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ÚÚVVOODD  

V souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie se jak na akademické půdě, tak 

v rámci reálně fungujících institucí znovu rozhořela diskuse týkající se územních nerovností, 

resp., máme-li použít frekventovanější výraz, regionálních disparit. Otázkou zůstává co si pod 

tímto pojmem představit. Vyjdeme-li z námi realizovaného výzkumu a ze závěrů, k nimž 

v tomto okamžiku dospěl řešitelský tým, pak zjistíme, že v našem současném pojetí chápeme 

regionální disparitu jako …každou rozdílnost či nerovnost, jejíž identifikace a srovnávání 

má nějaký smysl (sociální, ekonomický, politický apod.) [Hučka, s. 14], z čehož vyplývá, že 

za regionální disparitu považujeme v podstatě jakoukoliv …rozdílnost nebo nepoměr různých 

jevů či procesů mající jednoznačné územní umístění (lze ji alokovat ve vymezené územní 

struktuře) a vyskytující se alespoň ve dvou entitách této územní struktury [Hučka, s. 14].  

Vyjdeme-li z výše uvedené definice, pak před námi vyvstává další významná otázka: „Jak 

můžeme regionální disparity měřit?“ Odpověď na tuto prostou otázku však nepatří k 

nejjednodušším. Při podrobnější analýze se nám totiž tento hlavní problém rozpadá 

minimálně do dvou samostatných bloků. Tím prvním je obsahová náplň měření, tj. určení 

jednotlivých ukazatelů, které při hodnocení regionálních disparit budeme využívat a tím 

druhým je stanovení metod, jež k tomuto účelu použijeme. Vzhledem k tomu, že v rámci 

výzkumu se autor této stati věnoval především otázkám spojeným se stanovením metod, 

bude na následujících řádcích naším cílem představit čtenáři výsledky, k nimž jsme v rámci 

naší osmiměsíční práce dospěli. 

1  PROCES SESTAVOVÁNÍ INDEXŮ REGIONÁLNÍCH 

DISPARIT: CESTA OD LITERATURY K TABULKOVÉMU 

PROCESORU  

Máme-li definovat hlavní cíl námi řešené části výše uvedeného projektu, pak můžeme říci, 

že tímto cílem bylo nalézt, popsat a následně také navrhnout využití těch statisticko-

matematických metod, s jejichž pomocí bychom byli schopni kvalifikovaně zhodnotit 

tendence a vývojové trendy prosazující se v oblasti regionálních rozdílů, a to s ohledem 

jednoduchost jejich praktického použití. Vzhledem k tomu, že tato práce byla prací poměrně 

náročnou, svou činnost jsme si rozfázovali do několika dílčích kroků: 

 krok 1 – studium odborné literatury zaměřené na problematiku metod měření, 

 krok 2 – výběr metod vhodných pro konstrukci indexu (ukazatele) regionálních 

disparit, 

 krok 3 – identifikace a kvantifikace vybraného vzorku ukazatelů vystihujících 

jednotlivá kritéria pro hodnocení regionálních disparit (kritérium 

environmentální, kritérium ekonomické a kritérium sociální), 

 krok 4 – konstrukce vzorových indexů regionálních disparit, a to včetně 

podrobného popisu jejich výpočtu 
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 a krok 5 – diskuse nad námi navrženými indexy a výběr dvou, max. tří 

nejvhodnějších metod, jež budou následně dále rozpracovány a využity při 

hodnocení regionálních disparit, jak na území České republiky, tak ve 

vybraných zemích Evropské unie. 

Pokud bychom měli zhodnotit současnou míru naplnění jednotlivých výše uvedených kroků, 

pak můžeme říci, že v průběhu předchozích osmi měsíců se nám zcela podařilo splnit 

postupné kroky 1, 2 a 4, částečně splnit krok 3, a to zejména proto, že v této fázi výzkumu 

jsme, na základě našich průběžných zkušeností, zaměřili spíše na obecnou diskusi spojenou 

s definicí jednotlivých kritérií a nevěnovali jsme velkou pozornost jejich obsahové náplni, tj. 

jednotlivým ukazatelům. A doposavad se nám nepodařilo naplnit krok 5, který však vyžaduje 

hlubší a dlouhodobější diskusi celého řešitelského týmu, neboť takto navržené indexy, budou 

tvořit základ metodologie identifikace regionálních disparit. 

 

METODY MĚŘENÍ  

V průběhu řešení naší části úkolu jsme postupem času dospěli k závěru, že z hlediska měření 

regionálních disparit se jako nejvhodnější jeví sedm základních metod, mezi něž řadíme 

metodu průměrné odchylky, bodovou metodu, metodu normované proměnné, 

metodu vzdálenosti od fiktivního bodu, metoda souhrnného indexu, metodu 

semaforu a konečně také metodu založenou na škálovacích technikách. 

Při podrobnější analýze těchto vědeckých postupů jsme dospěli k závěru, že každá z těchto 

metod má svá pro a proti, přičemž jejich použití bude silně závislé jak na míře obtížnosti, 

s níž lze tyto indexy zkonstruovat (předpokládané „masové“ použití indexů mimo 

akademickou půdu je výrazný limitující faktor), tak na souboru použitých statistických 

ukazatelů, neboť v některých metodách nelze, pro jejich obtížnou kvantifikaci, použít 

ukazatele kvalitativního charakteru. Z tohoto pohledu se nám pro první praktickou fázi 

našeho výzkumu (identifikaci a kvantifikaci proměnných) jeví jako nejvhodnější použít 

metodu škálování či její specifickou formu metodu semaforu, jejichž prostřednictvím lze 

jednotlivé ukazatele rozčlenit do větších celků, což nám následně umožní získat o 

analyzovaném souboru mnohem lepší přehled. Na druhé straně, v následující části výzkumu 

(výpočet a tvorba konkrétních indexů) se nám jako přiměřenější jeví využití některé z níže 

uvedených statisticko-matematických metod. Zde je však zapotřebí říci, že za nejvýznamnější 

měřítko pro výběr této metody bychom měli označit jednak vypovídací schopnost takto 

vypočteného indexu, a jednak jeho nepříliš velkou výpočetní náročnost. Otázkou tedy 

zůstává, kterou z výše uvedených metod zvolit jako nejvhodnější. Rozhodnutí je to velmi 

obtížné, přičemž ideálním odrazovým můstkem může být právě tato stať, která v sobě 

zahrnuje nejen možnost seznámit se s jednotlivými metodami, ale také možnost prostudovat 

si jednotlivé postupy a porovnat výsledky, k nimž při využití těchto metod dospějeme, 

aplikujeme-li je na stejný vzorek statistických dat. Data, jež jsme při výpočtu těchto indexů 

použili, jsou zachycena v tabulce 1. 
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Tabulka 1 – Výchozí data pro výpočet indexů regionálních disparit 

kraj 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

emise oxidu siřičitého SO2 (tuny za rok) 

Hl. m. Praha 2 916 3 006 1 963 1 892 2 481 2 375 

kraj Vysočina 5 284 5 375 4 243 4 222 3 853 3 284 

Moravskoslezský kraj 28 830 29 561 28 837 29 615 28 686 29 438 

emise oxidu dusíku NOX (tuny za rok) 

Hl. m. Praha 4 020 4 098 3 544 3 066 3 660 3 500 

kraj Vysočina 2 522 2 789 2 769 2 761 2 755 2 922 

Moravskoslezský kraj 22 776 24 482 23 781 24 259 23 821 24 936 

HDP na obyvatele (CZK, b. c.) 

Hl. m. Praha 425 316 475 750 506 109 530 334 567 946 610 799 

kraj Vysočina 178 550 203 264 209 301 217 107 235 264 246 426 

Moravskoslezský kraj 166 891 179 745 186 132 195 867 226 089 249 017 

HPH (mil. CZK, b. c.) 

Hl. m. Praha 456 213 502 309 533 089 560 208 594 958 644 301 

kraj Vysočina 83 142 94 321 97 195 100 771 107 881 112 719 

Moravskoslezský kraj 192 859 205 986 213 162 223 813 254 853 279 572 

HTFK (mil. CZK, b. c.) 

Hl. m. Praha 147 110 156 252 182 219 165 063 204 478 201 274 

kraj Vysočina 28 150 27 083 25 457 25 451 27 353 31 288 

Moravskoslezský kraj 54 679 66 251 66 302 53 920 57 812 63 816 

délka silnic na km2 

Hl. m. Praha 0,11 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

kraj Vysočina 0,75 0,75 0,75 0,75 0,74 0,74 

Moravskoslezský kraj 0,63 0,63 0,63 0,63 0,62 0,62 

Pramen: Statistické ročenky 

2  FÁZE IDENTIFIKACE A KVANTIFIKACE PROMĚNNÝCH  

ŠKÁLOVACÍ TECHNIKY  

Jak již bylo uvedeno výše, v první fázi výzkumu doporučujeme využít škálování, které je 

v odborné literatuře zaměřené na problematiku měření ekonomických veličin definováno: 

 buďto jako soubor metod, procedur, popř. technik, které analytikům umožňují 

vytvořit jakoukoliv škálu, přičemž součástí tohoto procesu je nejen uspořádání 

těchto ukazatelů, ale také jejich očíslování. Při využití této metody se zpravidla 

hovoří o škálovacích procedurách, resp. škálovacích technikách. 

 nebo jako skutečný proces měření, tj. proces kvalitativního měření, jež vede 

ke škálování hodnot, které jsou v praxi jen velmi obtížně měřitelné. Tento 

přístup k problematice škálování se poměrně často využívá v psychologii a 
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sociologii a v našem pojetí regionálních disparit by měl význam pouze tehdy, 

pokud bychom do hodnocení regionálních rozdílů zahrnuli také ukazatele, jež 

jsou postaveny na kvalitativní bázi, což je ale proces, jenž zpravidla není příliš 

doporučován, neboť se zde objevují poměrně značná rizika spojená se 

subjektivitou výzkumníků (subjektivní ocenění hodnoty, jež může jeden 

region, ať již záměrně či zcela bez záměru poškodit). V tomto případě pak 

hovoříme o škálování. 

Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že z pohledu námi realizovaného výzkumu se jako 

významnější jeví spíše škálovací techniky, neboť jejich prostřednictvím jsme, mimo jiné, 

schopni také porovnávat údaje založená jak na metrické, tak na nemetrické bázi. Vyjdeme-li 

z názoru odborníků, pak dospějeme k závěru, že při měření regionálních disparit hrají 

škálovací procedury v podstatě stejnou roli, jako měřící procedury v případě fyzikálního 

měření. Tento závěr je spojen zejména s procedurou očíslování, kterou můžeme uplatnit 

buďto na jednotlivé ukazatele, nebo na jejich skupiny. 

Pod pojmem očíslování rozumíme v podstatě přiřazení určitých konkrétních čísel 

jednotlivým hodnotám námi zvolených ukazatelů, z čehož vyplývá, že mezi takto 

stanovenými čísly neexistuje žádný numerický vztah. Můžeme tedy říci, že pokud hodnotě 

ukazatele v regionu A přiřadíme číslo 1, kdežto hodnotě ukazatele v regionu B číslo 6, pak to 

neznamená, že tento ukazatel je šestkrát horší (lepší), ale že v rámci námi sledovaných 

regionů má ukazatel v regionu B přiřazeno číslo šest, zatímco ukazatel pro region A číslo 

jedna. Výhodou tohoto přístupu je poměrně dobrá přehlednost a bezproblémová 

rozšířitelnost analyzované skupiny, neboť není zapotřebí provádět dodatečné propočty 

hodnot indexů (tak jak je tomu v případě statisticko-matematických metod). Na druhé straně 

je však zapotřebí zdůraznit, že očíslování nelze považovat za druh měření, a tím pádem také 

pomocí této metody nemůžeme dospět ke konkrétním kvantitativním údajům. 

 

Poznámka 1  

Otázky získávání kvantitativních údajů pomocí metody očíslování patří k jedněm z nejvíce diskutovaných otázek 

teorie měření. Zatímco dle našeho názoru nemůžeme prostřednictvím škálovacích technik dospět ke konkrétnímu 

indexu (ukazateli) a jsme pouze schopni vzájemně porovnávat jednotlivé ukazatele, objevují se i názory zcela 

opačné. Takovýmto přístupem je např. pojetí Stevensona, který přiřazování čísel chápe nejen jako podstatný znak 

definice pojmu, ale i jako jeho podstatnou charakteristikou. Na druhé straně se objevuje také řada názorů 

odborníků, kteří problematiku škálování spojují pouze s využíváním topologických (nemetrických) škál, z čehož 

vyplývá, že metodu očíslování nepovažují za škálovací metodu. 

 

Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že číslicové přiřazování lze použít u ukazatelů bez ohledu 

na to, zda jsou kvantifikovatelné či nikoliv. Jinými slovy řečeno, nelze dávat rovnítko mezi 

číslicové přiřazování a možnost kvantifikovat daný ukazatel.   

Podíváme-li se tedy na škálování optikou odborníku věnujících se problematice měření, pak 

dospějeme k závěru, že škálování můžeme označit za samostatnou metodu spojenou jak 

s kvantitativními aspekty, tak s topologickými prvky. Problematika škálování je tedy 

považována za jakýsi nezbytný předstupeň měření, který slouží k tomu, aby topologické 

podmínky pouze vymezil, z čehož vyplývá, že ze skupiny škálovacích procedur bychom měli 

využít pouze ty postupy, které umožňují vytvářet nemetrické škály námi zvolených 
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ukazatelů. Dá se tedy říci, že pokud v našem výzkumu využijeme při hodnocení regionálních 

rozdílů metodu očíslování, pak ve své podstatě vytvoříme pouze jakousi 

pseudokvantifikaci regionálních disparit. Ke konkrétní kvantifikaci disparit bychom tedy 

měli použít jednu z následujících matematických metod a metodu škálování bychom měli 

využít v první, řekněme přípravné fázi, v jejímž rámci bychom sestavili třídící škály, které by 

nám umožnili lépe kvantifikovat námi zvolená kritéria. 

Třídící škálou tak, v našem případě, rozumíme přehled obměn tříděného znaku, který 

vymezuje hloubku třídění a tvářnost budoucích skupin ukazatelů, na něž se námi 

analyzovaný region rozpadne (tyto skupiny by byly totožné s třemi výše uvedenými kritérii). 

Takto vzniklé skupiny pak budeme označovat buďto jako třídy, to v případě, že budeme 

třídit ukazatele dle kvantitativních znaků, nebo jako kategorie, pokud k jejich třídění 

použijeme kvalitativních znaků.  

Při sestavování takovéto třídící škály je tedy zapotřebí, aby analytický tým sestavil nejen 

seznam názvů jednotlivých skupin ukazatelů, ale také, aby přesně a zcela jednoznačně tyto 

ukazatele definoval, a to bez ohledu na to zda spadají do kategorie nebo třídy. Současně je 

zapotřebí pamatovat na to, že daná třídící škála musí být sestavena tak, aby toto třídění bylo 

zcela jednoznačné, úplné, přehledné a v neposlední řadě také dostatečně podrobné.  

Pokud budeme třídit kvantitativní ukazatele, pak budeme hovořit o kvantitativních škálách či 

také stupnicích. V tomto případě jsou jednotlivé ukazatele do příslušných tříd řazeny podle 

třídících intervalů zvolené škály, jež jsou zpravidla stanoveny mezemi (hranicemi 

intervalů). Z daného tedy vyplývá, že příslušná škála musí být uspořádána tak, aby 

především nebylo možno pochybovat o zařazení mezních hodnot: 

 u nespojitých znaků je tento problém zpravidla vyřešen stanovením nejnižší a 

nejvyšší hodnoty. Má-li tento interval obě hodnoty stanoveny, pak jej 

označujeme za interval uzavřený. Pokud je stanovena pouze jedna mez, pak 

tento interval definujeme jako interval otevřený. 

 u spojitých znaků je to poněkud komplikovanější, přičemž nejčastěji se využívá 

metoda podobná jako v případě nespojitých znaků, přičemž se bere v potaz 

zaokrouhlování.  

U kvantitativních znaků se obvykle doporučuje vytvořit 10-12 tříd, přičemž za minimum je 

bráno 6 tříd a za maximum 20 tříd. Při stanovování počtu skupin se poměrně často využívá 

také Sturgesovo pravidlo, což je empirické pravidlo pro určení vhodného počtu skupin při 

roztřídění statistického souboru do intervalového rozdělení četnosti. Jestliže X je rozsah 

souboru, pak počet skupin (S) určíme pomocí následující rovnice:  

 

Slog3,31S 10  (1) 

  

Využijeme-li této metody, pak bychom museli automaticky vycházet z předpokladu, že 

klasifikační škála má všechny třídní intervaly stejné. To však nevylučuje možnost využít i 

metody založené na nerovnosti třídních intervalů. 

V případě kvalitativních znaků zařazujeme příslušné ukazatele do jednotlivých kategorií, jež 

jsou sestaveny podle definic stupňů zvolené škály. Vymezení těchto skupin pak vyžaduje 
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poměrně pečlivou úvahu spojenou s odhalením typických rysů určitého procesu a zjištěním a 

měřením pravidelnosti jejich výskytu. Můžeme tedy říci, že základním úkolem při sestavování 

kvalitativních škál je vymezení obsahu určité kategorie jak z pozitivního (co zde patří), tak 

z negativního (co zde nepatří) pohledu. Při konstrukci kvalitativních škál je za ideální 

považována situace, kdy výzkumníci vycházejí z určitých víceméně přirozených skupin 

analyzovaných ukazatelů.  

Pro zařazování jednotlivých ukazatelů do skupin bývají, při konstrukci kvalitativních škál, 

zpravidla využívány tří základních postupy: 

 taxativní vyjmenování mezních případů a návod na jejich zařazení, 

 deklaratorní metoda, která je založena na subjektivním názoru zpravodaje 

 či metoda nepřímého (kvantitativního) znaku.  

Na rozdíl od kvantitativních škál, v případě kvalitativního škálování neexistují obecná pravidla 

pro hloubku a podrobnost třídění analyzovaných ukazatelů. V této souvislosti je však 

zapotřebí říci, že zbytečně velký počet elementárních skupin zpravidla vede k výrazné 

atomizaci souboru a snižuje přehlednost výsledků. Tyto skupiny by se pak měly vyznačovat 

co možná nejmenší variabilitou. Dále je zapotřebí poznamenat, že při použití vícestupňového 

třídění je žádoucí, aby na jednotlivých stupních byla použita homogenní klasifikace, čímž je 

zabezpečena shodnost členění na jednotlivé třídy.  

 

METODA SEMAFORU 

Za specifickou podobu škálování můžeme označit metodu semaforu, která se svým pojetím 

výrazně přibližuje proceduře očíslování. Na rozdíl od této metody, jsou v tomto případě 

jednotlivým hodnotám námi zvolených ukazatelů přiřazeny, nikoliv konkrétní čísla, ale 

specifické symboly, jež navíc odpovídají určité percentuální úrovni sledovaného ukazatele. 

Nejčastěji pak tyto symboly mají podobu tří kruhů v barvách světel semaforu, z čehož je také 

odvozován název této metody. Dá se tedy říci, že pokud konkrétnímu ukazateli z regionu A 

přiřadíme červený kruh, zatímco ukazateli z regionu B kruh zelený, pak díky tomuto přístupu 

sice budeme schopni kvantifikovat přibližné rozdíly mezi jednotlivými regiony, ale současně 

nebudeme schopni stanovit konkrétní úroveň regionu B vůči regionu A. Z daného je tedy 

zřejmé, že podobně jako v případě škálovacích technik, také u této metody můžeme za její 

významnou devizu označit především její dobrou přehlednost, rychlost a bezproblémovou 

využitelnost při analyzování různě širokých skupin ukazatelů.  

Pro využití metody semaforu se nám v současné době nabízí ideální nástroj, jímž je tabulkový 

proces Microsoft Office Excel 2007, mezi jehož funkcemi nalezneme také funkci podmíněné 

formátování, které je v podstatě postaveno na principu metody semaforu. Pomocí tohoto 

software tak můžeme sestavit některou z následujících škál hodnotících škál: 

 dvoubarevnou škálu, která nabízí možnost barevného odlišení ukazatelů od 

minimální hodnoty k hodnotě maximální, k čemuž využívá dvou barev, jejichž 

intenzita se dle toho, jak se mění hodnoty vybraných ukazatelů (viz emise SO2 

v tabulce 2), 
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 tříbarevnou škálu, s jejíž pomocí je skupina ukazatelů roztříděna 

prostřednictvím tří barev, přičemž střední barva odpovídá percentilu 50 (viz 

emise NOx v tabulce 2), 

 datovou čárou, v jejímž případě je k odlišení hodnot používána vlastní délka 

datové čáry (viz HDP v tabulce 2) 

 či škálu vyjádřenou pomocí sady ikon, kde pro „očíslování“ ukazatelů 

využíváme různé sady ikon, které mohou být buďto tří objektové, jejímž 

prostřednictví jsou ukazatele rozčleněny dle kritéria  67 %,  33 % a < 33 % 

(viz silnice v tabulce 2), čtyř objektové, při jejímž užití dochází k členění  75 

%,  50 %,  25 % a < 25 % (viz HPH v tabulce 2), nebo pěti objektové, kde 

jsou výchozím kritériem procentní hodnoty  80 %,  60 %,  40 %,  20 % a 

< 20 % (viz HTFK v tabulce 2). 

Tabulka 2 – Deskripce regionálních disparit na základě metody semaforu 

Pramen: vlastní výpočet 

Jak již bylo naznačeno výše, tato metoda je v podstatě specifickou podobu škálovací 

techniky, což z ní, dle našeho názoru, činí ideální nástroj pro vytváření, již výše zmíněných 

nemetrických škál. Také tato metoda by tak mohla být využita v první fázi řešení projektu 

„Regionální disparity v územním rozvoji České republiky – jejich vznik, identifikace a 

eliminace“.  

kraj 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Hl. m. Praha 2 916 3 006 1 963 1 892 2 481 2 375

kraj Vysočina 5 284 5 375 4 243 4 222 3 853 3 284

Moravskoslezský kraj 28 830 29 561 28 837 29 615 28 686 29 438

Hl. m. Praha 4 020 4 098 3 544 3 066 3 660 3 500

kraj Vysočina 2 522 2 789 2 769 2 761 2 755 2 922

Moravskoslezský kraj 22 776 24 482 23 781 24 259 23 821 24 936

Hl. m. Praha 425 316 475 750 506 109 530 334 567 946 610 799

kraj Vysočina 178 550 203 264 209 301 217 107 235 264 246 426

Moravskoslezský kraj 166 891 179 745 186 132 195 867 226 089 249 017

Hl. m. Praha 456 213 502 309 533 089 560 208 594 958 644 301

kraj Vysočina 83 142 94 321 97 195 100 771 107 881 112 719

Moravskoslezský kraj 192 859 205 986 213 162 223 813 254 853 279 572

Hl. m. Praha 147 110 156 252 182 219 165 063 204 478 201 274

kraj Vysočina 28 150 27 083 25 457 25 451 27 353 31 288

Moravskoslezský kraj 54 679 66 251 66 302 53 920 57 812 63 816

Hl. m. Praha 0,11 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12

kraj Vysočina 0,75 0,75 0,75 0,75 0,74 0,74

Moravskoslezský kraj 0,63 0,63 0,63 0,63 0,62 0,62

emise oxidu siřičitého SO2 (tuny za rok)

emise oxidu dusíku NOX (tuny za rok)

HDP na obyvatele (CZK, b. c.)

HPH (mil. CZK, b. c.)

HTFK (mil. CZK, b. c.)

délka silnic na km
2
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3  FÁZE TVORBY A VÝPOČTU INDEXU DISPARITY  

PRŮMĚRNÁ ODCHYLKA 

První statisticko-matematickou metodou, jež se nám jeví jako vhodná pro sledování 

regionálních disparit, je metoda průměrné odchylky. Tato metoda pak vyjadřuje míru 

variability definovanou jako aritmetický průměr absolutních odchylek jednotlivých hodnot 

sledovaných ukazatelů od určité zvolené hodnoty. Jak je z výše uvedené definice zřejmé, 

v rámci této metody tedy vycházíme z absolutních odchylek, tj. odchylek bez ohledu na 

znaménko. Využití těchto odchylek není samoúčelné, neboť nám z námi analyzovaného 

souboru umožní odstranit vzájemné kompenzování kladných a záporných odchylek.  

Při vlastním stanovování průměrné odchylky pak postupujeme následujícím způsobem: 

 

n

d

I

p

1i
i

RD


  

(2) 

  

kde: di – odchylka i-tého ukazatele od zvolené hodnoty 

 IRD – index regionálních disparit 

 n – počet hodnot i-tého ukazatele, jež máme k dispozici 

 

Máme-li k dispozici [k] různých hodnot jednotlivých ukazatelů s četností [ni], pak k výpočtu 

nepoužijeme rovnici (2), ale rovnici (3): 

 








k
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i

k
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kde: di – odchylka i-tého ukazatele od zvolené hodnoty 

 n – počet hodnot i-tého ukazatele, jež máme k dispozici 

 

Za nevýhodu tohoto přístupu pak můžeme označit zejména to, že průměrnou hodnotu 

celkového souboru nemůžeme určit z dílčích průměrných odchylek, tj. z průměrných 

odchylek jednotlivých souborů ukazatelů. 

V rámci statistické praxe je pak nejčastěji využívána metoda odchylek od aritmetického 

průměru. Na druhé straně je zapotřebí říci, že statistikové spíše upřednostňují metodu 

založenou na výpočtu průměrné odchylky od mediánu, tj. od hodnoty kvantitativního 

statistického znaku, jenž rozděluje příslušnou statistickou řadu na dvě stejně velké části co 
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do počtu prvků, tak že hodnoty v jedné skupině jsou menší či rovny mediánu a v druhé 

skupině jsou rovny či větší než medián. 

 

Postup výpočtu indexu regionálních disparit – průměrná odchylka 

1. Vzhledem k tomu, že jsme při výpočtu indexu regionálních disparit vyšli z hodnot průměrných odchylek 

stanovených od mediánu (statistický přístup), náš první krok byl spojen s výpočtem hodnoty mediánu pro 

jednotlivé skupiny ukazatelů. Pro vlastní výpočet jsme využili tabulkový proces Microsoft Office Excel 2007 a 

jeho statistickou funkci MEDIAN(). Když jsme tuto funkci aplikovali např. na objem emisí oxidu siřičitého SO2 

v námi vybraných krajích v letech 2000-2005, pak jsme tímto postupem získali hodnota mediánu 4.233. 

2. V následujícím kroku jsme takto vypočtené mediány použili ke stanovení absolutních odchylek daných 

veličin v jednotlivých krajích a v jednotlivých letech. K tomuto účelu jsme opět využili funkci MS Office Excel 

2007 ABS(), při jejíž aplikaci na časovou řadu za Hl. m. Prahu jsme tak např. pro rok 2000 dospěli 

k následujícímu údaji: 1317 = 2916-4233. Takto vypočtená veličina pak udává velikost odchylky i-

tého ukazatele od zvolené odchylky (di). 

3. Poté, co jsme stanovili hodnoty všech absolutních odchylek, přistoupili jsme ke stanovení konkrétní hodnoty 

indexu regionálních disparit, pro daný kraj a daný rok. K tomuto účelu jsme tentokrát využili funkci 

PRŮMĚR(). Mezi zprůměrované veličiny pak byly zahrnuty všechny absolutní odchylky (di) pro daný kraj a 

daný rok. Jinými slovy řečeno, pokud nám v roce 2000 vyšly pro Hl. m. Prahu absolutní odchylky 

v následujících hodnotách 1.317 (SO2), 418 (NOx), 194.639 (HDP), 237.276 (HPH), 86.296 (HTFK) a 

0,51 (silnice), pak jsme tyto hodnoty zahrnuli do příslušného průměru (viz rovnice (2)) a takto vypočtenou 

průměrnou hodnotu jsme označili za index regionálních disparit. V námi analyzovaném případě pak tento 

index dosáhl výše 86.733 (viz tabulka 3). Otázkou zůstává, jaká hodnota indexu je z našeho pohledu 

považována za ideální. Vyjdeme-li z filozofie konstrukce tohoto indexu, pak by mělo platit, že čím vyšší je 

hodnota indexu, tím lépe.  

4. S takto sestavenými indexy se dá dále pracovat, což naznačuje také tabulka 3. Jak je z dané tabulky zřejmé, 

v prvém případě jsme dané indexy využili k tomu, abychom stanovili rozdíly v úrovni jednotlivých 

regionů. K tomuto účelu jsme si nejprve určili průměrnou hodnotu IRD pro daný rok a tuto hodnotu jsme 

následně porovnali se skutečnou hodnotou v jednotlivých regionech. Výsledné číslo bychom mohli chápat 

jako míru meziregionálních rozdílů. Např. v roce 2000 tak jednotlivé indexy regionálních disparit 

dosahovaly následující hodnoty 86.733 (Praha), 37.042 (Vysočina) a 23.220 (MS-kraj). Průměrná hodnota 

těchto indexů tedy dosáhla výše 48.999. Porovnáme-li tuto průměrnou hodnotu s hodnotou za Hl. m. Prahu a 

MS-kraj, pak zjistíme, že zatímco v případě Prahy index regionálního rozvoje dosahuje 177,0 % průměrné 

úrovně IRD, v případě Moravskoslezského kraje je tato hodnota pouze 47,4 %. Z předchozího textu jsou tedy 

zřetelné značné regionální nerovnosti mezi danými kraji. V této souvislosti je však zapotřebí poznamenat, že 

k těmto výsledkům jsme dospěli díky námi zvoleným ukazatelům. Zvolíme-li si zcela jinou skupina statistický 

dat a zcela jinou skupinu krajů, pak pravděpodobně dospějeme k závěrům, jejichž výsledky mohou být 

diametrálně odlišné. 

5. V druhém případě jsme IRD využili k tomu, abychom jednotlivé regiony seřadili do pořadí od nejméně 

problémového regionu k regionu nejvíce problémovému (1-3). Oba dva výše uvedené postupy jsou pak jen 

některými z možností, které můžeme při práci s takto vytvořeným indexy využít. Jako další možné varianty 

jmenujme např. míru změny či tempo růstu. 
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Tabulka 3 – Index regionálních disparit vypočtený na základě průměrných 

odchylek na základě mediámu 

kraj 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

index regionálních disparit 

Hl. m. Praha 86 733 104 343 118 961 124 751 143 202 158 059 

kraj Vysočina 37 045 31 211 29 811 27 917 24 980 25 445 

Moravskoslezský kraj 23 220 19 180 16 690 15 511 14 771 21 494 

procentuální podíl (průměr R-3 = 100,0 %) 

Hl. m. Praha 177,0 202,3 215,7 222,5 234,8 231,3 

kraj Vysočina 75,6 60,5 54,1 49,8 41,0 37,2 

Moravskoslezský kraj 47,4 37,2 30,3 27,7 24,2 31,5 

pořadí krajů 

Hl. m. Praha 1 1 1 1 1 1 

kraj Vysočina 2 2 2 2 2 2 

Moravskoslezský kraj 3 3 3 3 3 3 

Pramen: vlastní výpočet 

 

BODOVÁ METODA  

Princip bodové metody, jejímž autorem je M. K. Bennet, je založen na nalezení regionu, v 

němž analyzovaný ukazatel, zahrnutý do hodnocení disparit dosahuje buďto maximální 

hodnoty, nebo naopak hodnoty minimální. Maximální hodnota je brána v potaz 

v okamžiku, kdy za progresivní považujeme růst příslušného ukazatele, kdežto minimální 

hodnotu využíváme tehdy, pokud k progresi dochází v okamžiku, kdy hodnota daného 

ukazatele klesá. Tento region je za daný ukazatel oceněn 1.000 bodů, přičemž ostatní 

regiony, dle promile, jež činí hodnota jejich ukazatele z hodnoty ukazatele maximálního, 

získají ocenění v rozsahu od 0 do 1.000 bodů. Pokud je kritériem minimální hodnota 

příslušného ukazatele, pak se počítá s převrácenou hodnotou tohoto poměru. Za jednotlivé 

regiony se pak sečtou body získané u jednotlivých ukazatelů, přičemž celková hodnota je 

určitou charakteristikou regionální disparity. 

Za výhodu této metody můžeme označit její schopnost shrnout ukazatele zachycené 

v různých jednotkách do jediné syntetické charakteristiky, již je bezrozměrné číslo. Ačkoliv 

tato charakteristika, řekněme ukazatel regionálních disparit (URD), nemá reálný smysl, 

dá se říct, že v našem případě to není na závadu. 

Pomocí takto získaného syntetického ukazatele můžeme následně stanovit buďto pořadí 

jednotlivých regionů nebo určit regionální rozdíly, jež jsou spojeny pouze s jednotlivými 

kategoriemi ukazatelů. Jinými slovy řečeno, můžeme např. stanovit, jak výrazně zaostává 

region A za regionem B.  

V této souvislosti je zapotřebí poznamenat, že místo prostého součtu bodů, můžeme index 

regionálních disparit vypočíst také pomocí váženého aritmetického průměru počtu bodů, 

které jednotlivé regiony za příslušné indikátory získaly, čímž vznikne index regionálních 

disparit (IRD): 
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kde: xij – hodnota i-tého ukazatele pro j-tou zemi 

 ximax – maximální hodnota i-tého ukazatele 

 ximin – minimální hodnota i-tého ukazatele 

 

Na základě takto získaného indexu pak lze stanovit pořadí regionů dle míry regionálních 

disparit, popřípadě určit rozdíly dosažené v jednotlivých letech. 

V praxi pak existují také následující modifikace bodové metody: 

 základem pro stanovení kriteriální hodnoty nejsou ukazatele v různých 

regionech, ale naopak ukazatele jednoho konkrétního regionu. V rámci této 

metody, tak není možno omezit horní hodnotu příslušného ukazatele (může 

být větší než 1.000 bodů). 

 základem pro stanovení kriteriální hodnoty je předem stanovená hodnota 

ukazatele. Také v tomto případě neplatí horní mez daná 1.000 bodů. 

 

Poznámka 2 

Jílek se domnívá, že vhodný výběru ukazatelů a vhodné určení jejich počtu může stanovit váhy dílčích částí 

indexu, takže není zapotřebí určovat váhy jednotlivých ukazatelů. Tento závěr vychází tedy z předpokladu, že 

daný index je složen z několika skupin ukazatelů, přičemž v těchto skupinách může být zahrnut různý počet 

indikátorů. 

 

Postup výpočtu indexu regionálních disparit – bodová metoda 

1. Prvním krokem, který jsme, při využití bodové metody, museli učinit, bylo rozčlenění ukazatelů na ty, u nichž 

za optimální považujeme hodnoty maximální (HDP, HPH, HTFK, silnice) a ty, v jejichž případě považujeme za 

optimální hodnoty minimální (emise SO2 a NOx). Po tomto rozčlenění veličin jsme následně stanovili buďto 

minimální, nebo maximální hodnotu každé z těchto veličin, přičemž k tomu účelu jsme opět využili tabulkový 

proces MS Office Excel 2007 a jeho matematickou funkci MAX() či MIN().  Když jsme tuto funkci aplikovali 

např. na objem emisí oxidu siřičitého SO2 v námi vybraných krajích v letech 2000-2005, pak jsme tímto 

postupem získali kriteriální hodnotu 1.892. Této kriteriální hodnotě pak bylo přiděleno 1.000 bodů. 

2. V následujícím kroku jsme takto vypočtené kriteriální hodnoty použili k bodovému ohodnocení daných 

veličin v jednotlivých krajích a v jednotlivých letech. V případě minimálních hodnot jsme k tomu účelu využili 

následující postup: kriteriální hodnotu jsme vydělili hodnotou skutečnou a tento podíl jsme vynásobili 1000. 

Použijeme-li tento postup na časovou řadu SO2, pak např. v případě Hl. m. Prahy dospějeme pro rok 2000 

k následujícímu údaji: 649 = (1892/2916)*1000.  Podobným způsobem jsme pak postupovali také 

v případě maximálních veličin, kde jsme ale skutečnou hodnotu vydělili hodnotou kriteriální a tento podíl jsme 
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násobili 1000. Takto stanovené hodnoty nám pak udávají počet bodů, které daný kraj získal za 

jednotlivé ukazatele. 

3. Po stanovení bodových hodnot pro jednotlivé ukazatele jsme přistoupili ke stanovení konkrétní hodnoty 

indexu regionálních disparit, pro daný kraj a daný rok. K tomuto účelu jsme opět využili funkci 

PRŮMĚR(), do něhož byly tentokrát zahrnuty všechny bodované hodnoty pro daný kraj a daný rok. Dospěli-li 

jsme tak v roce 2000 v případě Hl. m. Prahy k následujícím bodovým hodnotám: 649 (SO2), 627 (NOx), 

696 (HDP), 708 (HPH), 719 (HTFK) a 153 (silnice), pak jsme tyto hodnoty zahrnuli do příslušného 

průměru a takto vypočtenou průměrnou hodnotu jsme označili za index regionálních disparit. V námi 

analyzovaném případě pak tento index dosáhl výše 592 bodů (viz tabulka 4). Při hodnocení tohoto 

indexního čísla je pak důležitá jeho vzdálenost od optimální hodnoty, která dosahuje výše 1.000 bodů. Dá se 

tedy říci, že čím více se hodnota indexu blíží 1.000 bodů, tím lépe daný region naplňuje námi 

zvolená kritéria.  

4. Podobně jako v případě předchozí metody, také zde jsme námi vypočtený index využili jak k porovnání 

meziregionálních rozdílů prostřednictvím procentuální podílů, tak ke stanovení pořadí jednotlivých regionů. 

Jak je z výsledků zachycených v tabulce 4 zřejmé, zatímco v pořadí k žádným závažným změnám nedošlo, 

údaje zachycují procentuální úroveň meziregionálních rozdílů, se poněkud liší, když došlo k určitému sblížení 

námi analyzovných regionů. 

 

Tabulka 4 – Index regionálních disparit vypočtený na základě bodové metody 

kraj 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

index regionálních disparit 

Hl. m. Praha 592 621 731 756 745 778 

kraj Vysočina 486 478 496 500 512 525 

Moravskoslezský kraj 309 324 328 323 340 357 

procentuální podíl (průměr R-3 = 100,0 %) 

Hl. m. Praha 128,1 131,0 141,1 143,6 139,9 140,6 

kraj Vysočina 105,1 100,7 95,6 95,0 96,2 94,9 

Moravskoslezský kraj 66,9 68,2 63,3 61,4 63,9 64,5 

pořadí krajů 

Hl. m. Praha 1 1 1 1 1 1 

kraj Vysočina 2 2 2 2 2 2 

Moravskoslezský kraj 3 3 3 3 3 3 

Pramen: vlastní výpočet 

 

METODA NORMOVANÉ PROMĚNNÉ  

Další možností, jak vytvořit vícekriteriární index, je využití metody normované proměnné 

(uij), již lze vyjádřit pomocí následující rovnice: 
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kde: uij – normovaná veličina i-tého ukazatele pro j-tou zemi 

 
ix
s – směrodatná odchylka i-tého ukazatele 

 

Také v tomto případě je veličina uij bezrozměrnou veličinou, která má jednak nulový průměr 

a jednak jednotkový průměr. Výhodou tohoto typu veličiny je, že ji můžeme bez problémů 

sčítat.  

V našem případě, kdy předpokládáme, že budeme chtít porovnávat výsledky při použití 

různého počtu ukazatelů, můžeme k charakteristice jednotlivých regionů použít také 

průměrnou hodnotu normované veličiny, při jejímž využití vypočteme index regionálních 

disparit pomocí následujícího postupu:  
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Porovnáme-li tuto metodu s výše uvedenou bodovou metodou, pak můžeme říci, že za její 

výhodu můžeme označit především to, že přihlíží k relativní proměnlivosti ukazatelů 

zahrnutých do příslušného indexu. Potírá tedy absolutní proměnlivost, s níž počítá bodovací 

metoda. Naopak nevýhodou této metody je nemožnost jejího použití v okamžiku, kdy je 

naším záměrem využít při srovnávání podílové veličiny. Pomocí této metody tak nedospějeme 

k závěru, že region A zaostává za regionem B. 

 

Postup výpočtu indexu regionálních disparit – metoda normované proměnné 

1. Když jsme pro výpočet indexu regionálních disparit využili metodu normované proměnné, pak prvním 

krokem, který jsme museli učinit, bylo stanovení směrodatné odchylky (sx). K tomuto účelu jsme využili 

tabulkový proces Microsoft Office Excel 2007 a jeho statistickou funkci SMODCH(), kterou jsme aplikovali na 

příslušné časové řady námi zvolených ukazatelů. Při využití této funkce např. u objemu emisí oxidu siřičitého 

SO2 v námi vybraných krajích v letech 2000-2005, jsme tak vypočetli směrodatnou odchylku dosahující 

hodnoty 12.178. 

2. Poté co jsme stanovili směrodatné odchylky jednotlivých ukazatelů, realizovali jsme druhý krok tohoto 

výpočtu, jenž plně odpovídal kroku 1, popsanému v rámci bodové metody, kde jsme pro dané skupiny 

ukazatelů stanovili buďto jejich maximální, nebo naopak minimální hodnoty, které se staly hodnotami 

kriteriálními. Vzhledem k tomu, že proces stanovování hodnot byl popsán, již v předchozí části tohoto 

textu, nebudeme v tomto okamžiku tomuto kroku věnovat bližší pozornost. 

3. V třetí fázi výpočtu IRD jsme takto stanovené kriteriální hodnoty a směrodatné odchylky použili k výpočtu 

jednotlivých normovaných proměnných. Také v tomto případě se postup lišil v závislosti na tom, zda jsme 

za kriteriální považovali minimální, nebo maximální hodnotu. V případě minimálních hodnot jsme pak pro 

výpočet indexu využili následující postup: od kriteriální hodnoty jsme odečetli skutečnou hodnotu této 
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proměnné a tento rozdíl jsme následně vydělili směrodatnou odchylkou (sx). Použijeme-li tento postup na 

časovou řadu SO2, pak např. v případě Hl. m. Prahy dospějeme pro rok 2000 k následujícímu údaji: -0,084 

= (1892-2916)/12178. V případě maximálních veličin jsme použili postup opačný, tj. od skutečné hodnoty 

jsme odečetli hodnotou kriteriální a tento rozdíl jsme vydělili směrodatnou odchylkou (sx).  

4. Při stanovení konkrétní hodnoty indexu regionálních disparit, pro daný kraj a daný rok jsme postupovali 

stejně jako v předchozích případech. Opět jsme tedy využili funkci programu MS Office Excel 2007 

PRŮMĚR(), do níž jsme zahrnuly všechny normované proměnné pro daný kraj a daný rok. Vyjdeme-li opět 

z již dříve uvedeného příkladu, pak dospějeme k závěru, že v roce 2000 dosáhlo Hl. m. Prahy následujících 

hodnot normovaných proměnných: -0,084 (SO2), -0,152 (NOx), -1,217 (HDP), -0,975 (HPH), -0,882 

(HTFK) a -2,356 (silnice), z čehož vyplývá, že index regionálních disparit v tomto případě dosáhl výše -

0,944 (viz tabulka 5). Jak je z výše uvedeného zřejmé, takto vypočtené indexy nabývají záporných hodnot, 

přičemž platí, že za optimální považujeme situaci, v níž se hodnota tohoto indexu blíží 0.  

5. Také zde jsme námi vypočtený index využili jak k porovnání meziregionálních rozdílů prostřednictvím 

procentuální podílů, tak ke stanovení pořadí jednotlivých regionů. K jakým závěrům jsme dospěli? Zatímco, 

podobně jako v případě dvou předchozích metod, také v tomto zde zůstalo zachováno pořadí jednotlivých 

regionů. Údaje zachycující procentuální úroveň meziregionálních rozdílů se pak poněkud lišily, přičemž se dá 

říci, že námi vypočtené hodnoty měly blíže výsledkům stanoveným pomocí metody průměrné odchylky. 

 

Tabulka 5 – Index regionálních disparit vypočtený na základě metody normované 

proměnné 

kraj 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

index regionálních disparit 

Hl. m. Praha -0,94 -0,82 -0,67 -0,66 -0,50 -0,42 

kraj Vysočina -1,46 -1,43 -1,41 -1,39 -1,37 -1,34 

Moravskoslezský kraj -2,05 -2,03 -2,00 -2,03 -1,94 -1,91 

procentuální podíl (průměr R-3 = 100,0 %) 

Hl. m. Praha 157,0 173,2 202,0 206,8 252,6 292,3 

kraj Vysočina 101,8 100,0 96,5 97,5 93,0 91,4 

Moravskoslezský kraj 72,4 70,3 68,1 67,1 65,4 63,9 

pořadí krajů 

Hl. m. Praha 1 1 1 1 1 1 

kraj Vysočina 2 2 2 2 2 2 

Moravskoslezský kraj 3 3 3 3 3 3 

Pramen: vlastní výpočet 

 

METODA VZDÁLENOSTI OD FIKTIVNÍHO BODU  

Šestou námi navrženou metodou je metoda vzdálenosti od fiktivního objektu, která je 

postavena na předpokladu, že v rámci našeho výzkumu získáme představu o optimálním 

regionu, jenž zahrnuje buďto maximální, popř. minimální hodnoty jednotlivých ukazatelů 

(jedná se o konkrétní údaje z jednotlivých regionů zahrnutých do srovnání), nebo námi 
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stanovené hodnoty optimální. Při využití této metody jsou příslušné ukazatele nejprve 

vyjádřeny v normovaném tvaru a poté je vypočtena euklidovská vzdálenost jednotlivých 

regionů od tohoto optimálního abstraktního regionu.  

Pro výpočet euklidovské vzdálenosti je zpravidla využíván následující vzorec: 
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kde: uiO – optimální normovaná veličina, při jejímž výpočtu je maximum, resp. minimum 

nahrazeno optimem 

 

Takto vypočtený index regionálních disparit pak nabývá hodnot větších, nebo rovných 

nule, přičemž platí, že čím je jeho hodnota vyšší, tím větší je rozdíl mezi skutečným a 

optimálním regionem. Tento postup je pak možné využít také v obraceném pořadí, tj. 

vytvořit nejhorší region a k němu porovnávat regiony ostatní. I v tomto případě by však 

index nabýval pouze kladných hodnot, díky čemuž může být tato metoda využita jak při 

porovnání rozdílem, tak při porovnávání podílem. 

 

Tabulka 6 – Index regionálních disparit vypočtený na základě metody vzdálenosti 

od fiktivního bodu 

kraj 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

index regionálních disparit 

Hl. m. Praha 1,60 5,76 21,61 37,40 57,71 8,26 

kraj Vysočina 252,47 28,69 26,41 8,21 1,08 15,63 

Moravskoslezský kraj 39,19 42,10 8,44 96,77 20,54 7,30 

pořadí krajů 

Hl. m. Praha 1 1 2 2 3 2 

kraj Vysočina 3 2 3 1 1 3 

Moravskoslezský kraj 2 3 1 3 2 1 

Pramen: vlastní výpočet 

 

Poznámka 3 

Zatímco v případě bodové metody i metody normované proměnné budou výsledky výzkumu přibližně stejné. 

V případě metody vzdálenosti od fiktivního bodu můžeme dospět k výrazně odlišným výsledkům, což také 

potvrzuje níže uvedená tabulka.  
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Tabulka 7 – Upravená výchozí data pro výpočet indexů regionálních disparit 

kraj 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

emise oxidu siřičitého SO2 na obyvatele (tuny za rok) 

Hl. m. Praha 0,002 0,003 0,002 0,002 0,002 0,002 

kraj Vysočina 0,010 0,011 0,008 0,008 0,008 0,006 

Moravskoslezský kraj 0,023 0,023 0,023 0,024 0,023 0,024 

emise oxidu dusíku NOX na obyvatele (tuny za rok) 

Hl. m. Praha 0,003 0,004 0,003 0,003 0,003 0,003 

kraj Vysočina 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,006 

Moravskoslezský kraj 0,018 0,019 0,019 0,019 0,019 0,020 

tempo růstu HDP na obyvatele (%, b. c.) 

Hl. m. Praha 7,57 11,86 6,38 4,79 7,09 7,55 

kraj Vysočina 5,80 13,84 2,97 3,73 8,36 4,74 

Moravskoslezský kraj 2,68 7,70 3,55 5,23 15,43 10,14 

tempo růstu HPH (%, b. c.) 

Hl. m. Praha 7,34 10,10 6,13 5,09 6,20 8,29 

kraj Vysočina 5,94 13,45 3,05 3,68 7,06 4,48 

Moravskoslezský kraj 2,78 6,81 3,48 5,00 13,87 9,70 

tempo růstu HTFK (%, b. c.) 

Hl. m. Praha 8,27 6,21 16,62 -9,42 23,88 -1,57 

kraj Vysočina 44,17 -3,79 -6,00 -0,02 7,48 14,39 

Moravskoslezský kraj -8,84 21,16 0,08 -18,67 7,22 10,38 

Pramen: vlastní výpočet a statistické ročenky 

 

Postup výpočtu indexu regionálních disparit – metoda vzdálenosti od fiktivního bodu 

1. Vzhledem k tomu, že v průběhu prvních propočtů indexu regionálních disparit postaveného na principu 

metody vzdálenosti od fiktivního bodu, jsme dospěli k číslům v řádu milionů jednotek, jež se nám z hlediska 

hodnocení regionálních disparit pomocí indexní metody jevila jako nevhodná, dospěli jsme v průběhu 

zpracování k závěru, že při využít této metody bude nezbytné provést určité dílčí změny v oblasti 

podkladových dat. Konkrétně se pak jednalo o převedení emisí SO2 a NOx z absolutních hodnot na hodnoty, 

v nichž byl zohledněn počet obyvatel a o vypočtení temp růstu HDP na obyvatele, HPH a HTFK. Tímto 

převodem nebyla výrazně porušena logika námi zjišťovaných regionálních rozdílů a současně jsme získali 

výsledná indexní čísla, s nimiž se dalo mnohem efektivněji pracovat. Upravenou část statistických dat, jež 

jsme využili k výpočtu příslušného indexu, pak naleznete v tabulce 7. 

2. Po této úpravě jsme přistoupili ke stanovení optimálních veličin. Zde se nám jako nejvhodnější jevila 

metoda aritmetického průměru sledovaných ukazatelů, přičemž takto získané hodnoty jsme považovali za 

hodnoty optimální. Tuto variantu jsme zvolili pouze jako určitou náhradu optimálních veličin, neboť jejich 

stanovení by, dle našeho názoru, mělo být výsledkem naší dlouhodobé analýzy. Při stanovování průměrné 

veličiny, jsme pak opět využili tabulkový proces Microsoft Office Excel 2007 a jeho matematickou funkci 
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PRŮMĚR(). Poté co jsme tuto funkci aplikovali např. na objem emisí oxidu siřičitého SO2 v námi vybraných 

krajích v letech 2000-2005, vyšla nám hodnota optimální normované proměnné 0,011.  

3. V třetí fázi výpočtu jsme stanovili eukleidovskou vzdálenost daných veličin v jednotlivých krajích a 

v jednotlivých letech. K tomuto účelu jsme využili funkci MS Office Excel 2007 POWER(), do níž jsme za číslo 

dosadili rozdíl mezi skutečnou a optimální veličinou a za exponent hodnotu 2. Při aplikaci tohoto postupu na 

časovou řadu za Hl. m. Prahu jsme tak např. pro rok 2000 získali následující údaj: 0,00008 = (0,002-

0,011)2.  

4. Ihned po stanovení všech eukleidovských vzdáleností jsme přistoupili ke stanovení konkrétní hodnoty indexu 

regionálních disparit, pro daný kraj a daný rok. K tomuto účelu jsme opět využili funkci PRŮMĚR(), do 

nějž byly zahrnuty všechny eukleidovské vzdálenosti pro daný kraj a daný rok. Pokud nám tedy vyšly pro Hl. 

m. Prahu pro rok 2000 následující hodnoty 0,00008 (SO2), 0,00003 (NOx), 0,19 (HDP), 0,34 (HPH), 

8,94 (HTFK) a 0,15 (silnice), pak příslušný index regionálních disparit dosáhl výše 1,60 (viz tabulka 6). 

Otázkou zůstává, jak výrazně se toto číslo blíží optimálnímu stavu. Vyjdeme-li z výše uvedené filozofie 

výpočtu, pak je zřejmé, že v tomto případě platí následující pravda: čím více se hodnota indexu blíží 

nule, tím více se daný region přibližuje regionu optimálnímu.  

5. Vzhledem k tomu, že u této metody jsme námi sestavený index nemohli využít k porovnání meziregionálních 

rozdílů prostřednictvím procentuální podílů, využili jsme jej pouze ke stanovení pořadí regionů. Konečné 

výsledky pak potvrdily, již výše uvedený závěr, z nějž vyplývalo, že tímto způsobem můžeme dospět 

k poněkud rozdílným výsledkům. Jak je patrné z tabulky 6 u námi analyzovaných veličin k těmto změnám 

skutečně došlo, přičemž výsledné hodnoty naznačují, že mezi vybranými regiony jsou výrazně menší 

diference, než tomu bylo u dříve použitých metod (každý z regionů se ve sledovaných letech dvakrát 

nejvýrazněji přiblížil optimálnímu regionu). 

 

METODA SOUHRNNÉHO INDEXU 

Poslední možností, již můžeme využít při konstrukci indexu regionálních disparit je metoda 

založená na konstrukci souhrnného indexu, což je poměrné číslo, s jehož pomocí můžeme 

srovnat soubor jak extenzivních (nezčítatelných), tak intenzivních (nezprůměrovatelných) 

veličin, a to z hlediska časového, místního i věcného. Pokud tyto indexy srovnávají ukazatele, 

jež můžeme zařadit mezi extenzivní veličiny, pak hovoříme o objemových souhrnných 

indexech, kdežto v případě, že jejich součástí jsou intenzivní veličiny, hovoříme o 

souhrnných indexech úrovňových.  

Při vlastní konstrukci souhrnného indexu pak můžeme postupovat dvěma způsoby: 

 první možností je zprůměrování individuálních indexů jednotlivých položek 

zkoumaného souboru ukazatelů, díky čemuž získáme průměrový index, 

 kdežto druhá možnost je založena na agregaci různorodých extenzivních a 

intenzivních veličin pomocí vhodných vah. Tímto způsobem pak získáváme 

agregátní indexy. 

Obě výše uvedené koncepce měly a mají celou řadu svých zastánců a odpůrců. Pokud 

bychom chtěli vyzvednout pouze pozitiva těchto metod, pak musíme říci, že v případě 

průměrových indexů se jedná především o jejich formální vlastnosti, kdežto u agregátních 

indexů je jejich předností zejména jejich snazší věcná interpretace. Z tohoto důvodu se nám 
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v rámci našeho výzkumu jeví jako vhodnější využití agregátních indexů. Konkrétní hodnotu 

indexu regionálních disparit pak v tomto případě získáme pomocí následujícího vzorce: 

 





p

1i
iiRD xnI  (7) 

  

kde: n – váha i-tého ukazatele 

 

Postup výpočtu indexu regionálních disparit – metoda souhrnného indexu 

1. První krokem, který jsme učinili při konstrukci indexu regionálních disparit vypočteného pomocí metody 

souhrnného indexu, bylo stanovení jednotlivých individuálních indexů. Na základě analýzy námi vybrané 

skupiny ukazatelů jsme usoudili, že nejjednodušší metodou pro získání příslušných indexů bude metoda, 

založená na stanovení indexu pomocí míry změny příslušné veličiny. Tento přístup měl však jedno 

významné omezení, a tím byla nedostupnost některých statistických dat pro rok 1999. Z tohoto důvodu jsme 

byli nuceni námi analyzovanou skupin ukazatelů omezit pouze na období let 2001-2005. Když jsme tento 

přístup aplikovali např. u objemu emisí oxidu siřičitého SO2 v námi vybraných krajích v letech 2001-2005, pak 

jsme dospěli k následujícímu výsledku 1,031 = (3006/2916).  

2. Když jsme stanovili míru změny jednotlivých ukazatelů, přikročili jsme k fázi výpočtu IRD, v jejímž rámci jsme 

určili váhy jednotlivých ukazatelů. Vzhledem k tomu, že jsme neměli k dispozici žádnou studii, na jejímž 

základě bychom byli schopni stanovit, který z výše uvedených ukazatelů hraje při rozvoji regionu větší či 

menší roli, rozhodli jsme se přiřadit každému ukazateli stejnou váhu, tj. n = 0,17. 

3. V následující fázi výpočtu indexu regionálních disparit jsme pak stanovili váženou hodnotu jednotlivých 

měr změn.  Použijeme-li tento postup na časovou řadu SO2, pak např. v případě Hl. m. Prahy dospějeme 

pro rok 2001 k následujícímu údaji: 0,172 = 1,031*0,17.  

4. Vlastní index regionálních disparit, pro daný kraj a daný rok jsme následně určili pomocí funkce 

programu MS Office Excel 2007 SUMA(), do níž jsme zahrnuli všechny vážené hodnoty měr změn pro daný 

kraj a daný rok. Vyjdeme-li opět z již dříve uvedeného příkladu, pak dospějeme k závěru, že v roce 2001 

dosáhlo Hl. m. Praha následujících hodnot vážených měr změn: 0,172 (SO2), 0,170 (NOx), 0,186 (HDP), 

0,184 (HPH), 0,177 (HTFK) a 0,176 (silnice), z čehož vyplývá, že index regionálních disparit v tomto 

případě dosáhl výše 1,064 (viz tabulka 8). Při takto vypočteném indexu by tedy mělo platit, že za ideální 

považujeme stav, v němž příslušný index dosahuje nejvyšších možných hodnot. Tento závěr je však 

poněkud zavádějící, neboť v námi použitém souboru ukazatelů jsou zahrnuty jak indikátory, v jejichž případě 

za pozitivní považujeme růst (kladná míra změny), tak indikátory u nichž je jako pozitivní chápán jejich 

pokles (záporná míra změny – emise SO2 či NOx). Vyřešení tohoto problému považujeme za jeden ze 

základních kroků, bez nichž není možno tento index prakticky využívat. 

5. Také v tomto případě jsme námi vypočtený index využili jak k porovnání meziregionálních rozdílů 

prostřednictvím procentuální podílů, tak ke stanovení pořadí jednotlivých regionů, přičemž námi zjištěné 

hodnoty se diametrálně odlišovali od hodnot stanovených pomocí předchozích metod. Vzhledem k výše 

uvedeným nepřesnostem indexu se však tyto rozdíly daly očekávat. 
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Tabulka 8 – Index regionálních disparit vypočtený na základě metody souhrnného 

indexu 

kraj 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

index regionálních disparit 

Hl. m. Praha . 1,064 0,973 0,972 1,146 1,009 

kraj Vysočina . 1,060 0,865 0,812 0,928 0,850 

Moravskoslezský kraj . 1,076 1,003 0,994 1,049 1,063 

procentuální podíl (průměr R-3 = 100,0 %) 

Hl. m. Praha . 99,8 102,8 105,0 110,1 103,6 

kraj Vysočina . 99,4 91,3 87,7 89,1 87,3 

Moravskoslezský kraj . 100,9 105,9 107,3 100,8 109,1 

pořadí krajů 

Hl. m. Praha . 3 2 2 1 2 

kraj Vysočina . 2 3 3 3 3 

Moravskoslezský kraj . 1 1 1 2 1 

Pramen: vlastní výpočet 

ZZÁÁVVĚĚRR  

Jak již bylo uvedeno výše, všech sedm námi vybraných metod má svá pro a proti. 

K hodnocení regionálních rozdílů se nám jako nejvhodnější jeví využití bodové metody a 

metody normované proměnné, s jejichž pomocí jsme schopni poměrně rychle a kvalitně 

získat dostatečně hodnotné informace o vývoji regionálních disparit. Na druhou stranu je 

zapotřebí říci, že jako poměrně vhodné se nám jeví také metody škálování a metoda 

průměrné odchylky. Naopak za zcela nevhodné či poněkud zkreslující můžeme označit použití 

zbývajících dvou metod, tj. vzdálenosti od fiktivního bodu a souhrnného indexu. Z tohoto 

závěru se odvíjejí také naše záměry ohledně našeho příštího výzkumu. V následujícím období 

tak předpokládáme, že nejprve, na základě důkladné analýzy, sestavíme „Soustavu ukazatelů 

regionálních disparit“ pro Českou republiku a takto vybraná data následně podrobíme analýze 

prostřednictvím tří základních metod, a to metody bodové, metody normované proměnné a 

metody průměrné odchylky. Při vlastní konstrukci „Soustavy“ pak budeme aktivně využívat 

také metodu semaforu, jež nám v rámci jednotlivých oblastí umožní nalézt ty ukazatele, u 

nichž se regionální disparity projevují nejvýrazněji. 
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