
VŠB-Technická univerzita Ostrava 

Ekonomická fakulta 

 

 

WD-55-07-1 

Regionální disparity v územním rozvoji ČR – jejich vznik, identifikace a 

eliminace 

 

  

  

IIDDEENNTTIIFFIIKKAACCEE,,  DDEEKKOOMMPPOOZZIICCEE  AA  HHOODDNNOOCCEENNÍÍ  

RREEGGIIOONNÁÁLLNNÍÍCCHH  DDIISSPPAARRIITT    

  

Výzkumná studie DÚ 3 

 

 

 

 

Ostrava, květen 2008 



2 

 

Řešitelé: 

PhDr. Mgr. Hana Fachinelli, Ph.D.  

Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. – vedoucí řešitelského kolektivu 

Ing. Karel Rozehnal  

Ing. Pavel Tuleja, Ph.D.  

Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D.  

 

Anotace 

Studie obsahuje výsledky 1. etapy řešení dílčího výzkumného úkolu zaměřeného na 

identifikaci, dekompozici a hodnocení regionálních disparit.  

V první části studie jsou shrnuty poznatky získané systémovou a věcnou analýzou přístupů ke 

zjišťování, popisu a hodnocení regionálních rozdílů prezentovaných v odborné literatuře 

českých i zahraničních autorů a obsaţených v politikách a strategiích, zejména na úrovni 

Evropské unie a České republiky. 

V návaznosti na provedenou analýzu existujících teorií a metodických postupů je v druhé 

části studie předloţena pracovní verze soustavy deskriptorů a indikátorů dekomponovaných 

do tří oblastí – sociální, ekonomická a územní.  

Pro kvalifikované měření a hodnocení stavu a vývoje regionálních disparit jsou navrţeny 

statisticko-matematické metody, které byly současně podrobeny hodnocení z hlediska výhod 

a úskalí jejich vyuţitelnosti. 

Poznatky ve studii obsaţené tvoří východisko pro další ověřování konstrukce indikátorové 

soustavy i matematicko - statických metod pro zjišťování a hodnocení disparit v regionech. 

 

Annotation 

The study contains results of 1st period of solving partial research project focused on the 

identification, decomposition and evaluation of regional disparities. 

In the first part of the study there are summarized pieces of knowledges gained by the 

system and factual analysis of access to recognition, description and classification of regional 

differences. These are presented in special literature written by Czech and foreign authors 

and also in strategies; especially on the field of European Union and Czech Republic. 

The second part of study presents working version of descriptors and indicators system 

decomposed to the three areas - social, economic and territorial. This system concurs on 

effected analysis of existing theories and methodical procedures.  

There were designed statistically - mathematical methods for qualified measuring and 

evaluation of state and development of regional disparities. At the same time methods were 

submitted to survey in term of advantages and difficulties their utility. 

Informations and knowledges included in the study forms resources for subsequent 

verification of indicator system structure and mathematically-statistical methods for 

recognition and evaluation of regional disparities.  
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11    ÚÚVVOODD  

1.1  Zaměření a cíle výzkumného 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 řešení regionálních disparit.  

Pro výzkumný úkol WD-55-07-1 Regionální disparity v územním rozvoji ČR – jejich 

vznik, identifikace a eliminace byly stanoveny tři dílčí postupové cíle a tři aktivity.  

Příspěvek ke splnění prvního dílčího cíle (DC001) a první aktivity (A401) v rámci této studie 

spočívá v prezentaci: 

1. analytických poznatků a závěrů charakterizujících dosaţený stav poznání identifikace, 

systémového pojetí a dekompozice regionálních disparit v České republice a ve světě, 

2. analýzy přístupů různých autorů vedoucích k účinnějšímu rozpoznávání problémů 

váţících se na regionální disparity a k zajištění potřebných informací (především jako 

východisko pro navazující návrhovou fázi výzkumu). 

3. analýzy pouţívaných metod měření a hodnocení regionálních disparit v České republice 

a ve světě.  

1.2  Zaměření a cíle studie 

Tato studie je v první části zaměřena na systémovou a věcnou analýzu přístupů k zjišťování, 

popisu a hodnocení regionálních rozdílů na základě existujících teorií, metodologií a 

indikátorových soustav.  Zabývá se přístupem různých autorů k pojetí a dekompozici 

regionálních disparit a tvorbě vhodných indikátorových soustav podle zvolených 

charakteristik a kritérií. S vyuţitím předchozí systémové analýzy je navrţen výchozí 

systémový skelet soustavy regionálních disparit v České republice, který je dekomponován 

do tří oblastí: sociální - ekonomické - územní a doveden aţ do výchozího návrhu indikátorů 

vhodných pro měření regionálních disparit. 

Základem provedené analýzy je systémový a věcný pohled na předmětnou problematiku ve 

dvou klíčových sférách: v pracích uznávaných domácích i zahraničních autorů a v realizaci 

politik a strategií na úrovni Evropské unie a České republiky.  

Do jisté míry autonomní část pak tvoří druhá část studie, zaměřená na analýzu pouţívaných 

metod hodnocení regionálních disparit domácími a zahraničními autory a praxí regionálního 

managementu. Jako výchozí báze další fáze výzkumu je zde navrţeno sedm v různé míře 

aplikovatelných metod resp. postupů, provedeno porovnání jejich silných a slabých stránek a 

naznačeno jejich další moţné vyuţití. 

1.3 Úvod do problematiky pojetí, dekompozice, identifikace a 

hodnocení regionálních disparit 

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

moţné regionální rozdíly vysledovat, identifikovat, strukturalizovat a následně měřit a 

vyhodnocovat.  
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Na základě racionálního myšlenkového přístupu a následně provedených analýz teoretických i 

praktických přístupů k identifikaci regionálních disparit byly tyto dekomponovány do tří 

oblastí (subsystémů 1. řádu). Do oblasti sociální, ekonomické a územní (zahrnující oblasti 

fyzicko-geografických rozdílů, ţivotního a přírodního prostředí a infrastruktury).  

Na rozdíl od regionálních disparit v ekonomické a sociální oblasti, které jsou většinou aktéry v 

jednotlivých regionech vnímány jako apriorně důleţitější a jsou více pod drobnohledem 

tvůrců regionálních politik, disparity v územní oblasti jsou více akcentovány aţ po dosaţení 

určité výše ekonomického bohatství jednotlivých regionů a následně zvýšené poptávky po 

kvalitě ţivotního prostředí, ale zároveň i po dalším rozvoji sítí infrastruktury v daném území.  

Subjekty, které mají moţnost působit na určité ovlivnitelné charakteristiky regionu a 

směrovat je ţádoucím směrem, musí počítat s prolínáním důsledků svých rozhodnutí ve 

všech oblastech rozvoje regionů, tedy v oblasti sociální, ekonomické i územní.  

Je tak zřejmé, ţe regionální disparity jsou a budou chápány jako multidimenzionální 

problematika dotýkající se mnoha dimenzí ţivota a rozvoje regionů.  

1.3.1  Zdroje informací pro systém sledování a vyhodnocování regionálních 

disparit 

V České republice jsou základním zdrojem informací pro sledování a vyhodnocování 

regionálních disparit statistiky Českého statistického úřadu. Hlavní objem informací 

poskytují krajské statistiky a vybraná resp. specifická data účelově vydávané publikace, 

z nichţ pro identifikaci regionálních disparit jsou nejvýznamnější s roční periodicitou 

vydávané publikace Kraje České republiky a Okresy České republiky, obsahující 

vybraná data za okresy, kraje a regiony soudrţnosti České republiky, Analýza regionálních 

rozdílů v České republice, obsahující analýzu regionálních rozdílů z pohledu 

demografického vývoje, trhu práce, ţivotního prostředí, sociální problematiky a dalších 

oblastí, Regionální účty, obsahující propočty vybraných makroekonomických ukazatelů 

národních účtů do regionů dle klasifikace územního členění (oblasti a kraje) a Regionální 

portréty, které budou s cca pětiletou periodicitou zaměřené na regionální jednotky úrovně 

NUTS 3. 

V Evropské unii jsou základním zdrojem pro monitorování mezinárodních rozdílů statistiky 

systému Eurostat především v rámci měření a vyhodnocování strukturálních ukazatelů EU. 

Data jsou periodicky v poţadované míře aktualizována. Měřením na úrovni NUTS 3 

v jednotlivých zemích se tyto statistiky zabývají jen rámcově. Proto jsou pro monitoring 

regionálních charakteristik vhodnější databáze statistických úřadů jednotlivých zemí. 

Měřením regionálních charakteristik na mezinárodní úrovni se dlouhodobě zabývá statistický 

portál organizace OECD. Koncepce měření vytvořené touto organizací bývají často 

přejímány jednotlivými jejími členskými státy či dalšími organizacemi. Ve své podstatě stojí 

na konceptuálním modelu vazeb „vliv–stav–odezva“ mezi lidskou společností a prostředím. 

Identifikované regionální disparity vyuţitelné v rámci našeho výzkumu jsou sledovány 

především v podoblastech: Zemědělství a rybářství, Rozvoj, Vzdělání, Ţivotní prostředí, 

Ekonomické statisticky, Zdraví, Práce, Informační a komunikační technologie, Demografie a 

populace, Energie, Průmysl a sluţby, Sociální statistiky, Doprava a Regionální statistiky. 

Právě posledně zmíněné regionální statistiky jsou vhodným zdrojem pro sledování a 

vyhodnocování regionálních disparit na úrovni jednotlivých států. 
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OECD v rámci OECD Territorial Database poskytuje kvantitativní ukazatele v oblasti 

geografické, ekonomické a environmentální, a to přibliţně za 2 200 regionů ve 30 členských 

zemích. Databáze obsahuje regionální statistiky, jejichţ ukazatele jsou rozděleny dle těchto 

deskriptorů: 

1. geografie 

 síť územních jednotek 

 plocha 

 vzdálenost od nejbliţší městské oblasti 

2. profily osídlení 

 převáţně městská oblast 

 převáţně venkovská oblast 

 smíšené regiony 

3. demografie  

 celková populace 

 populace dle pohlaví 

 populace dle věkových skupin 

 míra úmrtnosti a míra porodnosti 

 míra migrace 

 míra závislosti (mladistvých a starších osob) 

4. pracovní síla 

 pracovní síla celkem 

 pracovní síla dle pohlaví 

 pracovní síla dle věkových skupin 

 míra participace 

5. nezaměstnanost 

 celková nezaměstnanost 

 nezaměstnanost dle pohlaví 

 nezaměstnanost dle věkové skupiny 

 dlouhodobá nezaměstnanost 

6. produkce 

 celkový HDP 

 hrubá přidaná hodnota dle sektorů ekonomiky 

7. důchod 

 osobní důchod 

1.3.2  Zdroje informací pro výstavbu a formování obsahu systému 

sledování a vyhodnocování regionálních disparit 

Pro systémovou výstavbu a formování obsahu systému sledování a vyhodnocování 

regionálních disparit je jedním z východisek Strategie regionálního rozvoje České 

republiky z roku 2000, jejíţ součástí je vládou přijatý systém sledování regionálních rozdílů 

v České republice, dekomponující disparity do pěti oblastí deskripce, jimiţ jsou:  

 souhrnná charakteristika regionu,  

 ekonomický potenciál,  

 lidský potenciál,  
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 technická vybavenost území,  

 ţivotní prostředí. 

Dalším dokumentem důleţitým pro formování systému je Strategie udrţitelného 

rozvoje ČR zahrnující šest rozvojových pilířů:  

 ekonomický,  

 environmentální,  

 sociální, vzdělávání, 

 výzkum a vývoj,  

 evropský a mezinárodní kontext, a  

 správa věcí veřejných.  

Strategie hospodářského růstu České republiky, zaměřená na pět prioritních 

oblastí, pilířů, na kterých stojí konkurenceschopnost české ekonomiky. Jsou jimi:   

 institucionální prostředí,  

 zdroje financování,  

 infrastruktura,  

 rozvoj lidských zdrojů,  

 výzkum, vývoj a inovace. 

V rámci Obnovené strategie udrţitelného rozvoje Evropské unie (2006) je moţné 

vysledovat záměry o ovlivnění rozvoje EU a jejich regionů především ve snaze o dosaţení 

příslušných cílů strategie v následujících oblastech:  

 změna klimatu a čistá energie,  

 udrţitelná doprava,  

 udrţitelná spotřeba a výroba,  

 veřejné zdraví,  

 sociální začlenění, demografie a migrace,  

 celosvětová chudoba a problémy udrţitelného rozvoje.  

Indikátory navrţené v rámci daných oblastí monitorují průběh dosahování daných cílů za EU 

jako celek a v rámci jednotlivých států EU. Nejsou tedy ve své podstatě tvořeny pro 

hodnocení niţších regionálních jednotek.  

Sledováním územních charakteristik se věnuje Evropská environmentální agentura EEA 

která doplnila koncept OECD DSR o další vazební prvky a vytvořila systém DPSIR (Driving 

forces-Pressures-State-Impacts-Responses) v české mutaci „hnací síla–tlak–stav–dopad–

odezva“.  

Prvky v současnosti pouţívaného modelu shrnuje a příklady indikátorových oblastí osvětluje 

Obrázek 1. Jak je z něj zřejmé, reakce na problém způsobený hnací silou můţe při řešení a 

přijímání opatření směřovat k ovlivnění jednoho či více prvků systému. Jednotlivé indikátory 

v rámci systému lze vyuţít pro sledování regionálních disparit v evropském měřítku. 
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Obr. 1: Systém DPSIR Evropské environmentální agentury 

 

Zdroj: EEA, vlastní schéma 
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22    PPOOJJEETTÍÍ,,  IIDDEENNTTIIFFIIKKAACCEE  AA  DDEEKKOOMMPPOOZZIICCEE  RREEGGIIOONNÁÁLLNNÍÍCCHH  

DDIISSPPAARRIITT  

2.1  Pojetí regionálních disparit v územním rozvoji  

Studie zabývající se zjišťováním a hodnocením regionálních rozdílů, ať jiţ čistě teoretického 

nebo prakticky orientovaného zaměření, jsou zpravidla zaloţeny na hierarchicky uspořádané 

soustavě kritérií umoţňující popis sledovaného jevu či procesu a následné vyjádření 

regionálních disparit kvalitativně i kvantitativně.  

Teoretické úvahy na toto téma se zaměřují zpravidla na úroveň států. Stále četněji však 

nacházíme i studie, zabývající se strukturovanějším pohledem na regionální disparity, např. 

regionální disparity v kontextu malých zemích (Felsenstein, D. Portnow, B.A. eds., 2005), 

měření chování regionů ve státě (Cuffaro, M. Cracolici, M.F., Nijkamp, P., 2007), národní a 

regionální disparity v kontextu evropské kohezní politiky (Molle, W, 2007) a další. Převaţuje 

zde orientace na geografická a ekonomická kritéria, přesto lze v posledních letech pozorovat 

zvyšující se orientaci i na sociální aspekty vývoje společnosti.  

2.2  Východiska zkoumání regionálních disparit 

Teoretická a metodologická východiska zkoumání regionálních disparit jsou rozčleněna na 

dvě části – v první jsou analyzovány přístupy jednotlivých autorů, kteří se zabývají touto 

problematikou. Ve druhé části jsou analyzovány přístupy, jeţ jsou uplatňovány na národní 

(české) nebo mezinárodní úrovni a slouţí k identifikaci regionálních disparit a ke stanovení 

strategie jejich zmírňování či eliminace. 

Identifikace a měření regionálních disparit je základním předpokladem k uchopení prostorově 

orientovaných hospodářsko-politických nástrojů, pomocí nichţ by tyto disparity bylo moţné 

zmírňovat či eliminovat (Wishlade – Yuill (1997). Zpravidla se diskuze ohledně regionálních 

disparit soustřeďuje na tyto otázky:1 

 o jaký typ disparity se jedná, 

 jaký ukazatel můţe být pouţit k měření identifikované disparity, 

 jaké faktory determinují tuto disparitu, 

 zdali má disparita nějaké širší souvislosti v národním resp. mezinárodním kontextu. 

Felsenstein – Portnov (2005) jsou toho názoru, ţe ač se jednotlivé studie zabývající se 

regionálními disparitami zaobírají oddělenými měřeními dílčích ukazatelů deskriptorů jako je 

vývoj populace, mezd, bohatství či produktivity, jejich neodmyslitelnou součástí je vytvoření 

a pouţití integrovaného ukazatele regionálních disparit, obzvlášť pokud se jedná o 

meziregionální komparativní analýzu.  

V kontextu české ekonomiky, jeţ je charakterizována jako malá otevřená ekonomika, je 

zapotřebí navíc zmínit další implikaci těchto autorů. Ti dodávají, ţe malá ekonomika se můţe 

od té velké odlišovat ve třech fundamentálních rysech. Za prvé, má relativně niţší počet 

územních jednotek. Za druhé, územní jednotky se co do počtu obyvatel mohou podstatně 

                                            

1 Wishlade – Yuill (1997, str.4) 
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lišit. A za třetí, regiony v rámci malé ekonomiky mohou poměrně rychle měnit svou pozici 

v pomyslném ţebříčku, zejména na základě vývoje příjmů či populace, kdy u velkých 

ekonomik je toto pořadí ustálenější. 

Na základě zodpovězení výše uvedených otázek člení Wishlade – Yuill (1997) disparity do tří 

základních oblastí a současně porovnávají přístup jednotlivých zemí Evropské unie k výběru 

indikátorů pro určení těchto disparit: 

1. Disparity fyzické povahy, jeţ jsou asociovány s geografickými a přírodními podmínkami. 

Měření těchto disparit je dle autorů problematickým úkolem, neboť jsou svou povahou 

přirozené. Indikátory, jeţ autoři pouţívají k vyjádření disparit fyzické povahy, jsou 

primárně zaměřeny na jejich účinky, zejména pak na hustotu osídlení a aspekty migrace. 

2. Disparity ekonomické povahy, jeţ se týkají rozdílů v kvantitě či kvalitě regionálního 

výstupu. K vyjádření disparit v této oblasti autoři pouţívají tradiční ukazatel hrubého 

domácího produktu, který je doprovázen daňovými příjmy, průmyslovou aktivitou, 

demografickými trendy, ekonomickým výhledem a dopravní vybaveností.  

3. Disparity sociální povahy, jeţ se týkají příjmů a standardů ţivota obyvatel. U většiny zemí 

je největší důraz v této oblasti kladen na ukazatele nezaměstnanosti. Jako moţné 

ukazatele autoři uvádějí strukturu nezaměstnanosti, trendy zaměstnanosti, budoucí vývoj 

zaměstnanosti, aktivní obyvatelstvo, kvalifikační strukturu obyvatelstva, příjem 

obyvatelstva a standardy bydlení. 

Podobný přístup uplatňují Fazio – Piacentino – Vassallo (2006), kteří rozlišují dvě základní 

skupiny faktorů – faktory ekonomické povahy a faktory sociální povahy. Druhá skupina 

ukazatelů je však svým záběrem značně vybočující z klasického pojetí ukazatelů sociální 

povahy. 

1. „faktory ekonomické povahy“ – tato oblast obsahuje tyto ukazatele:  

 tvorba hrubého fixního kapitálu (v % HDP), která vystihuje fyzický kapitál regionu, 

 počet zaměstnaných ve Vědě a Výzkumu vědě a výzkumu na 1000 obyvatel, 

 podíl zaměstnaných patřících do věkové skupiny 25-64 let, kteří se účastní 

vzdělávacích aktivit na celkovém počtu zaměstnaných v této věkové skupině, 

 soukromé a veřejné výdaje na vědu a výzkum – tento a dva předchozí ukazatele 

vystihují oproti prvnímu lidský kapitál regionu. 

2. „faktory sociální povahy“ obsahující velmi širokou paletu ukazatelů: 

 procento stíţností domácností na nepravidelné dodávky vody, 

 procento recyklovaných tuhých odpadů,  

 lístky do divadla a kina prodaných na 1000 obyvatel, 

 mezera zaměstnanosti mezi muţi a ţenami v produktivním věku, 

 procento středoškolsky vzdělávané populace ve věku 14-18 let, 

 nově vzniklé a zaniklé firmy vůči celkovému počtu registrovaných firem, 

 procento trestných činů připadajících na mladistvé, 

 méně závaţné trestné činy na 1000 obyvatel, 

 procento domácností nepovaţující čtvrť, kde bydlí za bezpečnou, 

 procento uţivatelů ţelezniční sítě, kteří jsou s ní spokojeni; 

 procento domácností mající přístup k internetovému připojení; 

 procento populace starší 14 let, které se zapojuje do dobrovolnické činnosti. 
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2.2.1  Teoreticko-metodologická východiska disparit v oblasti sociální  

Sociální soudrţnost patří k hlavním cílům politik ve všech vyspělých státech a jejich 

regionech. Je důleţitou podmínkou pro zajištění stability společnosti, jejích sociálních 

struktur, systémů a rolí. Je podmíněna řadou faktorů, z nichţ velkou váhu má kvalita 

lidského potenciálu, sociálního kapitálu. Kvalita sociálních systémů, schopnost jejich 

adaptability a anticipace, ovlivňuje ekonomický rozvoj dané společnosti i úroveň sociálních 

vztahů a kvalitu způsobu ţivota. Nezbytnou podmínkou pro zajištění této kvality a její 

zvyšování je kromě potřebné ekonomické úrovně i dostatečně rozvinutá sociální a technická 

infrastruktura (školství, zdravotnictví, ad.). 

Sociální kapitál je „příspěvkem jedince do sociálního kontextu. Jedinec můţe získat 

sociální kapitál účelovou činností a můţe transformovat sociální kapitál do konvenčního 

ekonomického zisku.“ (Bourdieur, 1986, s.243).  Sociální kapitál se projevuje různými 

formami a Hraje významnou roli v propojené společnosti, kde spolehlivost, důvěra, 

standardizace a efektivní činnosti mezi účastníky jsou klíčem k úspěchu a konkurenčnímu 

jednání. (viz. Dyer 2000; dle Nijkamp, 2007). Zatímco při měření kvality lidského 

potenciálu se můţeme do značné míry opřít o statisticky sledované ukazatele, v případě 

sociálního kapitálu tomu tak není. Problém hodnocení sociálního kapitálu je dosud i v 

teorii; Nijkamp konstatuje, ţe v souvislosti s regionálním rozvojem je o sociálním kapitálu 

stále ještě málo odborných studií.   

Hodnocení kvality sociální dimenze, resp. její srovnávání v regionech, je zatíţeno i dvěma 

metodologickými problémy. Prvním problémem, teorie i praxe, je nejednoznačné 

vymezování, obsahu pojmu „sociální“. Druhým problémem, (který je vlastně pouze druhou 

stranou téhoţ) je skutečnost, ţe sociální dimenze společnosti je vţdy spojena se subjektivním 

hodnocením, odráţejícím preference obyvatel daného území. To, co je přijatelné v jedné 

zemi, nemusí být povaţováno za přijatelné v jiné zemi. I kdyţ se hluboké rozdíly v důsledku 

globalizace stírají, mají v sociální oblasti značnou míru setrvačnosti. Jsou důsledkem 

dlouhodobě se utvářejícího hodnotového systému v kaţdé společnosti, a tím i modelu 

podporovaného způsobu ţivota. Váha tohoto faktoru klesá se zmenšující se velikostí regionu, 

avšak projevuje se i uvnitř území státu (v České republice je například zcela zřetelný rozdíl 

mezi Prahou a ostatními kraji). 

V této souvislosti se nabízejí dvě zásadní vzájemně související otázky: co povaţovat 

z hlediska sociálního za disparity a jaké disparity nepřispívají k rozvoji společnosti a ohroţují 

sociální soudrţnost. Rozdíly v sociální oblasti (stejně jako v jiných oblastech) existují mezi 

regiony vţdy a v řadě sfér a úrovní. Vyjdeme-li z hlavního cíle, tj. dosaţení a udrţení sociální 

soudrţnosti, pak je třeba zaměřit pozornost na ty jevy a procesy, které jsou objektivní brzdou 

sociálně ekonomického rozvoje a které ztratily široký, zejména společensky deklarovaný 

(politicky apod.) konsensus a vyvolávají napětí ve společnosti. Uplatnění této logiky při 

vymezování disparit však naráţí na výše zmíněný problém a s ním související skutečnost, ţe 

společensky deklarovaný konsensus je navíc proměnlivý v čase. 

Z analyzovaných prací zabývajících se explicitně sociálními aspekty disparit se relativně 

nejpropracovanější jeví vymezování disparit u Molleho (Molle, 2007). Sociální disparity 

vymezuje z pohledu různých regionálních úrovní, ve vazbě na sociální kohezi. Základními 

ukazateli jsou podle něj zaměstnanost, úroveň vzdělání, migrace a segregace, sociální 

vyloučení (odráţí míru sociální deprivace a chudoby) a programy sociální ochrany. Autor sám 
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však současně v této souvislosti konstatuje bariéru v podobě nedostupnosti potřebného 

rozsahu statistických údajů, zejména na regionální úrovni, coţ limituje vypovídací schopnost 

prováděných analýz. Poslední z uváděných ukazatelů je vhodný ve většině případů pouze pro 

srovnávání mezi státy, nikoliv na regionální úrovni uvnitř států. (V rámci státu je účelné s ním 

pracovat pouze v tom případě, pokud jsou programy sociální ochrany ve státě z hlediska 

jejich konstrukce prostorově diferencovány, coţ však není případ České republiky). 

Další autoři (Cuffaro, M. Cracolici, M.F., Nijkamp, P., 2007) nabízejí rámec pro hodnocení 

prostorových disparit mezi regiony, zaloţený na konceptu prosperity  a blahobytu a kladou 

důraz na propojení materiálních aspektů (ekonomický blahobyt) a nemateriálních aspektů 

(sociální blahobyt). Při výběru vhodných regionálních ukazatelů se inspirují zejména ukazateli 

OECD, které však upravují „účelově“ pro italské regiony. Za základní komponenty sociálního 

blahobytu povaţují zdraví a stravu, vzdělání a práci. Volené proměnné mají z větší části 

obecnou uplatnitelnost, z části však zřejmě reagují na specifické potřeby v italských 

podmínkách; i kdyţ nejsou objektivně nesprávné, jejich pouţití v jiných zemích není bez 

omezení (např. počet osob, které příleţitostně v týdnu jedí ryby).  

S ohledem na běţně se vyskytující přístupy k vymezování ukazatelů regionálních disparit je 

poněkud odlišně strukturuje Aydalot, P. (1985). Základní strukturu disparit vymezuje 

relativně standardně (ekonomické ukazatele, ukazatele blahobytu – sociálně ekonomické 

ukazatele, ukazatele ţivotního prostředí a infrastrukturní ukazatele), avšak tuto naplňuje 

spíše netypicky. Například mezi ekonomickými ukazateli jsou zařazeny hustota lékařské sítě, 

předpokládaná délka ţivota, míra VŠ vzdělání, mezi infrastrukturálními ukazateli jsou 

zařazeny kulturní ukazatele, ukazatele stupně vzdělanosti, ukazatel kvality systému lékařské 

péče. 

Systémový přístup k vymezování sociálních disparit je tedy v zásadě podobný napříč těmito 

studiemi; rozdíly jsou však v jeho věcném naplnění. 

Pokud jde o praktickou rovinu aplikace, lze v současné době hledat zdroje inspirace 

v konceptech, se kterými pracují mezinárodní organizace a uskupení na světové a evropské 

úrovni. 

Na celosvětové úrovni patří k nejznámějším přístupům koncept Indexu lidského rozvoje2, 

vytvořený a uplatňovaný ve 175 státech OSN, nebo Indikátory světového rozvoje3, s nimiţ 

pracuje Světová banka. Pro vyhodnocování pokroku v oblasti ekonomické, sociální a 

enviromentální, včetně decouplingu (sledování ekonomického růstu a jeho dopadů na ţivotní 

prostředí), slouţí Indikátory udrţitelného rozvoje. Tento rovněţ rozšířený koncept vychází 

z definice Komise OSN pro ţivotní prostředí a rozvoj a je rozpracováván v současné době 

v rámci OECD.  

Index lidského rozvoje odráţí v syntetické formě příjem na obyvatele, dosaţené vzdělání 

a očekávanou délku ţivota.  

Koncept udrţitelného rozvoje4 zahrnuje sociální oblast jako jeden ze sedmi okruhů 

indikátorů. Sociální ukazatele jsou deklarovány ve dvou okruzích:  

                                            

2 HDI - Human Development Index 
3 World Development Indicators 
4 Soubor indikátorů udrţitelného rozvoje, sekretariát OECD, duben – červen 2002 
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 zvýšení ţivotního standardu v rozvojových zemích – indikátory: růst průměrných 

příjmů, kojenecká úmrtnost v rozvojových zemích, střední délka ţivota 

v rozvojových zemích, míra negramotnosti v rozvojových zemích, 

 zajištění systému vedoucího k udrţitelnému příjmu – indikátory: projekce/výhled  

veřejných výdajů na penzijní systém, průměrný věk výstupu na trhu práce, podíl 

nezaměstnaných ve věku 55 let a více, úhrnná aktiva osobních důchodových účtů 

a penzijních fondů. 

Současně je však třeba zmínit, ţe celý soubor indikátorů je trvale předmětem diskusí, které 

se týkají jak počtu indikátorů, tak i jejich vypovídací schopnosti. Lze tedy předpokládat, ţe aţ 

do dosaţení širšího konsensu budou realizovány v konstrukci (souboru) indikátorů změny.  

V Evropské unii provádí Eurostat mezinárodní srovnání zaloţená na souboru strukturálních 

ukazatelů, slouţících pro hodnocení plnění cílů Lisabonské strategie nebo pro srovnání 

zaloţená na konceptu udrţitelného rozvoje.  

Na jiné rozlišovací úrovni je sledována situace v regionech na mezinárodní úrovni, např. 

v rámci k tomuto účelu vytvořené přeshraniční statistické databáze5.  

Další metodické přístupy a postupy nabízí národní odborné týmy sledující regionální disparity 

uvnitř jednotlivých zemí.  

Strategie udrţitelného rozvoje Evropské unie zahrnuje rovněţ sociální oblast; 

sledovány jsou okruhy: veřejné zdraví, sociální vyloučení, demografie a migrace, udrţitelná 

doprava a globální problém chudoby a rozvoje. 

Komplex strukturálních ukazatelů EU (obecné ekonomické prostředí, zaměstnanost, 

inovace a výzkum, ekonomická reforma, sociální soudrţnost, ţivotní prostředí) - zde je 

vymezena sociální oblast zejména prostřednictvím strukturálního ukazatele „sociální 

soudrţnost“. Ta je vyjádřena prostřednictvím: 

 nerovnosti v rozdělení příjmů, 

 míry rizika chudoby - před sociálními dávkami (celkem), 

 míry rizika chudoby - po sociálních dávkách (celkem), 

 míry trvalého rizika chudoby (celkem), 

 rozptýlení regionální míry zaměstnanosti (celkem), 

 předčasně ukončeného vzdělání (celkem), 

 míry dlouhodobé nezaměstnanosti (celkem). 

Další ukazatele, které lze věcně přiřadit k sociální oblasti, jsou obsaţeny i v dalších oblastech 

strukturálních ukazatelů - v oblasti zaměstnanosti (celoţivotní vzdělávání, pracovní úrazy, 

míra nezaměstnanosti), v oblasti inovace a výzkum (úroveň vzdělání, počet absolventů 

vysokých škol). 

Rozdílné přístupy k dekompozici jevů a procesů jsou důsledkem jednak velikosti regionů, 

které jsou předmětem deskripce, jednak sledovaného cíle, odráţejícího základní logiku 

přístupu, tj. určitou předem definovanou koncepci. Sociální oblast je ve všech uvedených 

konceptech zpravidla vymezována samostatně, i kdyţ způsob jejího vymezování není 

jednotný.  

                                            

5 Cross Bordur Friendship Database – společný produkt statistiků z České republiky, Polska a Německa 

http://www2.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/I.5.1_celozivotni_vzdelavani_celkem
http://www2.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/I.5.1_celozivotni_vzdelavani_celkem
http://www2.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/I.5.1_celozivotni_vzdelavani_celkem
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Přístupy národních odborných týmů pro popis a zjišťování regionálních disparit rozšiřují škálu 

variant přístupů o další a není reálné je všechny zmapovat a analyzovat. Proto je dále 

pozornost soustředěna především na Českou republiku a její reprezentativní 

přístupy. 

V České republice se jedná zejména o Strategii udrţitelného rozvoje ČR nebo metodiku 

navrhovanou v rámci Strategie regionálního rozvoje ČR. V praktické rovině pak například o 

Regionální portréty. 

Dekompozice na jednotlivé oblasti, prostřednictvím nichţ (v nichţ) se popisují regionální 

disparity, je ve zmiňovaných dokumentech provedena rozdílným způsobem. 

Ve Strategii udrţitelného rozvoje ČR je sociální pilíř jedním z šesti pilířů. Sociální pilíř je 

definován jako posílení sociální soudrţnosti a stability. Je vymezen následujícími indikátory: 

 počet bytů /100 obyvatel, 

 soubor sociálních dávek k ochraně před sociálním vyloučením, 

 populace ţijící pod hranicí chudoby před a po sociálních transferech, 

 Giniho koeficient nerovnosti příjmů, 

 index daňové progresivity, 

 podíl mandatorních výdajů na celkových veřejných výdajích, 

 výdaje na zdravotnictví podle zdroje, 

 standardizovaná úmrtnost podle příčin smrti, 

 podíl výdajů na kulturu na celkových výdajích veřejných rozpočtů,  

 obecná míra registrované nezaměstnanosti podle věkových skupin, 

 růst populace, 

 podíl osob v populaci nad 65 let a pod 15 let, 

 úhrnná plodnost, 

 míra nezaměstnanosti mladých do 25 let a starších nad 55 let, 

 sociální příplatek pro rodiny s dětmi. 

Oblastí předmětného zájmu ve Strategii regionálního rozvoje ČR je pět: souhrnná 

charakteristika regionu, ekonomický potenciál, lidský potenciál, technická vybavenost území 

a ţivotní prostředí. Oblast lidského kapitálu, která nejvíce souvisí se sociální oblastí (sociálním 

rozvojem) je definována prostřednictvím souboru ukazatelů 

 demografického vývoje, 

 ţivotní úrovně obyvatelstva,  

 vzdělanostní úrovně obyvatelstva, 

 zdravotního stavu obyvatelstva,  

 úrovně nezaměstnanosti a  

 sociální úrovně. 

Oproti tomu v Regionálních portrétech jsou ukazatele strukturovány do oblastí:  

 struktura obyvatelstva,  

 vzdělání,  

 domácnosti,  

 vybavenost domácností,  

 sociální vybavenost a  

 sociální patologie. 
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Provedená analýza metodických postupů pouţívaných pro popis regionů a zjišťování 

regionálních rozdílů – disparit v sociální oblasti ukazuje, ţe neexistuje jeden obecně platný 

model. Jeho konstrukce je poplatná prostoru, času a sledovanému záměru. Stávající praxe 

při uplatňování dekompozice oblastí, volby deskriptorů a jejich indikátorů se značně liší; 

jejich volba se jeví spíše výsledkem konsensu v daném odborném týmu neţ výsledkem 

jednoznačně vědecky objektivizovaného postupu. Tím není popřena funkčnost takového 

přístupu; pouze se ukazuje, ţe pro stanovený účel existuje více variant řešení.  

Přesto lze ve výsledku najít v existujících přístupech společné jmenovatele. Základním z nich 

je redukce problému na objektivní indikátory, tvrdá data (hrubý domácí produkt na 

obyvatele, úroveň vzdělání, očekávaná délka ţivota, apod.) a absence indikátorů 

vymezujících sociální kapitál a další soubor ukazatelů, které by umoţnily popsat potřeby 

obyvatel v regionu a míru deprivace z jejich neuspokojení. Přitom právě ty nejvíce odráţí 

skutečné vnímání kvality ţivota v daném regionu. Zjišťování spokojenosti či míry deprivace 

se stavem (jevů) v regionu a při upokojování potřeb v daném regionu je však náročné a 

obtíţně převeditelné do kvantitativně vyjádřeného indexu či jinak definovaného 

integrovaného ukazatele.  

Dalším společným jmenovatelem je volba ukazatelů, které odpovídají v převaţující míře 

regionu na úrovni státu (NUTS 0-1). 

2.2.2  Teoreticko-metodologická východiska disparit v oblasti ekonomické  

Ekonomická výkonnost resp. ekonomický potenciál regionu jsou klíčovými aspekty jeho 

ţivotaschopnosti a také jeho hodnocení (stanovení jeho pozice mezi ostatními regiony). 

Tímto tímto směrem je také směřována většina strategických i taktických rozvojových aktivit 

regionální politiky státu. V ní dosud převaţovala na úrovni Evropské unie i České republiky 

disparitní orientace - pomoc regionům zaostávajícím za ostatními regiony, nebo v posledních 

letech častěji zaostávajícím za stanoveným standardem (např. 75 % průměru zemí EU v HDP 

na obyvatele). 

Indikátory (ukazatele) charakterizující „ekonomické zdraví“ regionu se velmi obtíţně vyjadřují 

globálně a proto se velmi často člení na uţší podskupiny. Příkladem můţe být členění 

problémových oblastí na ekonomickou výkonnost regionu (patří zde tradiční ukazatele 

výkonu jako je HDP, participace pracovní síly, nezaměstnanost, redistribuce daní, obrat 

maloobchodu či čisté investice) a ekonomickou pruţnost regionu (zde patří ukazatele 

podpory vědy a výzkumu, dynamika průmyslu a obchodu, přizpůsobovací procesy).  

Coppola – Caroleo (2006) soustřeďují svou pozornost při určení dekompoziční struktury pro 

srovnávání regionů na oblast trhu práce a produkční struktury regionu.  

Jejich systém ukazatelů je následovný: 

 hustota osídlení, 

 míra ekonomické aktivity, 

 míra zaměstnanosti, 

 míra dlouhodobé nezaměstnanosti, 

 míra zaměstnanosti na částečné pracovní úvazky, 

 zaměstnanost dle odvětví, 

 HDP na obyvatele. 
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Özaslan – Dincer – Özgür (2006) se v rámci své stati zabývají metodickým přístupem 

k systematizaci socio-ekonomických ukazatelů pouţitelných ke komparaci tureckých regionů. 

Za tímto účelem byl vytvořen Sociální a ekonomický rozvojový index (Social and economic 

development index, SEDI). Tento souhrnný index obsahuje 58 ukazatelů, jeţ jsou členěny 

podle těchto deskriptorů: 

 demografický stav regionu 

 zaměstnanost v regionu 

 úroveň vzdělávání v regionu 

 zdraví v regionu 

 infrastruktura regionu 

 bohatství regionu  

 zpracovatelský průmysl 

 stavebnictví 

 zemědělství 

 finančnictví 

Strategie regionálního rozvoje ČR z roku 2000 je také pro ekonomickou oblast 

východiskem pro stanovení výchozího souboru ukazatelů. Deskriptory základních 

problémových okruhů jsou rozděleny do 5 oblastí – souhrnná charakteristika regionu, 

ekonomický potenciál, lidský potenciál, technická vybavenost území a ţivotní prostředí. Pro 

vymezení a dekompozici regionálních disparit v oblasti ekonomické jsou relevantní první dvě 

oblasti.  

První oblastí je souhrnná charakteristika regionu, kde jsou zařazeny tyto ukazatele: 

 Hospodářská charakteristika regionu 

 Vnější vztahy regionu 

 Ekonomické agregáty 

Druhou je ekonomický potenciál kraje, kde jsou zařazeny tyto ukazatele: 

 Úroveň zaměstnanosti v regionu 

 Intenzita ekonomických aktivit 

 Úroveň investičních aktivit 

 Výzkum a vývoj 

 Zemědělství 

 Cestovní ruch 

Ze zahraničních zdrojů, jeţ se věnují vymezení metodických přístupů a postupů pro 

srovnávání územních jednotek jsou významné Strukturální ukazatele. Jsou to ukazatele 

mezinárodního srovnání sestavované Eurostatem a slouţí jako podklad Evropské radě pro 

hodnocení dosaţení cílů Lisabonské strategie a k politicko-ekonomickým rozhodnutím k 

dosaţení těchto cílů. V průběhu tříletého vývoje byl sestaven seznam 42 ukazatelů ze šesti 

oblastí: národohospodářské ukazatele, zaměstnanost, inovace a výzkum, ekonomická 

reforma, sociální soudrţnost a ţivotní prostředí.  

Ekonomická oblast je vymezena prostřednictvím těchto ukazatelů: 

 HDP na obyvatele v paritě kupní síly  

 Růst reálného HDP  

 Tempo růstu reálného HDP  

 Produktivita práce na zaměstnance   
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 Produktivita práce na odpracovanou hodinu   

 Růst zaměstnanosti   

 Růst jednotkových pracovních nákladů   

Úzkou vazbu na ekonomickou oblast má i další oblast (zaměstnanost): 

 Míra zaměstnanosti 

 Míra zaměstnanosti starších pracovníků  

Nejčastěji se měří ekonomický výkon dle HDP a ve vztahu k regionálním disparitám jako 

odchylka HDP dosaţeného v regionu od průměrné hodnoty regionů. Např. OECD na základě 

rozdílů v dosaţeném HDP v jednotlivých regionech dekomponovalo tento ukazatel do čtyř 

hlavních komponent: 

 Průměrná produktivita práce 

 Míra zaměstnanosti 

 Míra aktivity 

 Míra dojíţďky do zaměstnání 

Z uvedených souvislostí je zřejmé, ţe paleta ukazatelů pro ekonomickou oblast regionálních 

disparit je značně diverzifikovaná. I kdyţ se odborná literatura v podstatě shoduje ve výběru 

deskriptorů regionálních disparit, výběr jednotlivých indikátorů je však jiţ rozdílný, taktéţ i 

volba metod měření a postupů je rozdílná, coţ de facto znamená, ţe výsledky komparativní 

analýzy jsou výrazně ovlivněny autorovým subjektivním pohledem na zkoumanou 

problematiku a je tedy moţné, ţe jiným výběrem ukazatelů a metod by mohl jiný autor dojít 

k rozdílnému výsledku.  

Tento fakt byl zřejmý jiţ při samotném studiu odborné literatury, kdy byly zjištěny odlišné 

výstupy, ač výběr ukazatelů byl shodný. Klíčovým úkolem první fáze výzkumu je stanovení 

dekompoziční úrovně jednotlivých deskriptorů regionálních disparit, přičemţ na základě 

teoretických i praktických studií to není snadný úkol. V podstatě neexistuje jednotná 

koncepce a vţdy záleţí na subjektivním přístupu autora či autorského týmu, jaké ukazatele a 

jakou dekompoziční úroveň zvolí.  

2.2.3  Teoretická východiska disparit v oblasti územní  

Historie lidstva ukazuje, ţe prostorová přístupnost a fyzicko-geografické podmínky hrají 

přední roli v ekonomickém pokroku. Oblasti řek či moří, lokalizace pramenů, plochy úrodné 

půdy, půdy pro pastvu, sráţlivost, či kopcovitost krajiny co by strategického obranného sídla 

byly volbou při zakládání dnes velkých aglomerací, jako jsou Londýn, New York, Řím, 

Jeruzalém atd. Je zřejmé, ţe rozdíly v geografické přístupnosti způsobily největší ekonomické 

disparity.  

Dokazuje se, ţe lépe prosperujícími místy jsou ta, která jsou lépe přístupná. (Nijkamp, 2007). 

Základy klasické lokalizační teorie tvoří směs fyzické geografie (určující přístupnost místa a 

dostupnost zdrojů) a rozumného ekonomického chování (rozumnou kombinací výrobních 

faktorů a trţního potenciálu v prostoru) (Capello 2006 a Davis a Thisse 2002).  

Regiony jsou ve své podstatě kusem prostoru, jemuţ je připisován určitý význam pro jeho 

homogenitu, či pro jeho schopnost ukázat analyzované jevy (Aydalot, 1985). I proto není 

vţdy adekvátní akceptovat dělení území, které je předem určeno administrativně, či 

geograficky. Homogenita můţe být skryta ve vnitřních jevech a zákonitostech a při jejich 
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zkoumání můţe vyvstat potřeba specifického územního dělení vyplývající z řešené 

problematiky. 

Teoretické přístupy k teritorialitě nejsou dodnes sjednoceny a vychází z různých názorů. 

Jeden z nich spojuje pojetí teritoriality s institucionálními bariérami, vyplývajícími 

z prostorových hranic. Tyto byly obvykle zakládány za účelem udrţení moci nad subjekty 

ţijícími na určitém území, nad materiálními statky nacházejícími se na tomto území a nad 

vztahy mezi jednotlivými subjekty a statky. Obvyklé dělení teritoria je hierarchické, místní 

správa je podřízena regionům, které jsou zase podřízeny správě státní (Sack, 1986). 

Další názor se přiklání spíše ke geografickým vlastnostem, respektive ke znevýhodněním 

vyplývajícím z členitosti prostoru. Mají se tím na mysli například horské oblasti, či periferie a 

tím daná zvýšená obtíţnost při dostupnosti na trhy a ke zdrojům v oblastech blíţe centru 

(Molle, 2007). V regionální analýze tak záleţí zejména na předmětu měření, pro který je 

relevantní přijmout vybranou územní deskripci. Jedná-li se o analýzu hospodářských nebo 

sociálních jevů, je vhodné přijmout dělení dotčených procesů v prostorovém poli působnosti.  

V rámci přípravy podkladů pro regionální plánování a mají-li se nabídnout regionálním 

rozhodovacím orgánům prostředky k měření efektivity jejich působnosti, předpokládá se 

vyuţití administrativního dělení. Nicméně omezení, která jsou spojená s ekonomickými 

informacemi, vedou kaţdopádně často k zachování administrativních regionů, protoţe data 

jsou k dispozici pouze na jejich úrovni (Aydalot, 1985). 

Z toho ve své publikaci Evropská kohezní politika vychází při vymezování pojmu „území“ 

Willem Molle. Území vnímá jako jasně vymezenou prostorovou jednotku, shodující se často s 

jednotlivými politickými anebo správními celky jako jsou regiony a města (Molle, 2007). Ve 

své práci se zabývá třemi aspekty územních disparit.  

Za prvé hovoří o disparitách při vstupu na trhy, spočívající především ve vzdálenostech, 

členitosti území a kapacitě hraničních přechodů v mezinárodním měřítku, přičemţ aplikace na 

úrovni České republiky jako vnitřního státu Schengenského prostoru se jeví jako 

bezpředmětná.  

Jako druhým aspektem se Molle zabývá přístupem ke know-how a inovacím coby základům 

předpokladu podílení se na znalostní ekonomice. Tento přístup vychází z dostupnosti tzv. 

„znalostních center“, kterými jsou myšleny univerzity a organizace zabývající se vědou a 

výzkumem, v tomto případě se dá uvaţovat o deskriptorech, váţících se na předem 

definovaná znalostní centra a vzdálenosti jednotlivých regionálních center od nich.  

Třetím aspektem územních disparit jsou problémy, které způsobují státní hranice v oblasti 

komunikace a péče o ţivotní prostředí a tím i vyrovnanému rozvoji evropského prostoru, i 

v tomto případě platí to, co jiţ bylo uvedeno k problematice přístupnosti na trhy. 

Na základě uvedených tří aspektů územních disparit vychází Molle při hledání specifických 

územních deskriptorů z existence „polycentrického rozvoje“. Jeho předmětem je posílit 

vyrovnanou prostorovou distribuci městských center. Městská centra jsou koncentrací sluţeb 

a uzlovými body infrastruktury a jejich prostorová dělba určuje disparity v přístupu k těmto 

sluţbám. Nejdůleţitější je podle něj vyrovnanost této dělby. Pro praktické vyuţití lze pracovat 

s následujícími prvky: 

 Velikost území -  v největších městech (metropolích) jsou koncentrovány sluţby, 

které jsou prodávány ve velmi široké oblasti. V menších městech lze nalézt 

funkce, které zasahují pouze oblast místních sluţeb (návazné sluţby). 
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 Lokace -  rozdělení měst po území by mělo být vyrovnané. Prozatím neexistuje 

ţádná jasná definice vyrovnanosti. Existují názory, ţe vyrovnanost je nejlepší v 

případě, kdy platí, čím vyšší počet měst, tím větší posun dolů v urbanistické 

hierarchii 

 Napojení - menší centra, která mají dobré spojení s většími centry, jsou 

pravděpodobně lépe umístěna neţ menší centra, která jsou izolována. Toto 

napojení lze změřit významem součinnosti (telefonní hovory, osobní doprava atd.) 

mezi těmito centry. Z těchto měření lze vytvořit mapy a sloţité soubory tabulek , 

které jsou zaměřeny na jednotlivé aspekty této situace. (Molle, 2007) 

Dosud však nebylo moţné převést do jednoduchého ukazatele vyrovnané situace. Čili 

neexistuje ţádný způsob, jak určit nedostatky v územní kohezi změřením, jak dalece se 

situace v jednotlivých zemích a regionech liší od normy (např. průměru EU). Tím pádem zde 

neexistuje ţádný způsob jak odpovědět na otázku, zda se situace v oblasti polycentricity v 

průběhu času zlepšila (a tím zda se zlepšila územní koheze). 

Problematikou územní velikosti se ve své práci věnuje Felsenstein a Portnov při analýze 

malosti územních celků. Uvádí, ţe některá ekonomická pojetí mají ve svém přístupu tendenci 

nepovaţovat velikost země v ekonomické teorii jako významný faktor ekonomického rozvoje. 

Přitom malé skupiny se podstatně odlišují od jejich větších protějšků řadou odlišných 

charakteristik - větší schopnost samoorganizace, silnější sociální soudrţností a menšími 

rozdíly v cílech a hodnotách mezi jednotlivými členy skupiny (Felsenstein, Portnov, 2005). 

Regionálními charakteristikami v územní oblasti se z části zabývá ve své koncepci Strategie 

udrţitelného rozvoje ČR (2004). Strategie reaguje na potřebu koordinovaného vývoje a 

vzájemné rovnováhy sociální, ekonomické a environmentální oblasti.  

V rámci této strategie je v environmentálním pilíři analyzována problematika ochrany přírody, 

ţivotního prostředí, přírodních zdrojů a krajiny a environmentálních limitů a je sledována za 

ČR rozsáhlým systémem environmentálních indikátorů6 vyjadřujících mimo jiné následující 

charakteristiky: kvalitu ovzduší, míru znečištění vod, spotřebu hnojiv a pesticidů, produkci 

jednotlivých druhů odpadů, intenzitu těţby dřeva, lesnatost, zornění zemědělské půdy a 

další.  

Dále je v environmentálním pilíři sledován cíl omezení střetů v území mezi ochranou 

ţivotního prostředí a ekonomickým rozvojem za pomoci indikátorů energetické a materiálové 

náročnosti, mezi něţ patří: energetická náročnost HDP, tuzemská spotřeba primárních 

energetických zdrojů, struktura primárních zdrojů energie, domácí materiálová spotřeba a 

materiálová náročnost HDP.  

Oblast udrţitelnosti dopravy a jejího rozvoje v území a oblast produkce odpadů je sledována 

v rámci ekonomického pilíře dané strategie za pomoci následujících indikátorů vyjadřujících 

hustotu silniční a ţelezniční infrastruktury, celkové výkony dopravy a přepravy podle druhu 

dopravního prostředku, podíl přepravních výkonů veřejné hromadné dopravy (silniční + 

ţelezniční) k osobní automobilové dopravě, podíl přepravních výkonů silniční nákladní 

dopravy k ţelezniční nákladní dopravě, měrné výkony nákladní dopravy, podíl recyklovaných 

odpadů a podíl dovozu nerostných surovin k domácí těţbě. 

                                            

6Indikátory pro měření plnění dílčích cílů jsou součástí Strategie udrţitelného rozvoje ČR, dostupné na: 

http://www.env.cz/AIS/web-pub.nsf/$pid/MZPISF7Z6L7V/$FILE/SUR%20ČR_FINALlistopad2004.pdf 
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Ekonomický pilíř navíc v rámci dosaţení svého cíle udrţení stability ekonomiky ČR sleduje 

mimo své základní makroekonomické veličiny i některé další územní charakteristiky v podobě 

zemědělství, lesního hospodářství a energetiky v totoţné struktuře indikátorů jako 

environmentální pilíř. 

Z uvedeného rozboru je patrné, ţe se Strategie udrţitelné rozvoje ČR věnuje územním 

charakteristikám na úrovni ČR v rovině propojeného sledování v rámci environmentálního a 

ekonomického pilíře. Indikátorové soustavy jsou vhodné především pro analýzu území na 

úrovni státu, ale zároveň jsou z části díky své úplnosti, srozumitelnosti, jednoduchosti, jasné 

vypovídací schopnosti a dosaţitelnosti dat vhodné a inspirující i pro měření na úrovni 

minimálně NUTS2 a NUTS3.  

Ve výchozí Strategii regionálního rozvoje ČR (2000) bylo vytvořeno 5 oblastí deskripce 

s cílem umoţnění popisu a hodnocení vývoje regionálních disparit. Tato strategie byla jiţ 

v sociální a ekonomické souvislosti zmíněna v předchozích kapitolách. Jedná se o oblasti: 

souhrnná charakteristika regionu, ekonomický potenciál, lidský potenciál, technická 

vybavenost území a ţivotní prostředí. Na základě analýzy lze vyvodit, ţe regionálním 

disparitám v územním pojetí se věnují především poslední dvě oblasti deskripce a to 

konkrétně technická vybavenost území a ţivotní prostředí, které jsou v systému vymezeny 

následujícími deskriptory a indikátory: 

Oblast technické vybavenosti území 

Úroveň dopravní infrastruktury 

Indikátory: Délka ţeleznic na 1 km2 (km/km2), Délka dálnic a silnic pro motorová vozidla na 1 km2 (km/km2),  

                 Délka ostatních silnic na 1 km2 (km/km2), Počet mezinárodních letišť pro veřejnou leteckou dopravu. 

Úroveň dopravní obsluhy 

Indikátory: Výkony veřejné hromadné dopravy (mil. osob za den), Počet osobních automobilů na 1000 obyvatel. 

Úroveň technické infrastruktury 

Indikátory:  Počet hlavních telefonních stanic na 1000 obyvatel, Počet uţivatelů Internetu na 1000 obyvatel, Podíl   

                  domácností připojených na plyn (%), Podíl obyvatel zásobovaných vodou z veřejného vodovodu (%),   

                 Podíl obyvatel regionu napojených na kanalizaci s ČOV (%), Podíl domácností zásobovaných 

z centrálních zdrojů tepla (%). 

Úroveň bydlení 

Indikátory: Bytová výstavba – zahájená, Bytová výstavba – dokončená, Podíl bytů 1. Kategorie (%), Podíl bytů s   

                 jednou domácností na počtu bytů celkem (%) 

Oblast ţivotního prostředí 

Ovzduší 

Indikátory:  Podíl regionu na produkci emisí SO2 v ČR (%), Průměrné roční koncentrace NOx (μg/m3), 95% 

kvantit denních průměrů koncentrace NOx (μg/m3), Průměrné roční koncentrace prašného aerosolu 

(PM<10) (μg/m3). 

Voda 

Indikátory:  Podíl profilů SSJV s hodnotami ve třídách jakosti IV a V (dle ukazatele A) k celkovému počtu profilů 

                 SSJV v regionu (%), Podíl regionu na znečištění vypouštěném z bodových zdrojů v ČR (CHSK) (%). 

Odpady a fyzikální pole 
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Indikátory:  Podíl regionu na produkci nebezpečných odpadů v ČR (%),  Podíl zneškodňovaného odpadu z celk.  

                 produkce odpadu v regionu (%), Podíl obyvatel regionu vystavených nadměrnému hluku (%).  

Charakter přírody 

Indikátory: Podíl orné půdy z celkové plochy regionu (%), Podíl zemědělské půdy z celkové plochy regionu (%),  

                   Podíl velkoplošných chráněných území z celkové plochy regionu (%), Podíl poškozených lesních  

                   porostů z celkové plochy lesní půdy v regionu (%). 

V rámci oblasti souhrnné charakteristiky regionu se dále objevují některé fyzické deskriptory, 

které také mají vztah k charakteristice územních rozdílů. Jde konkrétně o deskriptory: 

Struktura regionů (s indikátory vyjadřující počty okresů, obcí a obcí se statutem města) a 

Lokalizace regionu (s indikátory rozlohy regionu, vzdálenosti regionální metropole ke Hl. 

městu ČR a délky státních hranic na území regionu). 

Z uvedené rozboru lze učinit závěr, ţe daná metodika deskripce je ze značné části vyuţitelná 

v rámci návrhu dekompozice regionálních disparit v oblasti územní v rámci našeho výzkumu 

a je dobrým východiskem pro další strukturalizaci disparit a výběr dalších indikátorů 

charakterizujících jednotlivé oblasti. Metodika věnuje niţší pozornost oblastem energetiky, 

biodiverzity, cestovního ruchu a krajiny, coţ je výzvou i pro doplnění a rozvedení v rámci naší 

dekompozice. 

V aktuální Strategii regionálního rozvoje pro léta 2007-2013 byla v rámci hodnocení priorit 

dané strategie nově navrţena příslušná indikátorová soustava. „Strategie“ regionální rozdíly 

v územním pojetí vyhodnocuje hned v několika prioritách za pomoci navrţených indikátorů7. 

Jde především o priority: P.3.4: Rozvoj a regenerace měst, P.4.1: Zajištění regionální a 

nadregionální dopravní dostupnosti, P.4.2:  Zajištění kvalitní regionální, meziregionální a 

nadregionální dopravní  obsluţnosti, P.4.3: Rozvoj energetických a spojových sítí a zařízení 

v regionech, P.4.4: Rozvoj informačních technologií v regionech, P.5.1: Ochrana ţivotního 

prostředí včetně přírody, P.5.2: Šetrné nakládání s materiálovými a energetickými zdroji, 

P.5.3: Environmentální vzdělávání, poradenství a osvěta, P.6.2: Rozvoj infrastruktury 

cestovního ruchu.  

Uvedený rozbor představuje další dobré východisko pro návrh dekompozice regionálních 

disparit v oblasti územní a to zejména vzhledem k tomu, ţe se věnuje určitým 

charakteristikám dosud nepopisovaným (infrastruktura cestovního ruchu) a zároveň je 

zde zaručeno, ţe lze získat data pro měření indikátoru na úrovni krajů.  

Státní politika ţivotního prostředí České republiky 2004 - 2010 vychází z původní 

koncepce základní indikátorové sady vyvinuté začátkem 90. let v OECD, která však byla pro 

účely ČR přepracována a modifikována. Dnešní soubor indikátorů je tedy rozdělen do dvou 

základních skupin: sociální a ekonomické indikátory a environmentální indikátory. Při návrhu 

struktury oblasti ţivotního a přírodního prostředí v rámci územního pojetí lze pro měření 

regionálních disparit vyuţít z části indikátorové soustavy, která je prezentována např. 

Informačním systémem statistiky a reportingu ţivotního prostředí (ISSaR) pod patronací  

České informační agentury ţivotného prostředí (CENIA). 

                                            

7 Úplný seznam indikátorů je k dispozici na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj: 

http://www.mmr.cz/upload/files/Regionalni%20politika/priloha3_indikatoryopravene.doc 
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2.3  Pojetí a dekompozice systému sledování a hodnocení 

regionálních disparit v České republice 

Z výše uvedených závěrů analýzy (2.2.1 – 2.2.3) vyplývá, ţe pro provedení dekompozice a 

deskripce regionálních disparit pro stanovený prostor (NUTS 3 – kraje) se nabízí tři základní 

varianty postupu:  

1. přiklonit se k jiţ pouţívanému a obecně uznávanému konceptu, například v Evropské 

unii, a tento aplikovat na podmínky regionů České republiky, 

2. převzít některý z konceptů pouţívaných v České republice, 

3. konstruovat vlastní model pro deskripci regionů. 

Uplatnění prvního přístupu se jeví relativně nejjednodušší; převzetí hotového konceptu 

umoţňuje zajištění kompatibility z nadnárodní úrovně na úroveň národní a regionální (a 

opačně). Bariérou pro pouţití tohoto postupu je však fakt, ţe koncepty pouţívané na 

mezinárodní úrovni pracují se škálou ukazatelů, které převáţně odpovídají úrovni NUTS 0 - 1, 

výjimečně 2; jen jejich malou část lze pouţít pro niţší územní úroveň a navíc jejich rozsah a 

charakter neumoţňují plně pokrýt specifika NUTS 3, resp. NUTS 4 (nedostatečný rozsah a 

nízká aţ nulová vypovídací hodnota pro menší územní celky). 

Druhý přístup má výhody v tom, ţe umoţňuje pracovat s informační základnou, která jiţ v ČR 

prošla dohodovacím řízením. Oblasti a jejich deskriptory, indikátory vycházejí z reality 

specifik (území) České republiky. Zásadní problém je v tom, ţe i v našich podmínkách 

neexistuje jeden obecně platný model, navíc bez výhrady pouţitelný pro účely zjišťování 

regionálních disparit. 

Třetí přístup, jehoţ cílem je vytvoření vlastního konceptu, klade logicky nejvyšší nároky na 

zpracování. Měl by v zájmu celkové efektivnosti zohledňovat nejen národní potřeby ale i 

nadnárodní poţadavky a kritéria, vyţadovaná v globalizovaném světě, a současně by se 

neměl významně odchýlit od deklarovaných cílů a postupů v České republice. Na druhou 

stranu však umoţňuje větší operabilitu a skrývá tak potenciálně i větší šanci na vyšší 

vypovídací schopnost takto koncipovaného řešení. 

Z analýzy existujících teoretických studií i praktických postupů zabývajících se popisem 

regionálních disparit vyplývá, ţe v odborné veřejnosti není jednotný názor na to, podle 

jakých kritérií regionální disparity vymezovat, a s pomocí jakých ukazatelů je popisovat a 

podrobovat hodnocení. 

Dále uvedený návrh dekompozice soustavy regionálních disparit do oblastí – podoblastí 

(věcně vymezených problémových okruhů) – deskriptorů – indikátorů, tzn. subsystémů 1. aţ 

3. řádu, je v této fázi řešení třeba povaţovat za vstupní variantu pro další úvahy o celkovém 

rozsahu, obsahu a uspořádání kritérií pro popis, měření a hodnocení regionálních disparit.  

Záměrem bylo navrţení soustavy, která umoţňuje stanovit a analyzovat základní rozdíly mezi 

kraji. Hloubka, do které budou regionální disparity strukturovány i skladba deskriptorů a 

indikátorů, je věcí nalezení širšího konsensu napříč jednotlivými oblastmi, jeţ jsou 

předmětem dekompozice. V reakci na jeho výsledek pak bude moţno v následující etapě 

řešení tuto strukturu dále rozšiřovat, prohlubovat či jinak restrukturalizovat. 

Cílem tohoto výzkumu je navrhnout nový (nebo podstatně modifikovaný) model systému 

sledování a vyhodnocování disparit v regionech České republiky. V první fázi řešení se však 
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pro stanovení výchozího systémového rámce regionálních disparit a jeho dekompozičních 

pravidel jeví jako vhodný postup zaloţený na kombinaci všech tří výše uvedených přístupů. 

Proces dekompozice soustavy regionálních disparit je spjat s otázkou, jak rozsáhlý má být 

počet dekomponovaných úrovní a kolik deskriptorů a indikátorů mají zahrnovat. Odhad počtu 

deskriptorů resp. indikátorů je v této fázi řešení obtíţný, protoţe musí být zachovány relace a 

přibliţně stejná rozlišovací úroveň mezi vymezenými základními oblastmi (sociální, 

ekonomickou i územní) a slaďování rozlišovací úrovně a vypovídací schopnosti indikátorů 

napříč oblastmi bude nezbytnou součástí dalších etap řešení.  

Předloţený výchozí návrh nabízí střední variantu. Škálu ukazatelů lze dále věcně prohlubovat, 

případně redukovat. V některých případech lze pro jeden jev (resp. podobný jev) najít jiný 

stejně vhodný ukazatel, a pak je otázkou širšího konsensu jeho případná náhrada. 

Dále uvedený návrh dekompozice systému sledování a vyhodnocování disparit v regionu 

rozkládá systém do tří oblastí (subsystémů 1. řádu), které tvoří: 

1. oblast sociální, 

2. oblast ekonomická, 

3. oblast územní. 

2.4 Dekompozice regionálních disparit v oblasti sociální 

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

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

Kaţdý jev zpravidla zahrnuje obě tyto dimenze a záleţí na úhlu pohledu, který pro daný účel 

převáţí. 

Důleţitým předpokladem pro sociální a ekonomický rozvoj regionu je kvalita sociálních a 

jiných podpůrných systémů. Ve spojení s dostatečnou a fungující sociální a technickou 

infrastrukturou (např. byty, školy, dopravní síť a další) vytváří vhodné podmínky pro 

podnikání a tudíţ efektivní fungování ekonomiky. Dobré sociální a ekonomické podmínky 

pozitivně působí na celkové sociální klima, které zpětně podporuje rozvoj ekonomiky a 

přispívá k rozvoji regionu.  

Z provedeného rozboru stávajících teoretických úvah v odborné literatuře i existujících 

praktických postupů se jeví jako účelné rozdělení sociální oblasti na pět podoblastí 

subsystémů 2. řádu: 

 obyvatelstvo (zejména hustota zalidnění, věková a vzdělanostní struktura a 

zdravotní stav obyvatelstva), 

 ţivotní úroveň (disponibilní důchod, nerovnost v příjmech), 

 úroveň bydlení (kategorie bytu, počet osob na byt, počet cenzových domácností 

na byt ad.) a vybavenost domácností (osobní automobil, barevný televizor, 

telefon (mobil), osobní počítač, napojení na internet), 

 sociální vybavenost v území (zejména zdravotní a sociální sluţby), 

 sociální patologie (nezaměstnanost, chudoba, kriminalita). 

Demografické charakteristiky populace ţijící v daném regionu jsou (nejen z hlediska 

sociálního) nezbytnou vstupní informací pro hodnocení situace v regionu.  Za standardně 
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základní jsou povaţovány hustota zalidnění, věková a vzdělanostní struktura populace, 

úroveň zdraví, charakteristika rodin – domácností.  

Hustota obyvatelstva bezesporu ovlivňuje podmínky ţivota v krajích. Rozdíly v hodnotě 

ukazatele se pohybují od 63 obyvatel/km2 v Jihočeském kraji aţ po 230 obyv./km2 

v Moravskoslezském kraji, s  extrémem Hlavního města Prahy, kde hodnota relativního 

ukazatele převyšuje 2,3 tis. obyvatel. Z hlediska sociálního je hustota zalidnění jedním 

z faktorů, ovlivňujícím dostupnost sluţeb, zejména zdravotních, sociálních, vzdělávacích (ale i 

dalších, které přímo se sociální oblastí nesouvisejí). 

Analýza věkové struktury rovněţ ukazuje na značné rozdíly mezi jednotlivými kraji. Podle 

údajů ČSÚ se významně od průměrné relace odchyluje zejména Praha, kde je obyvatelstvo 

nejstarší a Ústecký kraj, kde je průměrný věk obyvatelstva naopak nejniţší.  

Sledování věkové struktury populace má význam jednak z pohledu vzdělávacích potřeb a 

trhu práce, jednak ve vztahu k sociálnímu systému. Z regionálního hlediska znamená 

zvyšující se index stáří vyšší poţadavky na zabezpečení potřeb stárnoucího obyvatelstva - 

zajištění zdrojů pro sociální a zdravotní sluţby, dostatečná institucionální základna; dopady 

má i do oblasti bydlení, zejména ve vazbě na měnící se strukturu domácností (viz dále).  

Potřebu sledování zdravotního stavu obyvatelstva v regionech netřeba zdůvodňovat. Význam 

zdraví je nejen soukromý ale i veřejný (individuální i společenský). Problémových hodnot 

dosahují kraje průmyslové a se špatným ţivotním prostředím (Moravskoslezský kraj, Ústecký 

kraj a Praha). Cíl deklarovaný v zemích EU zdůrazňuje „přidat léta ţivota a současně ţivot 

létům“. Vývoj ukazatelů zdravotního stavu se v konečném důsledku odráţí v potřebě kapacit 

zdravotnických sluţeb, sluţeb sociální péče a u ekonomicky aktivního obyvatelstva má špatný 

zdravotní stav, vyjádřený pracovní neschopností, dopady i na výkonnost ekonomiky 

v regionu. 

Obdobně sledování vzdělanostní úrovně má význam ekonomický i sociální, coţ netřeba 

zdůrazňovat ve společnosti orientované na vzdělání. Vzdělanostní úroveň v kraji ovlivňuje 

nepřímo kvalitu ţivota v kraji a projevuje se na trhu práce. I kdyţ v dnešní době nejsou 

rozdíly v krajích z hlediska vzdělanostní úrovně, díky systémovému řízení procesu 

regionálního vzdělávání v ČR (terciární vzdělávání překračuje rámec NUTS 3), dramatické, 

přesto je třeba i tento jev sledovat. Jeho hodnota je ovlivňována řadou faktorů, k nimţ patří 

nejen nabídka studijních příleţitostí a struktura pracovních příleţitostí, ale i dalšími, například 

migrací, a to jak migrací v rámci České republiky tak i zahraniční (trend stěhování do Prahy a 

Středočeského kraje či výrazná zahraniční migrace do kraje Ústeckého, Moravskoslezského a 

Jihomoravského). 

Podmínky ţivota v kraji ovlivňuje i stabilita rodiny. Podíl neúplných rodin a velikost 

domácností patří mezi faktory, které ovlivňují ţivotní úroveň rodin a tím i tlak na sociální 

systém. Uspořádání rodiny a domácnosti je ve své podstatě soukromou záleţitostí a 

nepředpokládá se cílená regulace ze strany orgánů územní správy. Je tedy otevřenou 

otázkou, zda do souboru pro určení regionálních disparit tyto jevy zařazovat. Nelze však 

pominout, ţe rostoucí podíl neúplných rodin a rostoucí počet domácností, ve spojení 

s trendem poklesu počtu jejích členů, jsou jedněmi z rizikových faktorů pro růst chudoby 

v regionu a zvyšování tlaku na programy sociální pomoci.  

Ţivotní úroveň rodin, domácností, zahrnuje široký soubor jevů. Patří sem nejenom 

velikost příjmů, ale i rozsah a hodnota majetku, spotřeba. Pro účely sledování a hodnocení 

disparit byla jako základní kritérium zatím navrţena „pouze“ velikost příjmů. Na rozdíl od 
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majetku jsou příjmy statisticky sledované, i kdyţ ne absolutně (nezahrnuta je např. šedá 

ekonomika). Sledování spotřeby domácností ve vazbě na příjmy naráţí na problém nejen 

různých spotřebních zvyklostí domácností, ale také na fakt, ţe statistika rodinných účtů je 

výběrové šetření a pro hlubší analýzy stavu v regionu z ní lze vyvozovat závěry jen 

v omezeném rozsahu. 

Úroveň bydlení lze charakterizovat z mnoha hledisek. Patří k nim základní parametry bytu, 

jako je zejména kategorie bytu a s ní související základní „technická“ vybavenost bytu, počet 

obytných místností, obytná plocha.  Vypovídací schopnost o úrovni bydlení se však zvýší, 

prováţeme-li parametry bytu s domácnostmi. Pro hodnocení úrovně bydlení se nejčastěji 

pouţívají ukazatele typu počet cenzových domácností na byt, počet osob na byt, počet osob 

na obytnou místnost, obytná plocha na osobu v m2. 

Vybavenost domácností je závislá nejen na velikosti disponibilních příjmů a majetku, ale 

odráţí i ţivotní styl a individuální preference jednotlivců a rodin. Současně však vybavenost 

domácností určitými předměty přináší nejen individuální uţitek těmto domácnostem, ale má i 

širší multiplikační efekt. Z tohoto důvodu je navrhováno zaměřit pozornost na vybavenost 

domácností osobním autem (dostupnost sluţeb, dopady na veřejnou dopravu, kvalitu 

ţivotního prostředí apod.), barevnou televizí, telefonem (resp. mobilem) a na vybavení 

domácností osobním počítačem, z toho počítačem připojeným na internet.  

Sociální vybavenost v regionu, představovaná sociální infrastrukturou, je nezbytnou 

podmínkou pro zabezpečení základních práv občanů. Týká se především zdravotnických 

sluţeb na úrovni ambulantní a specializované ambulantní péče a lůţkové kapacity nemocnic.  

Dále zahrnuje zařízení sociální péče, zejména ústavní zařízení pro péči o staré občany, tj. 

domovy důchodců - penziony pro důchodce, domy s pečovatelskou sluţbou, jejichţ kapacity 

jsou nedostatečné a deficit míst v těchto zařízeních má tendenci růst v souvislosti s procesem 

stárnutí české populace.  

Do sociální infrastruktury patří i školy a školská zařízení. Jak bylo zmíněno v souvislosti 

s úrovní vzdělání, je k dalšímu zváţení, zda sledovat kapacity škol, kdyţ stav kapacit 

vzdělávací soustavy je na regionální úrovni v zásadě vyrovnaný. Síť škol se potýká spíše 

s opačným problémem, a tím je potřeba redukce a restrukturalizace kapacit s ohledem na 

pokles počtu dětí, ţáků a studentů, způsobená demografickým vývojem v ČR. 

Ţivotní podmínky v regionech jsou provázeny i jevy, které lze označit jako neţádoucí aţ 

patologické. Sniţují spokojenost občanů s ţivotními podmínkami v regionu, oslabují míru 

legitimity veřejné správy v regionu a v neposlední řadě zvyšují tlak na veřejné rozpočty. Do 

souboru jevů označovaného jako sociální patologie je zařazena nezaměstnanost, chudoba 

a kriminalita. Nezaměstnanost je svojí povahou jev sociální i ekonomický a je otázkou 

konsensu o celkové struktuře oblastí jevů a jejich deskriptorů a indikátorů, kam - resp. 

z jakého úhlu - bude zařazena. V kaţdém případě rozdíly v míře nezaměstnanosti mezi 

regiony jsou natolik statisticky významné, ţe je potřeba tomuto sociálně ekonomickému 

fenoménu věnovat v zájmu hodnocení regionálních disparit pozornost, protoţe v krajním 

důsledku můţe vést aţ k pasti nezaměstnanosti a k pasti chudoby. Dlouhodobá 

nezaměstnanost a chudoba spolu těsně korelují. Z hlediska chudoby je problémem nejen 

míra (rizika) chudoby ale i mezera chudoby, zejména s ohledem na délku trvání tohoto 

stavu. Kriminalita je široce strukturovaný soubor jevů. Mezi regiony jsou rozdíly nejen 

v absolutním a relativním počtu trestných činů, ale zejména v jejich struktuře, v míře 
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viktimizace a podobně, coţ jsou hlubší aspekty problému, do nichţ však zřejmě nebude 

moţné v potřebném rozsahu proniknout (omezený počet veřejných informací).    

Výchozí představa o moţné dekompozici sociální oblasti do problémových okruhů 

(subsystémů 2. řádu), deskriptorů a je vyjadřujících indikátorů je uvedena v následujícím 

přehledu. V dalších etapách řešení bude dále ověřována a upravována ve vazbě na výsledky 

dalšího postupu řešení. 

1  OBLAST SOCIÁLNÍ  

1.1 obyvatelstvo 

 1.1.1 hustota zalidnění 

 1.1.2 věková struktura 

 průměrný věk 

 index stáří 

 1.1.3 zdravotní stav (nemocnost, úmrtnost) 

 střední délka ţivota při narození (muţi, ţeny) 

 naděje doţití při narození 

 pracovní neschopnost 

 1.1.4 úroveň vzdělání 

 obyvatelstvo s vysokoškolským vzděláním 

 obyvatelstvo s úplným středním vzděláním 

 1.1.5 rodina, domácnost (viz komentář) 

 struktura domácností (úplné - neúplné) 

 průměrná velikost domácnosti 

1.2 ţivotní (příjmová) úroveň  

 1.2.1 nerovnost v příjmech 

 1.2.2 disponibilní důchod domácnosti 

1.3 úroveň bydlení a vybavenost domácností 

 1.3.1 úroveň bydlení 

 byty 1. kategorie 

 byty vybavené plynem, vodovodem, ústředním topením 

 počet obytných místností v bytě 

 počet cenzových domácností na byt  

 počet osob na byt 

 počet osob na obytnou místnost 

 obytná plocha na osobu 

1.3.2 vybavenost domácností  

 osobní auto 

 barevný televizor 

 telefon (mobil) 

 osobní počítač 

 připojení počítače na internet 

1.4 sociální vybavenost 

 1.4.1 zdravotní péče 

 nemocniční lůţka  

 lékaři ambulantní péče  



27 

 

1.4.2 sociální sluţby 

 místa v zařízeních sociálních sluţeb pro osoby starší 65 let 

 čekatelé na umístění v zařízeních sociálních sluţeb pro osoby starší 65 let 

1.5 sociální patologie 

 1.5.1 nezaměstnanost 

 míra nezaměstnanosti 

 míra dlouhodobé nezaměstnanosti 

 počet uchazečů na jedno volné pracovní místo 

 1.5.2 chudoba 

 míra trvalého rizika chudoby 

 mezera chudoby 

 1.5.3 kriminalita 

 trestné činy 

2.5  Dekompozice regionálních disparit v oblasti ekonomické 

Ekonomika determinuje dynamiku rozvoje regionu. To také určuje váhu, resp. pozici 

ekonomické oblasti v identifikaci a hodnocení regionálních disparit. Je však zřejmé, ţe 

jednotlivé oblasti se prolínají a navzájem ovlivňují, a proto určení ostré hranice mezi 

jednotlivými oblastmi je velmi problematické. Týká se to také vztahu ekonomické oblasti vůči 

oblasti sociální a územní.  

Nejmarkantnější příklad představuje deskriptor nezaměstnanosti, jenţ je zpravidla součástí 

ekonomické oblasti. Nicméně najdeme studie, kde je zařazen do sociální oblasti, jakoţto ex-

post patologický důsledek sociální povahy.  

V navrhované dekompozici jsme ponechali začlenění tohoto deskriptoru v sociální i v 

ekonomické oblasti a finální řešení ponecháváme na další fázi výzkumu této problematiky.     

Na základě analyzovaných přístupů byla navrţena základní dekompozice ekonomické oblasti. 

Návrh vychází z rozloţení ekonomické oblasti do čtyř podoblastí - problémových celků 

(subsystémů 2. řádu): 

1. makroekonomické agregáty; 

2. vnější ekonomické aktivity; 

3. vnitřní ekonomické aktivity; 

4. trh práce; 

Makroekonomické agregáty 

Prvním problémových celkem jsou makroekonomické agregáty, jeţ obsahují dva základní 

deskriptory – výkon regionu a produktivita regionu. Prvně uvedený deskriptor vystihuje svým 

charakterem výkon daného regionu, který lze komparovat na základě několika ukazatelů. 

Nejběţněji pouţívaným ukazatelem je hrubý domácí produkt (HDP), jenţ poskytuje vstupní 

informaci o výkonnosti regionu a na základě jeho výše jsme schopni odvodit další 

sekundární, doprovodné informace o regionu. HDP představuje hodnotu produkovaných 

statků a sluţeb ve všech odvětvích na určitém území a za určité období (kalendářní čtvrtletí, 

rok). Jistý problém představuje skutečnost, ţe regionální výši tohoto ukazatele lze v 

podmínkách ČR zjistit pouze pro úroveň sdruţených krajů (dle klasifikace Eurostatu úroveň 
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NUTS 2) a krajů (NUTS 3). Pro administrativní jednotky niţší úrovně (okresy, správní obvody 

obcí) není velikost tohoto ukazatele známa.  

Pro zachycení dynamiky vývoje reálné ekonomiky v čase a vyloučení vlivu změn cenových 

hladin se HDP přepočítává do stálých cen a za účelem meziregionálního srovnání se pouţívá 

HDP přepočtený na 1 obyvatele (HDP/ob.). Při pohledu na územní jednotky v ČR, ale i 

v ostatních nových členských zemích EU, zjistíme, na základě HDP/ob., dominantní pozici 

metropolitního regionu vůči ostatním regionům. Zatímco region hlavního města dosahuje 

signifikantně vyšší úrovně HDP/ob. vůči průměru EU-27, zbylé regiony dosahují výrazně 

niţších hodnot. Naproti tomu rozdíly mezi ostatními regiony v ČR jsou jiţ velmi malé a jsou 

v jednotkách procentních bodů.  

V mnoha studiích se HDP na obyvatele vyuţívá jako souhrnný ukazatel ekonomické 

výkonnosti, coţ je dáno faktem, ţe makroekonomické údaje na národní úrovni jiţ za menší 

územní celky nejsou k dispozici. S výpočtem HDP jsou ale spojeny určité problémy, převáţně 

metodického charakteru a mnohdy je tento ukazatel, co se týče jeho vypovídací schopnosti 

přeceňován. Kahoun (2007) to dokládá argumentací, ţe regionální HDP je přepočítáván na 

jednoho obyvatele podle místa trvalého bydliště obyvatel bez ohledu na dojíţďku a vyjíţďku 

do zaměstnání, coţ pak v konečném důsledku má za následek nadhodnocení HDP na 

obyvatele v regionech s velkými městskými centry (v ČR typické pro region hlavního města) 

a v regionech se slabšími městskými centry dochází k opačnému jevu. Alternativní moţností 

vyjádření regionální výkonnosti můţe být i podíl regionu na celkovém národním HDP, tvorba 

HDP dle sektorů ekonomiky či vyjádření tempa růstu HDP. 

Hrubá přidaná hodnota představuje nově vytvořenou hodnotu, kterou získávají 

institucionální jednotky z pouţívání svých výrobních kapacit. Je stanovena jako rozdíl mezi 

celkovou produkcí, oceněnou v základních cenách a mezispotřebou, oceněnou v kupních 

cenách. Za účelem regionálního srovnání lze vyjádřit podíl regionální hrubé přidané hodnoty 

na národní či hrubou přidanou hodnotu vytvořenou v regionu dle odvětví (jsme tak schopni 

určit kvalitativní skladbu tvorby výstupu daného regionu). I tento ukazatel je zaloţen na 

meziodvětvové analýze a na jeho základě lze určit sektory podílející se na dynamice růstu 

nejvíce či naopak nejméně. Kadeřábková (2007) v této souvislosti uvádí, ţe regiony 

vytvářející vyšší podíl své přidané hodnoty v technologicky náročných odvětví mají 

předpoklad pro rychlejší růst HDP a dosahují vyšší míry konkurenceschopnosti na světových 

trzích.  

Daňová výtěţnost je jedním ze základních ukazatelů ekonomické síly regionu. Pro 

regionální srovnání se zpravidla pouţívá ukazatel daňových příjmů na jednoho obyvatele. 

Daňová výtěţnost roste s intenzitou podnikatelských činností, s vysokou mírou 

zaměstnanosti, dále vysokou hustotou zalidnění a naopak klesá s rostoucím podílem 

obyvatelstva s niţším stupněm vzdělání (zejména těch bez maturity). V regionálních 

souvislostech si to lze vysvětlit, v souladu s výše zjištěným faktem, tak, ţe v regionech s 

vysokým podílem obyvatelstva bez maturity, tj. nízko kvalifikované pracovní síly je zároveň 

vysoká míra nezaměstnanosti, coţ se odráţí v niţších daňových výnosech z příjmů fyzických 

osob. 

Druhým deskriptorem této oblasti je produktivita regionu, kterou jsme schopni analyzovat 

na základě hned několika ukazatelů. Produktivita práce se nejčastěji vyjadřuje jako 

produktivita na zaměstnance, tj. reálný HDP na zaměstnanou osobu, nebo jako hodinová 

produktivita práce. Rozdíl mezi produktivitou práce a ekonomickou úrovní (HDP na 

obyvatele) pak odráţí míru vyuţití lidských zdrojů. V současnosti je tento ukazatel 
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v souvislosti s vyjádřením regionální ekonomické výkonnosti povaţován za výstiţnější 

ukazatel, a to z důvodu ţe nerozlišujeme mezi rezidenty či nerezidenty v regionu, zajímají 

nás zaměstnaní. Produktivita práce je také povaţována za klíčovou sloţku pro dlouhodobý 

růst celkového HDP.  

Náklady práce se hodnotí jak z hlediska jejich dosaţené úrovně v regionálním srovnání, tak 

i z hlediska dosahovaného předstihu v růstu produktivity práce s důsledky ve vývoji 

jednotkových pracovních nákladů. Dle Prušvice – Vlacha (2006) pojem jednotkové náklady 

práce (dále JNP) běţně označuje podíl vykonané práce na jednotku produkce. Definice JNP 

se mohou mezi jednotlivými institucemi lišit, zejména co se týče náplně celkových náhrad 

zaměstnancům (hodinové, měsíční, roční náhrady) nebo zahrnutím jen zaměstnanců do 

produktivity práce namísto pracovníků, či vyjádřením HDP ve stálých, běţných cenách, pro 

mezinárodní srovnání je vhodné pouţít HDP v paritě kupní síly (PPP). Ukazatel jednotkových 

nákladů práce se řadí mezi jedny ze stěţejních makroekonomických ukazatelů, neboť je 

kompozitním vyjádřením nákladových tlaků v dané ekonomice plynoucích z pracovní síly. 

Sledují ho centrální banky vyspělých zemí za účelem predikce míry inflace (nákladový faktor 

inflace), řadí se rovněţ mezi jedny z hlavních indikátorů konkurenceschopnosti ekonomiky. V 

jednotlivých odvětvích jde obvykle o přidanou hodnotou nebo celkový výkon na pracovníka. 

Úroveň a vývoj JPN jsou významnými charakteristikami cenové konkurenční schopnosti 

regionů a do značné míry také ovlivňuje úroveň průměrné nominální mzdy, jeţ je v ČR vůči 

průměru EU-27 niţší a rozdíly existují i v rámci jednotlivých krajů. V letech 1990-2006 se 

průměrná nominální mzda neustále zvyšovala, přičemţ je tento ukazatel moţno sledovat či 

komparovat v několika dimenzích (nepodnikatelská sféra, podnikatelská sféra či podle 

odvětví NACE).  

Vnější ekonomické aktivity 

Tato oblast vystihuje zapojení regionu do světové ekonomiky a obsahuje dva deskriptory – 

exportní výkonnost, zapojení regionu do mezinárodního obchodu, a zahraniční kapitál, tj. 

atraktivitu regionu pro zahraniční investory. Exportní výkonnost můţeme vyjádřit pomocí 

několika indikátorů, přičemţ nejpouţívanějším je podíl exportu na regionálním HDP. 

S rozvíjející se globalizací představuje jeden z klíčových determinantů konkurenceschopnosti. 

Jak uvádí studie Bermangroup (2006) můţe být však pouţití tohoto ukazatele v časovém 

kontextu matoucí (tj. zkoumání dynamiky růstu exportu). Příkladem můţe být porovnání 

exportní výkonnosti k určitému časovému okamţiku. Dříve vysoce konkurenceschopné 

regiony (tudíţ s vysokým podílem exportu na HDP) totiţ mohou v důsledku strukturálních 

změn ztratit konkurenceschopnost, coţ se projeví klesajícím podílem exportu na HDP. Ten 

však můţe být vzhledem k minulému vývoji stále vyšší neţ v případě regionů s vyšší 

konkurenceschopností, které však startovaly z podstatně niţší úrovně. Určité problémy dle 

studie přináší i interpretace změny (např. poklesu podílu exportu na HDP), kdy ne vţdy to 

musí nutně znamenat pokles konkurenceschopnosti, ale jak bylo uvedeno výše, můţe to být 

přechodný jev způsobený měnící se strukturou ekonomiky regionu. Právě exportní výkonnost 

můţe být tím ukazatelem, jenţ zmírňuje nedostatky spojené s metodikou výpočtu HDP, kdy 

podle Kahouna (2007) např. regiony, které se umísťují na spíše niţších příčkách u HDP na 

obyvatele (Pardubický a Liberecký kraj), jsou exportně velmi výkonné. Naopak poměrně 

bohaté regiony z hlediska HDP na obyvatele v exportní výkonnosti na hlavu často zaostávají 

(Praha, Jihočeský, Jihomoravský a Královéhradecký kraj).  

Zahraniční kapitál je druhým deskriptorem, kterým je moţno vyjádřit vnější ekonomické 

aktivity. Tento deskriptor svou povahou vyjadřuje atraktivitu regionu pro zahraniční kapitál, 
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jenţ můţe být faktorem růstu ekonomiky, zvyšování její exportní výkonnosti a tvorby 

pracovních míst. Z tohoto pohledu jde o důleţitý deskriptor integrace daného regionu do 

mezinárodní dělby práce a svou důleţitou úlohu sehrál zejména v případě transformujících se 

ekonomik. Nejpouţívanějším ukazatelem je příliv přímých zahraničních investic (PZI) do 

daného regionu, který lze vyjádřit jako procentní podíl na celkovém přílivu PZI do ekonomiky 

či objem PZI na 1 obyvatele regionu. Dle Kadeřábkové (2007) jsou PZI důleţitým nositelem 

technologických změn, ale mají i pozitivní dopad na zaměstnanost a na celkovou 

ekonomickou výkonnost regionu. Z kvalitativního úhlu pohledu je sledováno i směřování PZI, 

tj. umístění této investice do jednotlivých NACE odvětví ekonomiky.  

Zamrazilová (2006) uvádí,  ţe ačkoliv se příliv PZI do ČR v celosvětovém kontextu pohybuje 

jen na marginální úrovni, jedná se o fenomén, který malou a vysoce otevřenou českou 

ekonomiku ovlivnil zásadním způsobem. Investice obecně vypovídají o výkonnosti a 

potenciálu, avšak alokace zahraniční investice evidentně potvrzuje atraktivnost území a 

prokazuje vesměs spojení s vyšší produktivitou práce. Především protagonisté aktivní 

podpory zahraničních investorů argumentují, ţe PZI vytvářejí nová pracovní místa v 

problémových regionech (nejvyšší hospodářsko-političtí představitelé se zpravidla snaţí 

alokovat tyto PZI do těchto regionů), čímţ přispívají ke sniţování nezaměstnanosti na lokální 

úrovni. K potvrzení nebo vyvrácení tohoto tvrzení lze vyuţít analýzu dat PZI a charakteristik 

trhu práce v jednotlivých krajích a okresech. 

Vnitřní ekonomické aktivity 

Ekonomické aktivity - intenzita podnikatelských aktivit popisuje ekonomickou 

charakteristiku regionu. Podnikatelský sektor je nejvýraznějším přispěvatelem do celkového 

HDP, je častým nositelem inovací a hybnou silou ekonomiky. Mezi ukazatele schopné reálně 

vyjádřit tento deskriptor patří např. počet soukromých podnikatelů v regionu, počet podniků 

s 25 a více zaměstnanci na 1000 obyvatel, členění ekonomických subjektů dle odvětví NACE 

(OKEČ), členění ekonomických subjektů dle počtu zaměstnanců a v neposlední řadě také 

členění ekonomických subjektů dle právních forem. 

Malé a střední podnikání má klíčovou důleţitost pro národní hospodářství. Z metodického 

hlediska je za drobný, malý a střední podnik povaţován ten, který zaměstnává méně neţ 250 

zaměstnanců a jeho roční obrat nepřesahuje 50 milionů EUR nebo jeho bilanční suma 

rozvahy nepřesahuje 43 milionů EUR. Podle statistických údajů Ministerstva průmyslu a 

obchodu tyto společnosti zaměstnávají okolo 60 % české pracovní síly a podílejí se z 53 % 

na výkonech domácí ekonomiky. Podniky této velikosti pozitivně ovlivňují inovační procesy a 

jsou, vzhledem k jejich schopnosti pohotově reagovat na poţadavky trhu, obvykle lépe 

přizpůsobeny rychle reagovat na měnící se preference spotřebitelů. V této souvislosti je 

zapotřebí vidět jejich flexibilitu nejen ve směru ke spotřebitelům či dodavatelům, ale i 

k pracovní síle, protoţe jsou schopny absorbovat část pracovních sil z velkých podniků, které 

byly nuceny rozvázat pracovní poměr z důvodu např. své horší adaptability vůči 

spotřebitelům a z tohoto důvodu je sektor malých a středních firem povaţován za stabilizující 

prvek celé ekonomiky. Na druhé straně však jejich rozvoj můţe být limitován objektivně 

existujícími tendencemi v působení trhu. Častěji neţ velké podniky se setkávají s potíţemi při 

financování své běţné činnosti, zejména rozvojových záměrů, vzhledem k obavám ze 

zvýšeného rizika investování do těchto podniků a k omezeným moţnostem zajištění úvěrů. 

Rovněţ přístup MSP k informacím zejména informacím o nových technologiích, potenciálních 

trzích a změnách v legislativě je obtíţnější. Základními ukazateli v této oblasti jsou především 
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podíl MSP na HDP regionu, podíl MSP na celkové přidané hodnotě, podíl MSP na celkové 

zaměstnanosti, podíl MSP na investicích, podíl MSP na dovozu/vývozu regionu.  

Výzkum a vývoj patří mezi současné priority většiny vlád zemí EU a je mu věnována 

zvláštní pozornost jak ve střednědobých, tak i dlouhodobých strategiích. Základním 

ukazatelem v této oblasti je GERD (Gross Domestic Expenditure on R&D) neboli česky hrubé 

domácí výdaje na vědu a výzkum, tvořené celkovými výdaji (běţnými a investičními) 

určenými na vlastní vědu a výzkum prováděné subjekty na území daného státu bez ohledu 

na zdroj jejich financování. Pro regionální srovnání se pouţívá jejich poměrové vyjádření 

k HDP - GERD jako % HDP - Intenzita výzkumu a vývoje (R&D Intensity). Ukazatele 

výzkumu a vývoje se v ČR sledují podle krajů od roku 2001, kdy bylo zavedeno kromě sídla 

zpravodajské jednotky (pracoviště) sledovat také sídlo pracoviště výzkumu a vývoje u 

jednotlivých zpravodajských jednotek pro potřeby regionálního třídění. 

Deskriptor investiční aktivita lze posuzovat z několika hledisek – buď na základě 

porovnání prostého objemu investic mezi regiony či na základě váhy jednotlivých odvětví na 

celkovém úhrnu investic v regionu a jeho srovnáním s váhou, kterou to které odvětví 

participuje na celkových investicích za ČR. Moţným ukazatelem je i míra investic v 

jednotlivých odvětvích, která ukazuje, jaký podíl tvořily výdaje na investice z celkového 

ročního produktu daného odvětví (měřeného jeho hrubou přidanou hodnotou). Tvorba 

hrubého fixního kapitálu (THFK) představuje hodnotu pořízeného hmotného i nehmotného 

investičního majetku, který bude slouţit k další produktivní činnosti (stroje, zařízení, budovy, 

ostatní stavby apod.). Jak uvádí Kahoun (2007) tvorba hrubého fixního kapitálu je důleţitým 

ukazatelem konkurenceschopnosti, protoţe vytváří předpoklady pro další růst produktivity 

práce a reálného HDP. Spěváček (2006) uvádí, ţe čím rychlejší je růst THFK, tím je zpravidla 

rychlejší i růst HDP. Vztah mezi růstem investic a růstem HDP však není bezprostřední, ale 

závisí na řadě faktorů, jako je struktura investic, jejich technická úroveň a efektivnost jejich 

vyuţití.  

Trh práce 

Zaměstnanost – je svou povahou faktor extenzivní povahy. V rámci regionálního srovnání 

můţeme porovnávat úroveň zaměstnanosti v jednotlivých regionech vůči průměrné hodnotě 

na národní úrovni či můţeme sledovat dynamiku zaměstnanosti neboli meziroční tempo růstu 

počtu zaměstnaných osob v daném regionu. Pokud je míra zaměstnanosti v regionu pod 

průměrnou hodnotou můţe to být z důvodu méně kvalifikované pracovní síly nebo nízké 

efektivnosti regionálního trhu práce způsobené nedostatečně fungujícím mechanismem 

sladěnosti tvorby pracovních míst s jejím vyhledáváním či málo flexibilními mzdovými 

sazbami. Obě tyto komponenty se týkají pracovní síly, resp. její úrovně schopností a 

dovedností, jeţ ale mohou být vhodnými nástroji zvyšovány. Dalším faktorem, který můţe 

mít vliv na niţší úroveň míry zaměstnanosti je demografická struktura obyvatelstva nebo niţší 

participace všech věkových skupin.  

Nezaměstnanost představuje svou povahou sociální patologický jev. Nejčastěji je tento 

deskriptor reálně popisován pomocí ukazatele míry nezaměstnanosti, kterou lze dále členit 

dle délky nezaměstnanosti (na krátkodobou a dlouhodobou) nebo můţeme rozloţit celkový 

počet nezaměstnaných dle vzdělanostních (kvalifikačních) či věkových skupin.  

Signifikantní vliv na nezaměstnanost mají strukturální změny a v jednotlivých regionech mají 

různou intenzitu. Proces strukturálních změn ovlivňuje výrazně i rozdíly v míře 

nezaměstnanosti podle krajů.  
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Velký problém pro udrţení současného tempa růstu představuje i dlouhodobá 

nezaměstnanost, která je vyšší neţ ve většině ostatních zemí EU. Jak uvádí studie 

Ministerstva práce a sociální věcí, mezi základní problémy regionální nezaměstnanosti patří 

nízká mobilita pracovních sil, kvalifikace uchazečů o zaměstnání, zejména těch dlouhodobě 

nezaměstnaných, jeţ neodpovídá poţadavkům trhu práce, vysoký podíl uchazečů o 

zaměstnání s niţším vzděláním a v neposlední řadě to je kvalifikační struktura nabídky 

pracovních sil, jeţ neodpovídá poptávce po vytvářených pracovních místech. 

Dále uvedené členění vychází z výše charakterizovaného přístupů k regionálním disparitám. 

Uvedené problémové celky jsou následně členěny na deskriptory (subsystémy 3. řádu) – 

tedy jednotky, které mají za úkol reálně popsat danou oblast. Jednotlivé deskriptory mohou 

být popsány jedním nebo více indikátory a lze jimi vystihnout regionální rozdíly.  

2 OBLAST EKONOMICKÁ 

2.1 Makroekonomické agregáty 

2.1.1 Výkon regionu 

 HDP 

 Podíl HDP regionu na národním HDP 

 HDP/ob. 

 Tempo růstu HDP 

 Tvorba HDP dle odvětví  

 Hrubá přidaná hodnota 

 Podíl hrubé přidané hodnoty regionu na národní 

 Hrubá přidaná hodnota regionu dle odvětví 

 Daňová výtěţnost 

2.1.2 Produktivita regionu 

 Produktivita práce (HDP/zaměstnaná osoba) 

 Produktivita práce (hodinová produktivita) 

 Úroveň jednotkových nákladů práce 

 Úroveň jednotkových nákladů práce dle odvětví NACE (OKEČ) 

 Tempo růstu jednotkových nákladů práce 

2.2 Vnější ekonomické aktivity 

2.2.1 Exportní výkonnost 

 Podíl exportu na HDP regionu 

 Podíl exportu regionu na národním HDP 

 Teritoriální struktura exportu 

 Podíl jednotlivých odvětví na exportu regionu 

 Obchodní bilance regionu 

2.2.2 Zahraniční kapitál 

 Objem přímých zahraničních investic v regionu 

 Podíl regionu na celkových přímých zahraničních investicích 

 Objem přímých zahraničních investic na 1 obyvatele  

 Objem přímých zahraničních investic v regionu nad 1 mil. USD 
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 Umístění přímých zahraničních investic dle odvětví NACE (OKEČ) 

 Podíl zahraničních investic na tvorbě hrubého fixního kapitálu 

 Podíl podniků pod zahraniční kontrolou podle hrubé přidané hodnoty 

 Podíl podniků pod zahraniční kontrolou na zaměstnanosti 

2.3 Vnitřní ekonomické aktivity 

2.3.1 Ekonomické aktivity 

 Ekonomické subjekty dle právních forem 

 Ekonomické subjekty dle odvětví NACE (OKEČ) 

 Ekonomické subjekty podle kategorie počtu zaměstnanců 

 Počet soukromých podnikatelů 

 Počet podniků s 25 a více zaměstnanci na 1000 obyvatel 

2.3.2 Malé a střední podnikání 

 Podíl malého a středního podnikání (MSP) na HDP 

 Podíl MSP na hrubé přidané hodnotě 

 Podíl MSP na zaměstnanosti 

 Podíl MSP na investicích 

 Podíl MSP na dovozu/vývozu 

2.3.3 Výzkum a vývoj 

 Výdaje na VaV (v % HDP) 

 Podíl výdajů na VaV (v % hrubé přidané hodnoty) 

 Výdaje na VaV na 1 obyvatele 

 Výdaje na VaV dle sektorů 

 Podíl výdajů na VaV na trţbách 

 Počet zaměstnanců ve VaV na tisíc obyvatel 

 Podíl zaměstnanců ve VaV na celkovém počtu zaměstnanců v regionu (v%) 

2.3.4 Investiční aktivita 

 Tvorba hrubého fixního kapitálu (v % HDP) 

 Tvorba hrubého fixního kapitálu (na 1 obyvatele) 

 Tvorba hrubého fixního kapitálu (na 1 zaměstnanou osobu) 

 Tvorba hrubého fixního kapitálu (dle odvětví NACE) 

2.4 Trh práce 

2.4.1 Zaměstnanost 

 Ekonomicky aktivní obyvatelstvo 

 Míra zaměstnanosti 

 Zaměstnanost dle odvětví NACE (OKEČ) 

2.4.2 Nezaměstnanost 

 Míra nezaměstnanosti 

 Specifické míry nezaměstnanosti (dle věkových a vzdělanostních skupin) 

 Dlouhodobá nezaměstnanost 

 Počet uchazečů na 1 volné pracovní místo 
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2.6  Dekompozice regionálních disparit v oblasti územní 

Z analýzy systémů měření regionálních rozdílů v rámci ČR téţ vyplývá, ţe existující koncepce 

se věnují popsání a měření regionálních disparit účelově dle svého zaměření na určitou oblast 

(např. dosaţení cílů v oblasti ochrany ţivotní prostředí, dosaţení cílů udrţitelného rozvoje, 

dosaţení cílů regionální politiky a dalších). 

Proto je za cílové řešení v rámci tohoto výzkumu povaţována tvorba nového systému, který 

by zahrnoval všechny dostupné charakteristiky regionálních disparit příslušející dané oblasti a 

zároveň vhodně zvolenými indikátory přispěl k vyšší vypovídací schopnosti rozlišování 

disparit, byl by srozumitelný, spolehlivý, maximálně vyuţitelný tvůrci regionální politiky a 

regionálním managementem a v rámci moţností srovnatelný se systémy měření regionálních 

rozdílů v jiných zemích. 

Tato potřeba vychází z faktů, ţe koncepce měření regionálních disparit na mezinárodní úrovni 

vyuţívají především škály indikátorů na vyšších úrovních neţ je pro tento výzkum stanovená 

úroveň NUTS 3. Také systémy EU vykazují ve své podstatě spíše tendenci ke srovnávání 

regionálních charakteristik na vyšších úrovních, neţ jsou úrovně krajů či podobných 

správních jednotek v rámci jednotlivých států EU a navíc jsou tyto charakteristiky členěny 

systémově trochu odlišnými přístupy.  

Na základě předcházejících závěrů byla pro deskripci regionálních rozdílů v územní oblasti 

navrţena dále popsaná základní dekompozice subsystému územních disparit. 

Co bude předmětem regionálního srovnávání vyjadřovaného v navrhovaném systému lze 

věcně analyzovat na úrovni jednotlivých oblastí deskripce.  

Fyzicko-geografický potenciál území 

Územní charakteristiky a deskriptory jsou bezprostředně svázány s dalšími oblastmi výzkumu 

regionálních disparit (např. úroveň dopravní infrastruktury, zemědělství, ţivotní prostředí 

apod.).   

V praktické rovině aplikace lze pro fyzio-geografickou charakteristiku území vycházet 

z geografických dat poskytovaných na úrovní NUTS 0 – NUTS 5 např. Českým statistickým 

úřadem nebo Integrovaným Regionálním informačním systémem a Hydrometeorologickým 

úřadem. Přičemţ platí, ţe základní jednotkou pro sledování regionálních rozdílů při krajském 

uspořádání státu a realizaci regionální politiky je územní jednotka kraje, tedy NUTS 3. 

Ţivotní a přírodní prostředí 

Přístupy ke zlepšení stavu ţivotního a přírodního prostředí v regionech jsou diskutovány 

prakticky ve všech koncepcích a strategických dokumentech věnujícím se moţnostem dalšího 

rozvoje regionů. Kvalita ţivotního a přírodního prostředí v regionech má zásadní vliv na 

kvalitu ţivota jejich obyvatel, zahrnuje největší mnoţství srovnatelných charakteristik na 

úrovni regionů a také v sobě skrývá vysoký potenciál moţného ovlivňování regionálních 

rozdílů. Proto i v rámci věcného hodnocení je věnován této oblasti největší prostor přenesený 

i na úroveň jednotlivých deskriptorů. 

V praktické rovině aplikace lze pro oblast ţivotního a přírodního prostředí vycházet z dat 

popisujících danou oblast a poskytovaných na poţadované úrovni např. Českým statistickým 
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úřadem, Hydrometeorologickým úřadem a Ministerstvem ţivotného prostředí. Přičemţ platí, 

ţe základní jednotkou pro sledování regionálních rozdílů při krajském uspořádání státu a 

realizaci regionální politiky je územní jednotka kraje, tedy NUTS 3. 

Ovzduší 

Předmětem srovnávání v kategorii ovzduší je v první řadě rozdílná kvalita ovzduší 

v jednotlivých regionech (NUTS 3, NUTS 4). Vhodnými ukazateli měření pro tyto účely jsou 

úrovně znečištění regionu hlavními znečišťujícími látkami, které nejvíce působí na ţivotní 

prostředí v regionu i mimo něj. Jedná se zejména o úrovně znečištění způsobenou emisemi 

oxidu siřičitého (SO2), oxidu uhličitého (CO2), oxidu dusíku (NOx), tuhých znečišťujících látek 

(TZL), těkavých organických látek (VOC) a metanu (NH3).  

Jednotlivé regiony se však významně liší strukturou zdrojů, odkud toto znečištění pochází.  

V průmyslových oblastech se na emisích podstatně podílí velké stacionární zdroje zahrnující 

především ţelezárny, ocelárny, spalovny, společnosti na výrobu energie z tuhých paliv, 

chemické podniky a další. Podstatným zdrojem emisi znečišťujících látek do ovzduší jsou 

rovněţ lokální topeniště s nedokonalým spalováním méně hodnotných paliv a mobilní zdroje. 

Lokální topeniště se podílejí na znečištění významně pravě v zimních měsících při inverzním 

počasí a jsou nezanedbatelným producentem tuhých znečišťujících látek a široké škály 

organických látek. Mobilní zdroje produkují z celkových bilancí krajů přibliţně polovinu emisi 

(NOx) a organických látek. Jak u velkých stacionárních zdrojů, tak u lokálních topenišť i 

mobilních zdrojů se nabízí jako účelné měřit jejich podíl na celkovém produkovaném 

znečištění regionu. Zvláště velké a střední zdroje jsou sledovány jako bodové zdroje 

jednotlivě, malé zdroje plošně na úrovni obcí, mobilní zdroje liniově (vybrané sčítané úseky) 

a plošně (ostatní silnice, ţelezniční doprava, zemědělské stroje, apod.) na úrovni krajů ČR. 

Při hodnocení stavu znečištění ovzduší je vhodné sledovat vztah zjištěných imisních hodnot 

v měřících stanicích daného regionu k příslušným imisním limitům. V rámci ČR se stanovují 

limity pro tyto znečišťující látky: oxid siřičitý, suspendované částice frakce PM10, oxid 

dusičitý a oxidy dusíku, oxid uhelnatý, benzen, ozón, olovo, kadmium, arsen, nikl, 

benzo(a)pyren a depoziční limit pro prašný spad.8 

Voda 

V rámci této oblasti lze na úrovni regionů nejracionálněji analyzovat kvalitu podzemních a 

povrchových vod a úrovně jejich znečištění, sráţkové a odtokové poměry a havarijní úniky 

závadných látek v jednotlivých regionech. Přičemţ největší váhu v rámci regionálního 

srovnávání si zaslouţí kvalita vod a vývoj produkovaného a vypouštěného znečištění 

v jednotlivých regionech.  V rámci bodového znečištění se produkovaným znečištěním rozumí 

znečištění obsaţené v produkovaných (nečištěných) odpadních vodách. Této problematice se 

na státních a regionálních úrovních věnuje v ČR pod tlakem environmentální politiky EU v 

posledních letech zvýšená pozornost. Vypouštěné znečištění je znečištění obsaţené v 

odpadních vodách vypouštěných do povrchových vod. Hlavní roli při posuzování tohoto 

znečištění hrají úrovně biochemické spotřeby kyslíku, chemické spotřeby kyslíku, rozpuštěné 

anorganické soli a nerozpuštěných látek.  

                                            

8 Podle Nařízení vlády č. 350/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví imisní limity a 

podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší. 
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Kvalitu povrchových a podzemních vod významně ovlivňuje i plošné znečištění. Jedním z 

nejčastěji se vyskytujících druhů plošného znečištění v regionech ČR je znečištění vod 

dusíkatými látkami, dále znečištění způsobené dusíkem a sírou, případně dalšími 

znečišťujícími látkami, které se do vod dostávají prostřednictvím atmosférické depozice, 

znečištění vod pesticidy a zatíţení vod fosforem, pocházejícího převáţně ze smyvů z erozně 

ohroţených ploch.  

Co se týče jakosti povrchových vod lze nalézt regionální disparity vzhledem k zařazení 

daného toku do tříd jedna aţ pět podle jakosti se sledováním obsahu dusičňanů, kadmia a 

absorbovatelných organicky vázaných halogenů či fosforu. Vodu podle jakosti je pak moţné 

rozčlenit na neznečištěnou, mírně znečištěnou, znečištěnou, silně znečištěnou a velmi silně 

znečištěnou. V rámci stojatých vod můţe být z vodohospodářského i turistického hlediska 

důleţitým regionálním rozdílem jejich sklon k eutrofizaci. Kvalita podzemních vod se sleduje 

podle obsahu zkoumané látky v daném vzorku. Stupeň kontaminace vody látkou se člení do 

kategorií A1, A2, B, C, kde lze regionálně srovnávat danou kvalitu podzemních vod, zejména 

podle počtu objektů měření z obsahem dané látky a jejich zařazením do kategorie znečištění. 

Sledují se např. úrovně dusičnanů, síranů, hliníku, niklu a dalších. 

Příroda a biodiverzita 

Tato oblast umoţňuje srovnání regionů v oblasti čerpaných i potencionálních přírodních 

zdrojů, v oblasti perspektivy a chování regionu k biodiverzitě na vlastním území. Předmětem 

analýzy můţe být i stav a rozloha chráněných krajinných oblastí, pokroky při zřizování oblastí 

NATURY 2000, ochrana a mnoţství chráněných druhů ţivočichů a rostlin spolu se sledováním 

výskytu a rozšiřování zavlečených rostlinných ţivočišných společenstev. 

Struktura ekosystémů se v rámci ČR i jednotlivých regionů stále více mění pod vlivem 

antropogenních činností člověka. Mezi nimi vévodí intenzivní zemědělské a průmyslové 

výroby, které ovlivňují sloţení ekosystémů a jednotlivých článků biodiverzity nejvíce. 

V regionech s nejvyšší intenzitou těchto druhů výrob dochází dokonce k úplnému ohroţení 

existence původních ekosystémů, ke sníţení retenční schopnosti krajiny a ke sniţování 

biodiverzity v absolutním i druhovém měřítku. Postiţeny však nejsou pouze typické 

zemědělské a průmyslové oblasti, ale i oblasti luk a pastvin při nevhodném způsobu 

hospodaření. Dalším problémem týkajících se hustě obydlených, zastavěných a intenzivně 

vyuţívaných oblastí je zhoršující se průchodnost krajiny a vytváření migračních překáţek pro 

pohyb ţivočišných druhů. Alespoň udrţení dochovaného stavu přírodních hodnot v regionech 

by tak mělo být cílem na všech úrovních řízení. Mezi nejčastější útoky na biodiverzitu na 

úrovni regionů patří ohroţení významných regionálních krajinných prvků, kácení dřevin 

rostoucích mimo lesní společenství a tlak na prostředí způsobený šířením nepůvodních 

rostlinných a ţivočišných druhů.  

Územní systém ekologické stability skládající se s biokoridorů a biocenter se zabývá 

sledováním biologických vztahů v regionálních souvislostech a umoţňuje srovnání jak na 

regionální tak nadregionální úrovni spolu se směrem regionálního propojení. Navíc se v rámci 

regionů ČR nachází plošné rozdíly postihující mnoţství a velikost existujících a zakládaných 

velkoplošných zvláště chráněných území, národních parků, chráněných krajinných oblastí, 

maloplošných zvláště chráněných území a oblastí soustavy NATURY 2000. 

Odpady 

Regionální disparity v této oblasti lze vyvodit především z rozdílné produkce jednotlivých 

druhů odpadů produkovaných obyvateli a podniky na území daných regionů, zároveň se 
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zhodnocením kvality a kvantity recyklace a nakládání s nebezpečnými druhy odpadů 

v regionech. Obecně největšími producenty odpadů v regionech jsou subjekty spjaté s 

činností průmyslu, zemědělství, energetiky, dolování a těţby, stavebnictví, výroby a rozvodu 

vody a čištění města. Rozdíly v produkci odpadů v jednotlivých regionech tedy závisí 

především na mnoţství a druhu antropogenních činností. Nezanedbatelnou váhu v produkci 

odpadů má i komunální odpad. 

Nakládání se vzniklými odpady je charakterizováno snahou o vyšší vyuţívání všech druhů 

odpadů a sniţováním mnoţství sládkovaných odpadů. Proto je moţné sledovat měnící se 

regionální trendy v nakládání s průmyslovým i komunálním odpadem v intencích vyuţití 

odpadu jako paliva, spalování a skládkování odpadu a vyuţití odpadu jako druhotné suroviny. 

Právě zvyšování a zkvalitnění recyklace regionálního odpadu můţe regionu v budoucnu 

přinést nejen environmentální, ale i ekonomické výhody. Zvláštní kategorii odpadů tvoří 

produkce a zpracování obalů.  

Lesy 

Hospodaření s lesy na území jednotlivých regionů je determinováno mnoţstvím vytěţeného 

dřeva, následným zalesňováním, majetkovými vztahy k lesům, kvalitou lesních porostů a 

jejich skladbou. Mezi největší regionálně postihnutelné negativní vlivy přitom patří 

monokulturním hospodaření, nevhodná věková skladba lesů, jejich špatný zdravotní stav, 

imise a staré ekologické zátěţe.  

Jednotlivé kraje v ČR vykazují rozdíly v ploše porostní půdyx9, jejíţ velikost se region od 

regionu poměrně značně liší. Na krajské úrovni se lesy v jednotlivých regionech podílí na 

celkové rozloze krajů 27 aţ 43 procenty. Přičemţ sledovatelný je nejen celkový podíl lesních 

porostů v regionu, ale i podíl jednotlivých kategorií lesa při členění na lesy hospodářské, 

ochranné a lesy zvláštního určení.  

  

Regionálně dobře srovnatelné a pro budoucnost našich lesů podstatné je zalesňování 

zemědělsky nevhodné půdy. Z environmentálního hlediska je důleţité monitorování zdraví 

našich lesů, kde jedním z nejdůleţitějších sledovaných parametrů je defoliace (odlistění) 

listnatých i jehličnatých porostů, která je způsobena především vlivem nepříznivých změn 

prostředí lesních ekosystémů, jako důsledku dlouhodobého a nadměrného znečištění ovzduší 

různými škodlivinami. 

V propojení s problematikou biodiverzity lze najít i regionální rozdíly dotýkající se lesnatosti 

zvláště chráněných území. 

Samostatnou kapitolu v hospodaření s lesy tvoří těţba dřeva, kde v rámci celé ČR 

dlouhodobě celkový podíl těţby dřeva nedosahuje úrovně jeho celkového průměrného 

přírůstku. Spíše neţ tradiční těţba dřeva, která se uskutečňuje v souladu s koncepcí 

                                            

9 Podle vyhlášky Ministerstva zemědělství ze dne 18. března 1996 o lesním hospodářském plánování 

se lesní pozemky člení na porostní půdu a bezlesí, kde porostní půdu tvoří pozemky s porosty lesních 

dřevin a produktivní holiny, lesní průseky a nezpevněné lesní cesty do šíře 4 m, dočasné lesní skládky 

a další zařízení dočasného charakteru slouţící lesnímu hospodářství a myslivosti, pokud jejich plocha 

nepřekročí 0,04 ha; produktivní holinou se pro účely této vyhlášky rozumí lesní pozemek, na kterém 

byl lesní porost odstraněn obnovní nebo nahodilou těţbou, jsou-li na něm podmínky pro zalesnění 

vhodné; produktivní holinou je rovněţ pozemek bez lesního porostu určený k zalesnění. 
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udrţitelného hospodaření s lesy, je z regionálního hlediska významná nahodilá těţba dřeva 

z důvodů ţivelných, imisních, napadení kůrovcem či jiných. 

Krajina a půda 

Předmětem pro racionální regionální srovnávání je v této oblasti kvalita půdy v jednotlivých 

regionech, rozsah a druh její kontaminace, zornění půdy a mnoţství degradované půdy.  

Základem srovnávání je hospodaření s půdou pro zemědělské účely, coţ souvisí s rozlohou 

zemědělské půdy a rozdíly ve vyuţití této půdy tradičním a ekologickým způsobem. Region 

od regionu se téţ liší plochou území dotčených těţbou, postupem sanačních prací na těchto 

územích a ukončených sanačních a rekultivačních prací. Těţba nerostných surovin negativně 

ovlivňuje ţivotní prostředí, narušuje vodohospodářské poměry, mnohdy devastuje 

zemědělskou půdu, zhoršuje podmínky existence rostlinných a ţivočišných druhů i krajinný 

ráz regionů. 

V rámci oblasti kontaminace půdy je z regionálního pohledu důleţité sledování některých 

látek, které se do půdy dostávají po aplikaci minerálních hnojiv, spotřebou vápenatých hmot 

upravených kalů z čističek odpadních vod v případě obsahu rizikových prvků jako kadmia, 

arsenu, rtuti, niklu, zinku a dalších a v případě výskytu organických polutantů v těchto 

kalech, polychlorovaných bifenylů a polycyklických aromatických uhlovodíků, z přípravků na 

ochranu rostlin a atmosférickou depozicí. To vše ohroţuje kvalitativní vlastností půdy a 

přináší rizika poškození ţivotního prostředí a následného moţného ohroţení zdraví lidí 

v regionech. 

Další podstatnou sloţkou regionálního srovnávání je vodní a větrná eroze půdy. V rámci 

regionů je moţné vysledovat rozdíly co do rozsahu a kategorizace ohroţení zemědělské půdy 

těmito druhy eroze. S erozí částečně souvisí i moţné ohroţení prostředí sesuvy půdy. 

Vybavenost a obsluha území dopravní infrastrukturou 

Úroveň dopravní infrastruktury v regionu vţdy byla, je a bude jednou z nejdůleţitějších 

charakteristik pro jeho další rozvoj. Kvalitní a hustá regionální dopravní síť zvyšuje moţnosti 

přepravy osob a nákladů uvnitř regionu a je vhodným odrazovým můstkem i pro další 

propojování regionů mezi sebou. S rozvojem společnosti roste potřeba přemísťování a 

zvyšují se poţadavky na dopravní infrastrukturu. Dopravní infrastruktura je proto oprávněně 

povaţována za limitující faktor ekonomického a sociálního rozvoje. 

Růst objemu osobní i nákladní dopravy spojený s hospodářským rozvojem zvyšuje nároky jak 

na stávající dopravní infrastrukturu, tak na budování nové. Zejména výkony převládající 

silniční dopravy však nepříznivě ovlivňují kvalitu ţivotního prostředí. Negativní vliv se 

projevuje především v produkci emisí znečišťujících ovzduší, ve vyšší hladině hluku i v záboru 

půdy.  

Základní jednotkou pro sledování disparit v dopravní infrastruktuře je územní jednotka kraje. 

Data o technické infrastruktuře na této úrovni, na vyšších úrovních NUTS 1 - NUTS 2, a na 

niţší úrovni NUTS 4, jsou poskytovány především Ministerstvem dopravy a spojů ČR, Českým 

statistickým úřadem, Ředitelstvím silnic a dálnic (silniční databanka) a Grafickou podobou 

průběhu komunikací (GIS). 

Základními charakteristikami v této oblasti jsou především hustota ţelezniční a silniční sítě, 

výkony v nákladní ţelezniční dopravě, počty vnitrostátních a mezinárodních letišť a počty 

cestujících. 
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Vybavenost a obsluha území technickou infrastrukturou 

Vysoká úroveň technické infrastruktury je důleţitým faktorem, jak pro ekonomický rozvoj 

regionů, tak i pro zvyšování ţivotní úrovně obyvatel. V zájmu regionů je dosáhnout na svém 

území takového stavu, kdy bude zabezpečeno odpovídající napojení obyvatelstva a 

příslušných sektorů hospodářství na všechny inţenýrské sítě. Tato napojení však musí 

respektovat územní omezení a poţadavky, které klade na rostoucí ekonomiku kraje koncepce 

udrţitelného rozvoje. Systémy provozních souborů, vedení, objektů, zařízení a ploch 

technické infrastruktury nezbytně vyţadují koordinaci a pečlivý monitoring v území. 

Základní jednotkou pro sledování regionálních rozdílů ve  vybavenosti a obsluze území 

technickou infrastrukturou při krajském uspořádání státu a realizaci regionální politiky v ČR je 

územní jednotka kraje. 

Data o technické infrastruktuře na této úrovni, resp. na dalších dostupných úrovních, jsou 

poskytována Českým statistickým úřadem a odpovídajícími správci energetických a 

vodohospodářských sítí v jednotlivých krajích. 

Mezi základní regionální charakteristiky se řadí počet obyvatel zásobovaných vodou 

z veřejného rozvodu, počet obyvatel napojených na kanalizaci a počet obyvatel připojených 

na plyn v poměru k celkovému počtu obyvatel v regionu, dále spotřeba vody, paliv a energií, 

kapacita čističek odpadních vod, ale dnes jiţ také např. přístupnost informačních a 

komunikačních technologií pro podnikatele a obyvatelstvo. 

Potenciál cestovního ruchu 

Potenciál cestovního ruchu v regionu a jeho vyuţití je jeho významnou společensko-

ekonomickou charakteristikou, zahrnující v sobě pohyb lidí za rekreací a kulturou a 

smysluplné trávení volného času. Je součástí způsobu ţivota a spotřeby obyvatel regionů. Ve 

světovém měřítku stojí příjmy z cestovního ruchu svou velikostí vedle příjmů takových 

odvětví jako je ropný a automobilový průmysl. 

Základní jednotkou pro sledování disparit v infrastruktuře cestovního ruchu jsou v rámci ČR 

kraje. Data o cestovním ruchu na této úrovni, resp. na úrovni NUTS 4, poskytuje ČSÚ (SLDB, 

Statistický lexikon obcí), případně úřady obcí s rozšířenou působností. 

Relevantní charakteristikou v této oblasti je např. počet stálých lůţek v hotelích a 

ubytovacích zařízeních, počet zahraničních návštěvníků a počet nových zařízení infrastruktury 

cestovního ruchu. 

Dekompozice systému sledování a vyhodnocování disparit je v územním subsystému tvořena 

tak, ţe region jako sledovaná jednotka je charakterizován 5 základními podoblastmi 

deskripce (subsystémy 2. řádu), které jsou následně blíţe vymezeny jednotlivými deskriptory.  

Základní podoblasti deskripce (problémové okruhy) pro identifikaci a měření regionálních 

disparit v územním subsystému tvoří: 

1. Fyzicko-geografický potenciál území 

2. Ţivotní a přírodní prostředí 

3. Vybavenost a obsluha území dopravní infrastrukturou 

4. Vybavenost a obsluha území technickou infrastrukturou 

5. Potenciál cestovního ruchu 



40 

 

 

3  OBLAST ÚZEMNÍ 

3.1 Fyzicko-geografický potenciál území 

3.1.1 Struktura regionu 

 Počet okresů 

 Počet obcí 

 Počet obcí se statutem města 

 Podíl měst 

 Podíl vesnic 

3.1.2 Vzdálenost k centrům 

 Vzdálenost regionálních metropolí od hlavního města ČR 

 Vzdálenost okresních center od regionálních metropolí 

3.1.3 Lokalizace regionu 

 Celková rozloha regionu 

 Podíl sídelních ploch 

 Podíl zemědělské půdy 

 Podíl zalesněných ploch 

 Podíl vodních ploch 

 Délka regionálních hranic 

 Délka státních hranic na území regionu 

 Teritoriální kompaktnost 

3.1.4 Členitost území 

 Průměrná nadmořská výška 

 Výšková členitost území 

 Nejniţší poloţený bod 

 Nejvyšší poloţený bod 

3.1.5 Hydrometeorologické podmínky 

 Průměrná roční teplota 

 Průměrné mnoţství sráţek 

3.2 Ţivotní a přírodní prostředí 

3.2.1 Kvalita ovzduší 

 Podíl regionu na produkci emisí SO2,  CO2 a NOx 

 Průměrné roční koncentrace NOx, SO2 a prašného aerosolu (PM<10) 

 Podíl oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší na celkové ploše státu (%) 

3.2.2 voda 

 Podíl regionu na znečištění vypouštěném z bodových zdrojů v ČR 

 Podíl profilů SSJV s hodnotami ve třídách jakosti IV a V (dle ukazatele A) k celkovému 

počtu profilů SSJV v regionu 



41 

 

 Znečištění vypouštěné do vod (emise nerozpuštěných látek, rozpuštěných organických 

solí a ropných látek) 

3.2.3 příroda a biodiverzita 

 Podíl velkoplošných chráněných území z celkové plochy regionu 

 Podíl ohroţených druhů savců, ptáků, ryb, plazů, obojţivelníků a cévnatých rostlin 

3.2.4 odpady 

 Podíl regionu na produkci nebezpečných odpadů 

 Podíl zneškodňovaného odpadu z celk. produkce odpadu v regionu 

 Produkce komunálních odpadů na obyvatele 

 Produkce průmyslových odpadů na jednotku HDP 

 Podíl recyklovaných odpadů na celkovém objemu odpadů v regionech 

3.2.5 lesy 

 Podíl jednotlivých druhů lesů v regionech 

 Podíl poškozených lesních porostů z celkové plochy lesní půdy v regionu 

 Intenzita těţby dřeva 

3.2.6 krajina a půda 

 Podíl orné půdy z celkové plochy regionu 

 Podíl zemědělské půdy z celkové plochy regionu 

 Spotřeba hnojiv 

 Spotřeba pesticidů 

 Podíl plochy a počet starých ekologických zátěţí 

 Přírůstek plochy revitalizovaného území 

3.3 Vybavenost a obsluha území dopravní infrastrukturou 

3.3.1 úroveň silniční infrastruktury 

 Hustota dálnic a silnic pro motorová vozidla na 1 km2 

 Hustota ostatních silnic na 1 km2 

 Délka silniční sítě ve vztahu k počtu obyvatel 

 Délka modernizovaných, rekonstruovaných a opravených úseků  silnic II. a III. třídy a 

místních komunikací 

3.3.2 úroveň ţelezniční infrastruktury 

 Hustota ţeleznic na 1 km2 

 Počet ţelezničních stanic a zastávek v regionu 

 Délka ţelezničních tranzitních koridorů 

3.3.3 letiště 

 Počet mezinárodních letišť pro veřejnou leteckou dopravu 

 Počet a parametry vnitrostátních letišť na území regionu 

3.3.4 vodní cesty 

 Délka vodních cest 

 Počet linek osobní lodní dopravy 

3.3.5 hraniční přechody 
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 Počet silničních a ţelezničních hraničních přechodů 

3.3.6 intenzita dopravy 

 Mnoţství přepraveného nákladu po ţeleznici v tunách  

 Délka a počet linek veřejné osobní dopravy v integrovaných systémech 

 Počet obcí v izochroně časové dostupnosti krajského města veřejnou osobní dopravou 

do 1 hodiny s frekvencí obsluţnosti minimálně jeden spoj za pracovní den 

 Celkový počet cestujících po ţeleznici do / z / v rámci regionu 

 Celkový počet cestujících ve veřejné autobusové dopravě 

 Celkový počet přepravených osob v MDH 

3.4 Vybavenost a obsluha území technickou infrastrukturou 

3.4.1 zásobování vodou 

 Podíl obyvatel zásobovaných vodou z veřejného vodovodu 

 Podíl vodovodních sítí starších neţ 30 let ve městech 

 Ztráty (%) vody ve veřejných sítích 

 Spotřeba vody na obyvatele 

3.4.2 kanalizace a čištění odpadních vod 

 Podíl obyvatel regionu napojených na kanalizaci s ČOV 

 Počet čističek odpadních vod 

 Kapacita čističek odpadních vod 

 Počet modernizovaných úpraven vody 

 Počet  ČOV v obcích, z toho do 2 000 ekvivalentních obyvatel  

 Délka vybudovaných kanalizačních sítí připojených na ČOV 

3.4.3 zásobování energiemi 

 Podíl domácností připojených na plyn 

 Počet plynofikovaných obcí 

 Podíl domácností zásobovaných z centrálních zdrojů tepla 

 Spotřeba obnovitelných zdrojů energie (OZE) jako podíl z celkové spotřeby energie v 

regionu 

 Spotřeba obnovitelných zdrojů energie (OZE) jako podíl z celkové výroby energie 

v regionu 

 Spotřeba paliv a energií v regionech 

 Energetická náročnost tvorby regionálního HDP  

3.4.4 informační a telekomunikační technologie 

 Počet hlavních telefonních stanic na 1000 obyvatel 

 Vyuţití internetu jednotlivci 

 Vyuţívání osobních počítačů jednotlivci 

 Veřejně přístupná místa na internet v knihovnách 

3.5 Potenciál cestovního ruchu 

3.5.1 infrastruktura cestovního ruchu 

 Počet stálých lůţek v hotelích a ubytovacích zařízeních 
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 Počet nových zařízení infrastruktury cestovního ruchu 

 Počet zahraničních návštěvníků 
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33    MMEETTOODDYY  HHOODDNNOOCCEENNÍÍ  RREEGGIIOONNÁÁLLNNÍÍCCHH  DDIISSPPAARRIITT  VV  ČČRR  

3.1  Pouţívané metody hodnocení regionálních disparit v ČR 

Z podrobné analýzy stávající metod hodnocení regionálních disparit v České republice 

vyplývá, ţe čeští regionalisté a analytici hodnotí územní nerovnosti zpravidla buďto pomocí 

metod zaloţených na meziregionální komparaci, v jejímţ rámci jsou zvolené regiony 

srovnávány na základě zkušeností a znalostí, nebo pomocí základních a pokročilých 

statistických metod, jejichţ praktické vyuţití na úrovni reálně fungujících institucí je však 

velmi diskutabilní. Do těchto skupin lze zařadit také metody, jeţ byly analyzovány v rámci 

řešení tohoto projektu.  

Konkrétně jsou to následující metody: 

 metoda meziregionální komparace – pomocí této metody jsou na základě 

předchozí analýzy porovnávány jak jednotlivé regiony, tak procesy, které 

uvnitř těchto regionů probíhají, a to s cílem nalézt společné a odlišné rysy 

v jejich vývoji, 

 metoda vyuţívající Geografický informační systém – v jejímţ rámci jsou 

k hodnocení regionálních disparit vyuţívány počítačové systémy orientované 

na zpracovávání geografických dat, jeţ jsou následně prezentována v podobě 

různých map,  

 míra variability – při jejímţ vyuţití jsou regionální disparity nejčastěji 

hodnoceny pomocí směrodatné odchylky a variačního koeficientu, 

 vícerozměrné statistické metody – coţ je soubor metod, mezi něţ řadíme 

metodu hlavních komponent či faktorovou, shlukovou nebo diskriminační 

analýzu, 

 shluková analýza – poměrně rozsáhlá skupina metod, které jsou vyuţívány k 

roztřídění určité mnoţiny objektů do několika relativně homogenních celků, 

kterou jsou zpravidla označovány jako shluky či také klastry, 

 faktorová analýza – jeţ je statistickou metodou, která analytikům umoţňuje 

nalézt nepřímo pozorované příčiny variability jednotlivých ukazatelů slouţících 

k deskripci regionálních disparit, 

 simplicistní model – jehoţ cílem je přispět k obohacení metodologie, které se 

vyuţívá při strategické situační analýze regionů, 

 metoda reálné konvergence – metoda, s jejíţ pomocí je nejprve zhodnocen 

vývoj jednotlivých indikátorů charakterizujících územní rozdíly a následně je 

určeno, zda se tyto rozdíly zmenšují (regiony konvergují), nebo naopak 

zvětšují (regiony divergují), 

 upravený teritoriální Giniho koeficient – coţ je koeficient, který, pro potřeby 

hodnocení regionálních disparit, navrhla OECD a jenţ na rozdíl od klasického 

Giniho koeficientu pracuje s rozdíly v hrubém domácím produktu na obyvatele, 

které jsou zde povaţovány za ukazatel diferenciace příjmů mezi obyvateli 

jednotlivých regionů, 
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 metoda umělých neuronových sítí – která je zaloţena na bezprostřední 

interpretaci analyzovaných dat pomocí Kohonenovy mapy, coţ jsou umělé 

neuronové sítě, které jsou vybaveny učícím algoritmem bez učitele. 

 

3.1.1  Deskripce analyzovaných metod měření regionálních disparit  

Jak jiţ bylo naznačeno výše, v České republice patří k jedné z nejvíce pouţívaných metod při 

hodnocení regionálních disparit metoda meziregionální komparace, v jejímţ případě jsou 

na základě předchozí analýzy porovnávány jednotlivé regiony a procesy, které uvnitř těchto 

regionů probíhají, s cílem nalézt společné a odlišné rysy v jejich vývoji.  

Tato metoda hodnocení regionálních disparit je tedy zaměřena na srovnávání struktur 

jednotlivých regionů a na komparaci vybraných ekonomických, sociálních a 

environmentálních indikátorů poukazujících na moţné územní nerovnosti. Jejím výstupem 

jsou zpravidla čisté regionální analýzy, v jejichţ rámci dochází pouze k verbálnímu hodnocení 

regionálních disparit. 

Ačkoliv se tato metoda jeví jako velmi zajímavá, nese sebou určitá úskalí, která lze shrnout 

do následujících bodů: 

 časová a věcná srovnatelnost – vzhledem k tomu, ţe při vyuţití metody 

meziregionální komparace analytici srovnávají jednotlivé regiony na základě 

předem zvolených ukazatelů, jeţ mohou být následně srovnávány z hlediska 

věcného, časového či prostorového vymezení, je nezbytně nutné, aby při 

vlastní komparaci nebyla porušena zásada, dle níţ se ze tří výše uvedených 

kritérií mohou srovnávané ukazatele lišit pouze v jednom parametru.  

Budeme-li tento princip aplikovat na problematiku meziregionální komparace, 

pak dospějeme k závěru, ţe v tomto případě se srovnávané ukazatele liší v 

prostorovém vymezení, z čehoţ vyplývá, ţe z hlediska věcného a časového 

musí být zcela identické.  

Komparatisté pak tento problém zpravidla řeší tím, ţe ve svých analýzách 

vyuţívají data, jeţ publikují renomované národní a mezinárodní instituce, čímţ 

se vyuţití této metody stává poněkud komplikovanější.  

 kvalita a dostupnost informací – s tímto problémem se samozřejmě nepotýká 

pouze výše uvedená metoda, ale také další standardně vyuţívané metody pro 

hodnocení regionálních disparit. Získání dostatečného mnoţství kvalitních 

informací o vývoji ekonomické, sociální a environmentální situace 

v jednotlivých regionech je jedním z nejproblematičtějších bodů, o čemţ 

svědčí i níţe uvedené příklady výpočtu ekonomického indexu regionální 

disparity, v jejichţ rámci bylo pouţito pouze čtyřleté srovnávací období, neboť 

v ostatních letech data buďto zcela chyběla, nebo jejich vypovídací schopnost 

nebyla pro potřeby výzkumu dostatečná.  

 vedlejší faktory – při komparaci územních nerovností musí brát analytik v 

potaz nejen cíle a priority vymezené hospodářskými autoritami příslušné 

země, ale také řadu vedlejších faktorů, k nimţ lze zařadit např. přírodní 

bohatství země, její politickou stabilitu či vývojové tendence prosazující ji ve 

světové ekonomice.  
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Při vlastním srovnávání by tak středem zájmu analytiků neměly být pouze 

ekonomické ukazatele, ale také vedlejší faktory a jejich vliv na fungování 

jednotlivých ekonomických systémů.    

 objektivnost analýz – vzhledem k tomu, ţe v současnosti prakticky neexistuje 

jednotná soustava kvantitativních ukazatelů vyuţívaných pro potřeby 

hodnocení regionálních disparit, závisí vlastní volba metod měření, nalezení 

charakteristických ukazatelů a určení jejich relativní důleţitosti pouze na 

komparatistově způsobu vidění regionálních disparit, coţ můţe následně vést k 

závěrům, jeţ nemusí být plně v souladu s realitou. Podobně jako v případě 

kvality a dostupnosti informací, také v tomto případě je tento problém spojen 

nejen s metodou meziregionální komparace, ale také z většinou níţe 

uvedených metod. 

Společně s metodou meziregionální komparace bývá pouţívána také metoda zaloţená na 

vyuţití geografických informačních systémů (GIS). Geografické informační systémy lze 

definovat jako počítačově systémy, které jsou orientovány na zpracování geografických dat, 

jeţ jsou pak následně prezentována v podobě různých typů a druhů map. Ve srovnání 

s klasickými, tj. analogovými mapami, tyto systémy od sebe důsledně oddělují prezentační a 

ukládací funkci map a současně k těmto dvěma základním funkcím přidávají celou řadu 

dalších moţností, k nimţ lze zařadit například prostorovou analýzu dat. Díky takto 

navrţenému a zpracovanému systému mohou být jednotlivá data poměrně jednoduše 

aktualizována, analyzována a následně i prezentována, díky čemuţ jsou jednotliví uţivatelé 

schopni poměrně pruţně reagovat na změny ve formě výstupu.  

V současnosti rozlišujeme mezi třemi základními úrovněmi chápání pojmu GIS: 

 geografický informační systém jako software – na této nejniţší úrovni je GIS 

povaţován za programovaný produkt pro budování jednotlivých informačních 

systémů,  

 geografický informační systém jako informační technologie – coţ je úroveň, v 

jejímţ případě je GIS povaţován za celkové prostředí, v němţ jednotlivé 

aplikace vznikají, 

 geografický informační systém jako konkrétní aplikace – GIS je zde definován 

jako …výkonný soubor nástrojů pro sběr, ukládání, výběr na poţádání, 

transformaci a zobrazení prostorových dat z reálného světa pro jednotlivé 

účely. [Rapant, 2002].  

V tomto pojetí je GIS nejčastěji vyuţíván právě pro hodnocení regionálních 

disparit. 

Z výše uvedeného je tedy zřejmé, ţe geografické informační systémy lze vyuţít i pro 

prezentaci regionálních disparit. Jako nejvhodnější se v tomto případě jeví vyuţití metody 

RMIS (Resource Management Information Systems), s jejíţ pomocí lze integrovat různými 

metodami získané údaje o vývoji regionů, díky čemuţ mohou být následně zpracovány 

analýzy, jeţ poskytují podklady pro tvůrce hospodářské, resp. regionální politiky.  

K sofistikovanějším metodám měření regionálních disparit patří pouţití standardního 

statistického ukazatele, jímţ je míra variability. Vyuţití této metody je podrobně popsáno 

například v příručce „Regionální hospodářská konkurenceschopnost“, jiţ pro CzechInvest 

zpracovala společnost Berman Group.  
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Jak je z příručky zřejmé, při vyuţití této metody jsou regionální disparity nejčastěji 

hodnoceny pomocí směrodatné odchylky10 a variačního koeficientu11, přičemţ autoři 

doporučují „…současné pouţití obou měr variability, tzn. jak směrodatné odchylky, tak 

variačního koeficientu. Směrodatná odchylka totiţ není bezrozměrné číslo a je závislá na 

celkové úrovni daného jevu v dané zemi. …Naproti tomu variační koeficient je bezrozměrné 

číslo a ukazuje pouze velikost variability. Z tohoto důvodu je pak, dle mínění autorů, 

…zapotřebí obě uvedené míry kombinovat a to především při srovnávání velikostí 

regionálních rozdílů mezi různými státy.  

Pro srovnání vnitrostátních rozdílů dle odlišných charakteristik nemá pouţití směrodatné 

odchylky praktický význam a je vhodné pouţití variačního koeficientu“ [Berman Group, 

2006]. Jak je z výše uvedeného zřejmé, při vyuţití této metody je zapotřebí, aby měl analytik 

dostatečné znalosti o standardních statistických metodách, coţ můţe její praktické vyuţití 

mimo akademickou půdu značně omezit.  

Mezi statistické metody vyuţívané při hodnocení regionálních disparit lze zařadit také 

vícerozměrné statistické metody, a zejména pak metodu hlavních komponent či 

faktorovou, shlukovou nebo diskriminační analýzu. Vyuţití těchto metod při hodnocení 

územních nerovností se věnoval například Jakub Hloušek ve své stati „Vyuţití vícerozměrných 

statistických metod při hodnocení krajů“, v níţ konstatuje, ţe …Široce uplatnitelnou a 

vhodnou metodou pro posuzování rozdílností regionů se stává shluková analýza (Hloušek, 

2004), coţ je společný název pro poměrně rozsáhlou skupinu metod, jeţ jsou vyuţívány 

k roztřídění určité mnoţiny objektů do několika relativně homogenních celků, kterou jsou 

zpravidla označovány jako shluky či také klastry.  

Je-li tato filozofie uplatněna na problematiku regionálních disparit, pak musí platit, ţe 

regiony, které se nacházejí uvnitř jednotlivých shluků, si musí být co nejvíce podobné, kdeţto 

regiony patřící do různých klastrů se musí co nejvíce odlišovat. Vlastní výsledek shlukové 

analýzy je zcela závislý jak na zvoleném počtu ukazatelů charakterizujících regionální 

disparity, tak na zvoleném vyjádření podobnosti jednotlivých regionů a na pouţitém způsobu 

shlukování. Podobnost jednotlivých regionů je pak určována jako vzdálenost mezi 

jednotlivými regiony, přičemţ měřítkem této vzdálenosti je buďto euklidovská vzdálenost, 

nebo Pearsonův koeficient korelace12. Mezi nejrozšířenější shlukovací procedury Hloušek řadí 

metodu průměrovou, metodu centroidní, metodu nejbliţšího souseda, metodu 

nejvzdálenějšího souseda, metodu mediánovou či Wardovu metodu.  

Další z často vyuţívaných vícerozměrných statistických metod je faktorová analýza, coţ je 

statistická metoda, která analytikům umoţňuje nalézt nepřímo pozorované příčiny variability 

jednotlivých ukazatelů slouţících k deskripci regionálních disparit. Tato metoda se zpravidla 

vyuţívá v situaci, kdy se analytici potýkají s rozsáhlým souborem dat, která sice poskytují 

dostatek informací o příslušném regionu, ale současně, díky svému rozsahu, značně omezují 

moţnost rychlé interpretovatelnosti dosaţených výsledků. Pomocí faktorové analýzy jsou pak 

                                            

10 Směrodatná odchylka – nejvhodnější a nejuţívanější míra absolutní variability, která je definována 

jako druhá odmocnina z rozptylu.  

11 Variační koeficient – jedna z nejlepších měr relativní variability. Je to poměr směrodatné odchylky 

k aritmetickému průměru. Vyjadřuje se někdy v procentech.  

12 Pearsonův koeficient korelace – míra těsnosti závislosti. Poskytuje informace o tom, do jaké míry 

jsou změny závisle proměnné (x1) vysvětlitelné lineární regresní funkcí (x´1 = a12 + b12x2).  
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schopni zestručnit informace, jeţ jsou v daném souboru obsaţené tak, aby došlo k 

jejich minimální ztrátě. K tomuto zestručnění je nejčastěji vyuţívána korelační analýza, s jejíţ 

pomocí jsou stanoveny …korelace mezi znaky (tj. jednotlivými ukazateli). Dále následuje 

redukce dat. Díky tomuto postupu můţe faktorová analýza …z velkého počtu původních 

znaků vytvořit naprosto novou skupinu znaků o daleko menším počtu a tou nahradit původní 

znaky [Ţiţka, 2007]. Dá se tedy říci, ţe cílem této metody je zredukovat počet ukazatelů 

regionální disparity tak, aby byla zachována jak jejich původní povaha, tak jejich původní 

charakter.  

Poslední analyzovanou metodou je metoda, která je vystavěna na hodnocení územních 

nerovností pomocí simplicistního modelu, jejţ ve své stati „Simplicistní model pro 

hodnocení konkurenceschopnosti regionů“ navrhli J. F. Palán a L. Marková. Jak sami autoři 

uvádějí, tento model …si klade za cíl přispět k obohacení stávající metodologie strategické 

situační analýzy regionů, a tím …přispět k dalšímu zpřesnění strategických úvah klíčových 

aktérů národní a regionální politiky [Pelán, Marková, 2007]. Na základě tohoto cíle autoři 

zkonstruovali pracovní verzi modelu, která vychází z expertně definovaného souboru indexů, 

jeţ charakterizují konkurenceschopnost jednotlivých regionů. V modelu jsou tak obsaţeny 

indexy, k jejichţ výpočtu jsou vyuţívány jak hnací faktory regionálního rozvoje (investice, 

zahraniční obchod, počet patentů, klastrovou iniciativu, nezaměstnanost a HDP na 

obyvatele), tak faktory kvality ţivota (environmentální ukazatele, porodnost, vzdělanost, 

zdravotní péče, kultura, cestovní ruch a společenská odpovědnost firem). Výsledné indexy 

jsou následně zaneseny do pavučinových grafů, čímţ umoţňují komparaci jednotlivých 

regionů.  

3.2  Pouţívané metody hodnocení regionálních disparit 

v zahraničí 

Podobně jako v  České republice, také v zahraničí jsou hodnoceny územní nerovnosti pomocí 

metody meziregionální komparace i prostřednictvím základních a pokročilých statistických 

metod, přičemţ do této skupiny lze zařadit v podstatě většinu výše popsaných metod. Přesto 

i zde lze nalézt metody, které doposud nebyly v České republice z různých důvodů vyuţity.  

Tři z těchto metod si objasníme blíţe. 

První metodou je metoda reálné konvergence, jiţ ve své stati „Regional Cohesion: 

Evidence And Theories Of Regional Growth And Convergence“ podrobně popsal španělský 

ekonom Xavier Sala-i-Martin. Jak je z citovaného článku zřejmé, při vyuţití této metody musí 

analytici nejprve podrobně zhodnotit vývoj jednotlivých indikátorů charakterizujících územní 

rozdíly a následně stanovit, zda se tyto rozdíly zmenšují (regiony konvergují), nebo naopak 

zvětšují (regiony divergují). Sledování vlastního procesu sbliţování jednotlivých regionů se 

pak liší na základě toho, zda se analytici přikloní spíše ke konceptu absolutní konvergence, 

podmíněné konvergence či -konvergence.  

Další metodou, která je standardně vyuţívána při měření regionální disparit, je metoda 

zaloţená na upraveném teritoriálním Giniho indexu, kterou v roce 2002 publikovala 

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Na rozdíl o klasického Giniho koeficientu, 

který je sestaven pro porovnávání rozdílů mezi příjmy jednotlivců, je upravený teritoriální 

index zaměřen na rozdíly v hrubém domácím produktu na obyvatele, jenţ je zde povaţován 

za ukazatel diferenciace příjmů mezi obyvateli jednotlivých regionů.  
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V České republice se však vyuţití tohoto indexu jeví jako poměrně problematické, nejen pro 

nepřesnost pouţívané metody měření, ale i proto, ţe relevantní časová řada zachycující vývoj 

regionálního HDP je dosud poměrně krátká.  

K vysoce sofistikovaným metodám měření regionálních disparit patří také metoda umělých 

neuronových sítí, která je zaloţena na bezprostřední interpretaci analyzovaných dat 

pomocí Kohonenovy mapy, coţ jsou umělé neuronové sítě, které jsou vybaveny učícím 

algoritmem bez učitele. Jak je z výše uvedeného zřejmé, tuto metodu měření regionální 

disparit lze označit za metodu vysoce sofistikovanou, coţ v podstatě znemoţňuje její pouţití 

pro běţné hodnocení regionálních disparit.  

3.3  Vybrané metody měření a hodnocení regionálních disparit  

Tato analýza je zaměřena na nalezení, popis a následně také navrţení vyuţití těch statisticko-

matematických metod, s jejichţ pomocí bude moţné kvalifikovaně hodnotit tendence a 

vývojové trendy regionálních rozdílů, a to s ohledem jejich běţné praktické pouţití.  

Pro měření regionálních disparit se jako nejvhodnější výchozí metody jeví sedm metod, mezi 

něţ byly zařazeny: metoda průměrné odchylky, bodová metoda, metoda normované 

proměnné, metoda vzdálenosti od fiktivního bodu, metoda souhrnného indexu, 

metoda semaforu a metoda škálování. 

Při podrobnější analýze těchto postupů řešitelé dospěli k závěru, ţe kaţdá z těchto metod má 

svá pro a proti, přičemţ jejich pouţití bude závislé na míře obtíţnosti, s níţ lze tyto indexy 

zkonstruovat i na souboru pouţitých statistických ukazatelů, neboť v některých metodách 

nelze, pro jejich obtíţnou kvantifikaci, pouţít ukazatele kvalitativního charakteru.  

Z tohoto pohledu se jeví jako nejvhodnější pouţít pro první praktickou fázi výzkumu 

(identifikaci a kvantifikaci proměnných) metodu škálování či její specifickou formu metodu 

semaforu, jejichţ prostřednictvím lze jednotlivé ukazatele rozčlenit do větších celků, coţ 

následně umoţní získat o analyzovaném souboru mnohem lepší přehled. Při vlastním tvorbě 

a výpočtu konkrétních indexů se však jako vhodnější jeví vyuţití zbývajících statisticko-

matematických metod.  

Zde je však zapotřebí říci, ţe za nejvýznamnější měřítko pro výběr metody lze označit jednak 

vypovídací schopnost vypočítaného indexu, jednak jeho nepříliš velkou výpočetní náročnost. 

Otázkou tedy zůstává, které z výše uvedených metod zvolit jako nejvhodnější. 

 Data, jeţ byla při výpočtu těchto indexů pouţita, jsou zachycena v tabulce 1. 

Tabulka 1 – Výchozí data pro výpočet ekonomického indexu regionální 
disparity 

kraj 2002 2003 2004 2005 

HDP na obyvatele (CZK, b. c.) – HDP/obyv. 

Hl. m. Praha 506 109 530 334 567 946 610 799 

kraj Vysočina 209 301 217 107 235 264 246 426 

Moravskoslezský kraj 186 132 195 867 226 089 249 017 

čistý disponibilní důchod na obyvatele (CZK, b. c.) – ČDD/obyv. 

Hl. m. Praha 170 588 181 308 185 188 189 894 

kraj Vysočina 118 597 123 798 129 208 132 395 
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Moravskoslezský kraj 113 212 116 768 120 990 128 773 

míra ekonomické aktivity (%) – MEA 

Hl. m. Praha 62,55 62,53 61,31 62,03 

kraj Vysočina 58,59 58,00 58,74 58,34 

Moravskoslezský kraj 58,66 58,08 57,62 58,45 

míra nezaměstnanosti (%) – u 

Hl. m. Praha 3,64 4,19 3,89 3,51 

kraj Vysočina 5,11 5,32 6,85 6,77 

Moravskoslezský kraj 13,32 14,75 14,55 13,89 

mzda (CZK) – w 

Hl. m. Praha 20 364 21 590 22 914 24 109 

kraj Vysočina 13 349 14 094 15 045 15 927 

Moravskoslezský kraj 14 263 15 177 16 159 17 009 

naděje doţití - ND 

Hl. m. Praha 76,25 76,30 76,45 77,39 

kraj Vysočina 75,60 75,95 76,00 76,56 

Moravskoslezský kraj 74,05 74,30 74,35 74,94 

Pramen: Statistické ročenky 

 

3.3.1  Identifikace a kvantifikace proměnných  

Škálovací techniky 

Jak jiţ bylo uvedeno výše, v první fázi výzkumu řešitelé doporučují vyuţít škálování, které je 

v odborné literatuře zaměřené na problematiku měření ekonomických veličin definováno: 

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

vytvořit jakoukoliv škálu, přičemţ součástí tohoto procesu je nejen uspořádání 

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

hovoří o škálovacích procedurách, resp. škálovacích technikách. 

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

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

přístup k problematice škálování se poměrně často vyuţívá v psychologii a 

sociologii, přičemţ v případě hodnocení regionálních disparit má význam 

pouze tehdy, pokud jsou do hodnocení regionálních rozdílů zahrnuty také 

ukazatele, jeţ jsou postaveny na kvalitativní bázi, coţ je ale proces, jenţ 

zpravidla není příliš doporučován, neboť se zde objevují poměrně značná 

rizika spojená se subjektivitou výzkumníků (subjektivní ocenění hodnoty, jeţ 

můţe jeden region, ať jiţ záměrně či zcela bez záměru poškodit). V tomto 

případě odborná veřejnost hovoří o škálování. 

Z výše uvedeného je tedy zřejmé, ţe z pohledu výzkumu regionálních disparit se jako 

významnější jeví spíše škálovací techniky, neboť jejich prostřednictvím lze, mimo jiné, také 

porovnávat údaje zaloţená jak na metrické, tak na nemetrické bázi. Z názoru odborníků je 

zřejmé, ţe při měření regionálních disparit hrají škálovací procedury v podstatě stejnou roli, 

jako měřící procedury v případě fyzikálního měření. Tento závěr je spojen zejména 
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s procedurou očíslování, kterou lze uplatnit buďto na jednotlivé ukazatele, nebo na jejich 

skupiny. 

Jako očíslování je v odborné literatuře označováno přiřazení určitých konkrétních čísel 

jednotlivým hodnotám námi zvolených ukazatelů, z čehoţ vyplývá, ţe mezi takto 

stanovenými čísly neexistuje ţádný numerický vztah. Je-li tedy hodnotě ukazatele v regionu 

A přiřazeno číslo 1, kdeţto hodnotě ukazatele v regionu B číslo 6, pak to neznamená, ţe 

tento ukazatel je šestkrát horší (lepší), ale ţe v rámci námi sledovaných regionů má ukazatel 

v regionu B přiřazeno číslo šest, zatímco ukazatel pro region A číslo jedna. Výhodou tohoto 

přístupu je poměrně dobrá přehlednost a bezproblémová rozšiřitelnost analyzované skupiny, 

neboť není zapotřebí provádět dodatečné propočty hodnot indexů (tak jak je tomu v případě 

statisticko-matematických metod). Na druhé straně je však zapotřebí zdůraznit, ţe očíslování 

nelze povaţovat za druh měření, a tím pádem také pomocí této metody nemůţeme dospět 

ke konkrétním kvantitativním údajům. 

 

Poznámka 1  

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

diskutovaných otázek teorie měření. Zatímco dle názoru některý odborníků nelze prostřednictvím 

škálovacích technik dospět ke konkrétnímu indexu, díky čemuţ je moţno pouze vzájemně porovnávat 

jednotlivé ukazatele, objevují se i názory zcela opačné. Takovýmto přístupem je např. pojetí 

Stevensona, který přiřazování čísel chápe nejen jako podstatný znak definice pojmu, ale i jako jeho 

podstatnou charakteristiku. Na druhé straně se objevuje také řada názorů odborníků, kteří 

problematiku škálování spojují pouze s vyuţíváním topologických (nemetrických) škál, z čehoţ vyplývá, 

ţe metodu očíslování nepovaţují za škálovací metodu. 

 

Z výše uvedeného je tedy zřejmé, ţe číslicové přiřazování lze pouţít u ukazatelů bez ohledu 

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

číslicové přiřazování a moţnost kvantifikovat daný ukazatel.   

Optikou odborníků věnujících se problematice měření je škálování chápáno jako samostatná 

metoda spojená s kvantitativními aspekty, i s topologickými prvky. Problematika škálování je 

tedy povaţována za jakýsi nezbytný předstupeň měření, který slouţí k tomu, aby topologické 

podmínky pouze vymezil, z čehoţ vyplývá, ţe ze skupiny škálovacích procedur lze vyuţít 

pouze ty postupy, které umoţňují vytvářet nemetrické škály námi zvolených ukazatelů. Dá 

se tedy říci, ţe pokud je při hodnocení regionálních rozdílů vyuţívána metoda očíslování, pak 

analytici ve své podstatě vytvářejí pouze jakousi pseudokvantifikaci regionálních 

disparit. Ke konkrétní kvantifikaci disparit by měla být pouţita jedna z následujících 

matematických metod a metoda škálování by měla být vyuţita v první, řekněme přípravné 

fázi, v jejímţ rámci jsou sestavovány třídící škály, které umoţňují lépe kvantifikovat zvolená 

kritéria. 

Za třídící škálu je zpravidla povaţován přehled obměn tříděného znaku, který vymezuje 

hloubku třídění a tvářnost budoucích skupin ukazatelů, na něţ se námi analyzovaný region 

rozpadne (tyto skupiny by byly totoţné s třemi výše uvedenými kritérii). Takto vzniklé 

skupiny pak jsou označovány buďto jako třídy, to v případě, ţe jsou ukazatele tříděny dle 

kvantitativních znaků, nebo jako kategorie, pokud jsou k jejich třídění vyuţity kvalitativní 

znaky.  
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Při sestavování takovéto třídící škály je tedy zapotřebí, aby byl sestaven nejen seznam názvů 

jednotlivých skupin ukazatelů, ale také, aby přesně a zcela jednoznačně byly tyto ukazatele 

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

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

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

Pokud jsou tříděny kvantitativní ukazatele, pak se zpravidla hovoří o kvantitativních škálách či 

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

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

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

především nebylo moţné pochybovat o zařazení mezních hodnot. 

U nespojitých znaků je tento problém zpravidla vyřešen stanovením nejniţší a nejvyšší 

hodnoty. Má-li tento interval obě hodnoty stanoveny, pak je označován za interval uzavřený. 

Pokud je stanovena pouze jedna mez, pak je tento interval definován jako interval otevřený. 

U spojitých znaků je to poněkud komplikovanější, nejčastěji se pouţívá postup podobný 

postupu u nespojitých znaků, přičemţ se však nelze obejít bez zaokrouhlování.  

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

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

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

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

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

 

Slog3,31S 10  (1) 

  

Je-li vyuţita tato metoda, pak je třeba automaticky vycházet z předpokladu, ţe klasifikační 

škála má všechny třídní intervaly stejné. To však nevylučuje moţnost vyuţít i metody 

zaloţené na nerovnosti třídních intervalů. 

V případě kvalitativních znaků jsou příslušné ukazatele zařazovány do jednotlivých kategorií, 

jeţ jsou sestaveny podle definic stupňů zvolené škály. Vymezení těchto skupin pak vyţaduje 

poměrně pečlivou úvahu spojenou s odhalením typických rysů určitého procesu a zjištěním a 

měřením pravidelnosti jejich výskytu.  

Lze tedy říci, ţe základním úkolem při sestavování kvalitativních škál je vymezení obsahu 

určité kategorie jak z pozitivního (co zde patří), tak z negativního (co zde nepatří) pohledu. 

Při konstrukci kvalitativních škál je za optimální povaţována situace, kdy se vychází z určitých 

přirozených skupin analyzovaných ukazatelů.  

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

zpravidla vyuţívány tří základních postupy: 

 taxativní vyjmenování mezních případů a návod na jejich zařazení, 

 deklaratorní metoda, zaloţená na subjektivním názoru analytika, 

 metoda nepřímého (kvantitativního) znaku.  

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

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

zapotřebí říci, ţe zbytečně velký počet elementárních skupin zpravidla vede k výrazné 
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atomizaci souboru a sniţuje přehlednost výsledků. Tyto skupiny by se měly vyznačovat co 

nejmenší variabilitou. Dále je zapotřebí poznamenat, ţe při pouţití vícestupňového třídění je 

ţádoucí, aby na jednotlivých stupních byla pouţita homogenní klasifikace, čímţ je 

zabezpečena shodnost členění na jednotlivé třídy.  

Metoda semaforu 

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

výrazně přibliţuje proceduře očíslování. Na rozdíl od číslování, jsou v tomto případě 

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

symboly, jeţ navíc odpovídají určité percentuální úrovni sledovaného ukazatele. Nejčastěji 

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

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

přiřazen červený kruh, zatímco ukazateli z regionu B kruh zelený, jsou analytici schopni 

kvantifikovat přibliţné rozdíly mezi jednotlivými regiony, ale současně nejsou schopni 

stanovit konkrétní úroveň regionu B vůči regionu A. Je tedy zřejmé, ţe podobně jako v 

případě škálovacích technik, také u této metody lze za její významnou devizu označit 

především její dobrou přehlednost, rychlost a bezproblémovou vyuţitelnost při analyzování 

různě širokých skupin ukazatelů.  

Pro vyuţití metody semaforu se v současné době nabízí dobře vyuţitelný nástroj, jímţ je 

tabulkový proces Microsoft Office Excel 2007, mezi jehoţ funkcemi se nachází také funkce 

podmíněné formátování, která je v podstatě postavena na principu metody semaforu. 

Pomocí tohoto software tak lze sestavit některou z následujících hodnotících škál: 

 dvoubarevnou škálu, která nabízí moţnost barevného odlišení ukazatelů od 

minimální hodnoty k hodnotě maximální, k čemuţ vyuţívá dvou barev, jejichţ 

intenzita se dle toho, jak se mění hodnoty vybraných ukazatelů (viz HDP na 

obyvatele v tabulce 2), 

 tříbarevnou škálu, s jejíţ pomocí je skupina ukazatelů roztříděna 

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

emise čistý disponibilní důchod na obyvatele v tabulce 2), 

 datovou čáru, v jejímţ případě je k odlišení hodnot pouţívána vlastní délka 

datové čáry (viz míra ekonomické aktivity v tabulce 2) 

 škálu vyjádřenou sadou ikon, kde jsou pro „očíslování“ ukazatelů 

vyuţívány různé sady ikon, které mohou být buďto tří objektové, jejichţ 

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

(viz naděje doţití v tabulce 2), čtyř objektové, při jejichţ uţití dochází k členění 

 75 %,  50 %,  25 % a < 25 % (viz mzda v tabulce 2), nebo pěti 

objektové, kde jsou výchozím kritériem procentní hodnoty  80 %,  60 %,  

40 %,  20 % a < 20 % (viz míra nezaměstnanosti v tabulce 2). 
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Tabulka 2 – Deskripce regionálních disparit metodou semaforu 

Pramen: vlastní výpočet 

Jak vyplývá z výše uvedeného, tato metoda je v podstatě specifickou podobu škálovací 

techniky, coţ z ní činí dobrý nástroj pro vytváření, jiţ výše zmíněných nemetrických škál.  

 

3.3.2  Tvorba a výpočet indexu disparity   

Průměrná odchylka 

Při vyuţití statisticko-matematických metod, se jako vhodná pro sledování regionálních 

disparit jeví metoda průměrné odchylky. Tato metoda vyjadřuje míru variability 

definovanou jako aritmetický průměr absolutních odchylek jednotlivých hodnot sledovaných 

ukazatelů od určité zvolené hodnoty. Jak je z  uvedené definice zřejmé, tato metoda vychází 

z absolutních odchylek, tj. odchylek bez ohledu na znaménko. Vyuţití těchto odchylek není 

samoúčelné, neboť z analyzovaného souboru odstraňuje vzájemné kompenzování kladných a 

záporných odchylek.  

Při vlastním stanovování průměrné odchylky pak postupujeme následujícím způsobem: 

kraj 2002 2003 2004 2005

Hl. m. Praha 506 109 530 334 567 946 610 799

kraj Vysočina 209 301 217 107 235 264 246 426

Moravskoslezský kraj 186 132 195 867 226 089 249 017

Hl. m. Praha 170 588 181 308 185 188 189 894

kraj Vysočina 118 597 123 798 129 208 132 395

Moravskoslezský kraj 113 212 116 768 120 990 128 773

Hl. m. Praha 62,55 62,53 61,31 62,03

kraj Vysočina 58,59 58,00 58,74 58,34

Moravskoslezský kraj 58,66 58,08 57,62 58,45

Hl. m. Praha 3,64 4,19 3,89 3,51

kraj Vysočina 5,11 5,32 6,85 6,77

Moravskoslezský kraj 13,32 14,75 14,55 13,89

Hl. m. Praha 20 364 21 590 22 914 24 109

kraj Vysočina 13 349 14 094 15 045 15 927

Moravskoslezský kraj 14 263 15 177 16 159 17 009

Hl. m. Praha 76,25 76,30 76,45 77,39

kraj Vysočina 75,60 75,95 76,00 76,56

Moravskoslezský kraj 74,05 74,30 74,35 74,94

naděje dožití

HDP na obyvatele (CZK, b. c.)

čistý disponibilní důchod na obyvatele (CZK, b. c.)

míra ekonomické aktivity (%)

míra nezaměstnanosti (%)

mzda (CZK)
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kde: di – odchylka i-tého ukazatele od zvolené hodnoty 

 IRD – index regionálních disparit 

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

 

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

nepouţijeme rovnici (2), ale rovnici (3): 
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kde: di – odchylka i-tého ukazatele od zvolené hodnoty 

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

 

Za nevýhodu tohoto přístupu lze označit zejména to, ţe průměrnou hodnotu celkového 

souboru nelze určit z dílčích průměrných odchylek, tj. z průměrných odchylek jednotlivých 

souborů ukazatelů. 

V rámci statistické praxe je nejčastěji vyuţívána metoda odchylek od aritmetického průměru. 

Na druhé straně je zapotřebí říci, ţe statistici spíše upřednostňují metodu zaloţenou na 

výpočtu průměrné odchylky od mediánu, tj. od hodnoty kvantitativního statistického znaku, 

jenţ rozděluje příslušnou statistickou řadu na dvě stejně velké části co do počtu prvků, tak ţe 

hodnoty v jedné skupině jsou menší či rovny mediánu a v druhé skupině jsou rovny či větší 

neţ medián. 
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Tabulka 3 –  Ekonomický index regionálních disparit vypočítaný z 
průměrných odchylek od mediánu 

kraj 2002 2003 2004 2005 

ekonomický index regionálních disparit 

Hl. m. Praha 51 865 57 893 65 029 73 155 

kraj Vysočina 7 439 5 147 1 133 1 517 

Moravskoslezský kraj 12 047 9 680 3 814 1 561 

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

Hl. m. Praha 218,1 238,8 278,8 287,9 

kraj Vysočina 31,3 21,2 4,9 6,0 

Moravskoslezský kraj 50,7 39,9 16,4 6,1 

pořadí krajů 

Hl. m. Praha 1 1 1 1 

kraj Vysočina 3 3 3 3 

Moravskoslezský kraj 2 2 2 2 

Pramen: vlastní výpočet 

 

Příklad postupu výpočtu ekonomického indexu regionálních disparit – průměrná odchylka 

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

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

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

jeho statistickou funkci MEDIAN(). Kdyţ jsme tuto funkci aplikovali např. na hrubý domácí produkt na 

obyvatele v b. c. ve vybraných krajích v letech 2002-2005, pak jsme tímto postupem získali hodnota 

mediánu 240.845. 

2. V následujícím kroku jsme takto vypočítané mediány pouţili ke stanovení absolutních odchylek daných 

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

2007 ABS(), při jejíţ aplikaci na časovou řadu za Hl. m. Prahu jsme tak např. pro rok 2002 dospěli 

k následujícímu údaji: 265.264 = 506.109-240.845. Takto vypočtená veličina pak udává velikost 

odchylky i-tého ukazatele od zvolené odchylky (di). 

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

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

vyuţili funkci PRŮMĚR(). Mezi zprůměrované veličiny pak byly zahrnuty všechny absolutní odchylky (d i) pro 

daný kraj a daný rok. Jinými slovy řečeno, pokud nám v roce 2002 vyšly pro Hl. m. Prahu absolutní odchylky 

v následujících hodnotách 265.264 (HDP/obyv.), 41.597 (ČDD/obyv.), 3,92 (MEA), 2,41 (u), 4.321 

(w) a 0,28 (ND), pak jsme tyto hodnoty zahrnuli do příslušného průměru (viz rovnice (2)) a takto 

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

pak tento index dosáhl výše 51.865 (viz tabulka 3). Otázkou zůstává, jaká hodnota indexu je z našeho 

pohledu povaţována za ideální. Vyjdeme-li z filozofie konstrukce tohoto indexu, pak by mělo platit, ţe čím 

vyšší je hodnota indexu, tím lépe.  

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

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

regionů. K tomuto účelu jsme si nejprve určili průměrnou hodnotu EIRD pro daný rok a tuto hodnotu jsme 
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následně porovnali se skutečnou hodnotou v jednotlivých regionech. Výsledné číslo bychom mohli chápat 

jako míru meziregionálních rozdílů. Např. v roce 2002 tak jednotlivé indexy regionálních disparit 

dosahovaly následující hodnoty 51.865 (Praha), 7.439 (Vysočina) a 12.047 (MS-kraj). Průměrná hodnota 

těchto indexů tedy dosáhla výše 23.873. Porovnáme-li tuto průměrnou hodnotu s hodnotou za Hl. m. Prahu a 

MS-kraj, pak zjistíme, ţe zatímco v případě Prahy index regionálního rozvoje dosahuje 218,1 % průměrné 

úrovně EIRD, v případě kraje Vysočina je tato hodnota pouze 31,3 %. Z předchozího textu jsou tedy zřetelné 

značné regionální nerovnosti mezi danými kraji. V této souvislosti je však zapotřebí poznamenat, ţe k těmto 

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

zcela jinou skupinu krajů, pak pravděpodobně dospějeme k závěrům, jejichţ výsledky mohou být odlišné. 

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

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

některými z moţností, které můţeme při práci s takto vytvořeným indexy vyuţít. Jako další moţné varianty 

jmenujme např. míru změny či tempo růstu. 

 

Bodová metoda 

Princip bodové metody, jejímţ autorem je M. K. Bennet, je zaloţen na nalezení regionu, v 

němţ analyzovaný ukazatel, zahrnutý do hodnocení disparit dosahuje buďto maximální, nebo 

minimální hodnoty. Maximální hodnota je brána v potaz, kdyţ je za progresivní povaţován 

růst příslušného ukazatele, kdeţto minimální hodnota je vyuţívána tehdy, pokud 

k progresi dochází v okamţiku, kdy hodnota daného ukazatele klesá. Tento region je za daný 

ukazatel oceněn 1.000 bodů, přičemţ ostatní regiony, dle promile, jeţ činí hodnota jejich 

ukazatele z hodnoty ukazatele maximálního, získají ocenění v rozsahu od 0 do 1.000 bodů. 

Pokud je kritériem minimální hodnota příslušného ukazatele, pak se počítá s převrácenou 

hodnotou tohoto poměru. Za jednotlivé regiony se pak sečtou body získané u jednotlivých 

ukazatelů, přičemţ celková hodnota je určitou charakteristikou regionální disparity. 

Za výhodu této metody lze označit její schopnost shrnout ukazatele zachycené v různých 

jednotkách do jediné syntetické charakteristiky, jíţ je bezrozměrné číslo. Ačkoliv tato 

charakteristika, např. ukazatel ekonomických regionálních disparit (UERD), není reálně 

interpretovatelná, dá se říct, ţe v případě hodnocení regionálních disparit to není na závadu. 

Pomocí takto získaného syntetického ukazatele lze následně stanovit buďto pořadí 

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

kategoriemi ukazatelů. Jinými slovy řečeno, lze např. stanovit, jak výrazně zaostává region A 

za regionem B.  

V této souvislosti je zapotřebí poznamenat, ţe místo prostého součtu bodů, lze index 

regionálních disparit vypočíst také pomocí váţeného aritmetického průměru počtu bodů, 

které jednotlivé regiony za příslušné indikátory získaly, čímţ vznikne ekonomický index 

regionálních disparit (EIRD): 
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kde: xij – hodnota i-tého ukazatele pro j-tý region 
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 ximax – maximální hodnota i-tého ukazatele 

 ximin – minimální hodnota i-tého ukazatele 

 

Tabulka 4 – Ekonomický index regionálních disparit vypočítaný bodovou 
metodou 

kraj 2002 2003 2004 2005 

ekonomický index regionálních disparit 

Hl. m. Praha 920 924 954 999 

kraj Vysočina 687 693 687 700 

Moravskoslezský kraj 608 615 633 658 

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

Hl. m. Praha 124,6 124,1 125,8 127,1 

kraj Vysočina 93,0 93,2 90,6 89,1 

Moravskoslezský kraj 82,4 82,7 83,5 83,7 

pořadí krajů 

Hl. m. Praha 1 1 1 1 

kraj Vysočina 2 2 2 2 

Moravskoslezský kraj 3 3 3 3 

Pramen: vlastní výpočet 

 

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

disparit, případně určit rozdíly dosaţené v jednotlivých letech. 

V praxi existují také následující modifikace bodové metody, kdy: 

 základem pro stanovení kriteriální hodnoty nejsou ukazatele v různých 

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

metody, tak není moţno omezit horní hodnotu příslušného ukazatele (můţe 

být větší neţ 1.000 bodů). 

 základem pro stanovení kriteriální hodnoty je předem stanovená hodnota 

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

 

Poznámka 2 

Jílek se domnívá, ţe vhodný výběru ukazatelů a vhodné určení jejich počtu můţe stanovit váhy dílčích 

částí indexu, takţe není zapotřebí určovat váhy jednotlivých ukazatelů (Jílek, 1996). Tento závěr 

vychází z předpokladu, ţe daný index je sloţen z několika skupin ukazatelů, přičemţ v těchto 

skupinách můţe být zahrnut různý počet indikátorů. 
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Příklad postupu výpočtu ekonomického indexu regionálních disparit bodovou metodou 

1. Prvním krokem, který jsme, při vyuţití bodové metody učinili, bylo rozčlenění ukazatelů na ty, u nichţ jsme za 

optimální povaţovali hodnoty maximální (HDP/obyv., ČDD/obyv., MEA, w ,ND) a na ty, u nichţ jsme za 

optimální povaţovali hodnoty minimální (u). Po tomto rozčlenění veličin jsme následně stanovili buďto 

minimální, nebo maximální hodnotu kaţdé z těchto veličin, přičemţ k tomu účelu jsme opět vyuţili tabulkový 

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

HDP na obyvatele ve vybraných krajích v letech 2002 - 2005, pak jsme tímto postupem získali kriteriální 

hodnotu 610.799. Této kriteriální hodnotě pak bylo přiděleno 1.000 bodů. 

2. V následujícím kroku jsme takto vypočítané kriteriální hodnoty pouţili k bodovému ohodnocení daných 

veličin v jednotlivých krajích a v jednotlivých letech. V případě maximálních hodnot jsme k tomu účelu vyuţili 

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

Pouţijeme-li tento postup na časovou řadu HDP na obyvatele, pak např. v případě Hl. m. Prahy dospějeme 

pro rok 2002 k následujícímu údaji: 829 = (506.109/610.799)*1000.  Podobným způsobem jsme pak 

postupovali také v případě maximálních veličin, kde jsme ale kriteriální hodnotu vydělili hodnotou skutečnou 

a tento podíl jsme násobili 1000. Takto stanovené hodnoty nám pak udávají počet bodů, které daný kraj 

získal za jednotlivé ukazatele. 

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

ekonomického indexu regionálních disparit, pro daný kraj a daný rok. K tomuto účelu jsme opět vyuţili 

funkci PRŮMĚR(), do něhoţ byly tentokrát zahrnuty všechny bodované hodnoty pro daný kraj a daný rok. 

Dospěli-li jsme tak v roce 2002 v případě Hl. m. Prahy k následujícím bodovým hodnotám: 829 

(HDP/obyv.), 898 (ČDP/obyv.), 1.000 (MEA), 965 (u), 845 (w) a 985 (ND), pak jsme tyto hodnoty 

zahrnuli do příslušného průměru a takto vypočtenou průměrnou hodnotu jsme označili za index regionálních 

disparit. V námi analyzovaném případě pak tento index dosáhl výše 920 bodů (viz tabulka 4). Při hodnocení 

tohoto indexního čísla je důleţitá jeho vzdálenost od optimální hodnoty, která dosahuje výše 1.000 bodů. Dá 

se tedy říci, ţe čím více se hodnota indexu blíţí 1.000 bodů, tím lépe daný region naplňuje 

zvolená kritéria.  

4. Podobně jako v případě předchozí metody, také zde jsme námi vypočítaný index vyuţili k porovnání 

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

je z výsledků zachycených v tabulce 4 zřejmé, ţe zatímco na prvním místě v pořadí krajů k ţádným závaţným 

změnám nedošlo na druhém a třetím místě si vyměnili pozice kraj Vysočina a Moravskoslezský kraj. Současně 

je zapotřebí podotknout, ţe se také poněkud liší údaje zachycující procentuální úroveň meziregionálních 

rozdílů, kdyţ došlo k určitému sblíţení analyzovaných regionů. 

 

Metoda normované proměnné 

Další moţností, jak vytvořit vícekriteriální index, je vyuţití metody normované proměnné 

(uij), jiţ lze vyjádřit pomocí následující rovnice: 
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kde: uij – normovaná veličina i-tého ukazatele pro j-tý region 

 
ix
s – směrodatná odchylka i-tého ukazatele 
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Tabulka 5 –  Ekonomický index regionálních disparit vypočítaný metodou 
normované proměnné 

kraj 2002 2003 2004 2005 

ekonomický index regionálních disparit 

Hl. m. Praha -0,591 -0,459 -0,410 -0,047 

kraj Vysočina -2,054 -1,984 -1,870 -1,740 

Moravskoslezský kraj -2,625 -2,615 -2,539 -2,232 

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

Hl. m. Praha 297,4 367,2 392,1 2 871,4 

kraj Vysočina 85,5 85,0 85,9 77,0 

Moravskoslezský kraj 66,9 64,5 63,3 60,0 

pořadí krajů 

Hl. m. Praha 1 1 1 1 

kraj Vysočina 2 2 2 2 

Moravskoslezský kraj 3 3 3 3 

Pramen: vlastní výpočet 

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

a jednak jednotkový průměr. Výhodou tohoto typu veličiny je, ţe ji můţeme bez problémů 

sčítat.  

V případě sledování regionálních disparit, tj. v situaci, kdy se předpokládá, ţe budou 

srovnávány výsledky při pouţití různého počtu ukazatelů, lze k charakteristice jednotlivých 

regionů pouţít také průměrnou hodnotu normované veličiny, při jejímţ vyuţití bude vypočten 

ekonomický index regionálních disparit, a to pomocí následujícího postupu:  
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Na rozdíl od bodové metody, lze za určitou výhodu této metody označit především to, ţe 

přihlíţí k relativní proměnlivosti ukazatelů zahrnutých do příslušného indexu. Potírá tedy 

absolutní proměnlivost, s níţ počítá bodovací metoda. Naopak nevýhodou této metody je 

nemoţnost jejího pouţití v případě, kdy je záměrem vyuţít při srovnávání podílové veličiny. 

Pomocí této metody tak není moţné dospět k závěru, ţe region A zaostává za regionem B. 
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Příklad postupu výpočtu ekonomického indexu regionálních disparit metodou normované proměnné 

1. Kdyţ jsme pro výpočet ekonomického indexu regionálních disparit vyuţili metodu normované proměnné, pak 

prvním krokem bylo stanovení směrodatné odchylky (sx). K tomuto účelu jsme vyuţili tabulkový proces 

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

řady námi zvolených ukazatelů. Při vyuţití této funkce např. u hrubého domácího produktu na obyvatele 

v námi vybraných krajích v letech 2002-2005, jsme tak vypočetli směrodatnou odchylku dosahující hodnoty 

159.660. 

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

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

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

kriteriálními. Vzhledem k tomu, ţe proces stanovování hodnot byl popsán, jiţ v předchozí části, nebudeme 

tomuto kroku jiţ věnovat větší pozornost. 

3. V třetí fázi výpočtu EIRD jsme takto stanovené kriteriální hodnoty a směrodatné odchylky pouţili k výpočtu 

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

za kriteriální povaţovali minimální, nebo maximální hodnotu. V případě maximálních hodnot jsme pak pro 

výpočet indexu vyuţili následující postup: od skutečné hodnoty jsme odečetli kriteriální hodnotu této 

proměnné a tento rozdíl jsme následně vydělili směrodatnou odchylkou (sx). Pouţijeme-li tento postup na 

časovou řadu HDP/obyv., pak např. v případě Hl. m. Prahy dospějeme pro rok 2002 k následujícímu údaji: -

0,656 = (506.109-610.799)/159.660. V případě minimálních veličin jsme pouţili postup opačný, tj. od 

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

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

jsme postupovali stejně jako v předchozích případech. Opět jsme tedy vyuţili funkci programu MS Office 

Excel 2007 PRŮMĚR(), do níţ jsme zahrnuly všechny normované proměnné pro daný kraj a daný rok. 

Vyjdeme-li opět z jiţ dříve uvedeného příkladu, pak dospějeme k závěru, ţe v roce 2002 dosáhlo Hl. m. Praha 

následujících hodnot normovaných proměnných: -0,656 (HDP/obyv.), -0,678 (ČDD/obyv.), 0,000 

(MEA), -0,029 (u), -1,048 (w) a -1,133 (ND), z čehoţ vyplývá, ţe ekonomický index regionálních 

disparit v tomto případě dosáhl výše -0,591 (viz tabulka 5). Jak je z výše uvedeného zřejmé, takto 

vypočítané indexy nabývají záporných hodnot, přičemţ platí, ţe za optimální povaţujeme situaci, v níţ se 

hodnota tohoto indexu blíţí 0.  

5. Také zde jsme vypočítaný index vyuţili k porovnání meziregionálních rozdílů prostřednictvím procentuální 

podílů, i ke stanovení pořadí jednotlivých regionů. K jakým závěrům jsme dospěli? Zatímco, podobně jako u 

předchozí metody, také zde došlo k záměně pořadí kraje Vysočina s Moravskoslezským krajem, údaje 

zachycující procentuální úroveň meziregionálních rozdílů se poněkud lišily, přičemţ lze říci, ţe vypočítané 

hodnoty měly blíţe výsledkům stanoveným pomocí metody průměrné odchylky. 

 

Metoda vzdálenosti od fiktivního bodu 

Šestou metodou, jiţ lze vyuţít k hodnocení regionálních disparit je metoda vzdálenosti od 

fiktivního objektu, která je postavena na předpokladu, ţe analytici provedeným zkoumáním si 

vytvoří představu o optimálním regionu, jeţ zahrnuje maximální resp. minimální 

hodnoty jednotlivých ukazatelů (jedná se o konkrétní údaje z jednotlivých regionů 

zahrnutých do srovnání), nebo získají optimální hodnoty stanovené regionalisty.  
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Při vyuţití této metody jsou příslušné ukazatele nejprve vyjádřeny v normovaném tvaru a 

poté je vypočítána euklidovská vzdálenost jednotlivých regionů od optimálního 

abstraktního regionu.  

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

nahrazeno optimem 

 

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

nule, přičemţ platí, ţe čím je jeho hodnota vyšší, tím větší je rozdíl mezi skutečným a 

optimálním regionem.  

Tento postup je pak moţné vyuţít také v obráceném pořadí, tj. vytvořit nejhorší region a 

k němu porovnávat regiony ostatní. I v tomto případě by však index nabýval pouze kladných 

hodnot, díky čemuţ můţe být tato metoda vyuţita jak při porovnávání rozdílem, tak při 

porovnávání podílem. 

Tabulka 6 –  Ekonomický index regionálních disparit vypočítaný metodou 
vzdálenosti od fiktivního bodu 

kraj 2002 2003 2004 2005 

ekonomický index regionálních disparit 

Hl. m. Praha 5,25 6,88 9,67 13,43 

kraj Vysočina 2,61 2,27 1,60 1,26 

Moravskoslezský kraj 3,70 3,21 1,97 1,20 

pořadí krajů 

Hl. m. Praha 3 3 3 3 

kraj Vysočina 1 1 1 2 

Moravskoslezský kraj 2 2 2 1 

Pramen: vlastní výpočet 

 

Poznámka 3 

Zatímco v případě bodové metody i metody normované proměnné budou výsledky analýzy přibliţně 

stejné, u metody vzdálenosti od fiktivního bodu lze dospět k dosti odlišným výsledkům, coţ také 

potvrzuje výše uvedená tabulka.  
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Příklad postupu výpočtu ekonomického indexu regionálních disparit metodou vzdálenosti od 

fiktivního bodu 

1. Prvním krokem bylo stanovení optimálních veličin. Zde se nám jako nejvhodnější jevila metoda 

aritmetického průměru sledovaných ukazatelů, přičemţ takto získané hodnoty jsme povaţovali za hodnoty 

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

by, dle našeho názoru, mělo být výsledkem dlouhodobé analýzy. Při stanovování průměrné veličiny, jsme pak 

opět vyuţili tabulkový proces Microsoft Office Excel 2007 a jeho matematickou funkci PRŮMĚR (). Poté co 

jsme tuto funkci aplikovali na hrubý domácí produkt na obyvatele ve vybraných krajích v letech 2002 - 2005, 

vyšla nám hodnota optimální normované proměnné 331.699.  

2. V druhé fázi výpočtu jsme stanovili eukleidovskou vzdálenost daných veličin v jednotlivých krajích a 

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

dosadili rozdíl mezi skutečnou a optimální veličinou a za exponent hodnotu 2. Vzhledem k tomu, ţe při pouţití 

tohoto postupu jsme dospěli k číslům v řádu miliard jednotek, rozhodli jsme se kaţdou takto vypočtenou 

hodnotu vydělit jednou miliardou, díky čemuţ jsme dospěli k hodnotám, s nimiţ bylo moţno lépe pracovat.  

Při aplikaci tohoto postupu na časovou řadu za Hl. m. Prahu jsme tak např. pro rok 2002 získali následující 

údaj: 30,419 = [(506.109-331.699)2]/1.000.000.000.  

3. Po stanovení všech eukleidovských vzdáleností jsme přistoupili ke stanovení konkrétní hodnoty 

ekonomického indexu regionálních disparit, pro daný kraj a daný rok. K tomuto účelu jsme opět vyuţili 

funkci PRŮMĚR(), do nějţ byly zahrnuty všechny eukleidovské vzdálenosti pro daný kraj a daný rok. Pokud 

nám tedy vyšly pro Hl. m. Prahu pro rok 2002 následující hodnoty 30,419 (HDP/obyv.), 0,786 

(ČDD/obyv.), 0,0000007 (MEA), 0,000000002 (u), 0,302 (w) a 0,0000000003 (ND), pak příslušný 

index regionálních disparit dosáhl výše 5,25 (viz tabulka 6). Otázkou zůstává, jak výrazně se toto číslo blíţí 

optimálnímu stavu. Vyjdeme-li z výše uvedené filozofie výpočtu, pak je zřejmé, ţe v tomto případě platí 

následující: čím více se hodnota indexu blíţí nule, tím více se daný region přibliţuje regionu 

optimálnímu.  

4. Vzhledem k tomu, ţe u této metody jsme námi sestavený index nemohli vyuţít k porovnání meziregionálních 

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

výsledky pak potvrdily jiţ výše uvedený závěr, ţe tímto způsobem můţeme dospět k poněkud rozdílným 

výsledkům. Jak je patrné z tabulky 6 u analyzovaných veličin k těmto změnám skutečně došlo, přičemţ 

výsledné hodnoty naznačují, ţe mezi vybranými regiony jsou výrazně menší diference, neţ tomu bylo u dříve 

pouţitých metod (kaţdý z regionů se ve sledovaných letech dvakrát nejvýrazněji přiblíţil optimálnímu 

regionu). 

 

Metoda souhrnného indexu 

Sedmou prezentovanou metodou, kterou lze vyuţít při konstrukci indexu regionálních 

disparit, je metoda zaloţená na konstrukci souhrnného indexu, coţ je poměrné číslo, 

s jehoţ pomocí je moţno srovnat soubor jak extenzivních (nezčítatelných), tak intenzivních 

(nezprůměrovatelných) veličin, a to z hlediska časového, místního i věcného. Pokud tyto 

indexy srovnávají ukazatele, které lze zařadit mezi extenzivní veličiny, pak ekonomická teorie 

hovoří o objemových souhrnných indexech, kdeţto v případě, ţe jejich součástí jsou 

intenzivní veličiny, jsou tyto indexy označovány jako souhrnné indexy úrovňové.  
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Při vlastní konstrukci souhrnného indexu se zpravidla vyuţívá jeden z níţe uvedených 

postupů: 

 zprůměrování individuálních indexů jednotlivých poloţek zkoumaného souboru 

ukazatelů, čímţ je získán průměrový index, 

 agregace různorodých extenzivních a intenzivních veličin pomocí vhodných 

vah. Tímto způsobem jsou pak získány agregátní indexy. 

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

těchto metod patří to, ţe v případě průměrových indexů se jedná především o jejich formální 

vlastnosti, kdeţto u agregátních indexů je jejich předností zejména jejich snazší věcná 

interpretace.  

Pro výzkum regionálních disparit se pak jeví jako vhodnější vyuţití agregátních indexů. 

Konkrétní hodnotu ekonomického indexu regionálních disparit lze v tomto případě získat 

pomocí následujícího vzorce: 

 





p

1i

iiRD xnEI  (7) 

  

kde: n – váha i-tého ukazatele 

Tabulka 7 – Index regionálních disparit vypočítaný metodou souhrnného 
indexu 

kraj 2002 2003 2004 2005 

index regionálních disparit 

Hl. m. Praha . 1,054 1,011 1,013 

kraj Vysočina . 0,879 0,832 0,834 

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

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

Hl. m. Praha . 107,7 106,9 104,9 

kraj Vysočina . 89,8 88,0 86,4 

Moravskoslezský kraj . 102,5 105,1 108,7 

pořadí krajů 

Hl. m. Praha . 1 1 2 

kraj Vysočina . 3 3 3 

Moravskoslezský kraj . 2 2 1 

Pramen: vlastní výpočet 
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Příklad postupu výpočtu ekonomického indexu regionálních disparit metodou souhrnného indexu 

1. První krokem při konstrukci indexu regionálních disparit vypočítaného pomocí metody souhrnného indexu, 

bylo stanovení jednotlivých individuálních indexů. Na základě analýzy námi vybrané skupiny ukazatelů 

jsme usoudili, ţe nejjednodušší metodou pro získání příslušných indexů bude metoda, zaloţená na stanovení 

indexu pomocí míry změny příslušné veličiny. Tento přístup měl však jedno významné omezení, a tím byla 

nedostupnost některých statistických dat pro rok 2001. Z tohoto důvodu jsme byli nuceni námi analyzovanou 

skupin ukazatelů omezit pouze na období let 2003 - 2005. Kdyţ jsme tento přístup aplikovali např. u hrubého 

domácího produktu na obyvatele pro Hl. m. Prahu v roce 2002, pak jsme dospěli k následujícímu výsledku 

1,048 = (530.334/506.109).  

2. Po stanovili míru změny jednotlivých ukazatelů, jsme přikročili k  výpočtu EIRD, v jejímţ rámci jsme určili 

váhy jednotlivých ukazatelů. Vzhledem k tomu, ţe jsme neměli k dispozici ţádnou studii, na jejímţ základě 

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

rozhodli jsme se přiřadit kaţdému ukazateli stejnou váhu, tj. n = 0,17. 

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

měr změn.  Pouţijeme-li tento postup na časovou řadu hrubého domácího produktu na obyvatele, pak např. 

v případě Hl. m. Prahy dospějeme pro rok 2002 k následujícímu údaji: 0,175 = 1,048*0,17.  

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

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

kraj a daný rok. Vyjdeme-li opět z jiţ dříve uvedeného příkladu, pak dospějeme k závěru, ţe v roce 2002 

dosáhlo Hl. m. Praha následujících hodnot váţených měr změn: 0,175 (HDP/obyv.), 0,177 (ČDD/obyv.), 

0,167 (MEA), 0,192 (u), 0,177 (w) a 0,167 (ND), z čehoţ vyplývá, ţe ekonomický index regionálních 

disparit v tomto případě dosáhl výše 1,054 (viz tabulka 7). Při takto vypočítaném indexu by tedy mělo platit, 

ţe za optimální povaţujeme stav, v němţ příslušný index dosahuje nejvyšších moţných hodnot. Tento 

závěr je však poněkud zavádějící, neboť v námi pouţitém souboru ukazatelů jsou zahrnuty jak indikátory, 

v jejichţ případě za pozitivní povaţujeme růst (kladná míra změny), tak indikátory u nichţ je jako pozitivní 

chápán jejich pokles (záporná míra změny – míra nezaměstnanosti). Vyřešení tohoto problému povaţujeme 

za jeden ze základních kroků, bez nichţ není moţno tento index prakticky vyuţívat. 

5. Také v tomto případě jsme námi vypočítaný index vyuţili k porovnání meziregionálních rozdílů 

prostřednictvím procentuální podílů, i ke stanovení pořadí jednotlivých regionů, přičemţ námi zjištěné 

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

uvedeným nepřesnostem indexu se však tyto rozdíly daly očekávat. 

 

Srovnání umístění jednotlivých krajů na základě výsledků, k nimţ jsme dospěli při výpočtu 

jednotlivých ekonomických indexů regionálních disparit, zachycuje tabulka 8. 
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Tabulka 8 – Komparace pořadí krajů sestaveného na základě výsledků 
výpočtu ekonomického indexu  

kraj 2002 2003 2004 2005 

škálovací techniky 

Hl. m. Praha . . . . 

kraj Vysočina . . . . 

Moravskoslezský kraj . . . . 

metoda semaforu 

Hl. m. Praha . . . . 

kraj Vysočina . . . . 

Moravskoslezský kraj . . . . 

průměrná odchylka 

Hl. m. Praha 1 1 1 1 

kraj Vysočina 3 3 3 3 

Moravskoslezský kraj 2 2 2 2 

bodová metoda 

Hl. m. Praha 1 1 1 1 

kraj Vysočina 2 2 2 2 

Moravskoslezský kraj 3 3 3 3 

metoda normované proměnné 

Hl. m. Praha 1 1 1 1 

kraj Vysočina 2 2 2 2 

Moravskoslezský kraj 3 3 3 3 

metoda vzdálenosti od fiktivního bodu 

Hl. m. Praha 3 3 3 3 

kraj Vysočina 1 1 1 2 

Moravskoslezský kraj 2 2 2 1 

metoda souhrnného indexu 

Hl. m. Praha . 1 1 2 

kraj Vysočina . 3 3 3 

Moravskoslezský kraj . 2 2 1 

Pramen: vlastní výpočet 

 



67 

 

Tabulka 9 – Klady a zápory popsaných metod pro hodnocení regionálních 
disparit 

metoda klady metody zápory metody 

škálovací metody  komparace údajů zaloţených 
na metrické i nemetrické bázi, 

 přehlednost a bezproblémová 
rozšiřitelnost analyzované 
skupiny ukazatelů. 

 metody nelze povaţovat za 
druh měření, díky čemuţ nelze 
dospět ke konkrétním 
kvantitativním údajům, 

 pseudokvantifikace 
regionálních disparit při vyuţití 
metody očíslování. 

metoda semaforu  vizuální zobrazení rozdílů mezi 
úrovní jednotlivých regionů, 

 dobrá přehlednost, rychlost a 
bezproblémová vyuţitelnost při 
analyzování různě širokých 
skupin ukazatelů. 

 nemoţnost stanovit konkrétní 
hodnotu indexu regionální 
disparity a kvantifikovat tak 
rozdíly mezi jednotlivými 
regiony. 

průměrná odchylka  z analyzovaného souboru 
odstraňuje vzájemné 
kompenzování kladných a 
záporných odchylek. 

 průměrnou hodnotu celkového 
souboru nelze určit z dílčích 
průměrných odchylek. 

bodová metoda  schopnost shrnout ukazatele 
zachycené v různých 
jednotkách do jediné 
syntetické charakteristiky, jiţ je 
bezrozměrné číslo. 

 relativní náročnost výpočtu 
indexu, kterou je však moţno 
odstranit vyuţitím  vhodného 
software (např. programu 
Microsoft Excel). 

metoda normované proměnné  schopnost shrnout ukazatele 
zachycené v různých 
jednotkách do jediné 
syntetické charakteristiky, jiţ je 
bezrozměrné číslo, 

 takto vypočítané veličiny 
mohou být bez problému 
sčítány, 

 přihlíţí k relativní proměnlivosti 
ukazatelů zahrnutých do 
příslušného indexu, 

 potírá absolutní proměnlivost, 
s níţ počítá bodová metoda. 

 nemoţnost jejího pouţití v 
situaci, kdy je záměrem 
analytiků vyuţít při srovnávání 
podílové veličiny, 

 pomocí této metody není 
moţné dospět k závěru, ţe 
region A zaostává za regionem 
B. 

metoda vzdálenosti od fiktivního bodu  moţnost vyuţít metodu jak při 
porovnání rozdílem, tak při 
porovnávání podílem. 

 problematické stanovení 
optimálního regionu, spojené 
s velkou mírou subjektivity. 

metoda souhrnného indexu  u průměrových indexů jsou za 
pozitiva povaţovány jejich 
formální vlastnosti, 

 u agregátních indexů je jejich 
předností zejména jejich snazší 
věcná interpretace. 

 problematické stanovení 
indexních čísel, jeţ jsou 
součástí agregátních indexů.  
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  44    ZZÁÁVVĚĚRRYY  AANNAALLÝÝZZYY  AA  DDAALLŠŠÍÍ  OORRIIEENNTTAACCEE  VVÝÝZZKKUUMMUU    

4.1  Závěry k pojetí, dekompozici a hodnocení regionálních 

disparit 

Provedené analýzy prokázaly, ţe existence regionálních disparit je objektivním jevem, jehoţ 

specifickou stránkou je moţnost nebo nemoţnost ovlivňování jeho budoucího vývoje. Je 

zřejmé, ţe část disparit nelze ovlivňovat vůbec (zejména disparity fyzického charakteru). U 

ovlivnitelných disparit je vzhledem k jejich charakteru významné poznání, které z nich je 

ţádoucí ovlivňovat a jakým směrem – jaký by měl být charakter vývoje disparity – 

konvergenční či divergenční.  

Při ovlivňování vývoje disparity se jako nejúčelnější jeví působení přímo na hnací síly 

způsobující disparitu, čímţ lze mnohdy v různé míře ovlivnit i disparity s ní korelující (mající 

na její vývoj přímou či nepřímou vazbu).  

Při vyuţití navrţené soustavy indikátorů regionálních disparit musíme tedy nejdříve zváţit, 

zda je daná disparita vůbec ovlivnitelná, zda ji potřebujeme ovlivňovat a pokud ano, jakým 

směrem.  

Výše uvedené však bude účelné jen tehdy, pokud budeme schopni nalézt a charakterizovat 

takové regionální disparity, jejichţ srovnávání má racionální smysl. Jen tak lze na území 

regionů analyzovat existující jevy a procesy s různými příčinami, dopady a moţnostmi 

ovlivňování. Chápání racionality však můţe být v průběhu času různé.  

Z časového hlediska se jeví vhodné přistupovat k pojetí racionality dvojím způsobem – 

pojímat ji jako: 

Racionalitu současnou  

V tomto pojetí lze existující jev či proces probíhající v regionu racionálně srovnávat, jestliţe 

můţeme definovat: 

 samotnou existenci regionální rozdílu a jeho podstatu, 

 velikost regionálního rozdílu a trend jeho vývoje, 

 moţnosti jeho ovlivňování, 

 nástroje vyuţitelné k jeho ovlivňování. 

Racionalitu budoucí 

V tomto pojetí je vyjadřována pouze existence neřešeného regionálního rozdílu a ke zváţení 

racionality dalšího postupu se přistupuje na základě subjektivní a následně i objektivní 

analýzy. Racionalita srovnávání takového jevu tedy musí být nejprve prokázána – na základě 

prognózy, výsledků výzkumu apod. 

Z uvedených souvislostí je zřejmé, ţe paleta ukazatelů regionálních disparit je značně 

diverzifikovaná a nese s sebou celou řadu dílčích úkolů. Klíčovým úkolem první fáze výzkumu 

bylo stanovení struktury systému regionálních disparit (systémového skeletu) a jejich 

dekompozičních úrovní. Výchozí vymezení jednotlivých deskriptorů a indikátorů vychází v této 

fázi výzkumu z analyzovaných teoretických prací a z dokumentů v různé míře závazných pro 

tvorbu regionální politiky a praxi regionálního managementu v České republice. V další fázi 
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výzkumu bude provedeno jejich přehodnocení, doplnění či zpřesnění na základě souběţně 

řešených dílčích úkolů tohoto výzkumu, zaměřených na teorii a metodologii regionálních 

disparit a mezinárodní srovnání pojetí a řešení regionálních disparit v pěti středoevropských 

zemích. 

Rozdílnost pohledů na klasifikaci kritérií pro popis a analýzu regionálních disparit, které nabízí 

teorie i praxe, zakládá poměrně širokou bázi variant metodických přístupů k regionálním 

disparitám, jejich pojetí a vyjádření indikátory a nás utvrzuje v názoru, ţe neexistuje pouze 

jeden objektivně správný postup. Je ale třeba brát v úvahu, ţe koncepty, které zejména v 

České republice a také v orgánech Evropské unie jiţ získaly široký konsensus (Strategie 

udrţitelného rozvoje ČR, Strategie regionálního rozvoje ČR, strukturální ukazatele EU atd.), 

jsou pro volbu systémové dekompozice disparit do sítě deskriptorů a indikátorů vhodným 

vodítkem.  

V této fázi výzkumu jsme systém sledování a hodnocení regionálních disparit v České 

republice rozdělili do tří oblastí – subsystémů 1. řádu: sociální, ekonomické a územní. 

S přihlédnutím k jiţ existujícím konceptům a po zváţení specifik sociální dimenze 

v podmínkách regionů ČR vyústila první fáze řešení do rozčlenění sociální oblasti na pět 

dekomponent (problémových okruhů, resp. subsystémů 2. řádu), jimiţ jsou: základní 

charakteristiky obyvatelstva, příjmová úroveň obyvatel ţijících v regionu, vybavenost 

domácností, sociální vybavenost v území a sociální patologie. Tyto dekomponenty a jejich 

deskriptory a indikátory budou v další etapě řešení podrobeny hlubšímu prověřování 

v souladu s postupem výzkumu v celém řešitelském týmu a současně v konfrontaci s realitou 

sociální dimenze v regionech České republiky. 

Návrh dekompozice ekonomické oblasti vychází z jejího rozloţení do čtyř podoblastí - 

problémových celků (subsystémů 2. řádu): makroekonomické agregáty, vnější ekonomické 

aktivity, vnitřní ekonomické aktivity a trh práce. 

V této fázi výzkumu dosud nebylo do dekompoziční struktury provedeno jednoznačné 

zařazení deskriptoru nezaměstnanosti (vyjádřeného indikátory míra nezaměstnanosti, míra 

dlouhodobé nezaměstnanosti a počet uchazečů na jedno volné pracovní místo). 

V navrhované dekompozici jsme ponechali začlenění tohoto deskriptoru v sociální i v 

ekonomické oblasti a finální řešení ponecháváme na další fázi výzkumu této problematiky.     

Nejvíce diskutovanou a do značné míry otevřenou zůstává dekompozice územní oblasti, 

proto ji rozebereme trochu podrobněji. 

Územní regionální disparity vyjadřují takové charakteristiky, které se zpravidla svou 

podstatou týkají přírodního a uměle vytvořeného kapitálu situovaného v daném regionu. 

Z provedených analýz vyplývá, ţe mezi stěţejní rozlišující prvky v území patří rozdílný 

fyzicko-geografický charakter regionu, rozdíly v charakteru a kvalitě ţivotního a přírodního 

prostředí a rozdíly profilující se z odlišné vybavenosti regionů dopravní a technickou 

infrastrukturou.  

Z rozboru konkrétních přístupů a strategií věnujících se přímo, nebo alespoň 

rámcově identifikaci a měření regionálních disparit v České republice a Evropské unii je 

zřejmé, ţe se jednotlivé koncepce zaměřují na vyjádření regionálních rozdílů vţdy ze svého 

úhlu pohledu (např. z pohledu udrţitelnosti či dosaţení svých specifických cílů v oblasti 

ţivotního prostředí, regionální politiky nebo budování infrastruktury), proto je ţádoucí i 

v oblasti územní s přihlédnutím a vyuţitím jiţ existujících koncepcí, vytvoření takové 
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dekompozice regionálních disparit, která by předcházející charakteristiky vyjadřovala 

komplexně. 

V navrţené dekompozici regionálních disparit v oblasti územní se snaţíme poţadavek 

komplexnosti ve svém pojetí reflektovat a vystihnout územní charakteristiky v pěti základních 

oblastech deskripce: fyzicko-geografický potenciál území, ţivotní a přírodní prostředí, 

vybavenost a obsluha území dopravní infrastrukturou, vybavenost a obsluha území 

technickou infrastrukturou a potenciál v oblasti cestovního ruchu.  

První z oblastí zaměřená na fyzicko-geografický potenciál území se věnuje postihnutí 

regionálních specifik a zohledňuje ve své podstatě charakteristické strukturální a lokalizační 

rysy regionu včetně členitosti území, hydrometeorologických podmínek a vzdálenosti 

k centrům. Druhá z oblastí vystihuje celkový charakter ţivotního a přírodního prostředí ve 

všech jeho významných sloţkách s důrazem na stav ovzduší, vod, přírodních ekosystémů, 

lesů, krajiny a půdy včetně zakomponování problematiky odpadů.  

Zbývající tři oblasti se zaměřují na charakteristiky území vyplývající z rozdílné úrovně 

vybavenosti a obsluhy území dopravní a technickou infrastrukturou a infrastrukturou 

cestovního ruchu. Oblast dopravní infrastruktury je vyjádřena sledováním vybavenosti 

regionu v rámci infrastruktury silniční, ţelezniční, letecké a vodní včetně charakteru jejich 

intenzity. Oblast technické infrastruktury se orientuje na vybavenost a obsluhu regionů 

v rámci zásobování vodou, čištění a odkanalizování odpadních vod, zásobování energiemi a 

dostupností informačních a telekomunikačních technologií. Poslední z oblastí navrhované 

soustavy je zaměřena na sledování úrovně infrastruktury v cestovním ruchu. 

Pro další fázi výzkumu zůstává otevřenou otázkou, zda vzhledem k míře diverzity navrţených 

deskriptorů a indikátorů tohoto subsystému, jej nečlenit na dva subsystémy 1. řádu – 

subsystému zahrnujícího fyzicko-geografický potenciál území a charakter ţivotního a 

přírodního prostředí a subsystému zahrnujícího celou infrastrukturu – dopravní, technickou i 

v této fázi samostatně deklarovanou infrastrukturu cestovního ruchu. 

K metodám hodnocení regionálních disparit je třeba konstatovat ţe, všech sedm námi 

vybraných metod má svá pro a proti. K hodnocení regionálních rozdílů se nám jako 

nejvhodnější jeví vyuţití bodové metody a metody normované proměnné, s jejichţ pomocí 

jsme schopni poměrně rychle a kvalitně získat dostatečně hodnotné informace o vývoji 

regionálních disparit.  

Je však moţné konstatovat, ţe jako poměrně vhodné se nám jeví také metody škálování a 

metoda průměrné odchylky. Naopak za zcela nevhodné či poněkud zkreslující můţeme 

označit pouţití zbývajících dvou metod, tj. vzdálenosti od fiktivního bodu a souhrnného 

indexu. Z tohoto závěru se odvíjejí také orientace další fáze výzkumu problematiky 

hodnocení regionálních disparit.  

4.2  Další orientace výzkumu dekompozice, identifikace a 

hodnocení regionálních disparit 

Další výzkum v rámci tohoto dílčího úkolu bude orientován na zpřesnění, případně 

zkorigování v této studii vypracovaného výchozího návrhu „Systému sledování a hodnocení 

regionálních disparit v České republice“ na základě výsledků analytické fáze výzkumu a 

provedení jeho dekompozice aţ do úrovně jednotlivých indikátorů územní), 
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Navrţené metody identifikace, dekompozice a hodnocení disparit budou pro vybrané části „Systému 

sledování a hodnocení regionálních disparit v ČR“ ověřeny případovými studiemi. 

Vybrané indikátory budou následně podrobeny analýze prostřednictvím tří metod, a to 

metody bodové, metody normované proměnné a metody průměrné odchylky.  

Při vlastní konstrukci „Systému“ pak budeme aktivně vyuţívat také metodu semaforu, jeţ 

nám v rámci jednotlivých oblastí umoţní nalézt ty ukazatele, u nichţ se regionální disparity 

projevují nejvýrazněji. 
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