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Anotace 

Studie se zabývá fundamentálními metodologickými východisky zkoumání 

regionálních disparit. Prezentuje filozofická a systémová východiska disparit, kterými 

jsou multidimenzionálnost, celostní charakter a pluralitní metodologie jejich 

zkoumání. Uvádí definici a pojetí regionální disparity a diskutuje její informační 

hodnotu pro různé uţivatele. Analyzuje příčiny vzniku regionálních disparit podle 

jednotlivých teorií regionálního rozvoje. Charakterizuje jednotlivá východiska 

zkoumání regionálních disparit, kterými jsou časové hledisko, měřitelnost, 

teritorialita, ovlivnitelnost, způsob vzniku a dopady regionálních disparit. Nakonec se 

zabývá klasifikací regionálních disparit a zdůvodňuje věcné hledisko jako základní 

hledisko klasifikace. 

 

Annotation 

The study deals with fundamental methodological solutions of regional disparities 

study. It presents the philosophical and systemic ways out of disparities which are 

multidimensionality, holistic character and pluralistic methodology of their study. If 

gives the definition and interpretation of regional disparity and discusses its 

information value for various users. The reasons of regional disparities emergence by 

individual theories of regional development are analyzed. The characteristics of 

individual sides of question study such as time implication, measurability, 

territoriality, influence ability, way of emergence and consequences of regional 

disparities, are presented. Finally the article deals with the classification of regional 

disparities and gives reasons for material point of view as basic classification point of 

view. 
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1. ÚVOD 

1.1 Zaměření a cíle dílčího úkolu 

Výzkum disparit v územním rozvoji České republiky je projektem realizovaným 

v rámci výzkumného programu Ministerstva pro místní rozvoj na léta 2007 aţ 2011 – 

programu WD – Výzkum pro potřeby řešení regionálních disparit. Na Ekonomické 

fakultě VŠB-Technické univerzity Ostrava je realizován projekt č. WD-55-07-1 

s názvem Regionální disparity v územním rozvoji České republiky – jejich vznik, 

identifikace a eliminace. 

Projekt má stanoveny 3 cíle řešení, které mají být dosaţeny ve třech etapách. 

V rámci cíle 1. etapy (1.4.2007-30.6.2008) – Navrţení metodiky a nástrojů pro 

identifikaci, klasifikaci a oceňování významnosti regionálních disparit byl řešen 

v analytické fázi dílčí úkol DÚ02: Vznik regionálních disparit, jejich pojetí, 

charakteristika a klasifikace. 

Vzhledem k tomu, ţe ve druhé etapě má dojít k vypracování metodiky přenosu 

poznatků a nástrojů ovlivňujících řešení regionálních disparit do metod a technik 

regionálního managementu, byly v této etapě metodologických východisek zkoumání 

regionálních disparit provedeny výzkumné práce zahrnující pojetí a přístupy 

k regionálním disparitám v teoriích regionálního rozvoje a souhrn analytických 

poznatků k charakteristice, vývoji a podobám regionálních disparit v odborné 

literatuře. Předloţená výzkumná studie vychází z výzkumu popsaného v úvodní 

předběţné studii z ledna 2008, kterou doplňuje a rozšiřuje. Zatímco úvodní studie 

byla zaměřena převáţně na obecné přístupy k pojetí regionálních disparit, tato 

výzkumná studie je rozšířena zejména o analytickou část týkající se konkrétních 

přístupů různých autorů k regionálním disparitám. Protoţe další etapy výzkumu 

budou zaměřeny na přenosy poznatků a nástrojů, případně metodik řešení 

regionálních disparit v regionálním managementu v ČR, v této studii nebyla 

prováděna analýza těchto nástrojů a metodik. 

1.2 Zaměření studie 

Studie se člení do osmi částí. Po úvodu je provedena stručná analýza teoretických 

zdrojů problematiky regionálních disparit. Poté následuje metodologicky 

nejvýznamnější kapitola, týkající se pojetí regionálních disparit.  

Čtvrtá a pátá kapitola jsou věnovány regionálním disparitám a příčinám jejich vzniku 

v teoriích regionálního rozvoje. V šesté kapitola jsou analyzovány základní 

charakteristiky regionálních disparit podle různých hledisek zkoumání a v sedmé 

kapitole jsou prezentovány základní úvahy o klasifikaci regionálních disparit. 

Závěry studie shrnují dosaţené analytické poznatky.  

1.3 Úvodní úvahy 

Disparity jako fenomén jsou velmi frekventovaným pojmem posledního desetiletí. 

Často je však tento termín pouţíván na označení skutečností, které jeho pojetí na 

jedné straně obsahově zuţují a na druhé straně významově diverzifikují, coţ jeho 

sémantickou interpretaci mnohdy činí značně mlhavou. 
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Jednou z hlavních příčin tohoto stavu je, ţe tento fenomén dosud nemá dostatečně 

propracovanou teoretickou základnu a vymezen systémový a metodologický rámec 

jeho zkoumání. 

Důvodem, který vede k tomu, aby se teoretická fronta zabývala disparitami, je 

základní tendence vývoje společnosti, kterou je značný stupeň jeho variability, mající 

za následek nerovnoměrnost vývoje. Jelikoţ předmětem našeho zájmu a zkoumání 

jsou sloţité společenské objekty, znamená to, ţe dochází k nerovnoměrnému vývoji 

jednotlivých částí těchto objektů. To se projevuje v nerovnosti či rozdílnosti těchto 

částí a říkáme, ţe mezi těmito částmi vznikají disparity.  

Vývoj sloţitých společenských objektů se vţdy odehrává v čase a prostoru. Na jedné 

straně hovoříme o minulosti, současnosti a budoucnosti vývoje objektu, tedy o času 

jako faktoru vývoje objektu, na druhé straně hovoříme o prostorových 

charakteristikách tohoto vývoje. 

Spolu s vývojem objektů a jejich částí dochází k vývoji jejich disparit. Disparity mají 

tedy svou časovou a prostorovou dimenzi. 

Časová dimenze disparit se projevuje v časové dynamice vývoje disparit a 

proměnlivosti jejich chápání (např. disparity ve stupni industrializace uţ nejsou 

relevantní a do popředí současné časové etapy vývoje vystupují disparity ve stupni 

terciárního sektoru; disparity ve vybavenosti obyvatelstva televizními přijímači se 

stávají nezajímavými, zatímco na významu nabývají rozdíly v připojení domácností na 

internet či ve vybavenosti domácností PC apod.). 

Pokud jsou disparity intenzivně správně identifikovány, chybí jednotící nástroje a 

mechanismy jejich klasifikace, vzájemného srovnávání a vyhodnocování.  

Výzkum problematiky disparit je proto velice aktuální a jeho výsledky přispějí 

k celkovému zvýšení stavu poznání problematiky disparit i ke zkvalitnění regionálního 

managementu. 

Přístup prezentovaný v této práci je v jistém smyslu průkopnickým činem a 

originálním vkladem do teoretického poznání v problematice regionálních disparit. 

Tento přístup se opírá o prezentovaná filozofická a systémová východiska, tvořící 

základ metodologie zkoumání disparit. 
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2. ANALÝZA TEORETICKÝCH ZDROJŮ PROBLEMATIKY 
REGIONÁLNÍCH DISPARIT 

Řešitelé se obšírně zabývali zkoumáním teoretických zdrojů problematiky regionálních 

disparit. Převáţnou většinu těchto zdrojů tvořily publikace v anglickém jazyce. Byly 

zkoumány jednak publikace monografického charakteru, jejichţ názvy naznačovaly, 

ţe by v nich mohla být systematicky pojednána problematika regionálních disparit. 

Takových publikací prošly rukama řešitelů desítky a byly vybírány jednak podle 

renomovaných autorů, jednak podle názvů. Řešitelé jsou nuceni konstatovat, ţe 

velká většina těchto publikací byla shledána nevyuţitelnými. Některé z analyzovaných 

publikací jsou uvedeny v příloze č. 2. Druhou skupinu analyzovaných zdrojů tvořily 

publikace, o nichţ byli řešitelé předem informováni, ţe se v nich pojednává 

problematika regionálních disparit. Rovněţ takových publikací prošly rukama řešitelů 

desítky. Tyto byly analyzovány podrobně a jejich přehled a charakteristika jsou 

uvedeny v příloze č. 1. 

Co lze říci k analýze teoretických zdrojů? Řešitelé po prostudování relevantních zdrojů 

mohou odpovědně konstatovat, ţe samostatná teorie regionálních disparit neexistuje. 

Základní teoretická východiska v problematice regionálních disparit jsou zmiňována u 

jednotlivých teorií regionálního rozvoje. Tyto teorie se zpravidla dotýkají regionálních 

disparit pouze okrajově a rozbírají dvě charakteristiky regionálních disparit, a to  

 příčiny regionálních disparit 

 základní tendence regionálního rozvoje z hlediska vývoje regionálních disparit 

(konvergence versus divergence). 

Nejsystematičtější výklad teorií regionálního rozvoje je uveden v (Blaţek, Uhlíř 2002). 

Podobně jsou teorie regionálního rozvoje rozebrány v (Sloboda 2006). Regionální 

disparity v pojetí neoklasické školy jsou částečně pojednány v (Cuadrado-Roura, 

Parellada 2002), (Armstrong, Taylor 2000) a (Nijkamp 2007). 

Dílčími problémy teoretických východisek regionálních disparit se zabývají (Tiepoh, 

Dressler, Burns 2004), (Lipshitz 1995), (Vanhove 1999), (Vorauer 1997), (Gajdoš, 

Pašiak 2006), (Aydalot 1985) a další. 

Určitá metodologická východiska k regionálním disparitám prezentují autoři Wishlade 

a Youill (1997), zejména pokud jde o přístupy k typizaci regionálních disparit, činitele 

regionálních disparit a pouţívané ukazatele měření regionálních disparit. 

Velká většina analyzovaných publikací k problematice regionálních disparit je 

orientována na prezentaci ukazatelů měření regionálních disparit a výsledků těchto 

měření. Nejčastěji je diskutován ukazatel HDP na obyvatele, ale zmiňovány jsou i 

další. Přístup v těchto publikacích je zpravidla účelový a je zaměřen na evropskou 

kohezní politiku. V tomto smyslu je nejkomplexněji a nejpodrobněji prezentována 

oblast ukazatelů regionálních disparit ve vztahu ke kohezní politice v (Molle 2007). 

Problematika regionálních disparit v malých zemích je pojednána v publikaci 

(Felsenstein, Portnov 2005). 

V dalších částech tohoto výstupu jsou zmiňovány pouţité zdroje. Bylo velice obtíţné 

vzhledem k výše uvedenému prezentovat jednotlivé autory patřičnými citacemi 
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z jejich publikací. Proto pokud se odvoláváme na příslušný zdroj, pouţíváme volný 

výklad z tohoto zdroje. 
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3. POJETÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT 

3.1 Filozofická a systémová východiska disparit 

Co je disparita? Podle slovníku cizích slov jde o nerovnost či rozdílnost. O jakou 

nerovnost či rozdílnost jde? Zpravidla o nerovnost či rozdílnost v důsledku základní 

tendence vývoje společnosti, kterou je značný stupeň jeho variability, mající za 

následek nerovnoměrnost vývoje. Dochází tedy k nerovnoměrnému vývoji 

společenských objektů a jeho částí, coţ se projevuje v nerovnosti či rozdílnosti těchto 

částí a říkáme, ţe mezi těmito částmi vznikají disparity. 

Jiný přístup k disparitám zaujímá (Aydalot 1985), který říká, ţe disparita je odchylka 

od normy. Ale jakou normu zvolit? Autor zamítá normu identičnosti. Pokud zvolíme 

rovnost, musíme říci, podle jaké jednotky míry či podle jakého ukazatele rovnost 

posuzovat. Jakou implicitní referenci zvolit? A je vůbec rovnost cíl, který lze postavit 

proti celému společenství? O jakou rovnost se bude jednat? Nabízí se identita příjmů 

na obyvatele, rovnost příjmů na činného obyvatele, identita způsobu ţivota a mnoho 

jiných (Aydalot 1985). 

Podle (Merriam Webster's Collegiate Dictionary 1995) se pojem disparity vztahuje 

k rozdílům v pořadí, podmínkách nebo excelenci. Kdyţ je tento pojem aplikován na 

sociálně-ekonomické podmínky států, regionů či území, pojem disparity můţe být 

pouţit pro popis „odchylek v bohatství, sociálně ekonomických podmínkách a 

příleţitostech mezi jednotkami pozorování“ (Alasia 2002). 

Předmětem našeho zkoumání jsou sloţité společenské objekty, fungující v určitých 

sociálně-ekonomických podmínkách. Vývoj těchto objektů se odehrává v čase a 

prostoru a je nerovnoměrný.  

Kaţdý sloţitý objekt zkoumání nabízí unikátní syntézu ekonomických a sociálních 

procesů různých velikostí. Základním charakteristickým rysem kaţdého sloţitého 

společenského objektu je jeho relativní otevřenost. 

Jestliţe je tedy naším cílem komplexní prozkoumání problematiky disparit jako 

projevů sloţitých společenských objektů, musíme opustit aţ donedávna praktikované 

jednostranné přístupy a přijmout hypotézu, ţe problematika disparit je sloţitý 

problém, který zasluhuje, aby byl přijat multidimenziální přístup k jeho zkoumání. 

Takový přístup znamená především integrační pohled na vývoj společenských 

objektů. Je proto nutno namísto tradičních přístupů jediné převaţující dimenze – 

ekonomické dimenze – rozšířit zkoumání na další dimenze, tj. sociální, územní, 

politicko-správní, institucionální, krajinně-ekologické, civilizačně infrastrukturní, 

sociálně-prostorové apod. (Gajdoš 2006). K tomuto přístupu se ostatně, byť 

převáţně implicitně, přiklánějí téţ autoři (Molle 2007), (Nijkamp 2007), (Wishlade, 

Yuill 1997) a další. Multidimenzionálnost zkoumání problematiky regionální 

diferenciace se týká především identifikace jejích faktorů a determinantů a 

diagnostikování jejího obsahu a rozsahu. 

Multidimenzionálnost a celostní charakter poznání problematiky regionálních disparit 

představuje rovněţ přijetí multidisciplinárního způsobu zkoumání. V tomto smyslu 

bylo jiţ na začátku řešení úkolu zvoleno multidisciplinární sloţení řešitelského týmu se 

zastoupením specialistů z oblasti ekonomie, regionálního rozvoje, sociální 
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problematiky, územního rozvoje, veřejné ekonomiky, institucionálního rozvoje a 

podle potřeby rozšiřovaného o další odborníky. 

Výše uvedená systémová východiska (multidimenzionálnost, celostnost, 

multidisciplinarita) vyvolávají nezbytnost pouţití pluralitní metodologie zkoumání ve 

smyslu pouţití různých metod a technik výzkumu. Podle (Gajdoš 2006) půjde o 

smíšené metody a techniky výzkumu, kdy převáţně kvantitativní metody zkoumání 

seskupováním údajů z jednotlivých vědních oborů při klasifikaci a hledání souvislostí 

a komparací jednotlivých regionů či pouţitím vícerozměrných statistických analýz, 

budou doplněny kvalitativními metodami, jako jsou expertní metody, obsahové 

analýzy regionálního a lokálního tisku či sekundární analýzy vybraných výzkumů 

v oblasti regionální problematiky. Problémem tohoto přístupu bude souměřitelnost 

výsledků kvantitativních a kvalitativních metod, vysvětlení kauzálních souvislostí a 

obsahová interpretace mezi sociálními, ekonomickými a geografickými faktory 

v regionálním rozvoji. Autor v této souvislosti doporučuje „provést přehlednou 

ekonomicko-sociálně-prostorovou situaci daného území na bázi rozsáhlého 

multidimenzionálního empirického základu, zejména s důrazem na zpřehlednění 

meziregionálních disparit a nerovnováh, a identifikovat reálné a latentní rozvojové 

potenciály či bariéry rozvoje regionů“. V duchu výše uvedeného bude zapotřebí 

pouţít širší a věcnější soubor různých ukazatelů a jejich kombinací, coţ můţe v praxi 

narazit na jejich dostupnost. 

Jedním z metodologických východisek je, ţe kaţdý region by měl být vnímán podle 

jeho prostorového kontextu a hierarchických vazeb. Pochopení územních procesů 

vyţaduje, aby byla brána v úvahu měnící se geografie funkčních území, coţ nemusí 

vţdy nutně odpovídat politicky určeným regionům v daném státě anebo v rámci 

kohezní politiky EU. V tomto smyslu je nutno přijmout kombinaci evropského, 

národního, vnitroregionálního a přeshraničního měřítka analýzy regionálních disparit 

a tomu přizpůsobit volbu funkčních územních celků. 

Významným systémovým východiskem problematiky regionálních disparit je orientace 

budoucího vyuţití výsledků měření regionálních disparit v regionálním, příp. 

municipálním managementu. Tradiční přístup regionální a municipální politiky chápe 

regionální disparity převáţně jako negativní jev a je zaměřen na sniţování 

regionálních disparit. Dlouhodobě se ukazuje, ţe tento přístup má nejasné dopady a 

výsledky. Proto Viturka (2007) navrhuje přijmout přístup zaloţený na zvyšování tzv. 

regionální konkurenceschopnosti stimulující difuzi pozitivních efektů jako hlavní 

nástroj zmírňování regionálních disparit.1 To má za následek zcela jiné pojetí měření 

regionálních disparit. Autor navrhuje měřit kvalitu podnikatelského prostředí a tím 

přizpůsobit výběr ukazatelů (podrobněji viz Viturka 2007). V souvislosti s tím lze 

identifikovat „neodůvodněné“ rozdíly na bázi srovnání teoreticky příslušných a 

skutečných hodnot kvality podnikatelského prostředí. 

Autor chápe regionální konkurenceschopnost jako „výsledek společného úsilí o co 

nejproduktivnější vyuţívání vnitřních zdrojů rozvoje v interakci s vyuţíváním vnějších 

zdrojů a rozvojových příleţitostí cíleného na trvale udrţitelné zvyšování produkčního 

                                            

1 Uvedený přístup bude řešitelským týmem zohledněn v další etapě řešení tohoto výzkumného úkolu. 
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potenciálu regionů“. Podle něj je hlavním metodickým přístupem hodnocení kvality 

podnikatelského prostředí podle těchto skupin faktorů: 

 obchodní faktory 

 pracovní faktory 

 regionální a lokální faktory 

 infrastrukturální faktory 

 cenové faktory 

 environmentální faktory. 

Z výše uvedeného je zřejmé, ţe pojetí autora je do jisté míry multidimenzionální, 

znatelně však chybí sociální dimenze. 

3.2 Charakteristiky regionálních disparit v malých zemích 

Při zkoumání regionálních disparit zákonitě vznikají otázky: 

 bude podstata, charakter a intenzita působení regionálních disparit v malých 

zemích odlišná od velkých zemí? 

 mají specifika velké a malé země vliv na vznik, působení a zmírňování 

regionálních disparit? 

 liší se nástroje pro řešení disparit ve velkých a malých zemích? 

Problematikou regionálních disparit v malých zemích se zabývají (Felsenstein, 

Portnov 2005). Ti konstatují, ţe malá země „je těţko postiţitelný pojem. Objektivně 

můţe být velikost země měřena třemi rozdílnými, ačkoliv vzájemně závislými 

parametry – územím země, obyvatelstvem a ekonomikou“. 

Atributy malých zemí 

Jedním z podstatných aspektů pohledu na zemi je, ţe země je seskupení regionů a 

region je seskupení municipalit. Malá seskupení se podstatně odlišují od jejich větších 

protějšků řadou odlišných charakteristik – zejména větší schopností samoorganizace, 

silnější sociální soudrţností a menšími rozdíly v cílech a hodnotách mezi jednotlivými 

členy seskupení. 

Tyto charakteristiky lze do značné míry aplikovat na malé země jako jejich atributy, 

dokonce je moţno říci, ţe za jistých předpokladů pro ně mohou být typické.  

Malá země má proti velké některá významná omezení charakterizovaná na straně 

nabídky omezeností zdrojů, především omezeností nabídky práce a omezeností 

domácí nabídky hmotné i nehmotné produkce (výrobků a sluţeb). Tato omezení však 

mohou být kompenzována, např. dovozem pracovní síly, kdyţ země leţí v blízkosti 

zemí, které tuto pracovní sílu mohou nabídnout, důrazem na rozvíjení vysoce 

kvalifikované pracovní síly a tím moţností země orientovat se více na výroby s vyšší 

přidanou hodnotou či vyšší mírou otevřenosti trhu kompenzující omezenost domácí 

nabídky. 

Apriorní představu o vztahu mezi velikostí země a regionálními disparitami se dosud 

nepodařilo jednoznačně potvrdit. Tabulka 3.1 znázorňuje některé z hlavních 
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očekávaných výsledků tohoto vztahu. Řada autorů však zastává názor, ţe takový 

vztah neexistuje. 

 

Tabulka č. 3.1: Velikostně vztaţené atributy a jejich očekávané dopady na regionální 

disparity 

Velikostně vztaţený 
atribut 

Konvergence Divergence 

Omezené přírodní 
zdroje 

Rovnoměrnější regionální rozvoj díky absenci 
počáteční výhody ve vybavení regionálními 
zdroji. 

Specializace na terciální odvětví a 
sluţby vedoucí k větší koncentraci 
regionálního rozvoje. 

Malá proměnlivost 
klimatických podmínek 
a zemědělské 
produktivity 

Shodně jako výše. Aglomerační síly nenaráţejí na ţádné 
překáţky v „přírodní přitaţlivosti“ 
venkovských regionů. 

 

Vysoká hustota 
obyvatelstva 

Velká vzdálenost dojíţdění nahrazuje 
meziregionální migraci; neekonomičnost 
měřítka se rozprostírá přes většinu národního 
území. 

Silná neekonomičnost měřítka zejména 
v přelidněných jádrových regionech, 
vedoucí k růstu vedlejších efektů. 

 

Otevřenost vůči 
globální ekonomice 

Přímá reprezentace regionů na 

mezinárodních trzích; přímé zahraniční 
investice v regionálních ekonomikách; výhody 
jak jádrových tak hraničních regionů pro 
mezinárodní obchod. 

Menší nezávislost při stanovení 

sociálních a regionálních priorit; 
vyhlášená koncentrace rozvoje na 
několik „globálních měst“ a okolo 
hlavních dopravních center. 

Centralizovaná 
struktura vlády 

Méně omezení na implementaci regionálních 
rozvojových politik a programů. 

Silnější jednotná vláda; méně 
regionálního rozpočtování. 

Krátké vzdálenosti Vysoká úroveň sociální koheze a rozvoje; 
nízké dopravní náklady na místní dodavatele 
a poskytovatele sluţeb; moţnost denních 
meziregionálních změn; větší faktor mobility; 
více rozvojových vedlejších účinků. 

Funkční dominance („stínový efekt“) 
hlavních center obyvatelstva (tj. 
prostřednictvím pracovních míst a 
poskytování sluţeb) přes většinu 
národního území. 

Malý počet regionů Menší meziregionální proměnlivost 
rozvojových podílů. 

 

 

Malá velikost regionů Menší meziregionální proměnlivost (menší 
agregáty). 

Omezená ekonomie aglomerace; malé 
regionální trhy; větší závislost na 
exportech; zranitelnost exogenními 
šoky (např. hyperinflace, ekonomické 
zpomalení), zvláště v periferních 
regionech. 

Zdroj: D. Felsenstein, B. A. Portnov: Regional Disparities in Small Countries, Springer 2005 

Atributy regionálních disparit a jejich vlivy, odvozené od velikosti země (např. vliv 

měřítka země na regionální konvergenci nebo divergenci) jsou sice prezentovány, ale 

dosud šlo jen o hypotézy, které se prakticky, ale ani modelově, nepodařilo potvrdit. 

Tyto lze dle D. Felsensteina a B. A. Portnova (2005) charakterizovat jako prostorové 

a neprostorové. 
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Prostorové vlivy: 

 všeobecně kratší vzdálenosti mající za následek více vedlejších důsledků a 

regionální konvergenci, 

 malý počet regionů v malé zemi podporuje regionální konvergenci, 

 malé vzdálenosti mezi regionálními centry, 

 dominantní metropolitní centrum, které omezuje významnější vnitroregionální 

účinky, 

 růst dominance metropolitního centra, malá vzdálenost mezi centrem a 

venkovskými regiony nemotivuje k vykonání potřebných změn v těchto 

regionech, 

 malá velikost regionů znamená menší pravděpodobnost extrémních hodnot 

v rámci regionu a tudíţ i menší vnitroregionální proměnlivost, 

 zákon malých čísel implikuje menší extrémní hodnoty a tím více meziregionální 

rovnosti, 

 malé země mají obvykle větší sociální kohezi, 

 určité faktory výroby jsou mobilnější vzhledem ke kratším vzdálenostem, 

 velikost malé země přináší větší nespojitosti generované národními hranicemi 

s omezujícím účinkem na faktor mobility. 

Kde jsou kratší vzdálenosti, tam můţeme očekávat, ţe nalezneme větší homogenizaci 

stylů a kultur, více otevřenosti ke změně, větší národní solidaritu a větší soustředění 

ve stanovení národních priorit a prováděcí politiky. Všechny tyto faktory by měly 

pracovat ve prospěch regionální konvergence (Felsenstein, Portnov 2005). 

Neprostorové vlivy: 

Neprostorové faktory, resp. vlivy, u nichţ lze očekávat, ţe budou podporovat 

regionální divergence, mohou být: 

 malá rozloha země, 

 otevřenost ekonomiky malé země, 

 závislost na externích ekonomických silách (zdroje nabídky apod.), coţ obecně 

vede k menší nezávislosti při stanovování sociálních a regionálních priorit, 

 centralizovaná struktura vlády charakteristická pro malé země, 

 kapitál, práce, zboţí a technologie v různém stupni mobility; tato mobilita 

zprostředkovává efekt rozlohy země jako velikostní faktor, 

 úroveň obchodovatelnosti určitého zboţí, zejména sluţeb, je často ve vztahu 

k velikosti populace, 

 různé vrstvy obyvatelstva mají rozdílné sklony ke změně nebo migraci 

(mobilita práce), 

 niţší transakční náklady hrají významnou roli při určování faktoru mobility a 

určování geografické periferality regionů. 
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Rysy regionálních disparit v malé zemi lze podle (Felsenstein, Portnov 2005) 

charakterizovat takto: 

1. Malá země má obvykle menší počet regionů neţ velká a více lidnatá země. 

 Ačkoliv kraje či provincie malé země mohou být dále rozděleny do okresů a 

 obvodů, celkový počet takových administrativních jednotek v malé zemi je 

 přirozeně menší neţ celkový počet administrativních jednotek srovnatelné 

 velikosti ve velké zemi. 

2. Malé země, mají rozličné velikosti obyvatelstva regionů. 

 Ačkoliv velká země můţe také mít regiony s rozdílnými velikostmi obyvatelstva, 

 taková proměnlivost je zvláště charakteristická pro malou zemi, která můţe 

 být vysoce monocentrická s jasně zdůrazněným městským jádrem. Díky 

 geografické koncentraci svého obyvatelstva, velikost obyvatelstva jádrového 

 regionu v malé zemi můţe vysoce převyšovat obyvatelstvo svých řídce 

 obydlených periferních regionů. 

3. Regiony v malé zemi mohou být subjektem rychlé změny. 

 Např. ekonomický růst se můţe šířit rychle napříč sousedními regiony v malé 

 zemi, odráţeje „vedlejší efekty růstu“. Naopak ve velké a polycentrické zemi 

 regionální růst můţe být více lokalizován, s menší dynamikou. 

Na závěr se pokusme odpovědět na tři otázky vznesené v úvodu této části. 

Co je velká a malá země? 

Z výše uvedeného lze vyvodit, ţe ve vztahu k regionálním disparitám (regionálním 

nerovnostem) se malá země liší od velké země ve třech základních rysech: 

1. Malé země obvykle mají relativně malý počet regionálních částí. 

2. Regionální části malé země se značně mění ve velikosti obyvatelstva. 

3. Regiony malé země mohou rychle měnit své pořadové pozice v širší hierarchii 

země změnou svých atributů (zejména obyvatelstva a důchodů). Ve velké zemi 

takové změny v pořadí jsou obvykle méně vyjádřeny a působí pomaleji. 

Mají specifika velké a malé země vliv na vznik, působení a řešení (eliminaci 
či zmírňování) regionálních disparit? 

Pokud jsme očekávali, ţe malé země mají menší regionální disparity, pak musíme 

opovědět, ţe nikoliv. Existuje řada konkurujících si sil ve fungování malých zemí, jako 

je sociální koheze, disponibilita přírodních zdrojů, sloţení obyvatelstva, otevřenost 

trhu atd. Kombinace a intenzita působení těchto sil můţe vést k oběma směrům: 

směrem k regionální divergenci, i směrem k regionální konvergenci. 

Jaké nástroje se pro řešení disparit nabízejí; jsou jiné ve velkých a 
v malých zemích? 

Zkoumání systémového vymezení, dekompozice a uplatnitelnost nástrojů identifikace 

a hodnocení regionálních disparit nebylo předmětem této studie. Souběţně 

probíhající výzkumy v rámci tohoto výzkumného úkolu však vedou k jednoznačnému 

závěru, ţe v systémovém vymezení, dekompozici a uplatnitelnosti nástrojů 
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identifikace a hodnocení regionálních disparit nelze nalézt racionální rozdíly mezi 

malými a velkými zeměmi. Jiţ také proto, ţe by ani nebylo moţné zkoumat, jestli 

nějaké disparitní rozdíly mezi nimi jsou. 

Na úplný závěr, ještě jedna dodatečná otázka: Má tedy vůbec smysl se odlišnostmi 
regionálních disparit v malých a velkých zemích zabývat? 

Ani na tuto otázku není odpověď jednoznačná. 

Z poznatků, které byly řadou autorů, ale i v této studii, prezentovány vyplývá, ţe 

v systémové identifikační a metodické rovině neexistují (a ani by neměly existovat) 

rozdíly mezi regionálními disparitami malých a velkých zemí. 

V rovině charakteru působení regionálních disparit a moţností jejich zmírňování však 

je za jistých podmínek racionální se rozdílností disparit v malých zemích zabývat. 

Týká se to zaostávajících a méně vyvinutých zemí (společensky, ekonomicky), 

s nízkým stupněm demokracie a decentralizace země.  

S úrovní rozvoje malé země se regionální disparity v rostoucí míře stávají podobné 

disparitám ve velkých zemích. Neexistuje ţádný apriorní důvod očekávání, ţe malé 

vyvinuté země budou nevyrovnanější ani více vyrovnané neţ velké země. 

Tak také k posuzování velikostního měřítka země přistupuje při posuzování disparit i 

Evropská unie. Jinými slovy, země, které jsou způsobilé pro přistoupení do Evropské 

unie, musí splňovat kritéria, která prokazují, ţe země není zaostalá a je schopná 

fungování na demokratických principech, na kterých je Unie zaloţena. K regionům 

zaostávajícím (ne zaostalým), vykazujícím vyšší hodnoty hodnocených regionálních 

disparit neţ je průměr Unie, je při pomoci zmenšovat jejich disparity proto 

přistupováno podle kritérií jednotlivých pro všechny členské státy Evropské unie bez 

ohledu na jejich velikost. 

3.3 Definice a pojetí regionální disparity 

Definic pojmu disparita a regionální disparita existuje v teoretické literatuře, ale i 

v encyklopediích a slovnících cizích slov celá řada. V další části uvádíme některé 

definice podle různých teoretických zdrojů. 

Disparita dle encyklopedie Wikipedia: 

„Disparita se týká regionálních a ekonomických rozdílů mezi kraji, provinciemi, státy 

nebo kontinenty“. 

Regionální disparity dle K. Vorauer, shrnující definice z několika zdrojů (Vorauer 
2007):2 

„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“. 

                                            

2 Handwörterbuch, 1995, str. 1985; Leser, 1993, str. 114. 
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„Regionální disparity se projevují v různých podmínkách ţivota, jakoţ i v nerovných 

hospodářských rozvojových moţnostech. Protiklad město-venkov můţe být také 

chápán jako forma prostorové disparity“. 

Regionální disparity dle ILO: 

Regionální disparity – „rozdíly mezi ekonomickým výkonem a blahobytem mezi 

zeměmi nebo regiony“. 

V publikaci (Hančlová, Tvrdý 2004) je pouţita tato definice regionální disparity: 

Regionální disparity jsou vzdálenosti mezi regiony v abstraktním metrickém prostoru. 

Tento prostor můţe popisovat buď jeden vybraný deskriptor regionu, nebo celá 

mnoţina těchto deskriptorů, a to jak staticky, tak i dynamicky. 

Další definici lze nalézt v publikaci (OECD 2002): 

Regionální (prostorové) disparity vyjadřují míru odlišnosti projevu intenzity 

zkoumaného ekonomického jevu pozorovaného v rámci regionů dané země. 

Mírná modifikace této definice je uvedena v (OECD 2003): 

Územní disparita indikuje míru, do které se intenzita určitého ekonomického jevu 

odlišuje mezi regiony v rámci dané země. 

Poslední dvě definice mají významná omezení v tom, ţe se omezují pouze na 

ekonomické jevy a koncentrují na regionální disparity pouze uvnitř zemí a nikoliv 

mezi zeměmi. 

Pro potřeby výzkumu regionálních disparit v územním rozvoji ČR jsme definovali 

disparity a regionální disparity takto: 

Disparita je rozdílnost, resp. nerovnost znaků, jevů či, procesů, jejichţ identifikace a 
srovnávání má nějaký racionální smysl (poznávací, psychologický, sociální, 

ekonomický, politický). 

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. 

Tato definice je natolik univerzální a neutrální, ţe nenaznačuje, zdali cílem nějaké 
politiky je zmenšení či zmírnění disparit. 

Významným příspěvkem k účelovému pojetí regionálních disparit je přístup Molleho 
(2007). Ten uvádí, ţe základní klíčovou otázkou, z níţ vycházejí politiky Evropské 
unie, je otázka koheze (soudrţnosti) a nedostatek koheze je měřen velikostí disparit. 

Vývoj koheze v čase a tím i odpověď na základní otázku politiky: zlepšila se koheze 
nebo zhoršila? je obvykle poměřován vývojem disparit v ţivotní úrovni v členských 
zemích, sociálních skupinách a regionech. Jde o to získat odpověď na dvě otázky: 

 jaký druh regionů je na tom špatně ve srovnání s průměrem EU nebo vykazuje 
špatné chování z hlediska konvergence a kde je proto nutný politický zásah? 

 směřuje systém ke konvergenci a lze proto politiku zaměřit na podporu 
přirozených tendencí nebo systém směřuje k divergenci a politici tak 

podstupují velice namáhavý boj? 
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Podle Molleho se koheze objevuje v případě, ţe disparity ve výši sociální a 

ekonomické úrovně mezi jednotlivými regiony a sociálními skupinami jsou politicky a 
sociálně přijatelné. Koheze se zlepšuje při sníţení disparit. Tomu se obecně říká 
konvergence. Opak nastává tehdy, kdyţ disparity narůstají. Tomu se říká divergence. 

V této fázi výzkumu zatím nebudeme akceptovat výše uvedené účelové pojetí 
regionálních disparit a budeme pracovat s pojmem regionální disparita v mezích 

neutrální obecné charakteristiky disparity s tím, ţe předmětný jev můţe být zkoumán 
v různých prostorových úrovních (ohraničeních regionu). 

Z různých moţností těchto prostorových úrovní budou jako výchozí měřítka 

identifikace disparit pouţívána tato: 

 pro srovnávání na úrovni EU: ČR (NUTS 1) a regiony soudrţnosti (NUTS 2) 

 pro srovnávání na úrovni ČR: kraje (NUTS 3), okresy (NUTS 4) a ad hoc 
stanovené územní celky (např. problémové regiony). 

Pokud bychom chápali disparitu jako neopodstatněnou rozdílnost, pak bychom museli 

tuto opodstatněnost či neopodstatněnost blíţe definovat, coţ samotné činí veliké 
obtíţe, neboť to a priori předpokládá následnou ovlivnitelnost vývoje disparity 

směrem ke konvergenci. V dostupné literatuře problém opodstatněnosti či 
neopodstatněnosti rozdílnosti není zmiňován. Vycházíme z toho, ţe rozdílnosti či 
nerovnosti, v našem případě mezi regiony, existují a vyplývají z různých příčin (viz 

dále). Některé z nich nebude nikdy moţné či účelné zmírňovat a na druhé straně 
budou existovat rozdílnosti či nerovnosti neţádoucí, které by měly být ovlivňovány 
směrem k jejich zmírnění. 

Významným příspěvkem k pojetí regionálních disparit je publikace (Regionální 
disparity a koheze 2007). Zde jsou prezentovány čtyři analytické pohledy na 
regionální disparity. 

Prvním pohledem je zaměření analýz na regionální dynamiku. Je zaloţeno na 
myšlence, ţe vlastní chápání současné regionální charakteristiky a výhledu růstu 
vyţaduje znalost dosavadní rozvojové cesty (path dependency). 

Druhým pohledem je regionální hypotéza, ţe kaţdý region nabízí unikátní syntézu 
sociálních a ekonomických procesů různých velikostí. Region pak můţe být „filtrem“, 
přes který lze pozorovat účinky těchto komplexních procesů a současně 

vyhodnocovat dopad politických opatření podniknutých pro jejich ovlivnění. Kaţdý 
region by měl být tudíţ vnímán podle jeho prostorového kontextu a hierarchických 

vazeb (např. evropská, národní, meziregionální nebo přeshraniční úroveň). 

Třetím pohledem je integrační pohled na rozvoj, kdy je ekonomický rozvoj pouze 
jedním aspektem v širším kontextu zlepšující se ţivotní úrovně a udrţitelného 

rozvoje. To znamená, ţe existují další procesy, např. v demografické, sociální, 
vzdělávací oblasti či v ţivotním prostředí, které mají význam pro regionální rozvoj a 
územní kohezi. Tento pohled je ostatně v souladu s našimi systémovými východisky 

uvedenými dříve. 

Čtvrtým pohledem je důraz na funkční území Evropské unie, jako jsou území 
pouţívaná pro analýzy trhu práce anebo zabezpečení území sluţbami. Tato území 

mají přímý význam pro evropské obyvatelstvo a obchod, protoţe tvoří kaţdodenní 
souvislosti jejich činnosti a určuje jejich potenciál pro pravidelnou součinnost. 
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V citované publikaci se tvrdí, ţe současné trendy zdůrazňující konvergenci mezi 

jednotlivými zeměmi se neprojevují na vnitrostátní úrovni, kde naopak jsou 
zdůrazněny rozdíly mezi regiony. Nárůst ekonomických disparit mezi regiony patřícími 
do jedné země je důsledkem polarizačního procesu, tedy důsledkem dobrých 

hospodářských výsledků určitých regionů (hlavních měst a metropolí) neţ 
nevýrazného chování zaostávajících regionů. Tyto polarizační procesy se týkají nejen 

akumulace blahobytu a výrobních prostředků, nýbrţ také koncentrace zaměstnanosti 
ve specifických regionech. Jak zdůrazňují autoři, nárůst vnitrostátních regionálních 
disparit lze povaţovat za celoevropský proces. 

3.4 Informační hodnota regionální disparity 

Jsou dva základní důvody, proč chceme identifikovat relevantní znaky subjektů, jako 
nositelů jistých vlastností a podrobit je 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, které jsou 

předmětem našeho zájmu, v rámci vymezené (stanovené) mnoţiny – států, zemí, 
regionů, obcí, podniků apod., zaostávají, a jaký to má vliv na jejich změny, zejména 
systémové, a v rámci nich především na změnu struktury a chování. Jde dosud o 

natolik dominantní přístup, ţe se často zjišťování těchto „negativních“ znaků 
označuje jako „disparitní přístup“. 

Druhým, 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 

vyuţití jejich komparativních výhod. Tedy schopnosti plnit jistou pozitivní roli (obecně 
ve vymezené mnoţině subjektů, specificky pak ve společenství zemí, regionů, obcí 
apod.). 

Dominantní pro volbu přístupu k identifikaci a hodnocení disparit je, do jaké míry 
přinášejí uţivateli informací nové poznání a v jakém směru (smyslu) můţe toto 
poznání být vyuţito, tedy jaká je jejich informační hodnota. 

Zjištěné a vyhodnocené disparity mohou mít pro příjemce (uţivatele) informace 
hodnotu: 

 poznávací – informují uţivatele o širším kontextu relevantních znaků 

zkoumaných subjektů, zvyšují stav poznání příjemce informací bez konkrétních 
poţadavků na způsob jejich dalšího přímého vyuţití. Ve společenské praxi 

můţe jít o srovnávání zemí a jejich seskupení, či rozdílností ve vývoji různých 
částí světa, bez ambicí do tohoto vývoje přímo zasahovat apod. 

 Zvýšení stavu poznání je nejčastějším důvodem, proč jsou nejrůznější disparity 

 analyzovány a vyhodnocovány. 

 motivační – změny relevantních znaků zkoumaných subjektů vytvářejí soubor 

pohnutek podněcující příjemce informací k určité činnosti; motivují jej ke 
způsobu jednání, zpravidla v delším časovém horizontu. 

 Jedním z častých zadání hodnocení územních disparit s cílem působit 

 motivačně je např. vyhledávání území vhodných pro různé typy investování – 
 motivující investory k umístění svých investic do konkrétního území. 
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 operativní – změny relevantních znaků zkoumaných subjektů vedoucí 

k okamţitému jednání, k reakci na vzniklou, resp. měnící se situaci. 

 Např. reakce na opakující se záplavy v určitých částech vymezeného území. 

 rozhodovací – změny relevantních znaků zkoumaných subjektů, jejichţ 
vyhodnocení vede příjemce k přijetí rozhodnutí. 

 Poskytnout informace pro rozhodování je druhým nejčastějším důvodem, proč 
 jsou územní disparity analyzovány a vyhodnocovány. Zpravidla jde o 
 východiska pro tvorbu regionálních strategií a programů, můţe také jít 

 např. o identifikaci regionů pro stanovení soustředěné pomoci státu 
 problémovým regionům. 

Je však třeba mít na zřeteli, ţe hranice mezi způsoby vyuţití poznaných disparit 

zkoumaných subjektů je neostrá, ţe způsoby uţití získaných poznatků se mohou 
překrývat. Rozdílná informační hodnota vyhodnocených disparit není reprezentována 
zcela rozdílnými indikátory. Zpravidla jde o kontext vyhodnocení – věcný, časový, 

velikostní, míry rizika apod. 

Podobný přístup k vyuţití poznatků z oblasti regionálních disparit přináší Higgins 

(1997), kdyţ vysvětluje, co znamená „aplikovat“ teorie regionálního rozvoje na vládní 
politiky a programy. Říká, ţe „aplikace“ teorie můţe být provedena přinejmenším ve 
čtyřech rozdílných formách. 

Za prvé, teorie můţe být pouţita k vysvětlení, co se stalo v minulosti. 

Za druhé, můţe být pouţita k interpretaci a vysvětlení, co se děje nyní.  

Za třetí, je-li teorie dostatečně korektní, můţe být pouţita k predikci, co se stane 

v budoucnu. 

Ţádná z těchto forem aplikace nemá za následek ţádný stupeň řídícího  zásahu. 
Avšak v některých druzích teorie se připouští, ţe prostřednictvím její „aplikace“ při 

analýze budoucí výkonnosti nějakého sytému můţe být tato výkonnost zlepšena. 

Teorie regionálního rozvoje počítá s aplikací všemi čtyřmi formami. Je 
nepravděpodobné, ţe druhá forma aplikace by byla moţná bez první a třetí forma 

byla moţná bez prvních dvou. Čtvrtá forma aplikace potom vyţaduje všechny tři 
zbývající.  

Kdyţ ekonomové hovoří o aplikaci teorie regionálního rozvoje, mají obvykle na mysli 

navrhování strategií, přípravu a realizaci programů a formulaci politik. To je právě 
čtvrtá forma aplikace, která je předpokládána jako výsledek řešení tohoto 

výzkumného úkolu. Aby však bylo moţno vyhodnotit regionální disparity v teoriích 
regionálního rozvoje, bude je zapotřebí zkoumat se zahrnutím všech čtyř forem 
aplikace. To je předmětem následující kapitoly, která se zabývá zkoumáním různých 

aspektů regionálních disparit v teoriích regionálního rozvoje. 
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4. REGIONÁLNÍ DISPARITY V TEORIÍCH REGIONÁLNÍHO 

ROZVOJE 

4.1 Východiska 

Mnoţství teorií regionálního rozvoje se neustále zvětšuje. Jednotlivé teorie se liší 
nejen samotným pojetím rozvoje, ale také vymezením hlavních aktérů a mechanismů 
regionálního rozvoje a v neposlední řadě doporučeními pro tvorbu regionálních 

politik. Nutno přitom podtrhnout, ţe dosud neexistuje všeobecně akceptované 
paradigma regionálního rozvoje. 

Regionální disparity jsou přitom dosti frekventovaným předmětem teorií regionálního 

rozvoje. Podobně jako teorie regionálního rozvoje samotné se však navzájem odlišují 
také přístupy k regionálním disparitám. Pro potřeby našeho výzkumu je vhodné 
rozdělení těchto teorií na základě toho, jaký význam přisuzují konvergenčním, 
resp. rovnovážným a jaký divergenčním, resp. nerovnovážným tendencím 
v rámci prostorového vývoje. Takováto pragmaticky jednoduchá dichotomická 

klasifikace napomáhá metodickému uchopení celé řady problémů spjatých 
s regionálními disparitami. 

Celou problematiku regionálních disparit v rámci prostorového vývoje zásadně 

ztěţuje skutečnost, ţe zatímco řada teoretických přístupů i empirických výzkumů 
prokazuje tendenci regionálních systémů ke konvergenci, jiné teorie, ale také 
výzkumy zase ukazují na divergenční trendy mezi regiony (viz také Blaţek, 2006). 

Kromě toho je pozorování regionálních vývojových tendencí závislé na celé řadě 
faktorů jako: 

 Existence rozdílných definicí konvergence a divergence. V této 

souvislosti stojí za povšimnutí tzv. new economic geography se svými 
rozdílnými přístupy k problematice konvergence mezi regiony. Za první typ 

konvergence je povaţována situace, kdy zaostalejší regiony rostou rychleji neţ 
regiony vyspělejší (tzv. absolutní beta-konvergence). Druhým typem 
konvergence pak je situace, kdy dochází k poklesu variability (např. v úrovni 

HDP) mezi regiony (tzv. delta - konvergence). Nesmíme však opomenout ani 
tzv. podmíněnou beta-konvergenci, která vychází z toho, ţe kaţdý region a 
stát má jiný stav rovnováhy, ke kterému směřuje, a to v závislosti na rozdílech 

v technologiích a v behaviorálních charakteristikách. Vzhledem k větší 
podobnosti sociálních, institucionálních, strukturálních a technologických 
parametrů v rámci jednotlivých zemí neţ na mezinárodní úrovni se tendence 

ke konvergenci prosazuje více na meziregionální neţ na mezinárodní úrovni. 
Je však otázkou, zda hlavní příčinou podmíněné beta-konvergence mezi 
regiony není především integrující fiskální politika státu (Barro, Sala i Martin, 

1995, Sala i Martin, 1996 či Blaţek, Uhlíř, 2002). 

 Míra, v jaké je odlišná anebo podobná sociálně-ekonomická úroveň mezi 

srovnávanými teritorii. Například míra hospodářského růstu u zemí chudých 
bude mít s ohledem na jejich nízkou hospodářskou úroveň jinou vypovídací 
schopnost, neţli tomu bude u zemí vyspělých. 

 Míra spolehlivosti a porovnatelnosti použitých dat. Charakter pouţitých 
ukazatelů je neméně důleţitý. Rozlišovat nutno mezi ukazateli agregátními a 
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dílčími. Zatímco například u agregátního ukazatele ţivotní úrovně obyvatelstva 

nemusí být rozdíly mezi regiony výrazné, mohou být rozdíly ve vybavení 
domácností počítači s připojením na internet velmi významné. Nelze 
opomenout ani hledisko absolutizace či relativizace sledování regionálních 

disparit. Při sledování absolutních údajů mohou být zjištěny extrémní 
nerovnosti mezi regiony (např. počet nezaměstnaných osob), které mohou být 

zásadním způsobem zmírněny, vztáhneme-li je např. k počtu obyvatel (viz 
také Sloboda, 2006). 

 Územně-řádová úroveň, na které je příslušná analýza prováděna. 

S klesající územně-řádovou úrovní totiţ má prostorová diferenciace obecnou 
tendenci k nárůstu. 

 Výběr oblastí a konkrétních indikátorů, sledujících vývoj regionálních 
rozdílů. Různé indikátory mají diferencovanou reprezentativnost, pokud jde o 
zachycení regionálních vývojových tendencí (viz např. Nijkamp, 2007). Výběr 

těchto ukazatelů můţe být také závislý na tom, s jakou senzitivitou je ve 
společnosti daný indikátor vnímán (výši průměrné mzdy bude obyvatelstvo 

věnovat vyšší pozornost neţli např. počtu inovací na obyvatele). 

 Charakter období, ve kterém je analýza realizována a délka období, po 
které je analýza prováděna. Pro kaţdé období je totiţ charakteristické jisté 

vývojové paradigma, které směřuje k upřednostnění určitých indikátorů. 
V současnosti je např. vysoká pozornost věnována ukazatelům inovačního 

charakteru. Délka období je zase důleţitá ve smyslu především 
konvergenčních vývojových tendencí regionálních systémů. 

 Čas sehrává v analýzách důleţitou roli také ve vazbě na postupné sniţování 

míry nerovnoměrnosti sledovaného jevu. Blaţek s Uhlířem (2002) tvrdí, ţe u 
nových jevů má jejich prvotní šíření zpravidla výrazně nerovnoměrný 

(selektivní) charakter, zatímco později, díky difúznímu procesu, dochází ke 
sniţování původně vysoké míry nerovnoměrnosti. Příkladem můţe být 
vybavenost domácností televizory, kdy mezi sociálními skupinami i mezi 

regiony existují relativně malé rozdíly, oproti míře připojení domácností na 
internet či vybavenosti domácností osobními počítači, kdy jsou naopak rozdíly 
v současné době podstatně vyšší. 

 Existují velmi výrazné rozdíly ve sférách, které jsou pouze obtížně 
kvantifikovatelné, a přesto mají značný vliv na regionální rozvoj. Blaţek a 

Uhlíř (2002) upozorňují například na diference v oblasti společenské prestiţe, 
slávy, moci, resp. vlivu na chod společnosti. Tito autoři konstatují, ţe 
hodnocení vývoje rozdílů v těchto sférách bývá ve většině studií zcela 

opomíjeno, neboť se jedná o obtíţně měřitelné charakteristiky. 

I navzdory všem výše zmíněným problémům je konvergenčně – divergenční pojetí 
regionálního rozvoje pro svou jednoduchost nejvhodnější. Je přitom zřejmé, ţe 

základní atributy regionálních disparit jsou v rámci přístupů k regionálnímu rozvoji 
zachytitelné vedle kategorií prostorových také za pomoci časového pohledu. 
Tato časoprostorová charakterizace značně usnadňuje identifikaci a diferenciaci 

problematiky regionálních disparit právě ve vazbě na teorie regionálního rozvoje. 
Zatímco prostorový pohled zde vyjadřuje tendenci regionálního vývoje ke 
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konvergenci anebo divergenci, pohled časový se zabývá pojímáním těchto trendů 

z hlediska krátkodobého anebo dlouhodobého na straně jedné a z perspektivy doby 
trvání, resp. časové platnosti těchto teorií3 na straně druhé.  

4.2 Prostorový pohled na vývoj přístupů k regionálnímu rozvoji 

a k regionálním disparitám  

Teorie regionálního rozvoje a s nimi také příslušné přístupy k regionálním disparitám 

byly silně poznamenány sociálně-ekonomickými paradigmaty typickými pro příslušné 
období. V daných paradigmatech se odráţela zkušenost politiků a představitelů 
hlavních sociálních a ekonomických směrů, rozvojové teorie z předcházejících období, 

ale také kratší či delší dobu pociťované sociální a hospodářské potřeby.  

Jestliţe pouţijeme při diferenciaci přístupů k regionálnímu rozvoji a regionálním 
nerovnostem princip účelovosti, lze identifikovat čtyři hlavní vývojová 
paradigmata: liberální endogenně rozvojový přístup, dále exogenní keynesiánský a 
extrémně intervencionistický marxisticko-socialistický přístup a konečně také moderní 
neo-endogenní přístup. Dílčí teorie regionálního rozvoje jsou přitom uspokojivým 

způsobem zařaditelné pod tato paradigmata (viz také tabulka 1). 

Pod endogenním přístupem k regionálnímu rozvoji přitom rozumíme takový 

typ regionálního rozvoje, který se opírá o vyuţití vlastních hospodářských, sociálních 
a přírodních zdrojů regionu. Endogenní typ rozvoje se primárně spoléhá na vnitřní 
rozvojový potenciál regionu a snaţí se o plné vyuţití a produktivitu těchto 

intraregionálních zdrojů. Teprve potom je moţno vyuţít externí pomoc zejména ze 
strany státu, jakými jsou dotace, daňová zvýhodnění atd. 

Exogenní regionální rozvoj je zase takový typ regionálního rozvoje, který se 

primárně opírá o exogenní, vnější pomoc, jako např. státní dotace anebo subvence 
(více viz Malinovský, Sucháček, 2006). 

Výše zmíněná typologie se zcela pragmaticky zabývá také regionálně-politickými 

opatřeními a to proto, ţe regionální politika je odrazem potřeby řešení regionálních  

nerovností4. Nutno přitom podotknout, ţe zpracování teorií regionálního rozvoje 
formou tabulek je sice přehledné a usnadňuje komparaci těchto teorií, zároveň je 

ovšem třeba počítat s významnou dávkou zjednodušení při popisu těchto teorií. Toto 
zjednodušení směřuje k jasnému zachycení hlavních vývojových trendů ve sféře 
regionálního rozvoje a to právě ve vazbě na regionální disparity.  

 

 

 

 

                                            

3 Z tohoto pohledu jsou teorie regionálního rozvoje rozděleny na dočasné, resp. epizodické a na trvale 

platné. 

4 Tento přístup koneckonců koresponduje s celkovým spíše regionalistickým (a tedy prakticko-
politickým směrem orientovaným) neţli geografickým (neboli spíše deskriptivním) charakterem 
výzkumu. Projekt a přístupy v něm pouţité má tedy primárně ekonomický charakter, avšak 
prostřednictvím regionálního přístupu se vyhýbá často oprávněně kritizované ekonomistní redukci. 



 23 

 

 

 

 

Tabulka 4.1: Vývoj přístupů k regionálnímu rozvoji 

Obecné 

paradigma 

Prostorové 

tendence 

Dílčí teorie regionálního 

rozvoje 

Regionální politika 

Liberální 
/neintervencionistické/ 
endogenně 
rozvojové 

Prostorový vývoj 
tenduje 
k rovnováze, 
konvergenci a proto 
není nutno zasahovat 
do trţních procesů. 
Neintervencionistický 
přístup. 

Neoklasické jedno a 
dvousektorové modely růstu, nová 
teorie endogenního růstu, nová 
teorie růstu 

„dělníci za prací“, 
nástroje zvyšující 
mobilitu pracovních sil 

Keynesiánské 
/intervencionistické/ 
exogenně rozvojové  

Prostorový vývoj 
tenduje 
k nerovnováze, 
divergenci, a proto 
jsou zásahy do 
trţních procesů 

nutné.  

Teorie kumulativních příčin, teorie 
nerovnoměrného rozvoje, teorie 
pólů růstu, center růstu a 
růstových os, teorie exportní 
základny, jádro-periferie, teorie 
výrobních cyklů a ziskových cyklů, 

teorie prostorových děleb práce, 
teorie mezoekonomiky 

„práce za dělníky“, 
nástroje podporující 
příliv investic do 
problémových regionů 

marxisticko-
socialistické/ 
extrémně 
intervencionistické 

Vývoj tenduje 
k regionální 
nerovnováze, 
nutnost plánování a 
řízení prostorového 

vývoje.  

Prostorová dimenze marxiánsko-
socialistické doktríny, teorie krize, 
houpačková teorie 
nerovnoměrného rozvoje 

Centrální plánování a 
řízení prostorového 
vývoje ignorující 
regionálně-trţní signály. 
Aplikace v zemích 

střední a východní 
Evropy. 

moderní/ 
„transformovaný“ 
neoendogenní 
rozvoj/vytváření 
rámcových podmínek 
pro endogenní 
iniciativy/spíše 
neintervencionistický 
přístup 

Vývoj tenduje 
k regionální 
nerovnováze, nutno 
vyuţít regionální 
potenciál.  

Teorie učících se regionů, teorie 
výrobních okrsků, QWERTY teorie, 
teorie path dependency (závislosti 
na cestě) 

Podpora prostředí, ve 
kterém se bude dařit 
networkingu, malým a 
středním firmám, 
inovacím, učení se. 
Zvýšení kvality místních 
a regionálních institucí, 
koopkurence 
(konkurence a ko-
operace) 

Zdroj: vlastní 

4.2.1 Liberální endogenní paradigma regionálního rozvoje 

Tento směr regionálního rozvoje je z širšího hlediska zařaditelný pod liberální 

hospodářsko-politickou koncepci. Tato koncepce nachází odpovědi na všechny 
zásadní ekonomické otázky (co, jak a pro koho vyrábět) v nerušeném působení 
trţních sil. Jakékoliv státní zásahy jsou chápány jako něco nepatřičného a je 

zdůvodňováno, proč nemají vlády do chodu hospodářství zasahovat. Trţní systém 
umoţňuje podle této hospodářsko-politické koncepce díky cenovému mechanismu a 
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konkurenčnímu prostředí zajišťovat optimální alokaci zdrojů a současně umoţňuje 

nejlepší uspokojení spotřebitelských preferencí. Zastánci tohoto přístupu také 
zdůrazňují trţní orientaci společnosti a sledování individuálních zájmů, protoţe to 
přináší uţitek celému hospodářství. 

Státní zásahy jsou akceptovány pouze tehdy, jestliţe jsou ohroţeny samotné atributy 
trţního systému, kterými jsou zdravě fungující trţní prostředí a zdravě fungující 

peněţní oběh. Přívrţenci koncepce tvrdí, ţe nadměrné státní zásahy vedou k 
vládnímu selhání. Role státu by tak měla být zredukována jen na vnitřní a vnější 
zabezpečení, ochranu vlastnických práv a konečně ochranu rámcových podmínek 

zajišťujících správné fungování trhu (viz např. Kliková a Kotlán, 2003). 

Prvopočátky liberálního směru regionálního rozvoje spadají do dvacátých aţ třicátých 
let dvacátého století. Tento silně neintervencionistický přístup nacházel hlavní 

teoretickou oporu v neoklasické ekonomii. V zásadě se nejednalo o „pravou“ 
koncepci regionálního rozvoje, protoţe meziregionální disparity byly podle 
tohoto přístupu pouze dočasným jevem. 

Existenci regionálních disparit neoklasická teorie nepředpokládala, chronická 
nezaměstnanost byla vysvětlována nepřizpůsobením buď kapitálu, nebo pracovních 
sil trţním principům. Technologie a makroekonomické podmínky byly povaţovány za 

dané, a tudíţ bez vlivu na utváření nerovnováţného stavu a na hospodářský růst. 
Podobně i vliv faktorů, jakými jsou makroekonomické parametry či institucionální 
rámec ekonomiky, byl v úvahách neoklasické teorie opomíjen, přičemţ je třeba 

podotknout, ţe řada pozdějších a současných verzí neoklasické teorie se pokouší tyto 
nedostatky odstranit. 

Základní myšlenka teorií regionálního rozvoje inspirovaných neoklasickými a 
neoliberálními přístupy vychází z toho, ţe cenové rozdíly v rámci hospodářství 
představují signály pro investiční příleţitosti, resp. pro prostorový přesun výrobních 

faktorů. Hospodářské subjekty podle teorie reagují na tyto příleţitosti, resp. stavy 
nedostatku aţ do té doby, dokud se cenové rozdíly a stavy nedostatku opět 
nevyrovnají. Z dlouhodobé perspektivy by tak měly být regionální disparity 
eliminovány. 

Výše zmíněné mechanismy však budou fungovat jen tehdy, pokud přijmeme určité 
předpoklady (viz Maier, Tödtling, 1998): 

 Hospodářské subjekty se snaţí maximalizovat svůj uţitek. Pro podniky je  to 
shodné s maximalizací zisku. 

 Hospodářské subjekty jsou dokonale informovány o všech relevantních 
cenách. 

 Všechny ceny jsou pruţné. 

 Na všech trzích vládne atomistická konkurence. Proti sobě vţdy stojí 

dostatečná nabídka a poptávka a to tak, ţe nikdo nemůţe ovlivnit trţní 
cenu. 

 Speciálně pro prostorovou dimenzi je nutná dokonalá mobilita výrobních 

faktorů mezi regiony. Tak se stírají prostorové rozdíly v rámci regionu a je 
ignorována vzdálenost mezi jednotlivými regiony. 
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4.2.2 Regionální politika inspirovaná neoklasickými a neoliberálními 

přístupy 

Přestoţe byla neoklasická teorie prakticky neintervencionistická, byla zejména ve 
Velké Británii 20. a 30. let dvacátého století přijata opatření zaměřená na zvýšení 

mobility pracovních sil. Jednalo se tedy o intervenci nikoliv proti působení trţních sil, 
ale naopak s cílem posílit nedostatečně fungující trţní mechanismus ve sféře trhu 

práce. Tímto způsobem měly být stimulovány mechanismy směřující k vyrovnávání 
meziregionálních rozdílů. Tomuto konceptu, který někteří autoři označují jako 
„dělníci za prací“ (viz Prestwich a Taylor 1990), odpovídaly i aplikované nástroje 

regionální politiky. Jednalo se především o podporu dojíţdějícím, jednorázovou 
finanční pomoc při stěhování, pomoc při obstarání bytu v imigračním regionu s niţší 
mírou nezaměstnanosti, rekvalifikace na profesi ţádanou v imigračním regionu apod.  

Kritickým bodem takovéto regionální politiky je najít regiony s nedostatkem 
pracovních sil, kam se mohou nezaměstnaní z jiných oblastí přestěhovat. Navíc je 
třeba zdůraznit, ţe podpora emigrace z problémových regionů je zpravidla 

povaţována za velmi pasivní typ politiky, neboť se ani nepokouší řešit příčiny 
problémů, ale pouze se snaţí o zmírnění jejich následků (Blaţek a Uhlíř, 2002).  

4.2.3 Keynesiánské exogenní paradigma regionálního rozvoje 

Aţ do velké hospodářské krize v 30. letech dvacátého století převaţovala v 
teoretických koncepcích i národohospodářské praxi neoklasická doktrína. Krize, která 
podle neoklasických předpokladů neměla vůbec nastat, však otevřela prostor pro na 

dlouhou dobu určující paradigma hospodářské a regionální politiky, které se nazývá 
keynesiánství a které zdůrazňuje význam intervencí z veřejného sektoru. Na jeho 

úplném začátku stála práce J.M. Keynese Všeobecná teorie zaměstnanosti, úroku a 
peněz, v níţ ukázal vliv agregátní poptávky na trţní rovnováhu. Na tuto práci pak 
navázalo mnoho dalších autorů, kteří Keynesovy myšlenky dále rozvinuli. 

Zájem o řešení interregionálních sociálně-ekonomických disparit stoupl v 
Evropě výraznějším způsobem po II. světové válce. Tento zájem byl dán 
objektivními sociálními, hospodářskými a politickými potřebami a odrazil 
se i v převaze teorií regionální nerovnováhy (divergenční teorie) nad 
teoriemi regionální rovnováhy (konvergenční teorie). Začalo se ve větší míře 
volat po státních zásazích do ekonomiky. To bylo v souladu s intervencionisticky 

orientovanou keynesiánskou hospodářskou koncepcí, mezi jejíţ obecné cíle patří plná 
zaměstnanost, regulace agregátní poptávky, podpora hospodářského růstu či 
upřednostnění fiskálních nástrojů před monetárními. Na rozdíl od střednědobého aţ 

dlouhodobého pojetí liberální hospodářské politiky se keynesiánství orientuje na 
kratší časové úseky a připouští také růst inflace či vnější nerovnováhu. 

Aţ do padesátých let dvacátého století byla regionální politika (která v té době ještě 

nevystupovala jako samostatná politika) většiny evropských zemí motivována 
sociálními důvody. Existoval zájem na vytvoření kvalitnějších a spravedlivějších 
ţivotních podmínek pro obyvatelstvo po II. světové válce. Ta opatření 
hospodářských a sociálních politik, která měla teritoriální charakter, byla 
motivována nutností vyrovnávání prostorových sociálně-ekonomických 
nerovností. Na rozdíl od předchozího liberálního pojetí regionálního 
rozvoje začaly být nerovnosti mezi regiony vnímány jako reálný problém.  
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V zásadě lze hovořit o tomto období jako o době vzniku „skutečné“ regionální 

politiky. 

Od padesátých do začátku šedesátých let minulého století pak dochází k rozvoji 
koncepcí zaměřených převáţně na růst a rozvoj regionů a pozornost se přesunula od 

sociálních priorit k cílům ekonomickým. Nastal pravý rozkvět teorií zaměřených na 
hospodářský růst regionů stejně jako na redukci meziregionálních nerovností. 

Akcentována byla industrializace, která se měla rozšířit i do zaostalých regionů. 
Teprve sedmdesátá léta odhalila zranitelnost odvětvové monostruktury u mnoha 
zejména průmyslových oblastí a regionální rozvoj a vyrovnávání meziregionálních 

nerovností se postupně stávají doménou politiků. 

Zatímco neoklasické modely růstu zdůrazňovaly zejména význam výrobních faktorů 
na straně nabídky (růst kapitálu, přírůstek pracovních sil a technologické změny) a 

zanedbávají význam těchto faktorů na poptávkové straně, pro keynesiánské teorie 
regionálního růstu a rozvoje po druhé světové válce je typická právě mimoregionální 
poptávka po zboţí vyráběném v daném regionu. Keynesiánci jsou také 
podstatně méně optimističtější ohledně automatických tendencí 
ekonomiky k vyrovnávání prostorových rozdílů a naopak zdůrazňují, že je 
nutno do vývoje regionů aktivně intervenovat, aby se nezvyšovaly 
regionální disparity. 

Typickým příkladem keynesiánského přístupu k regionálnímu rozvoji je koncepce 
polarizace, kterou masověji rozšířil především Francois Perroux. Ten v mnoha svých 

studiích ukázal (např. Perroux, 1950), ţe hospodářský růst nevzniká rovnoměrně, ale 
má základ v tzv. motorické jednotce. Touto jednotkou je odvětví hospodářství, které 

vykazuje nadprůměrný růst a prostřednictvím meziodvětvových vazeb ovlivňuje 
odvětví ostatní. Takto můţe motorická jednotka pohánět rozvoj celého hospodářství. 
Impulsy z motorické jednotky mají původ především v realizaci externích a interních 

úspor a v inovacích. 

Perrouxova teorie vymezila zcela nové principy hospodářského růstu, avšak zůstala 
pouze u sektorového pojetí. O regionální dimenzi ji později obohatili zejména Gunnar 

Myrdal (1957) a Alfred Hirschman (1958). 

Myrdal svou teorii dává do částečného protikladu s neoklasickým přístupem, u 
kterého jakýkoliv odklon od rovnováhy vyvolává procesy, které odchýlené 

ekonomické veličiny vedou zpátky k jejich rovnováţné hodnotě. Myrdal připouští, ţe 
mohou existovat mechanismy, které působí konvergenčně, ale zároveň argumentuje, 
ţe existují souvislosti, které na původní odchylku od rovnováhy působí tím způsobem, 

ţe ji ještě zesílí. Impulsy pozitivního i negativního směru se v průběhu doby kumulují 
a vykrystalizují do stabilnějších rozvojových rozdílů. Zesílení či redukce rozvojových 
diferencí pak závisí na tom, zda existují konvergenční či divergenční efekty zpětné 

vazby. Meziregionální nerovnosti se tak začínají dostávat jako fenomén do 
širšího povědomí. 

V této souvislosti Myrdal, resp. Hirschman hovoří o rozšiřujících (spread), resp. 

prosakujících (trickling-down) efektech a stahujících (backwash), resp. polarizačních 
(polarisation) efektech. Pojmy rozšiřující a prosakující efekty zahrnují všechny 

mechanismy, které vedou k prostorovému rozšiřování rozvojových impulsů. Pozitivní 
efekt je přenášen do sousedních regionů a tím je prostorově rozšiřován (např. 
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prostřednictvím subdodavatelů z okolních regionů pro růstové odvětví). Stahující či 

polarizační efekty oproti tomu obsahují takové mechanismy, pomocí kterých se 
pozitivní rozvojový impuls projeví v ostatních regionech negativně (např. odchodem 
kvalifikovaných pracovních sil do regionu, ve kterém je přítomno „hnací“ odvětví). 

Vývojová trajektorie jednotlivých regionů pak je dána tím, zda převaţují efekty 
rozšiřující anebo stahující. Následně lze odvodit také tendence prostorového vývoje, a 

sice ve vazbě na jejich konvergenční, resp. divergenční charakter. 

Na klasické polarizační teorie navázaly některé další koncepce, jako póly 
růstu a rozvoje, které akcentovaly difúzi informací a rozvoj regionu 
pokládají za evoluční proces anebo modely centrum-periferie, které vedle 
ekonomických příčin prostorových nerovností zdůrazňují především 
společenské a politické aspekty problému. 

4.2.4 Regionální politika inspirovaná keynesiánstvím 

Toto období regionální politiky je moţno vymezit přibliţně od počátku 50. let do 
poloviny 70. let dvacátého století, přičemţ 60. léta se označují jako období „zlatého 

věku“ regionální politiky, neboť na regionální politiku byly v mnoha zemích věnovány 
značné prostředky. Například podíl regionálně-politických výdajů na HDP ve Velké 
Británii v 60. letech téměř dosáhl 1 % (Prestwitch a Taylor 1990). Regionální 

nerovnosti nebyly povaţovány za krátkodobou poruchu, ale za dlouhodobý jev. 
Základní filozofii přístupu k řešení regionálních problémů lze v tomto období 
vystihnout spojením „práce za dělníky“. Koncepce zdůrazňuje, ţe odpovědnost za 

řešení regionálních hospodářských problémů spočívá na státu, který se má snaţit o 
prostorově rovnoměrnější distribuci pracovních příleţitostí. 

Hlavními pouţívanými nástroji ve vztahu k subjektům soukromého sektoru byly 
především různé finanční podněty firmám expandujícím v zaostávajících regionech. 
Jednalo se o poskytování rozmanitých druhů dotací, dále výhodných úvěrů se 

sníţenými úrokovými sazbami, daňových úlev, zrychlených odpisů, výjimečně i dotací 
na dopravní náklady apod. Tímto způsobem mělo docházet k redukci rozdílů mezi 
regiony a lokalitami. 

V tomto období byla hojně pouţívána i restriktivní administrativní opatření, a to zákaz 
expanze firem v největších aglomeracích (například v Londýně či Paříţi), či dokonce 
aplikace zvláštního zdanění vstupů či produkce u soukromých firem s cílem omezit 

nadměrný růst v těchto regionech (například paříţský region). Důvodem pro tato 
restriktivní opatření byla snaha omezit další tlak na přetíţenou infrastrukturu velkých 
aglomerací (dopravní kongesce, problémy se zásobováním vodou apod.) včetně úsilí 

o omezení ekologických problémů. Věřilo se, ţe restriktivní opatření aplikovaná vůči 
velkým aglomeracím a metropolitním oblastem přispějí k ochotě firem rozvinout své 
aktivity v zaostávajících regionech, kde byly naopak firmám nabízeny četné výhody 

(viz Blaţek a Uhlíř, 2002). Velmi účinným nástrojem regionální politiky byla relokace 
státních podniků či institucí, například ústředních orgánů státní správy nebo 
výzkumných ústavů, do zaostávajících regionů (pouţíváno např. v Nizozemsku, 

Norsku, Francii nebo Velké Británii). 

Určitou modifikací relokačních opatření byla povinnost lokalizovat v případě rozšíření 

výroby ve státem vlastněných podnicích určitý podíl nově vytvořených pracovních 
míst v problémových regionech, coţ bylo aplikováno například v Itálii ve prospěch 
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zaostávajícího jihu. Typicky keynesiánský způsob řešení meziregionálních rozdílů v 

nezaměstnanosti představuje také poskytování příplatků ke mzdám, aby se 
podnikatelům v problémových regionech sníţily náklady na pracovní síly (Martin 
1985). 

Lze konstatovat, ţe zpočátku byla keynesiánská regionální politika zaměřena 
především na hospodářskou sféru. Později se dospělo k poznání, ţe problémy v 

zaostávajících regionech jsou komplexnějšího charakteru a pozornost se přesunula 
také na opatření v sociální či institucionální sféře. Nebyl přitom opuštěn princip směru 
regionální politiky „shora dolů“ a stále bylo akcentováno zejména sniţování 

nejvýznamnějších disparit mezi regiony. 

Jako vůbec nejdůleţitější prvek celého keynesiánského období však je nutno zmínit 
relativní soulad transformace systémových makrostruktur v jednotlivých zemích s 

převaţujícím paradigmatem regionální politiky.  I kdyţ totiţ Keynesiánci často 
namítali, ţe v celé řadě případů trţní mechanismus selhává a státní intervence do 
ekonomiky jsou nutné, uznávali, ţe koordinace aktivit prostřednictvím trhu je hlavním 

mechanismem chodu ekonomiky a ţe společnost dosud nenalezla systém, který by 
byl schopen trţní mechanismus nahradit. Nedošlo tak k deformaci prakticky 
všech základních složek života jako v paralelně existujícím režimu 
centrálního plánování ve střední a východní Evropě. 

Naopak země, které aplikovaly keynesiánské směry regionálního rozvoje, dokázaly 
eliminovat nejvýznamnější prostorové disparity a pro své regiony vytvořily přibliţně 

rovnoměrné vývojové podmínky s ohledem na systémové makrostruktury. Tímto 
způsobem bylo zaručeno, ţe se aktivity lokálních či regionálních aktérů mohly 

objektivněji odrazit ve vývoji jednotlivých regionů. 

4.2.5 Marxisticko-socialistické paradigma 

Kdyţ byla po druhé světové válce rozdělena politická mapa světa, vydala se jeho 

východní část směrem, pro který je charakteristická deformace prakticky všech sloţek 
ţivota. Tyto nepříznivé trendy se nemohly nedotknout oblasti regionálního rozvoje. 
Lze konstatovat, že hlavní vývojové paradigma regionálního rozvoje se 
Československu po druhé světové válce vyhnulo, resp. Československo se 
vyhnulo jemu. 

Z politického hlediska panoval v tehdejším Československu od roku 1948 aţ do roku 

1989 totalitní politický reţim, z ekonomického pohledu pak systém centrálního 
plánování. Tehdejší hospodářská koncepce povaţovala selhání trţního mechanismu 

při řešení sociálních a ekonomických problémů za absolutní. Trţní signály, které jsou 
tradičními determinantami hospodářských a regionálních politik, tak byly nahrazeny 
příkazovým systémem. Došlo k prakticky naprosté centralizaci všech politik, o kterých 

rozhodovala pouze vládnoucí strana a vláda. 

Stát začal být povaţován za univerzálního správce celé ekonomiky, kterou reguloval 
centrálními plány. Tyto centrální plány v konečném důsledku vyvolávaly efekt tzv. 

převráceného minimaxu, kdy podniky maximalizovaly vstupy a minimalizovaly 
výstupy - chovaly se tedy naprosto obráceně, neţ podniky trţní. Izolace poptávky od 
nabídky vedla nakonec aţ k extrémním nerovnováhám na trhu. Vedle celostátního 
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plánování navíc existovala izolace vnitřních trhů od světových, coţ celkovou 

hospodářskou, ale i jinou deformaci ještě prohloubilo. 

Vezmeme-li v úvahu skutečnost, že regionální diference budou existovat 
vždycky a jejich naprostá eliminace není možná a ani žádoucí, způsobila 
aplikace centrálního plánování nepřirozený charakter celého prostorového 
vývoje. Akcentována byla především prostorová konvergence, avšak 
s ohledem na četné mezery mezi plánováním, jeho implementací a reálným 
prostorovým vývojem se ji často nepodařilo naplnit. Regionální nerovnosti 
zdaleka nevymizely, pouze byly založeny spíše na administrativních a 
politických rozhodnutích, nežli na přirozených vývojových předpokladech 
jednotlivých regionů. 

Hierarchicky organizovaný systém národního, regionálního a místního plánování 

pokrýval sféru hospodářskou i systém osídlení. Role fyzického plánování pak 
spočívala v prostorové realizaci cílů definovaných v národohospodářských plánech. 
Zpočátku se národohospodářské plánování soustředilo především na masivní 

industrializaci a tak se pro regionální rozvoj staly klíčovými sektorové hospodářské 
politiky. Pozornost byla věnována zejména industrializaci Slovenska, ale také 
oblastem s převaţujícím těţkým průmyslem. 

Jiţ mnohokrát bylo oficiálně prohlášeno, ţe v důsledku dědictví centrálního plánování 
vstoupilo někdejší Československo do transformace po roce 1989 jako země s dosti 
malými regionálními nerovnostmi (viz např. Hampl, 2001 et al). Je pravdou, že 
všudypřítomné plánování a vyrovnávací principy byly neoddělitelnou 
součástí režimu před rokem 1989, nicméně musí být řečeno, že se ve 
skutečnosti praxe často lišila od oficiálně proklamovaných politik.  

Nerovnosti mezi regiony nebyly nijak extrémního charakteru, nicméně reálně 
existovaly. Příčiny existence těchto nerovností přitom měly jen málo společného 

s aktivitami či rozvojovými předpoklady jednotlivých lokalit a regionů. Tyto nerovnosti 
mohou být naopak chápány jako produkt nepruţnosti a byrokratičnosti rozhodování 
tehdejšího centrálního administrativně-politického aparátu. Prokop s Kovářem (1987) 

provedli porovnání všech důleţitých československých měst ve všech významných 
sociálně-ekonomických sloţkách jejich chodu a výsledky ukázaly, ţe i socialistická 
města se mohou od sebe aţ překvapivě intenzívně odlišovat. 

Po celospolečenských změnách v roce 1989 ovládlo naši ekonomiku liberální 
paradigma. Specifikum doby tkvělo ve skutečnosti, ţe toto paradigma bylo 
aplikováno v podmínkách deformovaných systémových makrostruktur. Na regionální 

rozvoj bylo v té době pohlíţeno jako na něco, co se neslučuje s principy volného trhu. 
Spontánní až chaotický prostorový vývoj v zemi, akcelerovaný ještě 
zrušením regionální samosprávy vyústil až do značného nárůstu 
meziregionálních rozdílů ve druhé polovině devadesátých let.  

4.2.6 Moderní paradigma – neo-endogenní regionální rozvoj 

Pro současné přístupy k regionálnímu rozvoji je charakteristická značná 
metodologická roztříštěnost, stejně jako rozdílné vymezení hlavních aktérů a 
mechanismů regionálního rozvoje a různorodá doporučení pro praktickou regionální 

politiku. Často se dokonce hovoří o eklektickém směřování regionálního rozvoje a 



 30 

eklektickém období regionální politiky (např. Blaţek, 1999). Jako by i přístupy k 

regionálnímu rozvoji kopírovaly současné modernistické, resp. postmodernistické 
celospolečenské tendence.  

Italští autoři jako S. Brusco (1982) či G. Becattini (1978) jsou hlavními autory teorie 

výrobních okrsků. Tato teorie se zaměřuje zejména na oblast tzv. třetí Itálie, která 
nepatří mezi tradiční průmyslové oblasti, ale přesto se stala ekonomicky úspěšnou. 

Základem úspěchu jsou přitom kvalitní sociálně-kulturní a institucionální struktury, 
stejně jako networking malých a středně velkých firem. 

Teorie flexibilní specializace, resp. flexibilní akumulace, jejímiţ autory jsou M. Piore a 

Ch. Sabel (1984) vidí příčiny meziregionálních rozdílů opět ve formálních a 
neformálních institucích a je zdůrazňován význam přítomnosti malých a středně 
velkých firem v dříve málo industrializovaných oblastech. 

Nový přístup k regionálnímu rozvoji nazvaný diskuse o lokalitách (Locality Debate) je 
zase odrazem hospodářsko-sociálních a politických procesů v osmdesátých letech, 
kdy byla Velká Británie zasaţena procesy globalizace a restrukturalizace (které navíc 

byly posíleny neoliberální politikou M. Thatcherové) a mezi britskými regiony se 
vytvořila ekonomicko-politická polarizace. Diskuse o lokalitách se snaţila objasnit 
příčiny odlišných reakcí zkoumaných území na globalizační a restrukturalizační 

procesy. 

Teorie učících se regionů pak představuje dosud nejmladší a stále ještě se vyvíjející 
směr regionálního rozvoje. Nejznámějšími autory jsou B.A. Lundvall (1992), R. 

Florida (1995) a A. Saxenian (1994). Tato teorie akcentuje zejména proces učení se 
a to jak učení praxí, tak také učení uţíváním, učení hledáním a učení spoluprací. 

Rozhodující pro rozvoj regionu je přitom schopnost jeho aktérů učit se a přijímat 
nové technologie a postupy, ale také získávat nové informace. 

Výše zmíněné přístupy k regionálnímu rozvoji se v jistém smyslu vymezují vůči 

předchozímu keynesiánskému paradigmatu regionálního rozvoje. Jejich institucionální 
a zejména neoliberální kořeny se projevují ve snaze o aktivizaci vnitřního potenciálu 
jednotlivých území. Do značné míry se opouštějí moţnosti čistě externího financování 

regionálního a místního rozvoje, preferována je finanční spoluúčast dotčeného území. 

Regionálním disparitám není věnována v moderních neo-endogenních 
regionálně-rozvojových koncepcích přílišná pozornost. Spíše než o 
vyrovnávání meziregionálních rozdílů se jedná o předcházení rozdílům 
extrémním.  

Regionálním disparitám je však přisouzen nový atribut, který lze nazvat 
motivačním. Všeobecně se přestává hovořit o regionálních nerovnostech 
jako takových a pozornost se spíše zaměřuje na úspěšné regiony a lokality, 
které mají sloužit jako příklad a zejména motivace pro jejich méně 
úspěšné konkurenty. Nejedná se ani tak o přímé kopírování úspěšných, jako spíše 
o získání inspirace, resp. pomoc při identifikaci hospodářsko-sociální konstelace 
vedoucí k vlastnímu rozvoji.  
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4.2.7 Neo-endogenní regionální politika 

Současné období regionální politiky, které lze vymezit přibliţně od druhé 
poloviny sedmdesátých let do současnosti, je dosti specifické, protože 
kombinuje značné množství často různorodých přístupů. Mezi typická 
regionálně-politická opatření dneška podle Adamčíka (1997) a Blaţka a Uhlíře (2002) 
patří například: 

 podpora malým a středním firmám, 

 podpora tvorby a šíření inovací, 

 deregulační a decentralizační opatření, 

 podpora partnerství veřejného a soukromého sektoru (public private 

partnership), 

 programy následné péče o zahraniční investory (follow up programmes, after 

care programmes), 

 investice do lidských zdrojů, 

 podpora kvality ţivotního a sociálního prostředí. 

Společným jmenovatelem těchto opatření je silná endogenní orientace, 
vyznačující se snahou o iniciaci lokálního a regionálního potenciálu. Dalším 
častým rysem je věcná i finanční participace soukromého a veřejného sektoru 

reflektující postfordistické racionalizační tendence a zdůrazňující jedinečnost kaţdé 
lokality, resp. regionu. 

Přestoţe jsou v tomto období aplikovány i postupy a nástroje pouţívané jiţ dříve, je 

pro současnost typické rozšíření nástrojů regionální politiky o nové, kvalitativně širší 
přístupy, kterým je společná snaha o řešení příčin regionálních problémů, a nikoliv 
jen jejich následků, jako tomu bylo v předcházejících etapách regionálního rozvoje. 

Kromě aplikace těchto širších přístupů ve sféře podpory regionálního rozvoje dochází 
v současnosti v rámci regionální politiky vyspělých států k několika dalším změnám. 
Významným trendem je provazování regionální politiky s dalšími podpůrnými státními 

politikami, například se sociální politikou a s průmyslovou politikou. Výrazným rysem 
současné (nejen) regionální politiky je také zvýšený důraz na monitorování průběhu 
podpůrných programů a hodnocení jejich účinnosti a efektivnosti (Blaţek a Uhlíř, 

2002). 

Jak již bylo naznačeno, regionální nerovnosti sehrávají roli spíše motivační 
a měly by stimulovat méně úspěšná území k rozvoji a následnému snížení 
náskoku těch úspěšnějších. Z tohoto pohledu se regionální nerovnosti 
připouštějí a představují vedle prvku motivačního také významný zdroj 
informací o analyzovaných územích, ať již pro potřeby rozvojové či 
investiční. V této souvislosti není příliš překvapující, že snahy o potlačení 
existujících regionálních nerovností nejsou nijak zvlášť intenzivní. 

4.3 Regionální disparity v České republice v kontextu deformovaných 
systémových makrostruktur 

V současnosti je jedním z dominantních rysů regionálního rozvoje skutečnost, ţe se 

Česká republika nachází pod vlivem tlaku vyplývajícího ze snahy o aplikaci 
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populárních neoendogenních přístupů k regionálnímu rozvoji a to za přítomnosti 

deformovaných systémových makrostruktur, které se postupně vytvořily v období 
socialismu. Tento tlak je výsledkem historického vývoje a má path-dependentní 
(závislosti na předchozí cestě) charakter (vývoj přístupů k regionálnímu rozvoji 

ukazuje z chronologického hlediska tabulka 1). Jedná se přitom o problém, o kterém 
se příliš nehovoří, který je však stále palčivěji pociťován (viz také Sucháček, 2005). 

Současné koncepce regionálního rozvoje ve vyspělých ekonomikách zdůrazňují 
význam iniciace endogenního potenciálu regionu. Tyto přístupy se přitom prakticky 
nevěnují otázce kvality a prostorového rozloţení systémových makrostruktur5, neboť 

je implicitně povaţují za uspořádané takovým způsobem, který umoţňuje alespoň 
přibliţně rovnoměrné vývojové podmínky pro jednotlivé regiony v rámci vlastních 
zemí. Nesmíme zapomínat, ţe systémové makrostruktury mají svou výraznou 

prostorovou dimenzi, která zásadním způsobem ovlivňuje jejich kvalitu a která by 
měla korespondovat s existujícím systémem osídlení.  

Endogenní rozvoj je moţný pouze při existenci kvalitních systémových makrostruktur 

adekvátně prostorově uspořádaných. V realitě transformujících se ekonomik (Českou 
republiku nevyjímaje) je však výskyt takovýchto systémových makrostruktur spíše 
výjimkou a to jak z hlediska kvality jejich struktury samotné, tak i jejich prostorového 

rozloţení. Z tohoto pohledu lze konstatovat, ţe se systémové makrostruktury 
(veřejnosprávní, infrastrukturní, institucionální a další) v současné České republice 
nacházejí v naprosto neuspokojivém stavu. Neexistence kvalitních systémových 

makrostruktur významným způsobem zvyšuje transakční náklady. Kromě toho 
systémové makrostruktury tvoří významný rámec současných regionálních nerovností 

uvnitř naší země. 

Z totalitního období zděděná silná veřejnosprávní centralizace, od níţ se odvíjely také 
centralizované systémové makrostruktury, byla v prvních transformačních letech 

ještě posílena, coţ mělo fatální vliv také na další systémové makrostruktury jako 
například infrastruktura, které se také staly prostorově centralizovanějšími. Klíčovým 
problémem je, ţe se vývoj v České republice vyhnul keynesiánské etapě regionálního 

rozvoje6.  

Deformované systémové makrostruktury pak znemoţňují adekvátní aplikaci 
moderních přístupů k regionálnímu rozvoji známým ze západních ekonomik (viz také 

obrázek 4.1). Všechny moderní koncepce regionálního rozvoje totiţ implicitně 
povaţují systémové makrostruktury za decentralizované, resp. přibliţně vázané na 

                                            

5 Pod systémové makrostruktury řadíme například prostorovou distribuci jak technické tak i sociální infrastruktury, 
systém územní správy, ale také formální a neformální instituce. Jedná se o relevantní struktury, které utvářejí 
kontext regionálního a v širším slova smyslu teritoriálního vývoje. 

6 Jako jeden z nejdůleţitějších prvků celého keynesiánského období nutno zmínit relativní soulad 
transformace systémových makrostruktur v jednotlivých zemích s převaţujícím paradigmatem regionální 
politiky. I kdyţ totiţ Keynesiánci často namítali, ţe v celé řadě případů trţní mechanismus selhává a státní 
intervence do ekonomiky jsou nutné, uznávali, ţe koordinace aktivit prostřednictvím trhu je hlavním 
mechanismem chodu ekonomiky a ţe společnost dosud nenalezla systém, který by byl schopen trţní 
mechanismus nahradit. Takto nedošlo k degeneraci prakticky všech základních sloţek ţivota jako v paralelně 
existujícím reţimu centrálního plánování ve střední a východní Evropě. Naopak země, které aplikovaly 
keynesiánské směry regionálního rozvoje, pro své regiony vytvořily přibliţně rovnoměrné vývojové podmínky 
s ohledem na systémové makrostruktury. Tímto způsobem bylo zaručeno, ţe se aktivity lokálních či 
regionálních aktérů mohly objektivněji materializovat ve vývoji jednotlivých regionů. 
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existující systém osídlení a umoţňující alespoň zhruba objektivní vyjádření 

endogenních aktivit jednotlivých regionů. Jednotlivé lokality a regiony vyspělých zemí 
ve svém rozvoji vycházejí z přibliţně stejných technických, kompetenčních a 
finančních kategorií, které se vyvíjely přirozenou formou v prostředí trţní ekonomiky 

a politické demokracie. V zemích, které prošly keynesiánským rozvojovým 
paradigmatem, tak jsou regionální nerovnosti dány objektivními rozdíly 
v kvalitě hospodářských a sociálních atributů jednotlivých teritorií, resp. 
kvalitě jejich endogenního rozvoje. 

Obrázek 4.1: Tranzitivní ekonomiky ve světle koncepcí regionálního rozvoje  

 
 Zdroj: vlastní 

I kdyţ se velmi často v současnosti hovoří o klesající roli státu (která je v mnoha 
zemích objektivně patrná), právě systémové makrostruktury vytvářené na celostátní 

úrovni sehrály v českém regionálním rozvoji tranzitivního období významnou roli. 
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Osud českých regionů je stále významně ovlivňován státní správou, která se vzdává 

svých finančních zdrojů a kompetencí jen s krajní neochotou. 

Zatímco ve vyspělých zemích v průběhu vývoje vykrystalizovaly jak formální, tak i 
neformální instituce, v tranzitivních ekonomikách, procházejících mnohými 

vývojovými diskontinuitami a postiţených prostředím negativně ovlivňujícím oba typy 
institucí se zejména v transformačních letech výrazněji prosazovaly neformální 

instituce. Jedná se zejména o hierarchická spojení mezi regionálními a celostátními 
aktéry, která jsou vyvolána právě nedostatečnými kompetencemi a finančními 
moţnostmi jednotlivých regionů. 

Endogenní regionální rozvoj při podmínkách existujících ve vyspělých zemích je 
skutečně efektivní, neboť na rozdíl od exogenního regionálního rozvoje mění vnitřní 
kvalitu sociálních a ekonomických struktur jednotlivých regionů. V České republice 

však byly s ohledem na silně heterogenní charakter systémových makrostruktur 
během tranzitivního období výsledky endogenních aktivit místních a regionálních 
aktérů často značně zkresleny a mnohdy se ani nedočkaly své realizace. 

Jiţ rozvojové podmínky jednotlivých českých regionů jsou silně diferencované a 
mnohdy je jedním z rozhodujících kritérií regionálního (ne)úspěchu vzdálenost od 
hlavního města. V našich regionech se tak v současnosti objevuje problém napětí 

mezi relativně setrvačnými a neadekvátně uspořádanými systémovými 
makrostrukturami a ze zcela odlišné báze vycházejícími moderními přístupy k 
regionálnímu rozvoji7. 

Lze tedy konstatovat, ţe zejména v případě České republiky nejsou lokalizační 
atraktivita ani rozvojové podmínky jednotlivých regionů dány, ale vytvářeny 

konkrétními regionálně-politickými opatřeními a to především ze strany centrálních 
institucí. Jako naprosto neuspokojivé a silně diferencované lze přitom charakterizovat 
podmínky determinující endogenní rozvojové moţnosti jednotlivých lokalit a regionů, 

jejichţ endogenní aktivity pak v mnoha případech nemohou dosáhnout reálného, 
resp. objektivního výsledku. Tyto skutečnosti se stávají jedním z významných faktorů 
stojících v pozadí regionálních nerovností.  

                                            

7 Alternativně lze problém nesouladu mezi regionálně-rozvojovým paradigmatem a systémovými 
makrostrukturami v naší zemi vyjádřit pomocí koncepce čtyř vzdáleností. Vedle „běţné“ fyzické 
vzdálenosti, která zůstává zachována, je moţno sledovat také ještě psychologickou, hierarchickou 
a ekonomickou vzdálenost. Psychologická vzdálenost přitom odpovídá psychologickému vnímání 
konkrétních regionů a lokalit. Méně rozvinuté oblasti jsou často vnímány jako vzdálenější, neţ je 
jejich skutečná geografická vzdálenost. Takto jsou vytvářeny mentální mapy reflektující image 
jednotlivých regionů. Ekonomická vzdálenost je zase vyjádřitelná náklady, které jsou nutné k 
jejímu překonání. Tento typ vzdálenosti je závislý na kvalitě existující fyzické infrastruktury, která 
můţe náklady na dosaţení určitého místa významně zredukovat. Hierarchická vzdálenost pak 
vyjadřuje pozici regionu či místa v rámci systému veřejné správy, avšak také sociálně-
ekonomickou důleţitost daného teritoria. Velkoměsto tak bude leţet hierarchicky blízko jiného 
velkého významného města, které je fyzicky vzdáleno i stovky kilometrů. Malá vesnice ve 
vzdálenosti deseti kilometrů od velkoměsta však od něj bude hierarchicky značně vzdálená. Mají-li 
být vytvořeny přibliţně rovnoměrné podmínky pro endogenní rozvoj jednotlivých míst a regionů, 
je ţádoucí, aby byly ekonomické, hierarchické a psychologické vzdálenosti relativně (tj. s ohledem 
na existující systém osídlení) pokud moţno co nejmenší. Zatímco mnohé vyspělé ekonomiky tyto 
vzdálenosti skutečně v průběhu minulých desetiletí zredukovaly, v České republice jako by došlo k 
opačnému vývoji a nárůstu těchto vzdáleností. 
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Příčiny regionálních disparit jsou tak z jisté části politicko-
administrativního charakteru. Regionální nerovnosti částečně vyplývají 
z kvality kontaktů s centrálním politicko-administrativním aparátem a jsou 
závislé na geograficko-sociální vzdálenosti dané lokality či regionu od 
těchto centrálních politicko-administrativních struktur. Jedná se o 
specifickou path-dependentní reprodukci těchto nerovností z období 
socialismu.   

Zatímco v zemích vyspělého světa v průběhu vývoje systémové makrostruktury 
přirozeně vykrystalizovaly, v ekonomikách tranzitivních ovlivnily stav systémových 

makrostruktur velmi negativně mnohé vývojové diskontinuity. Přirozeně, 
v současné České republice sotva najdou praktického uplatnění recepty na 
neo-endogenní regionální rozvoj známé z vyspělých zemí. Regionálně-

rozvojová politika v České republice by se měla zaměřit především na postupnou 
modifikaci neadekvátně uspořádaných systémových makrostruktur, které významným 
způsobem brání skutečnému regionálnímu rozvoji. Teprve poté bude moţno hovořit o 

výhodnosti a moţné úspěšnosti neo-endogenně pojatého regionálního rozvoje a 
regionální nerovnosti začnou odráţet spíše kvalitu endogenního rozvoje a populace 
v jednotlivých lokalitách a regionech, neţli vztahy s centrálními institucemi. 

4.4 Časový pohled na přístupy k regionálnímu rozvoji a k regionálním 
disparitám  

Regionální disparity lze v teoriích regionálního rozvoje sledovat nejen 
z hlediska prostorového, ale také časového. Každý element, každý jev se 
totiž vyznačuje konkrétním časoprostorovým zařazením. Z tohoto pohledu 
je časový pohled na regionální nerovnosti vůči již zachycené prostorové 
dimenzi problému komplementární, nikoliv však méně významný. Časová 
perspektiva ovšem vyţaduje další rozvedení a specifikaci, vţdyť jiţ vývoj přístupů 

k regionálním nerovnostem byl v předchozích částech studie zachycen 
z chronologického hlediska.  

Především musíme vzít v úvahu charakter období, ve kterém jsou územní 

nerovnosti zkoumány a to zejména ve vazbě na převaţující sociálně-ekonomické 
paradigma. Ono sociálně-ekonomické paradigma všeobecným způsobem rámcově 
vymezuje explanaci a interpretaci územních nerovností. Podobně pak tyto postupy 

specifikuje a do jisté míry předurčuje politická ideologie platná v území, kde se 
výzkum provádí. Proto mohou být tytéţ rozdíly interpretovány v jedné zemi jako 
disparity a v jiné jako přirozený sociálně-hospodářský vývoj. 

Kaţdé sociálně-ekonomické paradigma s sebou přináší také upřednostnění určitých 
nerovnosti popisujících indikátorů. V současné době je kupříkladu značná pozornost 
věnována ukazatelům inovačního charakteru, které významným způsobem ovlivňují 

podobu budoucí sociálně-ekonomické mapy a méně se přitom dbá např. na 
charakteristiky ve sféře infrastruktury či územní správy, které zase spoludeterminují 
prostorově nesmírně diferencovanou současnost. Zkoumání územních nerovností je 

zkrátka závislé a to jak na čase tak také na prostoru. 

Nelze opomenout ani skutečnost, ţe čas sehrává důleţitou roli také s ohledem na 

difúzní procesy, které vedou k prostorově rovnoměrnější distribuci sledovaného jevu. 
Podle Blaţka a Uhlíře (2002) se nové jevy zkraje šíří prostorově značně selektivně. 
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Později ovšem prostřednictvím více či méně fungujících difúzních mechanismů 

dochází k postupnému sniţování původně vysoké míry heterogenity sledovaného 
fenoménu. Příkladem můţe být vybavenost domácností televizory, kdy mezi 
sociálními skupinami i mezi regiony existují relativně malé rozdíly, dané právě delší 

přítomností televizorů na trhu. Oproti tomu se míra připojení domácností na internet 
anebo míra vybavenosti domácností osobními počítači vyznačuje stále ještě silnou 

prostorovou i sociální diferencovaností. 

Velmi důleţitá je délka období, po které je příslušná analýza realizována. 
Ekonomové běţně rozlišují krátké a dlouhé období. Definice obou těchto období 

se přitom opírá o vstupy, resp. produkční faktory, za které byly tradičně povaţovány 
půda, práce a kapitál, k nimţ se ale v moderním pojetí přidruţily také další vstupy 
jako znalosti či technologie. Dlouhé období je přitom chápáno jako časový úsek, ve 

kterém se mění mnoţství kaţdého vstupu. V dlouhém období jsou tedy všechny 
vstupy variabilní. Některé vstupy se mění aţ po určitém čase a v mezidobí zůstává 
jejich mnoţství stejné. To jsou fixní vstupy a doba, po kterou se nemění, je krátké 

období. V krátkém období jsou tedy některé vstupy fixní a jiné variabilní (viz také 
Březinová, Frait a Kulhánek et al, 1993).  

Skutečnost, ţe krátké a dlouhé období nejsou časově exaktněji vymezeny, je pro 

potřeby tohoto výzkumu především z metodického hlediska nevýhodná. Navzdory 
tomu je kritérium krátkodobosti, resp. dlouhodobosti alespoň orientačně pouţitelné 
z hlediska určení tendence regionálních systémů ke konvergenci anebo divergenci. Ty 

teorie regionálního rozvoje, které povaţují prostorový vývoj za divergentní, se 
prakticky k otázce krátkodobosti a dlouhodobosti nevyjadřují. Teorie, které 

se domnívají, ţe prostorový vývoj tenduje ke konvergenci, nejsou zdaleka tak 
početné a je pro ně příznačné, ţe pracují především s dlouhými obdobími. 

A konečně lze z časové perspektivy rozdělit teorie regionálního podle doby jejich 
platnosti a to na permanentní a epizodické, resp. dočasné. V předchozích 
oddílech jsme se zabývali teoriemi, jejichţ validita není explicitně časově omezena. 
Existují však také teorie, které se vyjadřují k tendencím v prostorovém vývoji a které 

výslovně zdůrazňují svoji dočasnost. 

Za zmínku stojí především regulační teorie, mezi jejíţ nejvýznamnější představitele 
patří francouzští ekonomové M. Aglietta (1979) či R. Boyer (1986). Tato teorie 

vznikla ve Francii v druhé polovině sedmdesátých let minulého století. Základní 
myšlenkou regulační teorie je, ţe v hospodářství a ve společnosti dochází ke 
krizovým obdobím, ale ta jsou dříve či později překonána adaptací stávajících 

sociálně-ekonomických a institucionálních forem. Do krize se historické společenské 
formace dostávají tehdy, kdyţ je akumulační reţim v rozporu s regulačním 
způsobem, neboli ekonomika a její chod a politicko-institucionální uspořádání se 

ocitnou v nerovnováze. Nastolení nové obecné dynamické rovnováhy začíná změnami 
v reţimu akumulace, tedy v hospodářské oblasti. 

Existující paradigma je přitom dáno specifickým modelem výroby a to organizací 

práce a pracovními vztahy, specifickým reţimem akumulace vymezeným 
makroekonomickými vztahy mezi výrobou a spotřebou a určitým modelem sociální 

regulace. Tickell a Peck (1992) přitom rozlišují následující základní období 
kapitalistického rozvoje, daná specifickými akumulačními reţimy a systémy sociální 
regulace: 
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 Extenzivní akumulace při konkurenčním hospodářství trvající od druhé 

poloviny devatenáctého století do roku 1914. 

 Intenzivní akumulace při fordisticko-keynesiánské regulaci trvající od konce 

druhé světové války aţ do období ropné krize v sedmdesátých letech 
minulého století. 

 „Nová“ postfordistická akumulace po roce 1973. 

Boyer (1986) anebo Lebourgne a Lipietz (1988) zdůrazňují, ţe regulační teorie je 

spíše obecným myšlenkovým rámcem, neţli konzistentní teorií. Regulační teorie je 
aplikovatelná v různých obdobích kapitalismu. Nejčastější aplikaci této teorie 
představuje období přechodu od fordismu k postfordismu, se kterým jsou spojeny 

koncepty flexibilní akumulace a flexibilní specializace (viz také příloha 3). 

Společensko-ekonomické změny šedesátých a sedmdesátých let dvacátého století 
bývají zasazeny do širšího rámce transformace vyspělých zemí z reţimu fordismu do 

postfordismu. Od třicátých let dvacátého století, ale zejména po druhé světové válce 
se zformoval reţim intenzivní akumulace, který našel své vyústění ve formě masové 
výroby a masové spotřeby. Toto společensko-ekonomické paradigma, které se 

nazývá fordismus8, převaţovalo v západních zemích prakticky aţ do sedmdesátých 
let, do období ropné krize. Pro fordismus je typických mnoho znaků, jako 
nejvýznamnější bývají uváděny (Rumpel, 2002): 

 Modelem organizace práce bylo důsledné oddělení koncepční duševní řídící 
práce vedoucích pracovníků od výkonů jednotlivých standardizovaných 

manuálních pracovních výkonů dělníků. 

 Akumulační reţim umoţňoval prostřednictvím neustálého zvyšování 

produktivity jednak nárůst investic, jednak zvyšování kupní síly námezdně 
pracujících. 

 Způsob regulace byl dán zejména způsobem sjednávání tarifních mezd a 

intenzivními přerozdělovacími procesy v tzv. státě blahobytu (welfare state), 
časté byly zásahy státu do ekonomiky formou zvýšení veřejných výdajů 

v krizových obdobích, coţ bylo dáno převaţujícím keynesiánským přístupem k 
hospodářství. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

8 Název je odvozen od jména amerického průmyslníka Henryho Forda. 
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Tabulka 4.2: Srovnání fordismu a postfordismu 

FORDISMUS 
POSTFORDISMUS (FLEXIBILNÍ 

PRODUKCE) 

EKONOMIKA A VÝROBNÍ PROCES 

Úspory z rozsahu (Economies of Scale) Úspory ze specializace (Economies of Scope) 

Masová výroba homogenních produktů Výroba malých specifických sérií 

Masová konzumní společnost – dříve méně 
diferencovaná poptávka 

Diferenciace poptávky a individualizace 
konzumních stylů 

Velké výrobní zásoby (skladování) Minimální výrobní zásoby (Just in Time) 
Dodatečná kontrola kvality Průběţná kontrola kvality během výrobního 

procesu 

Dominance průmyslu - industrializace  Dominance terciéru a nástup kvartéru – 
deindustrializace 

Redukce nákladů prostřednictvím mzdové politiky Učení se prostřednictvím činností a kontaktů 
(Learning by Doing and Learning by Interacting) 

Plat za vykonanou práci (output) Kvalita lidských zdrojů a jejich rozvoj. Personálně 
specifické platy (detailní systém bonusů) 

Silná specializace činností  Odstranění striktního omezení činností 

Vertikální hierarchická organizace práce a řízení Spíše horizontální „síťová“ organizace práce, 
snaha o komunikaci v rámci týmů 

Moc odborů Individualismus 

ÚZEMÍ, ROZVOJ A POLITIKA 

Stát blahobytu (Welfare state) – rozsáhlý systém 
státem garantovaného sociálního zabezpečení 

Neoliberalismus – privatizace sociálních systémů a 
kolektivních potřeb (Postwelfare State) 

Keynesiánství a státní intervencionismus – 

regulace trhu 

Neoliberalismus – důraz na podporu fungování 

volného trhu (Laissez-faire, deregulace) 

Národní, centrální „exogenní“ regionální politika Regionalizovaná „endogenní“ regionální politika 

Subvencovaný region, město „Podnikající“ region, město (Entrepreneurial City) 

Centralizace – hierarchické řízení shora dolů (Top 
Down) 

Decentralizace – důraz na aktivitu zdola (Bottom 
Up), nový styl řízení veřejného sektoru (New 
Public Management) 

Málo kooperativní chování veřejného a 
soukromého sektoru, veřejný sektor reguluje a 
kontroluje soukromý sektor 

Partnerství veřejného a soukromého sektoru 
(Public Private Partnership). Kooperativní chování 
veřejného sektoru, který stimuluje aktivity 
soukromého sektoru. 

Zdroj: Harvey (1989) 

Především v evropských zemích se vytvořil v období fordismu model státu blahobytu, 
který spravoval rozsáhlou sociální síť a jejím prostřednictvím přerozděloval rozsáhlé 
finanční prostředky. Tímto byly dány adekvátní sociální a ekonomické rámcové 

podmínky zajišťující nezbytnou stabilitu fordistické společnosti masové výroby a 
spotřeby (Rumpel, 2002). 
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Ekonomická krize v sedmdesátých letech v kombinaci s prudkým rozvojem 

technologií a nástupem globalizace vyvolaly zpochybnění dominance fordistické 
organizace výroby. Dosavadní forma průmyslové výroby se v nových podmínkách 
jevila jako příliš rigidní, neflexibilní a v konečném důsledku vedoucí k poklesu 

konkurenceschopnosti. Postupně se začíná vytvářet nový flexibilní akumulační reţim, 
který vychází z nových základních inovací. 

Objevy například v mikroelektronice a v oblasti informačních technologií umoţňují 
novou organizaci výroby na bázi flexibilních automatizovaných a robotizovaných 
systémů. Nové informační a komunikační systémy, které umoţnily provádění operací 

na finančních a kapitálových trzích a rychlejší transfery kapitálu do ziskovějších 
odvětví či oblastí, urychlily liberalizaci světového obchodu a pohyb kapitálu (Harvey, 
1989 či Sucháček, 2005). 

Zostřená konkurence na globální úrovni nutila výrobce k dalšímu zvyšování 
produktivity. V souvislosti s narůstající diferenciací společnosti do většího mnoţství 
sociálních skupin a saturací širokých vrstev obyvatelstva materiálními statky se ve 

vyspělých zemích mění i vzorce spotřebního chování a zvyšuje se počet specifických 
přání a potřeb, coţ nutí podniky k flexibilním reakcím a produkci speciálních a 
menších sérií a to na úkor fordistickým způsobem masově vyráběného zboţí. Tím se 

uvolňuje prostor pro zavádění nových informačních, řídících a komunikačních 
technologií. Vyrábí se, pokud to jen jde, podle poţadavků trhu a pro trh a rozhodující 
pro řízení výroby se stávají impulsy vysílané stranou poptávky a ne jiţ tolik kapacity 

výroby jako v období fordismu. Hlavní vývojová změna bývá proto často popisována 
jako od trhů výrobců k trhům spotřebitelů. 

Pokud jde o prostorový vývoj, záleží na období, ve kterém je měřen, a tedy 
do jaké míry je či není v souladu akumulační režim s regulačním způsobem 
a také na teritoriích, která jsou zkoumána a míře jejich rovnováhy 
s akumulačním režimem a regulačním způsobem. Přípustné jsou tedy jak 
cesty konvergenční tak také divergenční. Celospolečenský přístup zde přitom 
nahrazuje jednostrannou hospodářskou akcentaci celé problematiky. 

4.5 Dílčí závěr 

Územní nerovnosti jsou velmi frekventovaným předmětem teorií regionálního rozvoje. 
Dodnes se přitom hledá (a patrně ještě dlouho hledat bude) odpověď na základní 

otázku, zdali mají regionální systémy tendenci spíše ke konvergenci anebo naopak 
divergenci. Nutno ovšem podotknout, ţe ty teorie, které povaţují prostorový vývoj za 
divergenční, převaţují početně i kvalitativně nad teoriemi povaţujícími prostorový 

vývoj za konvergenční.  

Problematiku uchopení územních nerovností přitom ztěţuje celá řada faktorů, jako 
jsou rozdílné definice konvergence a divergence, sociálně-ekonomická úroveň 

srovnávaných teritorií, spolehlivost a porovnatelnost pouţitých dat, charakter a délka 
období, ve kterém jsou území srovnávána, četné obtíţně kvantifikovatelné sféry a 

mnoho dalších. Také mnoţství identifikovaných příčin a mechanismů, které usměrňují 
vývojové tendence regionálních systémů v čase, je značné a navíc ještě v čase 
narůstá, coţ opět zásadním způsobem sniţuje orientaci v celé problematice. Zůstává 

však zřejmé, ţe absolutní prostorová nivelizace je navzdory výše zmíněným 
metodickým nejasnostem nedosaţitelná a to s ohledem na značný počet 
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spontánních, resp. politikami neovlivnitelných prvků a jevů, časová zpoţdění mnoha 

opatření atd. 

Prostorový pohled na vývoj přístupů k regionálnímu rozvoji a regionálním 
nerovnostem ukázal, ţe liberální, endogenně rozvojové paradigma regionálního 

rozvoje, které se regionální problematikou zabývalo chronologicky jak první, povaţuje 
prostorové tendence za konvergenční a to v dlouhém období. Také proto se jedná o 

přístup neintervencionistický, který nedoporučuje větší zásahy do trţních procesů. 

Všechna paradigmata regionálního rozvoje, která následovala, tj. keynesiánské, 
marxisticko – socialistické a moderní neo-endogenní přístup k regionálnímu rozvoji 

pak povaţují prostorový vývoj za divergentní. Tato paradigmata se ovšem velmi 
výrazně odlišují, pokud jde o doporučení pro tvorbu celkových společensko-
hospodářských podmínek a také pokud jde o míru jejich intervencionismu. 

V současnosti preferované neo-endogenní paradigma dává důraz především na 
vnitřní potenciál jednotlivých teorií stejně jako subjektů v nich se nacházejících. 

Časový pohled na přístupy k regionálnímu rozvoji a regionálním nerovnostem zase 

ukázal význam sociálně-ekonomického paradigmatu stejně jako politické ideologie 
období, ve kterém jsou regionální nerovnosti zkoumány, dále pak délku zkoumání, 
ale také platnost teorií pokud jde o jejich permanentnost, resp. dočasnost. 

Časoprostorový kontext totiţ významně determinuje vnímání územních nerovností. 

Specificky pro Českou republiku pak platí, ţe stav jejích systémových makrostruktur 
je na rozdíl od ekonomik vyspělého světa velmi negativně ovlivněn mnohými 

vývojovými diskontinuitami. Je tedy přirozené, ţe v současné České republice mohou 
jen stěţí nalézt praktického uplatnění recepty na neo-endogenní regionální rozvoj 

známé z vyspělých zemí. Regionálně-rozvojová politika v České republice by se měla 
zaměřit především na postupnou modifikaci neadekvátně uspořádaných systémových 
makrostruktur, které významným způsobem brání skutečnému regionálnímu rozvoji. 

Divergenční tendence v současné České republice jsou totiţ zaloţeny na systémových 
deformacích, jejichţ původ lze hledat v nedávné historii země. 
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5. PŘÍČINY REGIONÁLNÍCH DISPARIT 

5.1 Příčiny vzniku regionálních disparit v teoriích regionálního 
rozvoje 

Teorií regionálního rozvoje existuje celá řada a navazují na jednotlivé školy 
ekonomických teorií. Nejucelenější nástin teorií regionálního rozvoje uvedli autoři 
Blaţek, Uhlíř ve své publikaci Teorie regionálního rozvoje z roku 2002 (viz Blaţek, 

Uhlíř 2002). Dalším významným příspěvkem k teoriím regionálního rozvoje je 
(Sloboda 2006). 

Dále uvedené příčiny územních nerovností, jak jsou chápány a vysvětlovány 

jednotlivými teoriemi regionálního rozvoje, vycházejí z výše uvedených publikací. 

5.1.1 Příčiny územních nerovností v neoklasických a neoliberálních 
teoriích regionálního rozvoje  

Neoklasická teorie rozlišuje dvě hlavní sloţky regionálního růstu: 

 krátkodobý růst, zaloţený na přirozené tendenci k vyrovnávání rozdílů mezi 

regiony (zejména pohybem kapitálu a migrací) 

 dlouhodobý růst, závislý na růstu kapitálu, populačním růstu a technickém 

pokroku. 

Z jednosektorového modelu vyplývají tři základní příčiny meziregionálních rozdílů 
v objemu produkce: 

 rozdílná tempa růstu kapitálu 

 rozdílná tempa růstu pracovních sil 

 rozdílná tempa technického pokroku. 

Neoklasická teorie se odráţí v jednosektorovém a dvousektorovém modelu.  

Jednosektorový model předpokládá, ţe meziregionální mobilita produkčních 
faktorů bude směřovat do oblastí s nejvyšším výnosem (nejvyšší mzdy v případě 

mobility pracovních sil a nejvyšší výnosy kapitálu v případě mobility investic). 
Z těchto předpokladů vyplývá, ţe mobilita kapitálu a pracovních sil bude protisměrná 
a bude tak přispívat ke sniţování rozdílů mezi regiony. 

Za určitých okolností a zpravidla v dlouhodobém časovém horizontu mohou trendy 
regionálního rozvoje odpovídat predikcím jednoduchého jednosektorového 
neoklasického modelu. 

Dvousektorový model opouští silně zjednodušující předpoklad o homogenitě 
ekonomiky regionů. Tvrdí, ţe mobilita pracovních sil i kapitálu můţe probíhat 
souhlasným směrem, neţ dojde k dosaţení nového stavu rovnováhy, coţ je 

podstatný rozdíl oproti jednosektorovému modelu. Druhý základní rozdíl mezi oběma 
modely spočívá v tom, ţe různé regiony mohou mít různě specializované exportní 
sektory, coţ můţe vést ke zvýšení meziregionálních rozdílů v tempech růstu díky 

rozdílům v technickém pokroku v různých odvětvích. 

Dvousektorový model pracuje s některými nerealistickými předpoklady: 
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 předpoklad dokonalé informovanosti subjektů v ekonomice, dokonalé 

geografické mobility výrobních faktorů a dokonalé pruţnosti cen; 

 předpoklad snadného přesunu pracovních sil z jednoho sektoru do druhého; 

 předpoklad malého významu institucionálních faktorů regionálního rozvoje. 

Za nejefektivnější způsob alokace zdrojů povaţují neoklasické přístupy působení 
trţních sil. Z toho vyplývá, ţe státní zásahy do hospodářství by měly být minimální, 
protoţe nevedou k optimálnímu řešení a mnohdy vedou ke zhoršení situace. 

Při neoklasické analýze se tedy předpokládá, ţe disparity nakonec zmizí z důvodů 
prostorové mobility výrobních faktorů, které způsobí vyrovnání produktivity ve všech 
regionech. 

Někteří autoři v 60. letech dokazovali, ţe základní idea neoklasické teorie 
(vyrovnávání rozdílů mezi regiony a samovolné dosahování rovnováţného stavu) je 
správná. Např. J.G. Williamson (1965) ve své práci ukázal, ţe se rozdíly mezi regiony 

v období ekonomického rozvoje nejprve zvětšují, ale po dosaţení určitého maxima se 
rozdíly uvnitř vyspělých zemí začnou sniţovat (citováno podle Blaţka, Uhlíře 2002). 
Tento jev Williamson vysvětloval přechodem ekonomiky ze stadia polarizovaného 

vývoje do etapy, kdy se ekonomický rozvoj šíří po celé zemi. Vývoj v 70. a 80. letech 
20. stol. tyto závěry nepotvrdil. 

Neoklasické modely mohou být tedy zajímavé spíše z hlediska dlouhodobého vývoje, 

avšak pouze za předpokladu, ţe zohlední ve svých výzkumech i takové skutečnosti 
jako jsou strukturální změny v ekonomice, bez nichţ nelze uspokojivě vysvětlovat 

příčiny zvětšování nebo zmenšování regionálních rozdílů.  

Podle (Nijkamp 2007) je samozřejmé, ţe dlouhodobé faktory jako je vzdělání, 
výzkum a vývoj a technologie mají z hlediska vyrovnávání nerovností zásadní 

strukturální význam. Avšak z krátkodobého hlediska mohou regionální disparity 
vykazovat spíše stálé trendy. 

Konvergenční hypotéza v neoklasické ekonomice byla vţdy přijímána v literatuře, je 

však velmi závislá na dvou hypotézách: 

 sniţující se návratnost kapitálu, coţ znamená, ţe růst výroby bude menší neţ 

proporcionální ve vztahu ke kapitálu, 

 technologický pokrok přinese zisk, který rovněţ klesá s jeho akumulací 

(klesající návratnost). 

5.1.2 Příčiny regionálních disparit v teorii nové ekonomické geografie a 
nové teorii růstu 

Během posledního desetiletí se dostaly do popředí dva velmi těsně spjaté teoretické 
směry nazvané svými autory nová ekonomická geografie (Krugman, Porter) a nová 
teorie růstu (Krugman, Romer).  

Vycházejí z metodologických předpokladů neoklasické ekonomie s tím rozdílem, ţe 
byl opuštěn neoklasický postulát o klesajících výnosech a dokonalé konkurenci a 
nahrazen konceptem vnějších úspor, nedokonalou, resp. monopolistickou konkurencí 

a rostoucími výnosy z rozsahu. 
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Pokud jde o základní tendenci regionálního rozvoje, zde se názor uvedených směrů 

liší. 

Směr tzv. path dependence (Arthur) povaţuje za základní tendenci regionálního 
rozvoje divergenci a za základní příčinu meziregionálních rozdílů náhodu, přírodní 

podmínky, silný subjekt či historickou událost. 

Nová teorie endogenního růstu (Romer, Rebelo) jako základní tendenci 

regionálního rozvoje povaţuje konvergenci a příčiny meziregionálních rozdílů přičítá 
rozdílům ve vybavení regionů lidskými zdroji a technologiemi. 

Nová teorie obchodu (Krugman) se kloní k názoru, ţe základní tendencí 

regionálního rozvoje je divergence a příčinou meziregionálních rozdílů náhoda a 
přirozená výhoda. 

Konečně nová teorie růstu (Barro, Sala, Martin), která má neoklasický základ, 

tvrdí, ţe základní tendencí regionálního rozvoje je konvergence a příčinou 
meziregionálních rozdílů jsou různé úrovně stavů rovnováhy regionů v důsledku jejich 
odlišných technologických a behaviorálních parametrů. 

5.1.3 Příčiny regionálních disparit v keynesiánském chápání v teoriích 
skupiny jádro-periferie   

Typickým rysem teorií regionálního růstu blízkých keynesiánskému chápání 

ekonomiky po druhé světové válce je význam, přikládaný poptávce po zboţí 
vyráběném v regionu na rozdíl od neoklasických modelů růstu, které zdůrazňují 
význam faktorů na straně nabídky (růst kapitálu, přírůstek pracovních sil a 

technologické změny). 

Za hnací motor regionálního rozvoje je v keynesiánském přístupu povaţována 

existence trţní rovnováhy a velikost poptávky po zboţí z daného regionu v ostatních 
regionech (vývoj exportu z regionu). 

Regionální teorie této skupiny lze řadit do skupiny teorií jádro-periferie. Všechny 

teorie této skupiny povaţují za základní tendenci regionálního rozvoje divergenci. 

Jednou z prvních teorií rozpracovaných v 50. letech je Northova teorie exportní 
základny, která rozlišuje v ekonomice dva základní sektory: základní (exportní) 

sektor zahrnuje odvětví, která produkují zboţí a sluţby určené na export a doplňkový 
(obsluţný) sektor zahrnuje odvětví zabezpečující chod odvětví základního sektoru. 

Tato teorie spatřuje jako příčinu meziregionálních rozdílů poptávku po zboţí 

v produkovatelném regionu. Za hlavní mechanismus, který působí z dlouhodobého 
hlediska na vyrovnání meziregionálních rozdílů, povaţuje mobilitu výrobních faktorů. 
Jelikoţ podle autora je tato mobilita ve vyspělých zemích dostatečná (díky poklesu 

dopravních nákladů), není zapotřebí do procesu regionální diferenciace zasahovat. 
Přesto tato teorie pracuje jednoznačně s koncepty, které v krátkém období 
předpokládají nerovnoměrný vývoj. 

V 50. letech byly vytvořeny dvě významné teorie: 

 teorie růstových pólů (Perroux, Boudeville) 

 teorie kumulovaných příčin (Myrdal, Hirschman). 

Obě teorie povaţují nerovnoměrný rozvoj za samozřejmý. 
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Teorie růstových pólů rozeznává v regionu růstová centra a růstové osy. Za hlavní 

faktor regionálního růstu jsou povaţována klíčová odvětví, definovaná jako hnací 
odvětví, tj. rychle se rozvíjející odvětví, u kterých růst produkce indukuje výrazný 
nárůst produkce v hnaných odvětvích. Za hlavní příčinu mezioregionálních rozdílů 

povaţuje tato teorie rozdíly v ekonomické struktuře. 

Teorie kumulovaných příčin odmítá hypotézu o automatické tendenci sociálně-

ekonomického systému ke stabilizaci a tvrdí, ţe změna nevyvolá reakci opačného 
směru, ale další změny, které ji umocní. Problémy nerovnoměrného regionálního 
rozvoje je třeba studovat v souvislosti s analýzou regionálních rozdílů. Působení 

trţních sil a pohyb kapitálu, zdrojů a pracovních sil nevede ke stavu rovnováhy, jak 
tvrdí neoklasické teorie, nýbrţ naopak ke zvýšení rozdílů. 

Tato teorie povaţuje za hlavní příčinu meziregionálních rozdílů fyzicko-geografické a 

historické faktory a tvrdí, ţe jakmile se některý region vyvíjí rychleji neţ ostatní 
regiony (ať uţ pro nějakou přirozenou výhodu, např. geografickou polohu nebo díky 
zcela náhodné události apod.), bude se rozdíl mezi tímto regionem a ostatními 

regiony dále zvětšovat.  

Další teorií této skupiny je teorie nerovnoměrného rozvoje, která povaţuje za 
danou skutečnost, ţe k růstu nedochází všude ve stejnou dobu. Jakmile však k růstu 

dojde, dají se do pohybu mohutné síly, které způsobí jeho prostorovou koncentraci 
do oblastí kolem původního centra růstu. Potřeba vzniku center či pólů růstu 
v procesu rozvoje znamená, ţe meziregionální rozdíly v růstu jsou nezbytnou 

podmínkou pro růst samotný. Z geografického hlediska tedy růst musí být nezbytně 
nerovnoměrný. Tato teorie povaţuje za hlavní příčinu meziregionálních rozdílů 

fyzicko-geografické vlastnosti reality a psychosociální přecenění aglomeračních 
výhod. 

Teorie skupiny jádro-periferie se odlišují od neoklasických modelů v základním 

předpokladu, a to je předpoklad dlouhodobé nerovnoměrnosti ekonomického rozvoje, 
která v důsledku toho vyţaduje intervence státu. Úplná eliminace nerovnoměrností 
ve vývoji však podle autorů těchto teorií není ani moţná, ani ţádoucí, neboť právě 

existence nerovnováhy je nezbytná pro další rozvoj. 

5.1.4 Příčiny regionálních disparit v neomarxistických teoriích 
regionálního rozvoje 

Mezi tyto teorie regionálního rozvoje zahrnujeme: 

 teorie nerovné směny (Emmanuel) 

 strukturalistický marxismus (Harvey, Smith) 

 teorie mezoekonomiky (Holland) 

 teorie územních děleb práce (Massey). 

Všechny uvedené teorie povaţují jako základní tendenci regionálního rozvoje 

divergenci. Nerovnoměrný regionální rozvoj je neomarxisty povaţován za pouhý 
prostorový rozměr strukturálních a sociálních nerovností v kapitalistickém systému a 
problémy jsou způsobovány obecnými principy fungování kapitalismu. 

Neomarxistické teorie přeceňují roli společenských struktur ve sféře ekonomiky na 
úkor role jednotlivých subjektů. Zdůrazňují především význam tříd, sociální 
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organizace, vztahů při výrobě a přirozenou tendenci kapitalismu ke krizím. Na 

člověka se dívají především jako na výrobce a podceňují chování člověka jako 
spotřebitele. 

Historický vývoj hospodářské praxe rozvinutých zemí a zhroucení komunistického 

systému koncem 80-tých let 20. století způsobil, ţe tyto teorie nejsou v centru 
teoretických přístupů a dostávají se na okraj zájmu teoretické fronty. Proto se jimi 

nebudeme v dalším výzkumu zabývat. 

5.1.5 Příčiny regionálních disparit v regulační teorii 

Regulační teorie tvrdí, ţe v ekonomice a ve společnosti sice dochází ke krizovým 

obdobím, ale ta jsou dříve či později překonána díky adaptaci existujících struktur a 
institucionálních forem. 

Aplikace regulační teorie v oblasti regionálního rozvoje vychází z myšlenky, ţe 

prostorová nerovnost je výsledkem působení struktur a forem, vytvářených 
historickým vývojem způsobů regulace. Tyto struktury způsobují odlišný hospodářský 
vývoj regionů ve specifických obdobích. 

Podle této teorie je základní tendencí regionálního rozvoje střídání konvergence a 
divergence. Jako příčiny meziregionálních rozdílů jsou povaţovány rozdílné formy 
sociální regulace, rozdílné vztahy při výrobě a politický a institucionální kontext. 

5.1.6 Příčiny regionálních disparit v institucionálních směrech 

Tradiční neoklasická ekonomická teorie svými nerealistickými předpoklady o trhu, 
firmě a institucích nedokáţe vysvětlit hospodářské rozdíly, které existují mezi 

zeměmi. Teorie regionálního rozvoje, zaloţené na institucionalismu, se datují od 80. 
let 20. století a pokoušejí se objasnit příčiny regionálních disparit důrazem na roli 

institucí a jejich historický vývoj. 

Mezi institucionální směry v teoriích regionálního rozvoje zahrnujeme: 

 teorii výrobních okrsků 

 teorii učících se regionů. 

Teorie výrobních okrsků spatřuje úspěšný ekonomický rozvoj regionů 

v mimořádně velkém podílu a dynamickém růstu malých a velmi malých firem a 
v jejich specifickém způsobu spolupráce, prostorové blízkosti a aglomeračním efektu. 
Malé firmy a jejich asociace a podpůrné instituce jsou povaţovány za nejvýznamnější 

subjekty regionálního rozvoje. 

Teorie učících se regionů povaţuje za hlavní zdroj konkurenceschopnosti 

vědomosti, schopnost se učit a vytvářet klima, které napomáhá inovacím. Rozdíly ve 
schopnosti učit se a inovovat mají být klíčovými mechanismy regionální diferenciace. 

Oba uvedené směry tvrdí, ţe základní tendencí regionálního rozvoje je divergence. 

Příčinu meziregionálních rozdílů spatřují v sociokulturních a institucionálních rozdílech 
mezi jednotlivými regiony, které se vytvořily prostřednictvím místně specifického 
procesu historického vývoje. 

5.1.7 Shrnutí k příčinám regionálních disparit v teoriích regionálního 
rozvoje 
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Předloţený přehled hledání příčin regionálních disparit v teoriích regionálního rozvoje, 

vycházející z (Blaţek, Uhlíř 2002) a (Sloboda 2006) ukazuje, ţe při otázkách 
vysvětlování těchto příčin existují mezi autory těchto teorií podstatné rozdíly. 
Neoklasické a neoliberální přístupy se kloní k přesvědčení, ţe v rámci regionálního 

rozvoje existuje automatická tendence k vyrovnávání regionálních rozdílů a úkolem 
regionální politiky je pouze posílit vyrovnávací mechanismy. Naproti tomu zbývající 

většina teorií povaţuje za základní tendenci regionálního rozvoje divergenci, tedy 
takový vývoj, který by bez zásahu regionální politiky vedl k nárůstu územních 
nerovností (viz Tab. 5.1). 

Za příčiny meziregionálních rozdílů povaţují jednotlivé teorie rozmanité faktory, od 
vybavenosti výrobními faktory, přírodních podmínek, přirozených fyzicko-
geografických výhod přes ekonomickou strukturu aţ po sociokulturní a institucionální 

faktory. 

Současné období regionální politiky nazývají autoři (Blaţek, Uhlíř, 2002) obdobím 
eklektickým s výraznějším zastoupením neoklasických a neoliberálních přístupů spolu 

s institucionálními směry. Ţádná z teorií regionálního rozvoje se nevyhýbá analýze a 
vysvětlení měnících se podmínek pro rozvoj regionů, resp. vysvětlení jejich rozdílného 
hospodářského růstu. 
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Regionální teorie a 
základní tendence 
regionálního rozvoje
 

Teorie jádro-
periferie
 

Neomarxistické a 
strukturalistické 
teorie
 

Teorie „nové 
ekonomické 
geografie
 

Regulační teorie
 

Neoklasické 
modely 
regionálního růstu
 

Teorie 
institucionálních 
směrů
 

Jednosektorový 
model

K

Dvousektorový 
model

K

Path dependence
 

D

Teorie 
endogenního 
růstu

K

Nová teorie 
obchodu

D

Nová teorie růstu
 

K

Teorie exportní 
základny

D

Teorie růstových 
pólů

D

Teorie 
kumulovaných 
příčin

D

Teorie 
nerovnoměrného 
rozvoje

D

Teorie nerovné 
směny

D

Strukturalistický 
marxismus

D

Teorie 
mezoekonomiky

D

Teorie územních 
děleb práce

D

Regulační teorie
 

K/D

Teorie výrobních 
okrsků

D

Teorie učících se 
regionů
 

TAB. 5.1

Zdroj: vlastní úprava s využitím (Blaţek, Uhlíř, 2002) Legenda: D- divergence K - konvergence



5.2 Faktory vzniku regionálních disparit 

V předcházející části jsme se zabývali příčinami regionálních disparit v teoriích 
regionálního rozvoje. Z analýzy těchto teoretických poznatků lze odvodit, ţe 

regionální disparity a jejich důsledek – regionální nerovnováhu ve státě ovlivňuje 
několik faktorů. Na současné úrovni rozpracovanosti řešení úkolu jsme se omezili na 
klasifikaci těchto faktorů podle Klaassena a Vanhove (Klaassen, Vanhove 1987; 

Vanhove 1999). Ten uvádí základní členění faktorů na primární a sekundární. 

5.2.1 Primární faktory 

K primárním faktorům patří: 

 Relativně nízká mobilita pracovní síly 

Ve standardní ekonomické teorii byla opomenuta velmi důleţitá skutečnost: pracující 
nereagují okamţitě na rozdíly ve mzdách. Jejich reakce jsou pomalé a opoţďují 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 ztíţené. 

 Relativně nízká mobilita kapitálu 

V teoretických učebnicích je povaţován 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, ţe dosud není rozvinut trh kapitálu, 
takţe mobilita kapitálu vyvolaná trţním mechanismem je v důsledku toho 

zanedbatelná. 

Nízká mobilita pracovní síly a nízká mobilita kapitálu tvoří dvě důleţité příčiny 
regionálních disparit v příjmech a v zaměstnanosti.  

 Geografické faktory 

Geografickými faktory lze nejobecněji vysvětlit regionální disparity. Umístění na 
periferii představuje tyto ekonomické nevýhody: 

- nadprůměrné dopravní náklady vedoucí k vysokým cenám, nízkým ziskům 
nebo omezeným trhům 

- omezený přístup k dostatečně velkým městským centrům poskytujícím 

specifické sluţby 

- velká vzdálenost od trţních 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), 

z kterého mohou těţit. 

 Ekonomická struktura regionů 

Kaţdý region má typickou ekonomickou strukturu. Určité regiony ekonomicky 

orientované na útlumová odvětví mají váţné problémy se zaměstnaností. U jiných, 
šťastnějších regionů ekonomicky zaloţených na rozvíjejících se odvětvích 
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(elektronika, bankovnictví, spotřební průmysl) roste za normálních okolností poptávka 

po pracovních silách. 

Díky jednostranně ekonomické struktuře a neschopnosti rychle se přizpůsobit 
změněným podmínkám v české ekonomice ocitly se některé dříve prosperující 

regiony v depresi (např. Ostravsko – útlum hornictví a hutnictví). Pokles poptávky po 
výrobcích těchto regionů byl příčinou toho, ţe 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. 

5.2.2 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 na okolní regiony, mají obrovský 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 znemoţňují přirozené přizpůsobování 

trhů změnám v nabídce a poptávce (např. pokles poptávky po uhlí nevede 
automaticky ke sníţení ceny uhlí, protoţe relativní mzdy jsou rigidní). Mzdový růst 
v zaostávajících regionech je mnohdy, bez ohledu na produktivitu práce, ţivotní 

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 

Přitaţlivost (image) prostředí je důleţitým místním faktorem. Devastované regiony 

(např. severočeský či moravskoslezský) je zapotřebí rekonstruovat, aby byly přitaţlivé 
pro nová odvětví a zahraniční kapitál. 

 Ostatní faktory 

Půjde např. o regionální disparity v inovacích a diference v průmyslovém a sociálním 
prostředí pro vznik nových firem. 

Zdůraznili jsme pouze nejdůleţitější faktory, které mají vliv na regionální 

nerovnováhu. K tomu je nutno ještě připojit, ţe rozdílná úroveň regionů vede ke 
dvojímu druhu účinků mezi nimi: 
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- zpětnovazební účinky jako neţádoucí 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 ţádoucí účinky, při kterých chudé regiony získávají ze 

vztahů s bohatými výhody. 

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

důleţitá podmínka: komplementarita ve vztazích mezi regionálními ekonomikami je 
natolik silná, ţe prosperující region můţe předávat efektivní růstové impulsy chudým 
regionům. 
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6. CHARAKTERISTIKA, VÝVOJ A PODOBY REGIONÁLNÍCH 

DISPARIT 

6.1 Charakteristika, vývoj a podoby regionálních disparit 

v publikacích různých autorů 

Charakteristika, vývoj a podoby regionálních disparit jsou úzce spjaty s hlediskem 
zkoumání. Hledisek zkoumání regionálních disparit existuje celá řada a to nás 

opravňuje disparity chápat jako multidimenzionální problém. Hlediska zkoumání 
nejsou v literatuře systematicky a komplexně prezentována. Jsou roztříštěna u 
jednotlivých autorů a spíše naznačena jen symbolicky. Přístupy jednotlivých autorů 

jsou orientovány účelově tak, aby vedly přímo k výběru ukazatelů, pomocí kterých 
budou regionální disparity měřeny. Je silně potlačeno měření disparit pomocí dílčích 

ukazatelů a přístupy jsou zpravidla zaměřeny na vybrané ukazatele agregovaného 
charakteru. Málo je zdůrazňována poznávací stránka regionálních disparit a silně je 
vyzdvihován přístup, kdy identifikované regionální disparity jsou základem pro přijetí 

politiky. 

Tak například Nijkamp (2007) uvádí, ţe značný stupeň prostorové variability, 
vykazovaný ekonomickým rozvojem, inspiroval v minulých dekádách různé přístupy 

k měření meziregionálních disparit k vysvětlení příčiny objevení se nebo stálého 
výskytu prostorové proměnnosti v ekonomickém rozvoji a hodnocení vlivu opatření 
regionální politiky namířených na zvládnutí neţádoucích prostorových 

nespravedlivých podmínek. Autor tvrdí, ţe „výzkumné pole pro prostorové disparity 
se stále vyvíjí a v průběhu let inspiruje fascinující politická východiska“. Prostorové 
disparity se mohou projevovat na různých geografických úrovních, počínaje státy aţ 

po městské okrsky. Čím niţší je geografické hledisko, tím je obvykle větší geografická 
změna příslušných proměnných prosperity. Tato závislost prostorových disparit na 
měřítku vyţaduje velkou opatrnost při porovnávání fungování států či regionů. 

Autor zdůrazňuje tyto významné faktory zkoumání (a měření) regionálních disparit: 

 prostorová přístupnost: přetrvávající disparity regionální prosperity mají 

své historické kořeny v lokačních podmínkách. Lokace a přístupnost jsou 
v podstatě dvě strany téţe mince. Dostupnost a přístup k infrastruktuře jsou 
důleţitými faktory úspěšnosti regionálního rozvoje. 

 podnikání, inovace a znalostní ekonomika: endogenní růstová teorie, 
která hraje hlavní roli v debatě o růstu od 90. let, tvrdí, ţe technologický 

pokrok je endogenní odpovědí ekonomických aktérů v konkurenčním 
podnikatelském prostředí. 

 lidský faktor – sociální kapitál: představuje nový doplňkový vysvětlující 

základ pro výkonnost různých činitelů (regionů, správy, podnikatelů, 
zaměstnanců). Sociální kapitál převzal na sebe novou formu výrobního 

faktoru, který můţe stimulovat regionální rozvoj. 

Tentýţ autor spolu s dalšími spolupracovníky (Cuffaro, Cracolici, Nijkamp 2007) 
přichází s koncepcí, kdy namísto přístupu ke srovnávání ekonomického chování zemí 

nebo regionů pomocí indexu HDP na obyvatele, coţ je velmi omezené měřítko 
výkonnosti regionu, jelikoţ nebere v úvahu důsledky ekonomického rozvoje na ţivot 

lidí (ovzduší, znečištění vod, dopravní zácpy, urbanizační náklady aj.) a nezachycuje 
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skutečné podmínky blahobytu, jsou ekonomické a sociální makroaspekty chování 

země či regionu měřeny podle ukazatele blahobytu, který se rozkládá na ekonomický 
a sociální blahobyt. Koncepce blahobytu je ve skutečnosti zaloţena v mikroekonomii 
a zabývá se ţivotními podmínkami lidí. V rozvojových ekonomikách představuje 

ekonomický blahobyt základní podmínku pro zlepšení sociálního blahobytu; na druhé 
straně mohou ekonomický a sociální blahobyt představovat ve vyspělé ekonomice 

dva indikátory blahobytu, které fungují a rostou souběţně. Uvedená koncepce byla 
původně pouţita pro analýzu rozdílů v chování (výkonnosti) země. Můţe však být 
upravena na niţší prostorové měřítko pouţitím vhodných regionálních ukazatelů. 

Namísto tradičně pouţívaných ukazatelů blahobytu země – HDP nebo produktivita 
práce – se autoři zaměřují na spotřebu jako na příslušné statistické měřítko a 
ukazatel ekonomického blahobytu. 

Autoři schematicky znázorňují uvedenou koncepci podle následujícího obrázku. 
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Pokud jde o charakteristiky regionálních disparit, uvádí Tiepoh (2004) tři klíčové 

charakteristiky regionální disparity: 

 zaprvé, disparity se váţí k přírodním podmínkám a fyzickým charakteristikám 

regionu; 

 zadruhé, disparity svědčí o nerovném rozvoji výrobního potenciálu; 

 zatřetí, disparity upozorňují na rozdíly o příjmu a ţivotních úrovních jednoho 

regionu k jinému regionu. 

Uvedené charakteristiky v podstatě tvoří základ pro členění regionálních disparit na 
územní, ekonomické a sociální, jak bude uvedeno v další části této studie a k němuţ 

se kloní většina prací z poslední doby.  

Autoři významné publikace (Regional Disparities and Cohesion, 2007) se zabývají 
vývojem regionálních disparit a ukazují tři dimenze změn: 

 disparity se mění v souladu s geografickým měřítkem: kdyţ 
posuzujeme disparity v kontextu různých geograficky zaloţených rámců (svět, 

Evropa, národ) anebo různých územních měřítek (země, region nebo obec), 
dostaneme velice rozdílný pohled na míru těchto disparit. 

 disparity se mění podle použitých indikátorů: to potenciálně znamená, 

ţe budou vznikat velice rozdílné dojmy (představy) o tom, co vytváří 
nejzaostalejší regiony. Proto je diskutován pokus transponovat metodu HDI 

(Human Development Index) na disparity mezi evropskými regiony. 

 disparity se mění v čase: evropská regionální politika je zaloţena na 

krátkodobé časové řadě, obecně kratší neţ 10 let. Důsledkem tohoto 
technického omezení je orientace na krátkodobé problémy, které mohou 
zastřít reálné strukturální změny, které nastávají během delších časových 

period (např. 25 let). 

V uvedené studii je geografické měřítko disparit blíţe specifikováno pro současnou 
situaci takto: 

 disparity na evropské úrovni: obrovské rozdíly existují mezi regiony 
nových a starých členských zemí. 

 disparity na národní úrovni: silné a stabilní vnitřní disparity. 

 disparity na místní úrovni: silné rozdíly mezi sousedními regiony, vytvářejí 

jak příleţitosti, tak ohroţení. 

Jiný přístup ke zkoumání dlouhodobého vývoje disparit na regionální úrovni zaujal 

(Cuadrado-Roura 2001). Výsledky získané z různých analýz ekonomického růstu v EU 
podle zemí a regionů z hlediska HDP na obyvatele a HDP na jednoho zaměstnance 
ukazují na tři zásadně odlišná období vývoje meziregionálních disparit: 

 období od roku 1960 do poloviny 70. let je charakterizováno převládajícím 
procesem konvergence. Konvergence v regionech EU však byla dosti pomalá. 

Pro dosaţení 2 % nárůstu konvergence by to znamenalo, ţe by trvalo více neţ 
35 let, neţ by se regionální disparity v EU sníţily na polovinu. Na druhé straně 
analýzy ukazují, ţe tato 2 % jsou velmi optimistická a statisticky diskutabilní.  
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 od poloviny 70. let směřovala ekonomická konvergence v celé EU ke svému 

konci ve většině zemí a v některých zemích (Francie, Itálie, Španělsko a Velká 
Británie) byl dokonce zaznamenán určitý stupeň divergence. 

 od poloviny 80. let do roku 1996 se disparity existující na globální úrovni 
stabilizovaly a někteří analytici dokonce předpokládají, ţe ve skutečnosti 

v tomto období dochází k simultánním procesům divergence a konvergence. 

Podle (Cuadrado-Roura 2001) prezentoval Emerson jiný výklad, kdy zdůrazňuje, ţe 
proces stagnace nebo divergence meziregionálních disparit v Evropě od poloviny 70. 

let byl výsledkem různých sil a kontroverzních skutečností, z nichţ nejdůleţitější jsou: 

 niţší hospodářský růst 

 zrychlení integračního procesu EU/jednotný trh. 

Nakonec byl rovněţ vysloven názor, ţe to, co se stalo během posledních let, lze také 

interpretovat jako nemoţnost regionální konvergence v trţní ekonomice. 

I přes rozdíly v názorech existuje jeden názor, se kterým souhlasí všichni výzkumníci: 

 80. a 90. léta minulého století se značně lišila od všeho, co bylo předtím. 

V nejlepším případě byla v těchto dvou dekádách celková konvergence nulová 
nebo velmi pomalá a dokonce se objevila krátká období divergence.  

 Od konce 70. let se disparity v EU zvýšily nebo sníţily jen nepatrně, takţe 
celkový trend se prakticky rovná nule. 

Autor konstatuje, ţe z hlediska trhu funguje v procesu integrace EU dobře a mohlo 
by to svádět k domněnce, ţe síly příznivé pro konvergenci by mohly v dalším období 
nabývat na významu. Přesto varuje, ţe pro to existují váţné překáţky: 

 bariéry ve „volném oběhu“; 

 absence mobility pracovních sil z méně vyspělých regionů do dynamičtějších 

regionů; 

 malá pruţnost a rychlost technologických transferů (licence, průmyslová 

tajemství); 

 silné výchozí rozdíly mezi evropskými regiony z hlediska zdrojového vybavení 

(infrastruktura, vzdělávací, sociální a zdravotní sluţby apod.); 

 rozdíly ve výrobní struktuře; 

 rozdíly v kvalitativních faktorech, které tlačí dopředu ekonomický růst 
(podnikatelský duch, sociální klima, stupeň subsidiarity region); 

 omezenost finančních prostředků ze strukturálních fondů. 

Podle autora důleţitější neţ věnovat pozornost regionální konvergenci (a jejímu 

globálnímu trendu) je zabývat se vysvětlením rozdílného chování jednotlivých 
regionů, ať uţ jde o zaostalé regiony, regiony procházející obnovou nebo velmi 
vyspělé regiony, nezávisle na jejich geografické poloze. Existence moţných výhod a 

lepší finanční zázemí ve specifické oblasti činí region atraktivnější pro externí 
investice a vhodnější pro mobilizaci vlastního kapitálu. V této souvislosti lze úspěch 
regionů spojovat s těmito atributy: 
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 existence skupiny důleţitých měst střední velikosti a průměrně velkých měst 

(40.000-150.000 obyvatel); 

 dostupnost lidských zdrojů (pracovní síly a lidského kapitálu) se stabilní 

nabídkou kvalifikovaných pracovních sil a středně a vysokoškolsky vzdělaných 
osob; 

 přístupnost regionu chápaná z širšího, nikoli jen fyzického hlediska, tj. 
přístupnost na mezinárodní trhy, k osobám, které přijímají politická a 

ekonomická rozhodnutí v zemi, přístup k inovacím a technologickému rozvoji 
(informační centra, vědecká a technologická centra); 

 dostupnost kvalitních sluţeb pro podniky:strategické plánování, technologické 

poradenství, projekce, komercionalizace a export, výzkum a vývoj, 
specializované finanční sluţby apod. 

 institucionální zázemí: regionální vláda a správa, systém pravidelné spolupráce 
mezi různými (národními, regionálními, municipálními) správami a s civilními 

organizacemi (obchodní komory, podnikatelská a společenská organizace); 

 klidné sociální klima a spolupráce různých veřejných i soukromých institucí, 

dialog s odbory; 

 převaha malých a středních podniků jako odraz místní podnikatelské základny. 

6.2 Charakteristiky regionálních disparit podle různých 

hledisek zkoumání 

Z předchozího přehledu charakteristik regionálních disparit v publikacích různých 

autorů vyplývá, ţe hlediska zkoumání regionálních disparit nejsou v literatuře 
systematicky a komplexně uspořádána. Jsou prezentována roztříštěně u jednotlivých 
autorů a spíše symbolicky naznačena. 

Jediným hlediskem, které je při zkoumání pouţito většinou autorů, je hledisko věcné, 
podle kterého se většina autorů kloní k rozdělení disparit na disparity ekonomické, 
sociální a územní (někdy téţ fyzické). Toto hledisko bude podrobněji pojednáno u 

klasifikace regionálních disparit v následující kapitole.  

Různí autoři se okrajově zmiňují o třech dalších hlediscích, a to je hledisko časové, 
hledisko měřitelnosti a hledisko teritoriality. Další moţná hlediska zkoumání, jako jsou 

ovlivnitelnost regionálních disparit, způsob vzniku a dopady regionálních disparit, 
nejsou v teoretických pramenech analyzována. 

Různá hlediska zkoumání mají velký význam pro identifikaci a hodnocení regionálních 

disparit. Proto řešitelé analyzovali několik hledisek, podle nichţ je moţné a účelné 
regionální disparity zkoumat, příp. klasifikovat. Jde o tato hlediska: 

 časové hledisko regionálních disparit, čili časové období zkoumání a 
působení regionálních disparit; 

 měřitelnost regionálních disparit, čili způsob a metoda hodnocení velikosti 

regionálních disparit; 

 teritorialita regionálních disparit, čili identifikace regionálních disparit podle 

určitého územního hlediska; 
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 ovlivnitelnost regionálních disparit, čili moţnost či účelnost jejich 

zmírňování; 

 způsob vzniku regionálních disparit; 

 dopady regionálních disparit. 

6.2.1 Časové hledisko regionálních disparit 

Časové hledisko je pro zkoumání, sledování a hodnocení regionálních disparit velice 
významné. Závisí však na tom, jak je toto hledisko pojímáno. Zpravidla se vztahuje 

k časovému obsahu měření regionálních disparit. Existence disparity má časově 
podmíněný charakter v určitém stavu ekonomiky i v konkrétním časovém období. 

Nijkamp (2007) poznamenává, ţe spolu s regionální dynamikou a zaměřením na 

otevřený svět se zvyšují regionální disparity přinejmenším z krátkodobého a 
střednědobého hlediska. 

Podle Aydalota (1985) kaţdé srovnání regionální disparity v čase vyţaduje, aby 

se pouţily stejné ukazatele pro počáteční a pro závěrečný rok. Dokonce i to můţe mít 
pro analýzu zavádějící účinek, neboť „status“ ukazatele se rovněţ v čase mění. Pro 
dokreslení toho slouţí následující příklady: 

 migrační pohyby se povaţují za přibliţné měření bohatství, protoţe populace 
směřuje k bohatým regionům. Tento vztah se obrátil od konce šedesátých let 

a migrace jiţ zřejmě neměří stejný jev jako dříve. 

 stupeň industrializace měřil kdysi bohatství a stupeň rozvoje. S pokračující krizí 

starých průmyslových regionů tomu tak jiţ není, jejich prosperita je skončena, 
avšak postupně se vyvíjí „nová“ prosperita (informační technologie, biologické 
inţenýrství apod.). 

 dříve dosahovala korelace ve francouzských regionech mezi vybaveností 
domácností televizory a příjmem na obyvatele vysoké kladné hodnoty. O deset 

let později klesl tento vztah na zápornou hodnotu. 

Autor poznamenává, ţe kdyţ se objeví nová činnost, nová věc či nová profese, 
koncentrují se tyto obecně nejčastěji ve „vyspělejších“ regionech a jejich pozorování 

ukazuje velkou prostorovou nerovnost. Časem přináší vývoj nutně konvergenci, 
protoţe ve vyspělejších regionech dochází k nasycení, zatímco ty druhé těţí z šíření. 
Toto údajně platí pro téměř všechny ukazatele. 

Ukazuje se, ţe stejné znaky mají v různých obdobích rozdílné dopady. Jak 
vyjádřit tyto jevy? Analýzy dat (hlavních komponent) provedené v různých obdobích 
se musí opírat o jiný soubor proměnných, přičemţ kaţdý soubor je povaţovaný za 

reprezentativní pro model rozvoje k danému datu.  Nejedná se jiţ o pozorování 
posunu regionu z jednoho typu do jiného, ale o posuzování stupně adekvátnosti 

znaků regionu s komponentami dynamiky dané chvíle a o analyzování transformace 
jednotlivých typů regionů (Aydalot, 1985). 

Na základě výše uvedeného budou řešitelé v další etapě prací rozlišovat tyto úrovně 

časového hlediska zkoumání: 

 časový horizont regionálních disparit, kdy lze uvaţovat  

 regionální disparity působící krátkodobě 
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 regionální disparity působící dlouhodobě 

 dynamika regionálních disparit, dále členěná na 

 posloupnost okamţitých hodnot disparit 

 posloupnost změny hodnot disparit. 

6.2.2 Měřitelnost regionálních disparit 

Měřitelnost regionálních disparit vyjadřuje způsob hodnocení velikosti regionálních 

disparit, tj. přístupy k získávání údajů charakterizujících disparity, k jejich hodnocení, 
srovnávání apod.  

Aydalot (1985) tvrdí, ţe „vše je měřitelné, a to od podnebí aţ po příjem, od 

migračních pohybů aţ po vybavení myčkami nádobí. Vţdy je moţno postavit jeden 
ukazatel proti druhému a je snadné ukázat u jakéhokoliv regionu, ţe je první nebo 
poslední“. Například Praha má nejvyšší příjem na hlavu v ČR, ale má nejhorší ţivotní 

prostředí, co se týče emisí. 

Tentýţ autor klade řadu otázek, pokud jde o volbu ukazatele:  

 v závislosti na jeho schopnosti změřit jasný ekonomický či sociální proces? 

 v závislosti na vysokém stupni korelací, které ukazuje s jinými ukazateli? 

 v závislosti na jeho citlivosti na konjunkturu? 

Postup od konceptualizace regionálního problému k návrhu mechanismů pro měření 
rozsahu tohoto problému je obtíţný úkol. Celkový přístup k němu je hlavně ovlivněn 

domácími politickými úvahami a tradicemi politiky. V důsledku toho spektrum 
přístupů lze seřadit od značně intuitivního přístupu vedeného politickými činiteli 

(Francie) k vysoce kvantifikovanému přístupu na bázi přímé numerické analýzy 
prováděnému v Portugalsku. V praxi většina zemí spadá mezi tyto dva extrémy a 
všechny kromě Portugalska umoţňují vstupy buď ze strany politických činitelů, nebo 

jiné kvalitativní vstupy do procesu, i kdyţ třeba pouze pro verifikaci, ţe statistická 
evidence potvrzuje předpoklady politiků (Wishlade, Youill 1997). 

Obvyklým rysem pohledu uplatňovaného prostřednictvím regionální disparity je důraz 

na symptomy regionálního problému (např. vysoké hodnoty nezaměstnanosti) 
na rozdíl od vlastních determinant disparity. Vezmeme-li pak v úvahu těţkosti 
spojené s měřením disparit, pak politiky na národní úrovni by měly celkově přijmout 

tento přístup. Např. ve Francii mapa podporovaných území pro hlavní nástroj 
regionální politiky odráţí nikoliv právě regionální problémy, nýbrţ také regionální 
potenciál (Wishlade, Youill 1997). 

Existuje řada potíží spojených s měřením regionálních disparit uvnitř zemí; např. 
kdyţ je potřebné zahrnout více neţ jeden typ regionálních problémů do kaţdé 
analýzy. Identifikace indikátorů pro měření pociťovaných regionálních problémů není 

vţdy snadná, data mohou být nedostupná ve správném časovém měřítku nebo na 
relevantním územním měřítku a výsledky mohou být obtíţně interpretovatelné. Na 
evropské úrovni se projevují tyto těţkosti více tím, ţe typy disparit se stávají častější 

a diverzifikovanější, počet a rejstřík indikátorů generovaných podle stejné 
metodologie je velmi omezený a prostorové měřítko, podle nějţ jsou data k dispozici, 

můţe být nesrovnatelné ( Wishlade, Youill 1997). 
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Nové přístupy k měření disparit však řeší některé problémy; např. při 

kvantitativním výzkumu chudoby byla pouţita technika redukce dat faktorové 
analýzy. Při této technice je obvykle bráno jako vstup velké mnoţství proměnných 
ukazatelů a zkoumáním vzájemných vazeb mezi proměnnými se vytváří menší počet 

dimenzí neboli faktorů. Těmito faktory lze lépe popsat data a obvykle mohou být 
běţně interpretovány podle pozorování, které proměnné se spojují dohromady, aby 

vytvořily dimenze. Ve spojitosti s touto metodologií se ale objevují určité problémy 
např. sloţené ukazatele vytvořené při pouţití faktorové analýzy – které jsou 
v podstatě váţeným součtem jednotlivých proměnných – jsou citlivé k chybám 

v měření původních proměnných. Tyto problémy pak umoţňuje překonat strukturální 
modelová rovnice. Jako faktorová analýza redukuje tato strukturální modelovací 
rovnice vysoký počet proměnných na niţší počet faktorů (Walker, Tomlinson, 

Williams 2007). 

Jiným problémem můţe být zkreslení ekonometrických specifikací. Jedním 
z klíčových poznatků „klasických“ konvergenčních studií je to, ţe konvergence 

k ustálenému stavu je velmi pomalým procesem. Nedávno však bylo namítnuto, ţe 
tento výsledek můţe být zkreslený, pouţitím ekonometrických specifikací, které 
neberou patřičně v úvahu nepozorované rozdíly v zemích či regionech (Fuente, 

2002). 

Měření regionálních disparit můţe být prováděno na základě objektivních a 
subjektivních ukazatelů. Objektivní ukazatele mají představovat blahobyt, jako je 

příjem, zdraví, vzdělání, bydlení, počet osobních aut, telefonů, televizních přijímačů 
nebo lékařů na jeden tisíc obyvatel. Subjektivní ukazatele se tvoří na základě 

dotazování lidí ohledně toho, co si myslí o své situaci, to znamená, zda se cítí šťastní, 
nebo jak by popsali stupeň spokojenosti se svým ţivotem (Molle, 2007). 

Při měření regionálních disparit je potřebné vnímat, ţe se mohou měnit podle 

geografického měřítka, podle pouţitého ukazatele či v čase (Regional disparities and 
cohesion, 2007). 

Disparity měnící se podle geografického měřítka. Například rozdíly mezi HDP 

na obyvatele na úrovni světa rozděleného do států. Území EU-27 je celkově 
charakterizováno velmi vysokou ekonomickou úrovní (2 – 5-ti násobně vyšší neţ je 
světový průměr), a to i přesto, ţe je pro některé nové členské státy je 

charakteristický niţší hospodářský rozvoj neţ je světový průměr (Rumunsko, 
Bulharsko). Hospodářský rozvoj v Turecku je srovnatelný s rozvojem v nových 
členských státech. Prostorová organizace hospodářské úrovně v sousedství EU se 

vyznačuje pravidelným poklesem směřujícím od západu na východ. 

Disparity měnící se podle použitého ukazatele. Od roku 1990 vytvořil 
Rozvojový program spojených národů (UNDP) alternativní způsob měření HDP na 

obyvatele, který má umoţnit lepší vyhodnocení skutečné úrovně rozvoje. Tento 
Lidský rozvojový index (HDI) je kombinací předpokládané délky ţivota při narození, 
vzdělání a ekonomické prosperity. Tento index vychází z politického dokumentu 

(Deklarace lidských práv z 10.12.1978) a snaţí se zhodnotit, zda jsou splněny 
minimální poţadavky pro všechny aspekty lidského blahobytu nikoliv jen ekonomická 

konkurenceschopnost. Toto porovnání ukazatelů ukazuje, ţe disparity mezi západní 
Evropou a východní a střední Evropou nejsou tak velké u HDI jako u HDP na 
obyvatele. Dále, hlavní disproporce směrem na jih nejsou stejně velké u 
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středomořských zemí, kdeţto pro sub-saharský region tyto disproporce zůstávají i 

nadále velké. 

Disparity měnící se v čase. Problémy s dostupností dat a změnami probíhajícími 
ve správním rozdělení území jsou spojeny s nutností pouţívání krátkodobých 

časových řad, obvykle kratších neţ 10 let. Důsledkem tohoto technického omezení je 
zaměření na krátkodobé problémy, které mohou zaclonit skutečné strukturální 

změny, které se objevují v delším časovém úseku.  

Podle Molleho (2007) můţe při měření regionální disparita (v EU) převyšovat 
celostátní disparitu. Disparity mezi extrémy v EU se zvýšily v důsledku rozšíření 

unie. V nejchudších zemích existují regiony, které jsou na tom hůře, neţ činí 
celostátní průměr země, ke které patří; příkladem jsou východní pohraniční regiony 
Polska. Z druhé strany vidíme, ţe výše příjmu v určitých urbanistických regionech 

členských zemí na bohatém severozápadě značně překračuje celostátní průměr 
(např. Paříţ). 

Metody měření disparit kombinující četné sociální a ekonomické dimense nutně 

vyţadují širší a věcnější soubor ukazatelů. Ukazatele, které jsou v současné době 
k dispozici na regionální úrovni, jsou velmi omezeny co do rozsahu a nezahrnují 
četné dimenze týkající se regionálního rozvoje (ekonomické, sociální, demografické a 

týkající se ţivotního prostředí a vzdělání). Většina statistik ohledně regionální politiky, 
dostupných na úrovni EU, je zaměřena zejména na ekonomickou dimensi 
(Lisabonská strategie). K oblasti ţivotního prostředí vzniká v současné době méně 

důleţitá, avšak zvyšující se řada údajů (Gothenburgova strategie). V současné době 
jsou však na regionální úrovni jen málokdy k dispozici ukazatele vykazující sociální 

dimensi rozvoje, a tak není moţné provést sběr dat na evropské úrovni a je bráněno 
účinné podpoře politiky v této oblasti (Sociální program) (Regional disparities and 
cohesion 2007). 

Při měření regionálních disparit sloţenými ukazateli by měly být podle Felsensteina 
(2005) splněny tyto poţadavky: 

 Princip členění: bez ohledu na to, do kolika regionů (suboblastí) je rozčleněna 

země, ocenění nerovností by se nemělo měnit, pokud se parametr rozdělení mění. 
Tento poţadavek je v zásadě v souladu s Daltonovým principem obyvatelstva, 

podle nějţ ani reprodukce obyvatelstva ani spojení identických rozdělení by 
neměly měnit nerovnost. 

 Tolerance k velikostním rozdílům: robustní měřítko nerovnosti by mělo 

produkovat shodná ocenění jak pro geograficky stejnoměrné, tak geograficky 
nepravidelné rozdělení obyvatelstva, za předpokladu, ţe parametr rozdělení (tj. 

rozdělení důchodů) zůstává nezměněn. Např. většina obyvatel země můţe být 
soustředěna v jednom regionu nebo můţe být rozptýlena dokonce napříč 10 
okrsky, do nichţ je země rozčleněna. Pokud rozdělení důchodů zůstává stejné, 

regionální nerovnost by se neměla měnit. 

 Necitlivost k pořadí: ocenění nerovnosti by se nemělo měnit v důsledku změny 

v pořadí, v němţ jsou regiony zaváděny do kalkulace, tj. seřazeny buď podle 
velikosti obyvatelstva, nebo v abecedním pořadí. Jeţto regiony v malé zemi 
mohou být subjektem rychlých změn, jak pokud jde o jejich počet obyvatel, tak 
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pokud jde o rozdělení parametrů, shoda s tímto principem zajistí, ţe ocenění 

nerovností se prostě nemění v důsledku změny pozice regionu v hierarchii pořadí. 

Při měření disparit je nutno sledovat i míru decentralizace. Ukazuje se 
(Felsenstein 2005), ţe existuje negativní vzájemná vazba mezi decentralizací a 

regionální nerovností.  

Shrneme-li poznatky z literatury k měřitelnosti regionálních disparit, můţeme 

měřitelnost regionálních disparit charakterizovat takto: 

1. Při měření disparit lze uplatňovat dílčí a souhrnné ukazatele. Při měření disparit 
formou souhrnného ukazatele (integrovaný indikátor) je nutno respektovat 

principy jako: 

 Princip členění: bez ohledu na to, do kolika regionů (suboblastí) je rozčleněna 

země, by se ocenění nerovností nemělo měnit, pokud se parametr rozdělení 
mění. 

 Tolerance k velikostním rozdílům: měřítko nerovnosti by mělo produkovat 

shodná ocenění jak pro geograficky stejnoměrné, tak geograficky nepravidelné 
rozdělení obyvatelstva. 

 Necitlivost k pořadí: ocenění nerovnosti by se nemělo měnit v důsledku změny 
v pořadí, v němţ jsou regiony zaváděny do kalkulace, tj. seřazeny buď podle 
velikosti obyvatelstva, nebo v abecedním pořadí. 

2. Výběr metod pro měření disparit (sběr údajů, způsob hodnocení – absolutní, 
poměrový, rozloţení) je nutno přizpůsobit disparitě a cíli, který je sledován: 

 absolutní hodnota (ano/ne), 

 relativní hodnota (ukazatel např. na obyvatele), 

 srovnávání regionů na základě srovnání ukazatele souhrnného hodnocení 
regionu, 

 vyuţití určitých standardů a jejich plnění (plnění/neplnění, relativní míra 
plnění), apod. 

3. Velice významným faktorem měřitelnosti je objektivnost měření, která můţe 
zásadním způsobem vypovědět o tom, co můţe nebo nemůţe být za disparitu 
povaţováno (např. objektivnost měření HDP na obyvatele podle regionů je 

sporná). 

6.2.3 Teritorialita regionálních disparit  

Klíčovou částí návrhu jakékoliv politiky vztaţené k prostoru je vývoj metodologie 

pro výběr území, na které by měla být politika zaměřena. Na úrovni členských 
států EU existuje široké spektrum přístupů k tomuto úkolu. V tomto kontextu je 
důleţité zdůraznit, ţe jakákoliv analýza pro účely politiky je významně ovlivněna 

řadou faktorů, které jsou podstatně odlišné od „technických“ rozhodnutí o volbě 
indikátorů ( Wishlade, Youill 1997). 

Podle (Wishlade, Youill 1997) existují tři klíčové body, kterých je nutno si všímat. 

Zaprvé, relevantní prostorové měřítko se mění z vysoce lokalizovaných k celostátně 
rostoucím obtíţným problémům týkajícím se úrovně, na níţ by faktor měl být měřen 

a na nějţ by měl být realizována politika. Zadruhé, mnoho faktorů je kvalitativních 
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anebo obtíţně měřitelných. Zatřetí, relativní význam různých prvků se mění v širokém 

měřítku podle kontextu – lokalita by mohla být vysoce vhodná pro absorbování 
určitých typů aktivit, ale nevhodná pro jiné. 

Prostorové disparity se mohou projevovat na různých geografických 

úrovních, počínaje státy aţ po městské okresy. Nijkamp (2007) upozorňuje, ţe 
čím niţší geografické měřítko, tím je obvykle větší geografická změna příslušných 

proměnných prosperity. Tato závislost prostorových disparit na měřítku vyţaduje 
velkou opatrnost při porovnávání fungování států či regionů. Ve většině případů 
jsou však rozdíly prostorových výkonů (např. příjem per capita, růst 

zaměstnanosti atd.) přímo či nepřímo spojeny s rozdíly produktivity mezi regiony. 
Samozřejmě, ţe tyto rozdíly lze připsat fyzické geografii, neefektivnímu vyuţití 
lidských zdrojů, neadekvátní dostupnosti fyzického či lidského kapitálu, 

nedostatku zdrojů atd., ale celkově to můţeme uzavřít s tím, ţe nedostatky na 
straně dodávky výrobních faktorů – ať uţ je příčina těchto nedostatků jakákoliv - 
by mohly vést k niţší produktivitě příslušného regionu. A proto má měření a 

hodnocení produktivity celkové výroby velký význam pro pochopení d isparit 
prostorové prosperity. 

Vhodná regionální úroveň má přímý vztah k charakteru disparity – pro preferenci 

„funkčních“ jednotek by měly být pouţity např. území trhu práce v kontextu s kritérii 
stanovení zaměstnanosti (Wishlade, Youill 1997). 

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

vysokých úrovních prostorové desagregace se disparity HDP na obyvatele zvyšují. 
Podobně na vysokých úrovních agregace se rozdíly mezi regiony vyrovnávají. Typ 

pouţité prostorové jednotky je také relevantní, neboť „nefunkční jednotky“ mohou 
mít za následek to, ţe centra ekonomické aktivity jsou oddělena od jejich 
prosperujících okruhů sídlišť kolem města (Wishlade, Youill 1997). 

Jisté je, ţe koncepce regionu je z hlediska empirického výzkumu problematickou 
koncepcí, jelikoţ prostorová stupnice regionů můţe vykazovat velmi rozdílné řazení, 
např. od větších US států po relativné malé regiony v Evropě, někdy zachází dokonce 

aţ na municipální úroveň. Základním charakteristickým rysem kaţdého regionu - na 
rozdíl od státu – je jeho relativní otevřenost. Ze statistického hlediska jsou regiony 
chápány často jako správní prostorové jednotky hodící se pro sociálně ekonomickou 

politiku a plánování. Poměrně málo regionů běţně dosáhne vysokého stupně 
různorodosti a vzájemného působení díky lokační charakteristice zahrnující např. 
místní výrobní faktory, instituce, dopravní infrastrukturu a velikost místního trhu.  

Podle hodnot o relativní přístupnosti lze v systému EU rozlišit několik kategorií 
regionů (Molle 2007). Organizují se kolem jádra, kterým je vícenárodní vysoce 
urbanizovaná konglomerační oblast v severozápadní Evropě. Na opačné straně je 

periferie. Tato kategorie je volně definována jako oblasti nejvíce vzdálené od centra. 
Mezi nimi se nacházejí mezilehlé oblasti. Ty spadají do několika kategorií podle 
blízkosti k jádrové oblasti. EU vypočetla hodnoty přístupnosti jednotlivých regionů a 

seřadila je podle průměru za celou EU. 

Na základě analýzy údajů bylo vytvořeno pět kategorií: 

Centrum (jádro) EU, které je tvořeno západním a jiţním Beneluxem, severní Francií, 
centrálním západním Německem a jihovýchodem Velké Británie.  
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Okruh kolem centra tvořený nadprůměrnými mezilehlými oblastmi jako je zbytek 

Beneluxu, Anglie, Francie a Německa, plus sever Itálie. 

Volný pás podprůměrných regionů, které mají spíše dobré spojení, tvořený zbytkem 
britských ostrovů, většinou Španělska, většinou kontinentální Itálie, Slovinskem, 

Slovenskem, Českou republikou, Dánskem a jiţním Švédskem   

Periferní zóna, kterou tvoří Portugalsko, jiţní Španělsko, italské ostrovy, Řecko, 

jihovýchodní Balkán, Polsko, Balt a větší část severských zemí. V této zóně se nachází 
vnější periferie. Tvoří ji regiony na východní hranici členských zemí, které tvoří pás 
od severovýchodního Polska po jihovýchodní Maďarsko, Rumunsko a Bulharsko. 

Ultra periferní regiony, někdy jsou také nazývány nejodlehlejší regiony (nejsou na 
mapě uvedeny) tvoří francouzské zámořské departmány jako je Guadeloupe, Martinik 
a la Reunion, portugalské ostrovy Madeira a Azory, a nakonec španělské Kanárské 

ostrovy. 

Podle (Aydalot, 1985) lze konstatovat významnou úlohu dělení prostoru, kdy výsledky 
závisí na zvoleném dělení. A priori se nevnucuje ţádné dělení národního prostoru. U 

kaţdého jevu se různé dělení můţe ukázat jako důleţité. Region je zde jen kusem 
prostoru povaţovaného za významný pro svou homogenitu, pro svou schopnost 
ukázat analyzovaný jev. Pozorovatel musí vţdy hledat „správné dělení“, takové, které 

nejjasněji ukáţe mechanismy, jejichţ fungování chce porozumět. Proto dělení, které 
předjímá předem stanovené regiony, musí být neadekvátní. Takové dělení podává 
pouze zdeformovanou vizi věcí, jelikoţ smazává vnitroregionální nerovnosti a opírá se 

o regionální průměry, které popírají jevy, které je právě třeba pochopit. Pokud 
ukazují konvergenci, pak to znamená, ţe nerovnost se uchýlila hlavně do rovin, které 

dělení na regiony zatemňuje (například města – venkov) nebo ţe se opírá svými 
měřitelnými formami o procesy, které se mezi regiony sjednocují. Obecně je nutno 
zkoumat předmět měření. Jedná-li se o analýzu hospodářských nebo sociálních jevů, 

je třeba přijmout dělení dotčených procesů v prostorovém poli působnosti. Jedná-li 
se o získání podkladů regionálního plánování, mají-li se nabídnout regionálním 
rozhodovacím orgánům prostředky k měření efektivity jejich působnosti, pak je nutno 

sáhnout po administrativním dělení. Omezení, která jsou spojená s ekonomickými 
informacemi, vedou kaţdopádně často k zachování administrativních regionů, protoţe 
data jsou k dispozici pouze na jejich úrovni. 

Pro typologii regionů (Aydalot, 1985) lze uplatňovat jednofaktorové typologie 
regionů např. podle stupně industrializace, centrálního nebo periferního charakteru 
regionů, povahy jejich hlavní aktivity, jejich stupeň urbanizace. Studie „centrálnost – 

perifernost“ Davida Keeble (citováno podle Aydalot 1985) vyuţívá dvě typologie: 
první typologie dělí evropské regiony na regiony centrální, mezilehlé a periferní; 
druhá typologie na regiony velmi urbanizované, urbanizované, méně urbanizované a 

venkovské. Lze také hovořit o regionech zemědělsko-průmyslových, terciárních. Tyto 
typologie staví svou relevanci na schopnosti kriteria vyjádřit faktor povaţovaný za 
rozhodující pro postiţení regionálního vývoje.  

V publikaci (Regional Disparities and Cohesion 2007) je upozornění, ţe existují různě 
velké územní nesrovnalosti a ţe v rámci kohezní politiky, která by vedla 

k vyrovnanému rozvoji, je zapotřebí jiné neţ evropské měřítko. Pro evropské regiony 
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by proto měla být pouţita kombinace evropského, národního, vnitroregionálního a 

přeshraničního měřítka analýzy z těchto důvodů: 

 měření národních, meziregionálních a přeshraničních kontrastů lépe odráţí 

existenci a rozsah regionálních disparit; 

 hlavní zdroj územní rovnováhy je způsoben dominantním postavením 

metropolitních oblastí vůči zbytku státního území, resp. přetrvávající územní 
dichotomií některých zemí. 

Podle autorů lze u nových členských zemí identifikovat tři typy regionálních disparit: 

 východ – západ se západními částmi fungujícími lépe neţ jejich východní 
protějšky; 

 významné disparity mezi převáţně urbanistickými a venkovskými regiony; 

 mimořádně prudké procesy polarizace, které staví největší metropolitní oblasti 

proti jejich okolním regionům. 

Autoři konstatují v této souvislosti, ţe rozvojové disparity mezi sousedními regiony a 

mezi regiony ve stejné zemi mohou mít škodlivý dopad na vyhlídky vyrovnaného 
udrţitelného růstu. A naopak, procesy rozšíření ekonomického růstu mezi sousedními 
regiony a regiony stejné země by měly být pečlivě sledovány, aby mohly být ještě 

více posíleny přijatou politikou. 

Shrneme-li poznatky k teritorialitě regionálních disparit, pak můţeme říci toto: 

1. Vyhodnocování regionálních disparit je vhodné provádět pouze pro velikostně 

odpovídající územní celky a je nutno rovněţ posuzovat širší územní vazby. 

2. Pro přístup k regionálním disparitám obecně není účelné rozsah regionů 
(územních celků) předem omezovat. Ale v souvislosti s teritorialitou regionálních 

disparit, můţe sehrávat roli i to, zda je na úrovni regionu představitel (orgán), 
který např. můţe disparity sám ovlivňovat (pak lze spíše hovořit o „regionu“) či 
jde jen o „územní celek“ bez vlastního představitele.  

3. Výběr regionální (či územní) úrovně sledování disparit bude ovlivňovat druh 
disparity. Teritorialita disparit by měla sledovat dva aspekty:  

 jak (čím) je hodnocena „velikost“ regionu. Velikost regionu (území) lze chápat 

např. jako hledisko: velikosti území, počtu obyvatel, hustoty obyvatelstva, 
ekonomiky; závisí mnoho na tom, jak se malá velikost země přenáší do 

měřitelné metriky, jako jsou vzdálenost, hustota, faktor mobility a nabídka 
půdy apod. 

 do jaké míry je moţno hodnotit disparity z pohledu „velikostně“ (podstatně) 

různých regionů. Lze-li např. (větší) region při jeho srovnání (jednoho jevu) 
s jiným regionem povaţovat z hlediska tohoto jevu za stejný 

(„nedisparitní“), pak sledování stejného jevu na úrovni niţší („subregiony“) 
jiţ můţe vyvolávat existenci těchto disparit mezi subregiony , a to ať uţ 
v rámci jednoho regionu či v rámci jiných regionů.  

6.2.4 Hledisko ovlivnitelnosti regionálních disparit 

Toto hledisko není v literatuře samostatně rozebíráno a ve většině publikací se 

předpokládá, ţe regionální disparity lze ovlivňovat adekvátní politikou. Řešitelé se 
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přesto rozhodli pojmout toto hledisko jako jednu z charakteristik regionálních 

disparit. 

Obsah pojmu ovlivnitelnost disparit lze spojovat s jejich vlastností být předmětem 
obsahu regionální politiky. Samotnou ovlivnitelnost disparity lze vyjádřit jako moţnost 

určitými nástroji regionální politiky dosáhnout ţádoucí změny disparity (disparita je 
v tomto případě objektem regionální politiky). 

Ovlivnitelnost přitom není nezbytnou charakteristikou regionálních disparit a dostává 
se do zorného pole s potřebou konkrétní regionální disparity ovlivňovat. 

Je zřejmé, ţe regionální politikou budou snáze ovlivnitelné rozdíly ve výši mezd či 

rozdíly v míře nezaměstnanosti neţ rozdíly v sektorové struktuře ekonomiky, resp. 
podmíněné fyzicko-geografickými faktory. 

Z hlediska ovlivnitelnosti lze tedy na disparity pohlíţet jako na: 

 neovlivnitelné, především disparity zaloţené na hodnocení přírodních zdrojů, 
rozlohy území apod. Tuto skupinu lze dále členit na  

 disparity neovlivnitelné ani v budoucnu (disparity přírodních 
zdrojů) 

 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  

 přímo ovlivnitelné disparity, u nichţ lze vymezit relativně úzkou 

vazbu mezi řídícím aktem a dosaţeným výsledkem (např. disparitu 
nedostatečné dopravní infrastruktury regionu lze vyřešit poskytnutím 

dotace a vybudováním potřebné infrastruktury) 

 nepřímo ovlivnitelné disparity, u nichţ neexistuje úzká vazba mezi 

pouţitým 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, a 

sice zvýšení zaměstnanosti v regionu). 

Ovlivňování regionálních disparit je spojeno i s tím, zda jde o region s vlastním 
představitelem či bez něho (institucionální hledisko).  

Pokud na úrovni regionů pouţitých pro hodnocení disparit existuje určitý představitel 
regionu (např. samosprávný orgán), můţe vlastní disparitu ve vztahu k jiným 
regionům identifikovat a řešit svou vlastní aktivitou nebo řešit regionální disparity 

mezi subregiony ve své působnosti (např. řešení disparit mezi okresy z pohledu 
samosprávného kraje), tj. tzv. endogenní regionální politika. V oblasti 

ovlivňování regionálních disparit z pohledu státu je pak určena exogenní regionální 
politika, která jiţ není podmíněna existencí samosprávných orgánů na úrovni 
regionů a můţe tak působit na libovolné územní celky.   

Tento institucionální pohled na regiony ve vztahu k regionálním disparitám ukazuje, 
kde by měl ovlivnění realizovat stát (tj. zejména tam, kde neexistuje samosprávná 
reprezentace regionu), či kde ponechat pole působnosti regionům samotným. Na 
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druhé straně se pak působení endogenní a exogenní regionální politiky ve vztahu 

k disparitám můţe doplňovat, ale i naopak působit protichůdně. 

6.2.5 Hledisko dopadů regionálních disparit 

Toto hledisko okrajově zmiňují (Blaţek, Uhlíř 2002). Jde o charakteristiku, vyjadřující 

důsledky regionálních disparit na ţivot v regionech. 

Důsledky regionálních disparit mohou mít různý charakter. Jedním z pohledů je 

citlivost obyvatel na dopady regionálních disparit. V této souvislosti budou obyvateli 
více vnímány a pociťovány např. rozdíly v míře nezaměstnanosti neţ rozdíly v tvorbě 
inovací. Posledně jmenované rozdíly naopak mají významný dopad na ekonomický 

rozvoj regionů. 

Na současné úrovni poznání budeme rozlišovat tyto druhy dopadů regionálních 
disparit: 

 dopady disparit citlivé pro obyvatelstvo, charakteristické tím, ţe jsou 
obyvateli regionů intenzivně vnímány a pociťovány (rozdíly v příjmech, kupní 

síle, míře nezaměstnanosti apod.). 

 dopady disparit na ekonomický rozvoj, které mají relativně úzkou vazbu 

na podněcování či brzdění ekonomického rozvoje regionu. 

 dopady disparit na životní prostředí, které mají relativně úzkou vazbu na 
stav a vývoj ţivotního prostředí. 

6.2.6 Hledisko způsobu vzniku regionálních disparit 

Způsob vzniku regionálních disparit je v literatuře zmiňován pouze rámcově a 

implicitně. Na této úrovni poznání navrhujeme rozeznávat tato dvě základní hlediska 
vzniku regionálních disparit: 

 samovolně vznikající 

 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. 

6.2.7 Hledisko nekvantifikovaných sfér sledování regionálních disparit 

Toto hledisko uvádějí (Blaţek, Uhlíř 2002). Jde o rozdíly v oblasti společenské 

prestiţe, slávy, moci, resp. vlivu na chod společnosti, které mohou podmiňovat i 
rozdíly v jiných oblastech. Hodnocení vývoje rozdílů v uvedených sférách bývá ve 
většině studií zcela opomíjeno, neboť se jedná o obtíţně měřitelné charakteristiky. 

Toto hledisko nebylo do charakteristik regionálních disparit zahrnuto a 
nepředpokládáme, ţe bychom se v rámci dalšího výzkumu touto problematikou 
zabývali. 

6.3 Dílčí závěr 

Prezentovaná hlediska zkoumání regionálních disparit představují nesmírnou šíři 
pohledů na regionální disparity a dokreslují dříve uvedené filozofické a systémové 
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východisko pojímat regionální disparity jako multidimenzionální problém. Obrázek na 

následující straně synteticky zachycuje dříve uvedená hlediska zkoumání. Pro další 
analýzy, ale zejména pro účely případného ovlivňování regionálních disparit nástroji 
regionální politiky je zapotřebí tyto různorodé pohledy na regionální disparity převést 

do „uchopitelné“ podoby. Je především nutno v této souvislosti stanovit, zdali budou 
některá hlediska pouţita pro klasifikaci regionálních disparit a která, anebo budou 

tato hlediska povaţována za atributy identifikovaných regionálních disparit. Úvahy 
v tomto směru jsou uvedeny v následující části. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obr. 6.1 
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7. KLASIFIKACE REGIONÁLNÍCH DISPARIT 

7.1 Klasifikace regionálních disparit v publikacích různých 
 autorů 

Klasifikace regionálních disparit je předmětem zájmu v publikacích různých autorů. 
Většina autorů se kloní k jedinému aspektu, který je základem všech klasifikací, jeţ 
lze nalézt v literatuře, a to je aspekt věcný. Další hlediska klasifikace regionálních 

disparit nejsou v analyzovaných publikacích prezentována. Soustředíme se na čtyři 
základní publikace, ve kterých jsou typy regionálních disparit podle věcného hlediska 
šířeji analyzovány: 

 Wishlade, Youill (1997) 

 Camagni (2005) 

 CEC (2007) 

 Molle (2007). 

V uvedených publikacích jsou rozeznávány v podstatě tři typy regionálních disparit, 
jak je patrné z následující tabulky.  

Typ disparity 
Wishlade, 

Youill (1997) 
Camagni 
(2005) 

CEC 
(2007) 

Molle 
(2007) 

Sociální disparity / / / / 

Ekonomické disparity / / / / 

Územní disparity  / / / 

Fyzické disparity /    

 

Autoři Wishlade a Youill ve své výzkumné studii člení regionální disparity pro účely 
označení území, která mají být předmětem zájmu v rámci politik EU zamýšlených 
k oslovení vnímaných nerovností mezi regiony. Ukazují, ţe napříč EU členské státy 

odráţejí velice různé geografické okolnosti, úrovně ekonomického rozvoje a rozsah 
sociálních problémů, jakoţ i různá měřítka jejich vnitřních regionálních disparit. 
Koncepty regionálních problémů se mění od země k zemi, avšak lze nalézt v podstatě 

tři typy adresovaných disparit: 

 sociální disparity, které se týkají příjmu nebo ţivotní úrovně obyvatelstva, 

 ekonomické disparity, které se týkají rozdílů v kvalitě a kvantitě 
regionálního výstupu, 

 fyzické disparity, spojené s geografickými nebo přírodními podmínkami. 

V uvedené publikaci je provedena rovněţ analýza pouţívaných indikátorů 

regionálních disparit podle jednotlivých členských zemí EU anebo stanovené Komisí. 

Pokud jde o indikátory sociálních disparit, následující tabulka odráţí značný důraz 

kladený na nezaměstnanost v kontextu regionální politiky. 
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Indikátory sociálních disparit  

Indikátor Bel Den Fin Fra SRN Nl Por Swe VB DG4 DG16 

Nezaměstnanost             

Struktura nezaměstnanosti            

Trendy zaměstnanosti            

Budoucí zaměstnanost            

Aktivní obyvatelstvo            

Kvalifikace – profesní 
struktura  

           

Příjem             

Ţivotní podmínky             

Demografické trendy            

Zdroj: Wishlade, Youill 1997 

Indikátory pouţité buď na národní, nebo Komisí pro vyjádření měřítek ekonomické 
disparity jsou uvedeny dále. 

Indikátory ekonomických disparit 

Indikátor Bel Den Fin Fra SRN Nl Por Swe VB DG4 DG16 

HDP na obyvatele            

Daň z příjmu            

Průmyslová/činnostní 
struktura 

           

Infrastruktura/komfort            

Ekonomický výhled            

Demografické trendy            

Zdroj: Wishlade, Youill 1997 

Tabulka ukazuje, ţe Belgie, Finsko a Holandsko pouţívají HDP na obyvatele jako 

měřítko regionální prosperity. V Dánsku je pouţito měřítko daně z příjmu jako 

náhrada absence relevantních čísel HDP. Dále tabulka ukazuje, ţe v rámci národních 

systémů označování území je relativně malý důraz poloţen na měření HDP na 

obyvatele na regionální úrovni, pokud jde o domácí úvahy. Proto většina zemí EU je 

donucena vzít v úvahu úrovně HDP na obyvatele, aby byly konformní s poţadavky 

politiky EU.  

Indikátory fyzických disparit jsou uvedeny v následující tabulce.  
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Indikátory fyzických disparit 

Indikátor Fin Fra SRN Por Swe VB DG4 DG16 

Klima         

Vzdálenost od trhu /periferialita/ 
přístupnost (dosaţitelnost) 

        

Hustota obyvatelstva         

Změna populace          

Zdroj: Wishlade, Youill 1997 

Měření nevýhod vztaţených k fyzickému prostředí je obtíţný úkol. Periferialita je svou 

povahou relevantní, neboť vzdálenost od hlavních center a klima se postupně mění 
napříč územím. Pouţívané indikátory pro měření fyzických disparit se především 
týkají svých účinků, většinou hustoty obyvatelstva a migračních vzorů. 

Nové, zajímavé pohledy na pouţívané indikátory v rámci tří typů regionálních disparit 

přináší (Molle 2007). Ten analyzuje problematiku ve vztahu ke kohezi, kterou 

povaţuje za vícedimenzionální koncepci. 

Problém sociální koheze se týká vyrovnané moţnosti různých skupin podílet se na 

společenském ţivotě. Změřit tak nedefinovatelný pojem jako je sociální koheze je 

nesnadný úkol. Stejně jako ekonomickou kohezi ani sociální kohezi nelze zachytit 

v jednom ukazateli. Autor tvrdí, ţe sociální koheze přetrvá, jestliţe jsou disparity 

v řadě sociálních ukazatelů politicky udrţitelné a doporučuje zaměřit se na tyto 

sloţky: 

 nezaměstnanost; 

 úroveň vzdělání; 

 migrace a segregace; 

 vyloučení ze společnosti; 

 sociální ochrana. 

Pokud jde o ekonomickou kohezi, tvrdí tento autor, ţe ji nelze zachytit pomocí 

jednoho ukazatele. Proto doporučuje pracovat s řadou relevantních ukazatelů, mezi 

které zařazuje: 

 průmyslovou strukturu (ekonomická restrukturalizace)  

 specializaci regionů a koncentraci ekonomických činností 

 přímé zahraniční investice 

 pohyb (migrace) průmyslových odvětví. 

V souvislosti s územními disparitami uvádí autor, ţe územní koheze je poměrně 

novým pojmem. Cílem územní koheze je dosáhnout vyrovnanějšího prostorového 

rozvoje. Územní kohezi člení autor na tyto sloţky: 

 přístupnost na trhy; 

 přístup ke znalostem a inovacím; 
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 problémy hranic. 

7.2 Východiska klasifikace regionálních disparit 

V analýzách územních nerovností je účelná klasifikace regionálních disparit velmi 

důleţitá. Hledisek klasifikace můţe být celá řada. V předchozích kapitolách jsme 
identifikovali a blíţe objasnili řadu hledisek zkoumání regionálních disparit: 

 hledisko věcné 

 hledisko příčin regionálních disparit 

 hledisko způsobu vzniku regionálních disparit 

 hledisko uţití regionálních disparit 

 hledisko ovlivnitelnosti regionálních disparit 

 hledisko dopadů regionálních disparit 

 časové hledisko 

 hledisko nekvantifikovaných sfér sledování regionálních disparit. 

Řešitelé provedli analýzu uvedených hledisek podle toho, zdali je účelné některá 

hlediska pouţít jako klasifikační hledisko nebo ponechat dané hledisko jako atribut 
regionální disparity. Přitom se opírali jak o odborné publikace pojednávající o 
regionálních disparitách, tak o přijatá systémová východiska. Přestoţe chápou 

regionální disparity jako multidimenzionální problém, nedoporučují tuto 
multidimenzionalitu zavádět do klasifikačních hledisek regionálních disparit. Pro 
analytické účely, ale zejména pro účely případného ovlivňování regionálních disparit 

nástroji regionální politiky je totiţ zapotřebí přijmout takovou klasifikaci, která bude 
prakticky „uchopitelná“. Toho lze dosáhnout tím, ţe pro klasifikaci pouţijeme pouze 
základní hledisko, zatímco ostatní hlediska budeme povaţovat za atributy 

regionálních disparit, identifikovaných podle základního hlediska. 

Jako základní hledisko přijmeme hledisko věcné. Za atributy regionálních disparit 
podle věcného hlediska budeme povaţovat: 

 způsob vzniku regionálních disparit 

 uţití regionálních disparit 

 ovlivnitelnost regionálních disparit 

 dopady regionálních disparit 

 časový horizont regionálních disparit. 

7.3 Specifikace typů regionálních disparit podle věcného 
hlediska 

Hledisko věcné povaţujeme za základní hledisko klasifikace regionálních disparit. 
Toto hledisko úzce navazuje na pojem soudrţnosti, který je vyjádřením přístupu 
k řešení nerovností v rámci EU. Klasifikace disparit podle dimenze soudrţnosti 

představuje zdůraznění základní myšlenky, ţe disparity jsou výrazem úrovně 
soudrţnosti. Soudrţnost v pojetí politik EU má tři dimenze: 

 sociální soudržnost určenou rozvojem lidského potenciálu 
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 ekonomickou soudržnost určenou rozvojem ekonomického potenciálu 

 územní soudržnost určenou rozvojem územního potenciálu. 

Přijmeme-li tezi, ţe disparity jsou výrazem úrovně soudrţnosti, pak můţeme hovořit o 
základním věcném členění disparit do tří typů: sociální, ekonomické a územní (fyzické 
a ekologické) disparity. 

Sociální disparity jsou disparity v kvalitě a kvantitě stavu a vývoje lidského 
potenciálu, projevující se zejména v příjmech a ţivotní úrovni obyvatelstva. 

Ekonomické disparity jsou disparity v kvalitě a kvantitě stavu a vývoje 

ekonomického potenciálu, projevující se zejména v regionálním výstupu. 

Územní disparity jsou disparity spojené s geografickými a přírodními podmínkami, 
projevující se zejména dostupností trhů, vzdělání, sluţeb apod. 

Věcné hledisko členění regionálních disparit do tří typů představuje klasifikaci 
regionálních disparit na prvním stupni dekompozice. 

Moţný přístup k podrobnější klasifikaci regionálních disparit na dalším stupni 

dekompozice je uveden dále. 

7.4 Základní klasifikace regionálních disparit 

Východiskem pro základní klasifikaci regionálních disparit je věcné hledisko. 
V souvislosti s tím je nutno zmínit, ţe v rámci výzkumu byla zkoumána různá 
publikovaná vymezení obsahových celků a metod identifikace a vyhodnocování 

disparit: 

 projekt VISION PLANET – Strategie pro územní rozvoj střední Evropy, 

Podunají a oblasti Jadranu 

 Strategie regionálního rozvoje ČR, svazek 3 – Sledování regionálních rozdílů 

 dokumenty EU k ekonomické a sociální soudrţnosti  

 a další. 

Jak jiţ bylo uvedeno dříve, řešitelé přijali základní věcné členění regionálních disparit 
do tří typů: 

 sociální disparity 

 ekonomické disparity 

 územní disparity. 

Pro další dekompoziční stupeň klasifikace byly vyuţity výše uvedené dokumenty a 

výsledky práce dílčího úkolu 03. Výsledkem je návrh základní klasifikace regionálních 
disparit do podskupin, uvedený v tab. 7.1. Tento návrh je nutno povaţovat za 
pracovní, který bude v další fázi řešení výzkumného úkolu podroben širší diskusi a 

upřesňování. Při dalším rozpracování dojde k podrobnější klasifikaci regionálních 
disparit na dalším dekompozičním stupni. 
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NÁVRH ZÁKLADNÍ KLASIFIKACE REGIONÁLNÍCH DISPARIT TAB. 7.1 

SKUPINA DISPARIT PODSKUPINA DISPARIT 

SOCIÁLNÍ  Obyvatelstvo 

DISPARITY  Ţivotní (příjmová) úroveň 

  Vybavenost domácností 

  Sociální vybavenost 

  Sociální patologie 

EKONOMICKÉ   Makroekonomické agregáty 

DISPARITY  Vnější ekonomické aktivity 

  Vnitřní ekonomické aktivity 

  Trh práce 

ÚZEMNÍ  Fyzicko-geografický potenciál území  

DISPARITY  Ţivotní a přírodní prostředí 

  Vybavenost a obsluha území dopravní infrastrukturou 

  Vybavenost a obsluha území technickou infrastrukturou  

  Potenciál cestovního ruchu  

 

8. ZÁVĚRY 

Výskyt prostorové proměnnosti v ekonomickém rozvoji vede k nerovnoměrnému 

ekonomickému 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 

mající jednoznačné územní umístění a vyskytující se alespoň ve dvou entitách této 
územní struktury. 

Problematika disparit je sloţitý problém, který zasluhuje, aby byly přijaty 

multidimenzionální přístup, integrační pohled, multidisciplinární způsob zkoumání a 
pouţita pluralitní metodologie jeho zkoumání. 

Regionální disparity jsou rovněţ velmi frekventovaným předmětem teorií regionálního 

rozvoje. Dodnes se přitom hledá (a patrně ještě dlouho hledat bude) odpověď na 
základní otázku, zdali mají regionální systémy tendenci spíše ke konvergenci anebo 
naopak divergenci. Nutno ovšem podotknout, ţe ty teorie, které povaţují prostorový 

vývoj za divergenční, převaţují početně i kvalitativně nad teoriemi povaţujícími 
prostorový vývoj za konvergenční.  

Problematiku uchopení regionálních disparit přitom ztěţuje celá řada faktorů jako 

jsou rozdílné definice konvergence a divergence, sociálně-ekonomická úroveň 
srovnávaných teritorií, spolehlivost a porovnatelnost pouţitých dat, charakter a délka 

období, ve kterém jsou území srovnávána, četné obtíţně kvantifikovatelné sféry a 
mnoho dalších. Také mnoţství identifikovaných příčin a mechanismů, které usměrňují 
vývojové tendence regionálních systémů v čase, je značné a navíc ještě v čase 

narůstá, coţ opět zásadním způsobem sniţuje orientaci v celé problematice. Zůstává 
však zřejmé, ţe absolutní prostorová nivelizace je navzdory výše zmíněným 
metodickým nejasnostem nedosaţitelná, a to s ohledem na značný počet 
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spontánních, resp. politikami neovlivnitelných prvků a jevů, časová zpoţdění mnoha 

opatření atd. 

Prostorový pohled na vývoj přístupů k regionálnímu rozvoji a regionálním 
nerovnostem ukázal, ţe liberální, endogenně rozvojové paradigma regionálního 

rozvoje, které se regionální problematikou zabývalo chronologicky jako první, 
povaţuje prostorové tendence za konvergenční a to v dlouhém období. Také proto se 

jedná o přístup neintervencionistický, který nedoporučuje větší zásahy do trţních 
procesů. 

Všechna paradigmata regionálního rozvoje, která následovala, tj. keynesiánské, 

marxisticko – socialistické a moderní neo-endogenní přístup k regionálnímu rozvoji 
pak povaţují prostorový vývoj za divergentní. Tato paradigmata se ovšem velmi 
výrazně odlišují pokud jde o doporučení pro tvorbu celkových společensko-

hospodářských podmínek a také pokud jde o míru jejich intervencionismu. 
V současnosti preferované neo-endogenní paradigma dává důraz především na 
vnitřní potenciál jednotlivých regionů stejně jako subjektů v nich se nacházejících. 

Časový pohled na přístupy k regionálnímu rozvoji a regionálním disparitám zase 
ukázal význam sociálně-ekonomického paradigmatu stejně jako politické ideologie 
období, ve kterém jsou regionální nerovnosti zkoumány, dále pak délku zkoumání,  

ale také platnost teorií, pokud jde o jejich permanentnost, resp. dočasnost. 
Časoprostorový kontext totiţ významně determinuje vnímání regionálních disparit. 

Přijatá systémová a metodologická východiska vedla k tomu, ţe bylo analyzováno 

několik hledisek pro identifikaci, hodnocení, resp. klasifikaci regionálních disparit. Jde 
o časové hledisko, měřitelnost, teritorialitu, ovlivnitelnost, způsob vzniku a dopady 

regionálních disparit, která jsou povaţována za základní atributy disparit. 
Prezentovaná hlediska zkoumání regionálních disparit představují nesmírnou šíři 
pohledů na regionální disparity a dokreslují dříve uvedené východisko pojímat 

regionální disparity jako multidimenzionální problém. Pro další analýzy, ale zejména 
pro účely případného ovlivňování regionálních disparit nástroji regionální politiky je 
zapotřebí tyto různorodé pohledy na regionální disparity převést do „uchopitelné“ 

podoby. Je především nutno v této souvislosti stanovit, zdali budou některá hlediska 
pouţita pro klasifikaci regionálních disparit a která, anebo budou tato hlediska 
povaţována za atributy identifikovaných regionálních disparit.  

Pokud jde o vlastní klasifikaci regionálních disparit, na současné úrovni poznání 
můţeme říci, ţe lze doporučit jako jediné klasifikační hledisko hledisko věcné se 
základním členěním na regionální disparity ekonomické, sociální a územní, ke 

kterému se kloní většina renomovaných autorů. 
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REGIONÁLNÍ DISPARITY V TEORIÍCH REGIONÁLNÍHO ROZVOJE 
LIST: 1 Příloha 3 

LISTŮ: 6 

Endogenní paradigma regionálního rozvoje 

název teorie  jádro teorie základní 
tendence 
regionálního 
vývoje 

příčina 
meziregionálních 
rozdílů 

hlavní mechanismy 
způsobující 
konvergenci/divergenci 

implikace pro regionální 
politiku 

neoklasické jedno a 
dvousektorové modely 
růstu 

růst závisí dlouhodobě na 
množství kapitálu a 
pracovní síly a na 
technickém pokroku, 
krátkodobě pak tempo růstu 
závisí na vzdálenosti od 
stavu rovnováhy 

konvergence rozdílná vybavenost 
regionů výrobními 
faktory 

klesající výnosy kapitálu i 
práce, mobilita pracovních sil 
a kapitálu, kongesce a vysoké 
náklady v centrálních 
regionech 

automatická tendence 
k vyrovnání regionálních 
rozdílů, regionální politika má 
jen posílit vyrovnávací 
mechanismy, např. zvýšit 
mobilitu pracovních sil  

nová teorie 
endogenního růstu 

Cobb-Douglassova 
produkční funkce je 
modifikována na rostoucí 
výnosy z rozsahu a 
rozšířena např. o ukazatel 
lidského kapitálu, znalosti 
jsou považovány za 
základní druh kapitálu 

konvergence  rozdíly ve vybavenosti 
regionů lidskými zdroji 
(včetně kvality 
sociálních interakcí) a 
technologiemi 

rostoucí výnosy z kapitálu 
(včetně lidského kapitálu, 
resp. akumulace znalostí), 
externí úspory (především 
v oblasti šíření znalostí) a 
naopak klesající výnosy 
z investic do nových znalostí. 
Transfer znalostí a 
technologického pokroku. 

státní zásahy mají vliv na to, 
kterého z několika možných 
stavů rovnováhy bude 
dosaženo 

nová teorie růstu neoklasický základ, každá 
ekonomika (region) má jiný 
stav rovnováhy 

konvergence odlišné technologické a 
behaviorální parametry 
regionů způsobují, že 
každý region má jinou 
úroveň stavu 
rovnováhy 

institucionální a právní 
systém, podobné kulturní i 
behaviorální vzorce obyvatel, 
mobilita kapitálu, pracovních 
sil a šíření technologií, náhlá 
zvýšení rozdílů způsobená 
externími šoky 

aktivita mezinárodních 
institucí podporujících 
rozvojové země 



REGIONÁLNÍ DISPARITY V TEORIÍCH REGIONÁLNÍHO ROZVOJE 
LIST: 2 

LISTŮ: 6 

Exogenní paradigma regionálního rozvoje 

název teorie jádro teorie základní 
tendence 
regionálníh
o vývoje 

příčina 
meziregionálních 
rozdílů 

hlavní mechanismy 
způsobující 
konvergenci/divergenci 

implikace pro regionální 
politiku 

teorie kumulativních 
příčin 

jakmile z jakýchkoli důvodů 
vznikne rozdíl mezi regiony, 
další vývoj bude rozdíly 
umocňovat 

divergence fyzickogeografické, 
historické 

externí úspory, aglomerační 
výhody, konkurence, 
meziregionální rozdíly 
v produktivitě práce jsou větší 
než rozdíly ve mzdách 
(silnější backwash vs. slabší 
spread efekty) 

integrovaný rozvojový plán, 
celospolečensky prospěšné 
investice, které umožní 
dosáhnout vnějších úspor 
dalším subjektům; zdroje 
získat odložením spotřeby a 
přesunutím zdrojů na 
investice 

teorie nerovnoměrného 
rozvoje 

rozdíly jsou základní a 
nezbytnou podmínkou růstu 

divergence vlastnost reality, 
psychosociální 
přecenění 
aglomeračních výhod 

konkurence, selektivní 
migrace, mobilita kapitálu, 
„filtrování“ reality (=zkreslené 
mentální mapy regionálních 
příležitostí) 

nezbytné nejprve posílit jádro, 
pak pomoci periferii daňovými 
úlevami a úpravami 
monetární politiky 

teorie pólů růstu/teorie 
center růstu a 
růstových os 

některá odvětví rostou rychleji 
a jsou významnější než jiná 

divergence rozdíly v ekonomické 
struktuře 

meziodvětvové vazby, 
regionální multiplikátor, vnitřní 
a vnější aglomerační úspory 

růstu dosáhnout implantací 
hnacích odvětví 

teorie exportní 
základny 

rozlišování základních 
(exportních) a doplňkových 
(obslužných) odvětví 

divergence poptávka po zboží 
produkovatelném 
v regionu 

vnější impuls, export, vnější 
úspory, aglomerační výhody, 
technologický pokrok 

posílení exportních odvětví v 
regionu 



 

REGIONÁLNÍ DISPARITY V TEORIÍCH REGIONÁLNÍHO ROZVOJE 
LIST: 3 

LISTŮ: 6 
obecná teorie 
polarizovaného rozvoje 
(teorie jádro-periferie) 

nerovnoměrné rozdělení moci 
a bohatství v ekonomice a ve 
společnosti, motorem změn 
jsou proměny vztahů autority 
a podřízenosti 

divergence  míra autonomie 
regionů a schopnost 
tvorby inovací 

1) efekt dominance                
2) informační efekt                 
3) psychologický efekt           
4) modernizační efekt            
5) efekt vazeb                        
6) výrobní efekt 

decentralizace, posilování 
městských regionů na 
periferiích  

teorie výrobních cyklů; 
teorie ziskových cyklů 

přesuny výroby mezi regiony 
podle fáze zralosti výrobku; 
prosperita regionů závisí na 
rozmístění oligopolů 
dosahujících superzisků 

divergence každý region má jinou 
konkurenční výhodu, 
která předurčuje, v jaké 
fázi životního cyklu 
výrobku je výhodné jej 
v regionu vyrábět 

standardizace výrobního 
postupu, rostouce cenová 
konkurence; změny v potřebě 
koncentrace výroby, difuze 
inovací a změny ve vztazích 
kapitálu a práce 

nové mechanismy 
průmyslové politiky, kdy 
budou společenské náklady 
integrální součástí procesu 
rozhodování o postavení či 
uzavření závodu 

teorie prostorových 
děleb práce 

třídní a sociální vztahy při 
výrobě 

divergence nerovné postavení 
pracujících vůči 
kapitalistům, 
systematické využívání 
rozdílů mezi regiony 
velkými firmami 
k maximalizaci zisku 

dělba zisku, akumulace 
kapitálu, nerovné rozdělení 
ekonomické a politické moci 
mezi regiony, de-skilling 

radikální decentralizace, 
změna 
společenskoekonomického 
systému 

teorie mezoekonomiky neplatí předpoklady 
neoklasické teorie o dokonalé 
konkurenci, neboť stále větší 
roli v ekonomice hrají velké 
firmy v oligopolním postavení 

divergence nerovné rozdělení moci 
ve společnosti / 
oligopolní pozice 
velkých firem na trhu 

lobbování u vlád, používání 
transferových cen, využívání 
levné pracovní síly 
v rozvojových zemích, rozdíl 
mezi mobilitou pracovních sil 
a kapitálu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

posílení regulační role státu, 
role odborů, posílení 
veřejného sektoru, investice 
z veřejného i soukromého 
sektoru do zaostalých regionů 



REGIONÁLNÍ DISPARITY V TEORIÍCH REGIONÁLNÍHO ROZVOJE 
LIST: 4 

LISTŮ: 6 

 
Marxisticko-socialistické paradigma regionálního rozvoje 

název teorie jádro teorie základní 
tendence 
regionálníh
o vývoje 

příčina 
meziregionálních 
rozdílů 

hlavní mechanismy 
způsobující 
konvergenci/divergenci 

implikace pro regionální 
politiku 

teorie krize střídání nadakumulace a 
znehodnocení kapitálu 
v místě a čase; rozpor mezi 
mobilním a nemobilním 
kapitálem (část kapitálu musí 
být nemobilní, aby byla 
umožněna vysoká mobilita 
ostatního kapitálu, např. 
infrastruktura) 

divergence konflikt či konkurence 
lokálních/teritoriálních 
aliancí bránících 
znehodnocení 
nemobilního kapitálu 
v daném místě 

třídní antagonismus, 
technologický vývoj, investice 
do nemobilní infrastruktury 
s vysokými úsporami 
z rozsahu vyžadujícími 
koncentraci, dále hledání 
relativní nadhodnoty a inercie 
v chování teritoriálních aliancí 

naprostá změna vztahů při 
výrobě, odstranění 
kapitalismu 

„houpačková“ teorie 
nerovnoměrného 
rozvoje (see-saw) 

nerovnoměrný vývoj je 
způsoben nerovnými 
společenskými vztahy 

divergence dělba práce ve 
společnosti, dělba 
kapitálu mezi jednotlivé 
způsoby akumulace, 
např. mezi výrobu 
výrobních prostředků a 
spotřebního zboží 

různé mechanismy na 
různých územních řádech, na 
úrovni měst se jedná o 
pozemkovou rentu, na úrovni 
zemí o dělbu práce, na 
globální úrovni o různé 
způsoby určování hodnoty 
práce; další diferenciační 
mechanismy: centralizace a 
koncentrace kapitálu, rozdíly 
ve mzdách a v kvalifikaci, 
finanční kapitál může působit 
konvergenčně i divergenčně; 
k nivelizaci na globální úrovni 
vede hlavně tendence 
k vyrovnávání podmínek 
výroby a cirkulace kapitálu 
 
 
 

dělnické hnutí  



 

REGIONÁLNÍ DISPARITY V TEORIÍCH REGIONÁLNÍHO ROZVOJE 
LIST: 5 

LISTŮ: 6 

 
Neo-endogenní paradigma regionálního rozvoje 

název teorie jádro teorie základní 
tendence 
regionálníh
o vývoje 

příčina 
meziregionálních 
rozdílů 

hlavní mechanismy 
způsobující 
konvergenci/divergenci 

implikace pro regionální 
politiku 

teorie výrobního okrsku základem prosperity regionu 
jsou kvalitní sociální, kulturní 
a institucionální struktury a 
nehierarchický systém 
organizace spolupráce 
malých firem 

divergence sociokulturní a 
institucionální rozdíly  

networking (sítě důvěry, 
spolupráce i řízení), úspory z 
rozsahu i ze specializace, 
dělba práce mezi firmami, 
vzájemná závislost,  sdílení 
informací, inovace, eliminace 
rigidního dělení na manuálně 
pracující a manažery, 
adaptivní pracovní síla 

podpora vytváření společných 
institucí podporujících malé 
firmy 

teorie učících se 
regionů  

konkurenceschopnost je 
založena  na lepší schopností 
se dále učit 

divergence sociokulturní a 
institucionální rozdíly  

existence pozitivních 
zpětných vazeb v oblasti 
učení, přejímání nových 
technologií a postupů; tržní i 
mimotržní výměna informací; 
existence technologické 
infrastruktury 

podpora regionálních 
inovačních systémů (rozvoj 
vazeb např. mezi školami, 
samosprávou a firmami)  

QWERTY teorie resp. 
teorie path dependency 
(závislosti na cestě) 

decentralizované rozhodování 
může vést k suboptimálnímu 
řešení, např. při výběru 
technologií, rostoucí výnosy 
vedou k nestabilitě místo 
k ekvilibriu 

divergence náhoda, přírodní 
podmínky, silný 
subjekt, historická 
událost 

úspory z rozsahu, 
aglomerační výhody, 
nedokonalá konkurence, lock-
in (inercie), síťový efekt 
(kompatibilita s dalšími 
subjekty) 
 
 
 
 
 
 

k růstu může dojít kdekoli, 
stačí jej iniciovat 



 

REGIONÁLNÍ DISPARITY V TEORIÍCH REGIONÁLNÍHO ROZVOJE 
LIST: 6 

LISTŮ: 6 

 
Epizodické, resp. dočasné teorie regionálního rozvoje  
regulační teorie střídání dlouhých období 

stability zapříčiněné změnou 
způsobů sociální regulace a 
ekonomické akumulace, např. 
přechod od fordismu 
k postfordismu  

střídání 
konvergence 
a divergence 

rozdílné formy sociální 
regulace, rozdílné 
vztahy při výrobě a 
politický a 
institucionální kontext 

regulační mechanismy: 
1) monetární (peněžní) 

systém a peněžní 
mechanismy (daňový 
systém, principy 
fungování bankovního 
systému apod.), 

2) mechanismy vyjednávání 
o pracovních vztazích a o 
mzdách, 

3) způsoby (formy) 
konkurence uvnitř 
soukromého sektoru i ve 
vztahu k subjektům 
veřejného sektoru, 

4) charakter a role státu 

rolí státu je vytvořit sociálně 
spravedlivou a ekonomicky 
udržitelnou regulaci, která 
odpovídá danému režimu 
akumulace  

teorie flexibilní 
specializace, resp. 
flexibilní akumulace 

(jedná se o aplikaci regulační 
teorie na období fordizmu a 
post-fordizmu) vertikální 
dezintegrace výroby, ústup od 
masové výroby k malosériové 

divergence rozdíly v kulturním 
rámci pro organizaci 
výroby i pro chování 
podniků  

re-skilling, externí úspory, 
aglomerační výhody, týmová 
práce  

stát má udržovat konkurenční 
prostředí, napomáhat 
restrukturalizaci. 
 

Zdroj: vlastní + Blažek, Uhlíř, 2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




