335-5 

MAZOUCH, S. Výběrové šetření pracovních sil, dostupné na: 

http://kdem.vse.cz/resources/relik10/PDFstudenti/Mazouch_St.pdf 

PETRÁŠEK, F.: Základy hospodářské prognostiky, část I. Praha: VŠE, 1994 

PLCHOVÁ, B.: Analytické a prognostické metody v mezinárodním obchodě, VŠE, Praha 1995 

Program rozvoje kraje (PRK), Metodická příručka, Praha: DHV CR, 2000 

SOUČEK, E., BLATNÁ, D., HINDLS, R.: Analýza hospodářské konjunktury. Praha: VŠE, 1994 

SPĚVÁČEK, V.: Makroekonomická analýza a prognóza. Praha: VŠE, 1999 

Strategie regionálního rozvoje ČR. Příloha č. 1: Základní údaje (deskriptory) charakterizující 

rozvoj jednotlivých krajů České republiky, příloha č. 3: Sledování regionálních rozdílů, Praha: 

MMR, 2000. Dostupné na: http://www.mmr.cz/Regionalni-politika/Koncepce-

Strategie/Archiv-koncepci-a-strategii---regionalni-politika/Strategie-regionalniho-rozvoje-CR-

z-roku-2000 

VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ PRACOVNÍCH SIL – VŠPS, dostupné na: 

http://www.czso.cz/xa/redakce.nsf/i/vyberove_setreni_pracovnich_sil_vsps 

 

http://ciselniky.dasta.mzcr.cz/hypertext/200610/hypertext/AJDKR.htm
http://lsvv.soc.cas.cz/studijni%20podklady_kvalita.pdf
http://www.socioweb.cz/index.php?disp=teorie&shw=155&lst=103
http://prf.osu.cz/doktorske_studium/dokumenty/Time_Series_Analysis.pdf
file:///D:/2%20Ekonomická%20fakulta/1%20Analýza%20dat%20v%20regionalistice/ADR%20-%20letní%20semestr%202013_14/7%20Texty/_Studijní%20texty/:%20http:/alkut.cz/adr_b/texty/analyza_prognoza.pdf
http://alkut.cz/adr_b/texty/regionalni_analyza.pdf
http://kdem.vse.cz/resources/relik10/PDFstudenti/Mazouch_St.pdf
http://www.mmr.cz/Regionalni-politika/Koncepce-Strategie/Archiv-koncepci-a-strategii---regionalni-politika/Strategie-regionalniho-rozvoje-CR-z-roku-2000
http://www.mmr.cz/Regionalni-politika/Koncepce-Strategie/Archiv-koncepci-a-strategii---regionalni-politika/Strategie-regionalniho-rozvoje-CR-z-roku-2000
http://www.mmr.cz/Regionalni-politika/Koncepce-Strategie/Archiv-koncepci-a-strategii---regionalni-politika/Strategie-regionalniho-rozvoje-CR-z-roku-2000
http://www.czso.cz/xa/redakce.nsf/i/vyberove_setreni_pracovnich_sil_vsps
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Příloha 1:  Typy modelových regionů 

Typ regionu Evropská komise 
Zákon č. 248 

(2000) 
Harrop         
(1996) 

Ročenka 
konkurenceschopnosti 

(2009) 

Kutscherauer  
a kol. (2009) 

Zaostalý region ano Hospodářsky slabý 

region 

Nedostatečně 

rozvinutý periferní 
region 

Ekonomicky inovačně 

zaostávající region 

Ekonomicky 

zaostávající region 

Region 
poznamenaný 
průmyslovým 

úpadkem či recesí 

ano Strukturálně 
postižený region 

Upadající a starý 
průmyslový region 

Ekonomicky a inovačně 
zaostávající starý 
průmyslový region 

Region 
poznamenaný 
průmyslovým 

úpadkem či recesí 

Periferní region ano Ostatní regiony Nedostatečně 
rozvinutý periferní 
region 

Periferní region (druhý 
rozměr) 

nemá 

Příhraniční region ano Ostatní regiony Nedostatečně 

rozvinutý periferní 
region 

Periferní region (druhý 

rozměr) 

nemá 

Venkovský region ano Venkovský region nemá nemá Venkovský region 

Region s urbanistic-
kými problémy 

ano nemá Centrální region Metropolitní region 
(druhý rozměr) 

nemá 

Ekonomicky vyspělý 

(prosperující) region 

nemá nemá Rychle se rozvíjející 

region 

Ekonomicky výkonný 

vysoce inovující region 

Ekonomicky výkonný 

region 

Nejlepší region nemá nemá nemá nemá Region s všestran-

nými podmínkami 
pro život 

Region pro život nemá nemá nemá nemá nemá 

Sociální region nemá nemá nemá nemá Region s vysoce 
rozvinutými 
sociálními službami 

Inovativní region nemá nemá nemá Ekonomicky výkonný 

vysoce inovující region 

Vysoce inovující 

region 

Zdroj: vlastní zpracování  
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Příloha 2: Hlavní makroekonomické ukazatele ČR 

  

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

HDP mld. Kč, b. c. 2 269,7 2 448,6 2 567,5 2 688,1 2 929,2 3 116,1 3 352,6 3 662,6 3 848,4 3 739,2 3 775,2 3 809,3

HDP na 1 obyvatele Kč/obyv., b. c. 220 949 239 487 251 700 263 497 286 979 304 478 326 553 354 808 368 986 356 405 358 957 362 949

HDP na 1 obyvatele v PPS PPS/obyv., b. c. 13 519 14 459 15 023 15 867 16 920 17 792 18 949 20 662 20 227 19 307 19 438

HDP %, r/r, reálně 4,2 3,1 2,1 3,8 4,7 6,8 7,0 5,7 3,1 -4,7 2,7 1,7

Výdaje na konečnou spotřebu %, r/r, reálně 0,7 3,4 4,5 5,5 1,3 2,7 2,9 3,1 2,3 0,8 0,6 -0,8

z toho: spotřeba domácností %, r/r, reálně 0,9 3,3 3,1 5,3 3,2 2,9 4,3 4,1 3,0 -0,4 0,6 -0,5

Výdaje na tvorbu hrubého kapitálu %, r/r, reálně 11,4 4,9 1,5 -0,9 6,8 4,3 10,2 15,5 1,9 -20,8 5,9 -1,6

z toho: fixního %, r/r, reálně 6,5 4,5 3,8 0,6 3,0 6,0 5,8 13,2 4,1 -11,5 0,1 -1,2

Vývoz zboží a služeb %, r/r, reálně 17,3 11,6 2,4 7,6 13,7 11,8 14,0 11,3 3,9 -10,0 16,6 11,0

Dovoz zboží a služeb %, r/r, reálně 16,0 12,5 4,7 7,4 10,1 6,1 11,0 12,9 2,7 -11,7 16,2 7,5

Domácí realizovaná poptávka %, r/r, reálně 2,3 3,6 4,3 4,2 1,6 3,5 3,7 5,8 2,8 -2,6 0,5 -0,9

Deflátor HDP %, r/r 1,4 4,6 2,6 0,9 4,0 -0,3 0,5 3,3 1,9 1,9 -1,7 -0,7

Hrubý disponibilní důchod mld. Kč, b. c. 2 228,6 2 377,1 2 469,4 2 582,5 2 783,4 2 969,0 3 163,8 3 377,5 3 643,9 3 462,2 3 490,2 3517,2

Hrubé národní úspory mld. Kč, b. c. 589,6 618,0 595,3 589,2 674,1 763,94 840,6 903,9 1001,2 772,8 782,6 797,0

Míra hrubých národních úspor % 26,5 26,0 24,1 22,8 24,2 25,7 26,6 26,8 27,5 22,3 22,4 22,7

Míra hrubých úspor domácností % 11,2 10,3 10,2 9,0 8,0 9,7 10,7 10,4 9,5 10,9 10,5 9,2

Souhrnná produktivita práce %, r/r 5,2 3,2 0,9 5,1 5,0 5,0 6,6 3,7 0,6 -2,4 3,1 1,4

Jednotkové pracovní náklady %, r/r 1,1 4,0 3,9 1,3 2,5 -1,1 -0,4 2,2 2,3 2,3 -1,4 -0,7

Energetická náročnost %, r/r -1,3 -0,3 -1,3 -2,9 -2,5 -5,6 -5,2 -5,5 -5,4 -2,3

Emise CO2 %, r/r 5,2 1,1 -2,9 1,2 0,1 -0,8 3,4 2,8 -7,7 -7,9

Počet zaměstnaných s jediným nebo hl.zam.%, r/r -0,7 -0,1 0,8 -0,7 -0,6 1,2 1,3 1,9 1,6 -1,4 -1,0

Obecná míra nezaměstnanosti %, průměr 8,8 8,1 7,3 7,8 8,3 7,9 7,1 5,3 4,4 6,7 7,3

Míra dlouhodobé nezaměstnanosti %, průměr 4,1 4,2 3,7 3,9 4,3 4,2 3,9 2,8 2,2 2,0 3,0

Míra registrované nezaměstnanosti %, průměr 9,02 8,54 9,15 9,90 10,24 . . . . . . .

Míra reg.nezam. podle stávající metodiky %, průměr . . . 9,03 9,19 8,96 8,13 6,62 5,44 7,98 9,01 8,57

%, r/r . 8,8 8,0 5,8 6,3 5,0 6,6 7,2 7,8 3,3 1,9 2,2

Průměrné reálné mzdy 1) %, r/r . 3,9 6,1 5,7 3,4 3,0 4,0 4,3 1,4 2,3 0,4 0,3

Průměrný starob.důchod/průměrná mzda % 44,2 43,4 43,5 42,2 40,6 41,1 40,8 40,6 40,2 41,6 41,2 42,0
Míra inflace %, r/r, průměr 3,9 4,7 1,8 0,1 2,8 1,9 2,5 2,8 6,3 1,0 1,5 1,9

Průměrná hrubá nominální mzda 1)

Ukazatele reálné ekonomiky
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Příloha 2: pokračování  

Zdroje: ČSÚ, MPSV, ČNB, MF a ČHMÚ 

Poznámky:      
r/r meziroční změna;   .  údaj není k dispozici;  * stav ke konci období.      
1) na přepočtené počty, celé národní hospodářství 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

CZK/EUR průměr 35,610 34,083 30,812 31,844 31,904 29,784 28,343 27,762 24,942 26,445 25,290 24,586

CZK/USD průměr 38,590 38,038 32,736 28,227 25,701 23,947 22,609 20,308 17,035 19,057 19,111 17,688

Nominální efektivní kurz % 66,8 69,6 78,0 78,7 79,7 84,4 88,6 91,0 101,7 97,8 100,0 103,0

Reálný efektivní kurz % 74,5 78,3 86,3 85,4 88,0 91,8 93,7 96,4 105,4 99,7 100,0 102,9

M1 * %, r/r . . . 15,4 8,0 13,4 14,7 15,7 9,7 6,1 7,8 6,0

M2 * %, r/r . . . 8,4 6,2 10,7 14,6 17,0 14,0 0,8 0,3 3,7

M3 * %, r/r . . . 7,8 6,4 11,1 13,8 16,7 13,1 0,4 0,0 3,1

Běžný účet (BÚ) platební bilance mld. Kč -104,9 -124,5 -136,4 -160,6 -147,5 -30,85 -67,08 -156,9 -81,3 -89,3 -146,6 -109,1

Finanční účet (FÚ) platební bilance mld. Kč 148,0 172,85 347,83 157,09 177,31 159,96 99,834 125,31 92,2 143,2 174,3 87,9

Změna devizových rezerv mld. Kč -31,6 -67,2 -216,9 -12,9 -6,8 -92,9 -2,1 -15,7 -40,1 -60,6 -41,4 17,2

BÚ/HDP % -4,6 -5,1 -5,3 -6,0 -5,0 -1,0 -2,0 -4,3 -2,1 -2,4 ##### -2,9

FÚ/HDP % 6,5 7,1 13,5 5,8 6,1 5,1 3,0 3,4 2,4 3,8 4,6 2,3

Stav devizových rezerv* (DR) ČNB mld. Kč 496,8 524,5 714,6 691,5 636,2 726,7 656,6 631,0 716,0 764,3 796,8 803,4

Stav DR* ČNB/HDP % 21,9 21,4 27,8 25,7 21,7 23,3 19,6 17,2 18,6 20,4 21,1 21,1

Krytí dovozu zboží a služeb DR ČNB měsíc 4,1 4,0 5,6 5,1 4,2 4,5 3,6 3,1 3,6 4,4 3,9 3,5

Vládní deficit (přebytek) mld. Kč -82,3 -136,8 -167,7 -180,3 -83,4 -101,3 -79,7 -26,9 -85,9 -218,3 -182,2 -117,9

Vládní deficit (přebytek)/HDP % -3,6 -5,6 -6,5 -6,7 -2,8 -3,2 -2,4 -0,7 -2,2 -5,8 -4,8 -3,1

Saldo státního rozpočtu (SR) mld. Kč -46,1 -67,7 -45,7 -109,1 -93,7 -56,3 -97,3 -66,4 -19,4 -192,4 -156,4 -142,8

Saldo SR/HDP % -2,0 -2,8 -1,8 -4,1 -3,2 -1,8 -2,9 -1,8 -0,5 -5,1 -4,1 -3,7

Vládní dluh mld. Kč 403,9 584,9 694,9 768,2 847,8 885,4 948,1 1 023,4 1 104,3 1 285,6 1 436,6 1 567,8

Dluh sektoru vlády v procentech HDP % 17,8 23,9 27,1 28,6 28,9 28,4 28,28 27,9 28,7 34,4 38,1 41,2

Státní dluh mld. Kč 289,3 345,0 395,9 493,2 592,9 691,2 802,5 892,3 999,81 1 178,2 1 344,1 1 499,4
Státní dluh/HDP % 12,7 14,1 15,4 18,3 20,2 22,2 23,9 24,4 26,0 31,5 35,6 39,4

Měnové ukazatele

Fiskální ukazatele
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Příloha 3:  Osnova pro vypracování Profilu regionu  

Úkolem Profilu je poskytnout srovnávací informace pro posouzení pozice regionu v rámci ČR 

a pro srovnání podmínek v regionu s ostatními regiony, dále pak vystihnout podstatné a 

specifické znaky regionu a stručně je zaznamenat do uvedených kapitol a jejich bodů. 

Kapitoly lze rozšířit o další body, které budou obsahovat specifické informace, které jsou 

rozhodující pro region.  

Strukturu a obsah „Profilu“ regionu je třeba koncipovat tak, aby co nejlépe vyhověl 

dokumentu, pro který bude východiskem. Pro Strategii rozvoje kraje se jeví účelné 

následující uspořádání: 

1. Úvod 

1.1.  Vývoj regionu – stručná hospodářská charakteristika hlavní změny před rokem 1990, 

pokud ještě stále mají vliv na současnou situaci, nebo vývoj regionu vývoj regionu po 

roce 1990 

1.2. Pozice regionu v rámci státu 

1.3. Rozvojové dokumenty, zpracované v posledních letech, ovlivňující současný stav a 

další vývoj regionu  

2. Charakteristika území 

2.1.  Geografická poloha 

2.2.  Obyvatelstvo 

2.3.  Struktura a využití území (sídelní struktura, využití ploch aj.) 

2.4.  Bydlení a domácnosti 

2.5.  Aktuální stav územně plánovací dokumentace 

3. Infrastruktura 

3.1.  Dopravní 

3.2.  Technická (např. energetické, vodohospodářské a spojové sítě – obecné hodnocení 

kapacit, kvality)  

3.3.  Pozemky a objekty k podnikání  

4. Hospodářství 

4.1.  Struktura (průmysl, stavebnictví, zemědělství, lesnictví a služby, včetně struktury 

zaměstnanosti) 

4.2.  Největší zaměstnavatelé podle odvětví 

4.3.  Ekonomické ukazatele (HDP, daňová výtěžnost) 

4.4.  Malé a střední podniky (obory a počty podniků, kategorizace 1-5, 6-50, 50-200) 

4.5.  Organizovanost podnikatelského sektoru (komory, sdružení, svazy, cechy?) 

4.6.  Zahraniční kapitálová účast v podnicích 

4.7.  Vývojové trendy podnikání 



 

 

 

5. Trh práce 

5.1.  Nabídka a poptávka pracovních sil 

5.2.  Průměrné výdělky v hlavních odvětvích 

5.3.  Tendence vývoje (nezaměstnanost, struktura nezaměstnaných) 

6. Sociální a kulturní infrastruktura 

6.1.  Školství (vč. vzdělanosti) 

6.2.  Zdravotnictví (vč. zdravotního stavu)  

6.3.  Sociální péče 

6.4.  Kultura a sport 

7. Životní prostředí 

7.1. Ovzduší 

7.2. Voda 

7.3.  Půda (vč. těžby nerostných surovin, poddolovaných území, radiace …) 

7.4.  Odpady 

7.5.  Péče o krajinu (chráněná, devastovaná a nepřístupná území, ÚSES ...) 

7.6.  Největší znečišťovatelé (podle druhu) 

7.7.  Trend od roku 1990 

8. Rekreace a cestovní ruch 

8.1.  Rekreačních krajinné celky 

8.3.  Turistická infrastruktura (ubytovací a stravovací kapacity, zábavný průmysl…) 

8.4.  Kulturní a historické památky 

8.5.  Sportovní, rekreační a zábavní zařízení  

8.7.  Přírodní útvary 

8.8.  Návštěvnost 

9. Shrnutí a závěry 
 

 

 


