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Abstrakt  

Neţ vznikly krajské samosprávy, byla regionální politika realizována především z úrovně 

centrálních orgánů; po vzniku krajů byly určité kompetence a povinnosti přeneseny na jejich 

úroveň. Současně se zvýraznila potřeba identifikovat území, v nichţ se kumulují problémy 

podvazující ţádoucí rozvoj krajů, poznat jejich příčiny a lépe specifikovat moţnosti jejich 

řešení. Příspěvek vychází z kontextu disparitně pojaté regionální politiky, stručně představuje 

některé přístupy uţívané k vymezení problémových území (potaţmo regionálních disparit) a 

presentuje vybrané aspekty inovativního metodického přístupu k vyjádření vnitroregionálních 

rozdílů, zaloţeného na vyuţití kartografické vizualizace. Hlavním smyslem vyuţití tohoto 

přístupu v regionální politice krajů je rozvinutí poznatků pro nastavení relevantních 

rozvojových nástrojů ke zmírňování neţádoucích regionálních disparit na jejich území. 

Klíčová slova  

Disparity, Kartografická vizualizace, Kraj, Regionální politika, Socioekonomická syntéza. 

Abstract  

Before regional governments were established, the regional policy was realised from the 

centre. Then some competences were transferred to regions. Regions needed to identify 

their sub-regions in which some problems cumulate, find what are these problems caused by 

and how can they be solved. In this article are briefly presented some approaches to 

delimitation of disparity sub-regions and also an innovative methodical approach to 

expression of disparities among sub-regions by using cartographic visualization. Regions can 

make the best of this innovative approach by better understanding how to set up some 

development instruments for reducing disparities among sub-regions.  
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Úvod 

Realizace regionální politiky na krajské úrovni je v současnosti jiţ neodmyslitelnou součástí 

realizace regionální politiky nejen státu, ale i Evropské unie. Je průsečíkem působení i 

nejrůznějších odvětvových politik (hospodářské, sociální, územního rozvoje apod.). 

S ohledem na skutečnost, ţe území států, regionů či oblastí jsou tvořena mozaikou různě 

velkých i různě vzdálených územních jednotek, nejčastěji vymezovaných v lokální úrovni 

katastry obcí, specifikovaných různými socioekonomickými charakteristikami, je pro podporu 

a usměrňování jejich rozvoje důleţité vyuţívat i adekvátní nástroje regionální politiky. Jejich 

relevantnost závisí na objektivitě poznání situace v daném prostoru a na volbě opatření 

adekvátního poznanému typu problému.  

V České republice aţ na několik výjimek stále převládá systém plošné aplikace rozvojových 

nástrojů, kdy obecně nastavená kritéria, která neakceptují významy regionálních disparit, 

zvyšují rozvojové šance spíše zkušeným a silným subjektům oproti slabším a méně 

dynamickým, coţ vytváří určitý protiklad deklarované snaze sniţování neţádoucích 

regionálních rozdílů. Tento paradox se neobjevuje jen na úrovni centrální, ale i ve vztahu 

krajů k rozvoji svého území. Na krajské úrovni lze přitom uplatnit řadu přístupů k nalezení 

regionálních rozdílů a poznání neţádoucích oblastí disparit, k jejich syntetickému uchopení a 

k přizpůsobení rozvojových aktivit charakteru jednotlivých lokalit. 

Za situace, kdy neexistuje jednotný přístup krajů k identifikaci a řešení disparit, si kraje 

vytvářejí vlastní metodiky. Tyto metodiky se liší v mnoha ohledech – od struktury pouţitých 

ukazatelů a způsobu výpočtu, přes prostorovou úroveň vymezovaných disparitních regionů, 

po následná realizovaná opatření. Tento stav můţe být do jisté míry způsoben i absencí 

koncepčního – centrálně daného či koordinovaného – přístupu ke krajům, který by 

nasměroval či usnadnil identifikaci problémů, vyskytujících se v jejich územních obvodech, 

které by měly být v krajích řešeny. Je však diskutabilní, otevřenou otázkou, do jaké míry je 

takový stav ţádoucí a pro který subjekt?! 

Disparitní regionální politika  

Existují různé myšlenkové koncepty vysvětlující příčiny a moţnosti rozvoje regionů, které 

ovlivňují i pohledy regionální politiky. Důleţité jsou dva z nich. Jeden akcentuje regionální 

politiku jako politiku rozvojovou, která se zaměřuje na uchopení a podporu silných subjektů 

(regionů, obcí, podniků), schopných nejvíce přispět k rozvoji státu jako celku, které následně 

pozitivně ovlivňují rozvoj ostatních subjektů (Blaţek, Uhlíř, 2002). Druhý pohled směřuje 

k identifikaci a cílenému sniţování rozdílů mezi regiony, tj. ke sniţování regionálních disparit.  

Přestoţe se v realitě oba přístupy prolínají, preferován a prakticky realizován je zejména 

pohled druhý. Zjišťování regionálních disparit, podvazujících ţádoucí směry rozvoje 

příslušných regionů, a navrhování nástrojů vedoucích k odstranění neţádoucích dopadů 

poznaných disparit na jejich rozvoj je hlavním cílem regionální politiky ve většině evropských 

zemí i v EU jako celku. Snaha o sniţování disparit je zakotvena v legislativě EU (Akt o 

jednotné Evropě z r. 1986) i ČR (zejména zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního 

rozvoje). Obecné příčiny disparit v ČR jsou identifikovány v Národním strategickém 

referenčním rámci ČR 2007-2013.  
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V rámci různých politik sniţování disparit se dále liší i jednotlivé způsoby řešení jejich 

zmírňování nebo eliminace. Jedna rovina řešení se týká nastavení celkových (obecných) 

podmínek a nástrojů. Zde jde zejména o aktivity ze strany státní správy a z pohledu spíše 

centrální regionální politiky. Druhá rovina se týká iniciace a přímého zapojení těch 

jednotlivých aktérů v území, kteří vyuţívají disponibilních nástrojů a zdrojů a problémy 

skutečně řeší. Druhá rovina je tak ve vztahu k první nezbytným předpokladem. Zmiňovaný 

fakt je často příčinou slabé účinnosti či dokonce neúčinnosti tam, kde dochází pouze k 

vyuţívání obecně (plošně) vymezených jednotlivých nástrojů či teoretických konceptů a 

nedochází k potřebné součinnosti všech zainteresovaných subjektů při jejich vyuţívání. 

Zaměření regionální politiky a nastavení jejich nástrojů souvisí se znalostí procesů a jevů 

regionálního rozvoje a pochopení klíčových faktorů, které jej podmiňují. V případě disparitní 

regionální politiky je základním východiskem pro zmírňování meziregionálních a 

vnitroregionálních rozdílů jejich poznání s uplatněním objektivizujících syntetických nástrojů. 

Disparita je synonymem pro nerovnost, různost, rozdílnost. Disparita je strukturovaný jev 

tvořený systémem prvků, vazeb a vztahů, projevující se kumulací jevů – příznivých nebo 

nepříznivých – ovlivňujících rozvoj určité oblasti v daném prostoru (Galvasová et al., 2007a). 

Disparitami, které je třeba v rámci regionální politiky řešit, jsou rozdíly vyvolané subjektivní 

lidskou činností, nikoliv rozdíly vzniklé z objektivních příčin, například na základě přírodních 

podmínek. V oblasti regionálního rozvoje nás zajímají rozdíly regionální, tj. rozdíly mezi 

jednotlivými územními celky.  

O významu provázání jednotlivých ukazatelů socioekonomického rozvoje svědčí závěry 

z Monitoringu mikroregionů Jihomoravského kraje (2003), z něhoţ plyne, ţe dílčí disparity se 

zpravidla nevyskytují samostatně, ale dochází k jejich kumulaci, tj. ke koncentraci 

problémových jevů do určitých území. 

Zkoumání disparit by mělo slouţit jako podklad pro aplikaci nástrojů regionální politiky. Při 

vymezování problémového území v rámci uplatnění centrální regionální politiky nabývá na 

významu rozlišení dílčího pohledu na územní rozdíly a uplatnění syntetických indikátorů. 

Současná praxe tyto přístupy ještě neuplatňuje plně, přestoţe většina výběrů je jiţ 

vícekriteriálních.  

Například při vymezení regionů se soustředěnou podporou státu jsou vyuţívány ukazatele 

čtyři (resp. 7): nezaměstnanost1 (váha 0,4), daňové příjmy na 1 obyvatele (0,15), počet 

podnikatelů na 1000 obyvatel (0,15) a kupní síla obyvatel (0,3). Na krajské úrovni se 

vyskytuje celá řada přístupů k vymezení hospodářsky slabých území - od vyuţití pouze 

ukazatele míry nezaměstnanosti v Karlovarském kraji po uţití 30 ukazatelů (v několika 

tematicky zaměřených mapách) v Královéhradeckém kraji. Pro volbu přístupu k vymezení 

uvedených území je zásadní účel tohoto vymezení a s tím související moţnost aplikace 

vhodných nástrojů či opatření pro řešení nalezených disparit.  

                                            
1 Ukazatel „nezaměstnanost“ je souhrnným hodnocením situace na trhu práce zahrnujícím míru 
nezaměstnanosti, dlouhodobou nezaměstnanost a počet uchazečů na jedno volné pracovní místo. 
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Přístupy k vymezování územních a odvětvových disparit v 
krajích  

Nalezení regionálních rozdílů je podkladem pro zaměření podpory rozvoje v jednotlivých 

oblastech kraje a přispívá k účinnějšímu zacílení vyuţitelných nástrojů. Pro nalezení 

disparitních území je důleţité sledovat (v ideálním případě) situaci jednotlivých obcí, coţ je 

ovšem limitováno dostupností potřebných informačních podkladů.  

V praxi kraje vymezují jako disparitní území téměř výhradně větší územní jednotky, nejčastěji 

obvody POÚ; jiné prostorové jednotky – okresy, ORP, obce – jsou pouţívány jen 

v ojedinělých případech. Volba dané úrovně závisí mimo jiné i na velikosti jednotlivých typů 

administrativně-správních jednotek v daném kraji. Tato prostorová generalizace krajům 

umoţňuje aplikovat rozvojové nástroje v širším území, a tak podpořit synergický efekt 

vynaloţených prostředků. Na druhou stranu můţe mít generalizace také negativní efekt, kdy 

smazává rozdíly mezi jednotlivými obcemi v rámci dané administrativně-správní jednotky.  

V rámci výzkumného projektu „Rozvojový interaktivní audit“ a návazně ve výše zmíněné 

rigorózní práci byla provedena obsahová analýza programů rozvoje všech krajů ČR, 

jejímţ cílem bylo analyzovat přístupy krajů k vymezování disparit ve svém územním obvodu.  

Při hodnocení územních a odvětvových rozdílů jsou v krajích nejčastěji vymezována 

„problémová“ území, tj. území s kumulací nepříznivých jevů. Přitom kraje postupují dvěma 

základními způsoby: buďto na svém území vymezí pouze ta území, jeţ jsou problémová, 

nebo klasifikují celé své území podle „intenzity rozvojových předpokladů“ do tří aţ 

pětistupňové škály (počet stupňů se u jednotlivých krajů liší).  

Pro zacílení regionální podpory je vhodnější klasifikovat celé území kraje. V takovém případě 

je totiţ moţné nejen identifikovat území s největší kumulací problémů, ale také jednotlivé 

dílčí regiony vzájemně srovnávat a hodnotit tak jejich situaci i relativně. Jak vyplynulo 

z analýzy programů rozvoje krajů, tento postup není příliš rozšířen - uplatňují jej pouze tři 

kraje (Jihomoravský, Královéhradecký a Zlínský).  

Některé z krajů rozlišují v návaznosti na zákon o podpoře regionálního rozvoje a Strategii 

regionálního rozvoje ČR dva typy disparitních regionů – strukturálně postiţené a hospodářsky 

slabé. Kraje Jihomoravský a Královéhradecký rozpracovaly typologii disparitních regionů ještě 

podrobněji; rozlišují několik oblastí socioekonomických podmínek, které jsou hodnoceny 

samostatně. V Jihomoravském kraji bylo vytvořeno také celkové syntetické hodnocení 

situace. Metodiky těchto dvou krajů tedy budou podrobněji představeny dále.  

Důvodem pro hlubší analýzu těchto kartografických přístupů byla dlouhodobá zkušenost 

s mapovým znázorňováním regionálních disparit a související snaha o precizování způsobu, 

jakým jsou disparity vyjadřovány a prezentovány. Metoda kartografické vizualizace je velmi 

vhodným způsobem, jak přehledně znázornit celkovou situaci v území i jeho dílčí problémy. 

Klíčovým aspektem pro kvalitní kartografické znázornění je volba ukazatelů s ohledem na 

jejich vypovídací schopnost. Limitem pro pouţití ukazatelů je také jejich dostupnost 

(prostorová i časová).  
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Metodika kartografického znázornění disparit (na příkladu 
Jihomoravského a Královéhradeckého kraje)  

Identifikace územních a odvětvových disparit umoţňuje lépe poznat regiony, v nichţ se 

kumulují příznivé nebo nepříznivé podmínky pro rozvoj, čili regiony s dobrými či špatnými 

rozvojovými předpoklady.  

Kraje pouţívají více či méně sofistikované přístupy k vymezení a kartografickému znázornění 

disparit v jejich územním obvodu. Extrémním příkladem je Karlovarský kraj, v jehoţ 

programu rozvoje (na období 2004-2006) byly vymezeny disparitní regiony pouze na základě 

míry nezaměstnanosti. Naopak velmi propracované metodiky mají kraje Jihomoravský a 

Královéhradecký.  

Jihomoravský kraj v Aktualizaci programu rozvoje (2006) identifikuje disparitní regiony na 

úrovni obcí, výsledné hodnocení rozvojových předpokladů je zpracováno za obvody POÚ. Pro 

Aktualizaci byly inovovány kartogramy vytvořené v roce 2002 pro dokument Průmět 

strategických dokumentů do území JMK.  

Pro konstrukci kartogramů byly nejprve vybrány dílčí (tematické) socioekonomické ukazatele, 

sledované za jednotlivé obce, a upraveny do podoby tzv. syntetických ukazatelů (indexů); 

z nich pak byly vytvořeny monotematické kartogramy. Ty poslouţily k získání podrobného 

přehledu o situaci obcí v dané tematické oblasti. Tematických oblastí bylo stanoveno pět – 

hospodářství, lidské zdroje, trh práce a zaměstnanost, technická infrastruktura, zemědělství a 

venkov.  

Tematické oblasti jsou shrnuty formou kartogramu socioekonomické syntézy, který je 

komplexním průřezem hodnotících ukazatelů, vyjadřujících stav socioekonomického rozvoje. 

Současně také komplexně a názorně vyjadřuje rozloţení sledovaných jevů v území kraje a 

dává základ pro značně komplexní přístup k identifikaci regionálních disparit.  Aby bylo 

moţno jednotlivé tematické syntetické ukazatele sloučit do souhrnného indexu, byl kaţdý 

ukazatel přepočítán na sjednocující škále (v rozmezí 0 aţ 100). Dle charakteru ukazatele bylo 

nejvyšší hodnotě přirazeno maximum či minimum (viz jednotlivé ukazatele). Pro výpočet 

souhrnného indexu byly vyuţity následující ukazatele: 

 Vývoj počtu obyvatel (max=100), 

 Podíl obyvatel s maturitou a vyšším vzděláním (max=100), 

 Počet podnikatelů na 1000 obyvatel (max=100), 

 Podíl obyvatel zaměstnaných v primárním sektoru hospodářství (min=100), 

 Podíl obyvatel zaměstnaných v terciérním sektoru hospodářství (max=100), 

 Míra nezaměstnanosti (min=100), 

 Napojení na technickou infrastrukturu (max=100), 

 Podíl trvale obydlených domů postavených před rokem 1945 (min=100), 

 Hustota zalidnění (max=100). 

Podle hodnoty, kterou sledovaný údaj dosáhl na sjednocující škále, bylo rozlišeno pět typů 

obcí odráţejících různou intenzitu rozvojových předpokladů: silné, rozvojové, neutrální, 

ohroţené, slabé.  Obce byly do jednotlivých skupin zařazovány ne podle četností (např. 20 % 
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nejhorších), ale podle hodnoty syntetického indexu. Tento přístup umoţnil poznat jak 

rozloţení rozdílů, tak i jejich intenzitu.  

V Aktualizaci programu rozvoje byly kartogramy z roku 2002 srovnány se stejnými mapami 

vytvořenými s pouţitím aktuálních dat. Hlavní inovací oproti roku 2002 bylo vytvoření 

souhrnného kartodiagramu, který v podkresu znázorňuje celkovou situaci (analogicky jako 

socioekonomická syntéza v roce 2002) a sloupcovým grafem vyjadřuje situaci za jednotlivé 

tematické oblasti (viz obr. č. 1). 

Obrázek č. 1: Rozvojové předpoklady obvodů POÚ v Jihomoravském kraji 

Zdroj: Aktualizace návrhové části Programu rozvoje Jihomoravského kraje (2006). 

Ve Strategii rozvoje Královéhradeckého kraje 2006-2015 (2007) byly regionální disparity 

zjišťovány na úrovni obvodů POÚ. V případě nedostupnosti dat bylo pouţito hodnocení pouze 

za hierarchicky vyšší územní jednotky, tj. obvody ORP. Některá data (výše daně z příjmu či 

ze závislé činnosti) jsou dostupná pouze za obvody finančních úřadů, takţe bylo nutné 

provést hodnocení za tato území, která ovšem nejsou identická s administrativně-správním 

členěním.  

Disparity na území Královéhradeckého kraje byly zjišťovány ve čtyřech tematických okruzích. 

Ve dvou z těchto okruhů byly hodnoceny vţdy dvě charakteristiky, takţe vzniklo celkem šest 

map. Struktura okruhů a kartogramů je následující:  

 Populační potenciál,  

 Ekonomická výkonnost (počet ekonomických subjektů a daňová výtěţnost),  

 Potenciál pracovní síly,  
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 Kvalita domovního a bytového fondu (vybavení technickou infrastrukturou, syntetické 

hodnocení bytového fondu).  

Hodnocení disparit vychází (dle informací ze Strategie rozvoje) z konstrukce agregátní 

charakteristiky, sestavené na základě bodového ohodnocení pořadí POÚ dle jednotlivých 

ukazatelů, které tvoří daný agregát, tzn. tematický okruh nebo jeho část. Návrhy těchto 

ukazatelů odpovídají dostupnosti dat a vychází z expertního odhadu. Při konstrukci 

syntetických hodnocení byly rovněţ pouţity výsledky hodnocení korelačních závislostí. 

Korelace byla počítána za soubor 448 obcí Královéhradeckého kraje.  

Drobným negativem této metodiky je absence celkového syntetického hodnocení stavu 

jednotlivých POÚ.  

V následující části jsou vzájemně konfrontovány přístupy těchto dvou krajů k identifikaci 

disparit ve vybraných oblastech (trh práce a vybavenost území technickou infrastrukturou) a 

jejich kartografické vizualizaci. Tohoto příkladu lze vyuţít pro zdůraznění odpovědnosti 

expertů při vymezování indikátorů, jejichţ pomocí je prezentován sledovaný jev (a tedy 

hledáno „hodnotové“ vyjádření presentované disparity). Volba výchozích zdrojů dat, jejich 

„zástupců“ formou výběru ukazatele, můţe velmi významně ovlivnit věcné i prostorové 

vyjádření specifikace hledaných disparit a tím samozřejmě následně i volbu adekvátních 

nástrojů a opatření, směřujících ke zmírnění neţádoucích rozdílů, a následně k uplatnění 

konkrétní regionální politiky v daném kraji.  

Tabulka č. 1: Ukazatele pro vymezení disparit v oblasti trhu práce a 

technické infrastruktury v metodikách Královéhradeckého a 

Jihomoravského kraje 

 Královéhradecký kraj Jihomoravský kraj 

T
rh

 p
rá

ce
 podíl vysokoškolsky vzdělaných obyvatel podíl obyvatel s maturitou a vyšším 

vzděláním míra ekonomické aktivity obyvatel počet podnikatelů na 1000 obyvatel 

míra nezaměstnanosti míra nezaměstnanosti 

podíl pracovních sil v terciárním sektoru míra dlouhodobé nezaměstnanosti 

T
e
ch

n
ic

k
á
 

in
fr

a
st

ru
k
tu

ra
 podíl domů vybavených přípojkou na 

kanalizační síť 
podíl domů napojených na kanalizaci 

podíl domů vybavených plynem podíl bytů napojených na plyn 

podíl domů vybavených vodovodem podíl bytů napojených na vodovod 

podíl domů vybavených ústředním topením podíl domů postavených před rokem 1945 

Zdroj: Analytická část Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2006-2015 (2007); Aktualizace 

návrhové části Programu rozvoje Jihomoravského kraje (2006).   
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Obrázek č. 2: Vymezení disparit v oblasti trhu práce (nahoře) a technické 

infrastruktury (dole) v Jihomoravském kraji podle metodik krajů 

Královéhradeckého (vlevo) a Jihomoravského (vpravo)  

Zdroj: Chabičovská, K. (2008); Aktualizace návrhové části Programu rozvoje Jihomoravského kraje 

(2006) 

V ukazatelích hodnotících trh práce se kraje poněkud rozcházejí; oba pouţily pouze jeden 

stejný ukazatel, míru nezaměstnanosti. V hodnocení vzdělanosti obyvatel, která je 

významným předpokladem konkurenceschopnosti regionů, je Královéhradecký kraj přísnější 

– zařazuje jen osoby s vysokoškolským vzděláním, zatímco Jihomoravský kraj pracuje 

s osobami s nejméně maturitou. Rozdíly jsou i v ukazatelích popisujících zaměstnanost. 

Zjednodušeně řečeno Královéhradecký kraj analyzuje zaměstnance, zatímco Jihomoravský 

kraj se věnuje zaměstnavatelům (včetně OSVČ). Ideální by bylo zkombinovat oba tyto 

přístupy.  

Technická infrastruktura je v obou krajích hodnocena velmi podobně. Kraje shodně posuzují 

plynofikaci, kanalizaci a vodovod, Královéhradecký kraj navíc vybavenost ústředním topením. 

Liší se ovšem v prostorových jednotkách – pracují s napojením domů, resp. bytů. Jako 

vhodnější se jeví pouţít napojení bytů, které umoţní přesněji postihnout situaci s ohledem na 

bytové domy. Jihomoravský kraj navíc zařadil stáří domů, pomocí něhoţ lze zhruba 

odhadnout stav (zachovalost) domovního fondu. 

Rozdíl v pouţitých ukazatelích se projevil i na kartografickém znázornění disparit ve shodném 

území (Jihomoravském kraji) na obr. č. 2. U kartogramů reprezentujících metodiku 

Královéhradeckého kraje jsou nejvíce problémová území znázorněna nejtmavší barvou, 

území s nejpříznivějšími podmínkami jsou nejsvětlejší. Škála metodiky Jihomoravského kraje 

jde od červené (disparitní území) po zelenou (území, kde je situace příznivá).  

N

Vymezení problémových území v JMK

podle metodiky Královéhradeckého kraje (potenciál prac. síly)

Vojenský újezd Březina 
(nehodnoceno)

velmi příznivé hodnocení
příznivé hodnocení
průměrné hodnocení
méně příznivé hodnocení
nepříznivé hodnocení

Ukazatele:
Podíl vysokoškolsky vzdělaných obyvatel
Míra ekonomické aktivity obyvatel
Míra nezaměstnanosti
Podíl pracovních sil v terciérním sektoru

Metodika:
Součet pořadí dle jednotlivých ukazatelů

0 10 20 30 40 50 km

Kateřina CHABIČOVSKÁ, Brno, 2008
Mapový podklad: ArcČR, ARCDATA Praha

Zdroj dat: ČSÚ, ÚP Brno-město

N

Vymezení problémových území v JMK

podle metodiky Královéhradeckého kraje (vybavení tech. infrastrukturou)

Vojenský újezd Březina 
(nehodnoceno)

velmi příznivé hodnocení
příznivé hodnocení
průměrné hodnocení
méně příznivé hodnocení
nepříznivé hodnocení

Ukazatele:
Podíl domů připojených na kanalizaci 
Podíl domů vybavených vodovodem
Podíl domů vybavených plynem
Podíl domů vybavených ústředním topením

Metodika:
Součet pořadí dle jednotlivých ukazatelů

0 10 20 30 40 50 km

Kateřina CHABIČOVSKÁ, Brno, 2008

Mapový podklad: ArcČR, ARCDATA Praha

Zdroj dat: ČSÚ
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Kartogramy vytvořené podle metodik obou krajů jsou zhruba podobné, ale při podrobnějším 

pohledu se projeví určité rozdíly mezi situací v jednotlivých obcích podle metodiky 

Jihomoravského kraje a situací za příslušný obvod POÚ podle metodiky kraje 

Královéhradeckého.  

U kartogramu trhu práce je rozdíl patrný např. v jihovýchodní nebo severozápadní části 

kraje, kde se problémy v POÚ jeví závaţnější neţ za jednotlivé obce. Paradoxně ještě 

významnější rozdíly se objevují u kartogramu vybavenosti technickou infrastrukturou 

(zejména severní okraj kraje – Letovicko). Z tohoto lze vyvodit, ţe výsledné vymezení 

disparitních regionů nezávisí pouze na pouţitých ukazatelích, ale také na metodice výpočtu 

„problémovosti“ jednotlivých regionů.  

Při volbě ukazatelů a konstrukci metodiky – tj. indikátorů popisujících disparity a způsobu 

výpočtu míry problémovosti – je tedy nezbytné postupovat velmi obezřetně, aby nevhodnou 

volbou nedošlo ke zkreslení skutečného stavu v regionech. Je však diskutabilní, zda je 

vzájemná odlišnost metodik jednotlivých krajů výhradně negativním jevem. Různé metodiky 

sice znemoţňují srovnávání a hodnocení krajských disparit v kontextu celé ČR, ale na druhou 

stranu jsou pravděpodobně vytvářeny s ohledem na situaci a příčiny problémů obvyklé na 

území daného kraje. Výsledek pak lépe odráţí skutečnou situaci v kraji a umoţňuje přesněji 

zacílit regionální podporu.  

Z těchto důvodů se jako velmi účelné jeví vytvořit centrálně koncepčně koordinovanou 

metodiku pro identifikaci disparit v krajích. Nejde však o striktní formulaci přesného postupu, 

spíše o soubor doporučení, jakým způsobem přistupovat k navrţení struktury ukazatelů a 

jakými metodami vyhodnocovat situaci.   

Možnosti využití kartografického znázornění disparit pro 
regionální politiku 

Kartografická vizualizace má své klady i zápory. Rozhodujícím kritériem pro vytvoření 

kvalitního kartografického výstupu je vţdy lidský faktor, tzn. jak vlastní práce kartografa, tak 

také příprava podkladů s potřebnou vypovídací hodnotou. Moţnosti a limity mapového 

vyjádření disparit v území lze stručně shrnout následovně: 

Výhody: 

 Názornost, přehlednost; 

 Moţnost identifikovat příčiny problémů (témata);  

 Moţnost zvolit prostorovou úroveň adekvátní účelu tvorby mapy – aţ do úrovně obcí; 

 Jednoduchost pouţití map pro uţivatele. 

Nevýhody: 

 Náročnost volby ukazatelů a metod jejich zpracování; 

 Často nelze z map odvodit hodnoty konkrétních ukazatelů, pouze relativní vyjádření či 

komplexní charakteristiku; 

 Velké rozdíly v přístupech krajů, nemoţnost vzájemného srovnávání kraji vymezených 

disparitních regionů na úrovni celé ČR.  



Regionální disparity – jejich pojetí, klasifikace a měření  Šilheřovice 2008 

10 

 

I přes určité limity (volba ukazatelů, dostupnost dat atd.) můţe být kartografické znázornění 

regionálních disparit velmi dobrým vodítkem pro prostorové i věcné zacílení regionální 

politiky. Zásadní otázkou je vţdy ovšem politická vůle zjištěné disparity koncepčně řešit.  

Závěr 

Hlavním cílem regionální politiky je, ať se její přístup týká podpory subjektů silných nebo 

slabých, sníţit rozdíly mezi jednotlivými regiony. Pro účelné nastavení nástrojů, jejichţ 

prostřednictvím má dojít ke sníţení meziregionálních rozdílů, je nezbytné poznat v regionech 

problémy (včetně jejich vzájemných vazeb a souvislostí), jeţ jsou příčinou nepříznivé situace.  

K identifikaci příčin výskytu disparit v určitých regionech můţe napomoci kartografické 

znázornění situace v jednotlivých dílčích regionech. Jako velmi vhodné se jeví zpracování 

několika tematických map popisujících jednotlivé socioekonomické jevy, které umoţní 

přesněji identifikovat příčiny problémů, a výsledného celkového zhodnocení situace. Kvalitu 

kartografické prezentace však můţe podstatně ovlivnit výběr pouţitých ukazatelů a způsob 

jejich zpracování.  

Pro naplnění cílů regionální politiky v praxi, tedy pro zlepšení situace v disparitních regionech, 

je klíčovým aspektem spolupráce subjektů v daném území – jednak subjektů s rozhodovacími 

pravomocemi, jednak subjektů dotčených. Poznání prostorové podmíněnosti problémů můţe 

pomoci k nalezení regionů v kraji, do nichţ je prioritní směřovat regionální podporu, a také 

napomoci tuto podporu správně tematicky zacílit a zvolit nejvhodnější nástroje.  
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