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Abstrakt 

Tento příspěvek seznamuje s postupem řešení projektu ”Návrh hodnotícího modelu pro 

posouzení disparit a metodický postup pro jeho vyuţívání“ WD-41-07-1, který je řešen 

v rámci „Výzkumu pro řešení regionálních disparit“ Ministerstva pro místní rozvoj. Příjemce 

podpory je softwarová firma ATACO s.r.o. z Ostravy. Cílem projektu, který byl zahájen v 

dubnu roku 2007 a ukončení je plánováno na březen roku 2010, je zpracovat software 

(hodnotící model), který by měl slouţit představitelům krajů v České republice při 

sestavování strategických plánů kraje nebo jiných dokumentů, které mají za cíl eliminovat 

disparity. Projekt bude také slouţit zastupitelům menších obcí při rozhodování o investicích v 

obci, nebo při hledání priorit rozvoje. Příspěvek shrnuje současné poznatky a dílčí závěry, 

kterých bylo dosaţeno a naznačuje některé další postupy, kterými se budou členové týmu při 

řešení dané problematiky zabývat. 

Klíčová slova 

Hodnotící model, Pasport, Regionální disparita, Rozvoj venkova 

Abstract: 

The article introduces the project “The assessment model for adjudication of regional 

disparities and the methodical procedure of its use" WD-41-07-1 which is being solved as a 

part of “Research on regional disparities“ program of  the Ministry for regional development 

of Czech Republic. The grant receiver is software developer company ATACO s.r.o. based in 

Ostrava. The goal of the project which started in April 2007 and is planned to be finished in 

March 2010 is to create a software tool - evaluation model - tool which should serve 

representatives of Czechs regions in preparation of regional strategic plans or other 

documents aimed at minimizing disparities. It should also serve governments of smaller 

municipalities. It should also serve representatives of smaller municipalities in decisions on 

municipality investments or in definition of development priorities. The article sums up 

information and sub results and implies some procedures that can be used in future by team 

members.  
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Úvod 

Vývoj jednotlivých obcí není homogenní a i v rámci regionů nebo lokalit existují (vznikají) 

významné rozdíly. Z racionálního pohledu by se měly obce, které vycházejí z přibliţně 

stejných podmínek (jako je geografická poloha, zalidnění, věková struktura obyvatel, atd.) 

vyvíjet velmi podobně a neměly by být viditelné příliš velké diference. Ve skutečnosti tomu 

však tak není a vznikají větší či menší nerovnosti, které nazýváme disparitami (ať jiţ 

lokálními, regionálními či meziregionálními). Kaţdá nerovnost je však něčím podmíněna, 

vyvolána, způsobena.  

Cílem výzkumné projektu je podpořit efektivitu ve vyhledávání problémových faktorů, které 

jsou příčinou vzniku negativních disparit, a vytvořit nástroj v podobě softwarového 

programu. Tento software by napomáhal při rozhodování mezi různými typy investic v obci 

samotným představitelům obce, ale také by slouţil zástupcům krajů při rozhodování nejen o 

různých dotačních titulech. 

1. Charakteristika projektu 

Projekt byl zahájen 1. dubna 2007 a bude ukončen 31. března 2010. Cílem projektu je 

vypracovat soubor disparit a faktorů, které tyto disparity ovlivňují. Stanovit míru 

ovlivnitelnosti faktorů. Vytvořit hodnotící model disparit a zpracovat ho do formy 

počítačového programu. K tomuto programu pak vypracovat metodiku pouţití modelu.  

Celý projekt byl rozdělen do pěti dílčích cílů, které jsou následující: 

 Úvodním dílčím cílem bylo stanovit kritéria pro výběr lokalit tak, aby jejich soubor tvořil 

vzorek z hlediska nejen disparit vývoje, ţivotní úrovně, zaměstnanosti atd., ale také 

geografie, historie apod. Tyto faktory budou základem výběru lokalit pro jejich 

pasportizaci a následné vyhodnocení. 

 Druhým dílčím cílem bylo vytvoření formulářů (pasportů) pro posouzení lokalit tak, aby 

informace obsaţené v pasportu byly co nejúplnější a dávaly komplexní obraz o 

disparitách a faktorech, které je vyvolaly. 

 Třetím dílčím cílem bylo následné vyplnění těchto pasportů, pomocí veřejně dostupných 

databází a dotazování v příslušných obcích a vytvoření databáze těchto informací. 

 Čtvrtým dílčím cílem je vytvoření návrhu hodnotícího modelu pro posouzení disparit a 

faktorů, které je vyvolávají. Na stránkách projektu bude představen návrh modelu a 

navázány další kontakty pro aplikaci výsledků výzkumu nutných pro zpracování Plánu 

uplatnění výsledků. 

 Řešením závěrečného dílčího cíle bude návrh metodiky pro pouţití hodnotícího modelu, 

který bude slouţit při strategickém plánování, při vyhledávání priorit rozvoje na úrovni 

regionů, krajů, ale i obcí. Tento návrh bude prezentován na semináři, který bude 

uspořádán v posledních měsících průběhu projektu a bude určen pro starosty 

zúčastněných obcí, ale i zástupce krajů a další účastníky. 

V současné době byl ukončen třetí dílčí cíl tj. vyplnění formulářů příslušných obcí a vytvoření 

databáze informací o vybraných obcích. 
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2. Postup řešení projektu 

Jak jiţ bylo řečeno výše, v současné době byl dokončen třetí dílčí cíl. S obsahem jednotlivých 

dílčích cílů, které jiţ byly naplněny, seznamují následující odstavce.  

1.1. Stanovení kritérií pro výběr lokalit 

Prvotním cílem řešitelského týmu bylo stanovit taková kritéria pro výběr lokalit (obcí) tak, 

aby vzorek pokud moţno co nejlépe prezentoval a zachytil různorodost faktorů působících na 

obce v celé České republice. Byly vysloveny hypotézy, které ovlivnitelné a neovlivnitelné 

podmínky mohou předikovat úspěšný či neúspěšný vývoj v obci. Na základě těchto hypotéz 

byl stanoven vlastní třístupňový výběr. 

 V prvním stupni byla stanovena základní skupina obcí 

 V druhém stupni byly z těchto obcí vyčleněny podskupiny se shodnými vlastnostmi 

 V rámci třetího stupně byla z podskupin se stejnými vlastnostmi vybrána taková dílčí 

skupina obcí, v které jsou rovnoměrně zastoupeny nebo nezastoupeny vlastnosti, které 

mohly být ovlivněny obcí 

V prvním stupni výběru byl jako kritérium pro vytvoření základní skupiny obcí zvolen počet 

obyvatel. Vzhledem k faktu, ţe je projekt určen především pro menší obce, byla zvolena 

hranice počtu obyvatel od 500 do 3000. Tato skupina reprezentuje vzorek 2181 obcí, 

v kterých ţije, při celkovém počtu obyvatel České republiky 10 196 838, přibliţně 2 378 863 

(tj. zhruba 23 % české populace). Katastry těchto obcí pak představují přibliţně 45 % 

veškerého území ČR (Vojvodíková, Mihola, Vojvodík 2007). 

Před vytvořením kritérií druhého stupně, byly ze souboru obcí vyloučeny obce ze 

Středočeského kraje, neboť Praha představuje významného zaměstnavatele z pohledu celé 

České republiky a vytváří velmi specifický prostor (Martinec P. a kol. 2006). Pro další výběr 

tedy zůstalo 1804 z původního souboru obcí. Výběr druhého stupně vycházel z vyslovených 

hypotéz o faktorech, které ovlivňují vývoj v obci a které můţe obec jen obtíţně nebo vůbec 

ovlivnit. Tyto faktory jsou zaloţeny především na geografických údajích, na moţnostech 

zaměstnatelnosti a jiných faktorech (jakými jsou např. potenciál turistického ruchu, přírodní 

katastrofa atd.). Na základě těchto faktorů pak byly obce rozděleny do dvanácti kategorií, 

které jsou následující: 

 potenciálně zemědělské obce s důrazem na rostlinnou výrobu  

 potenciálně nezemědělské obce (bez ţivočišné výroby)  

 obce s průmyslem 

 obce postiţené úpadkem průmyslu 

 obce z rekreačních oblastí 

 obce z příhraničních oblastí 

 obce s významným úbytkem obyvatel 

 obce s významným přírůstkem obyvatel 

 obce potenciálně postiţené povodněmi 

 obce z níţin 

 obce z podhorského a horského výškového stupně 

 obce s významnou kulturní nebo přírodní památkou 
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Pro vnitřní rozdělní jednotlivých skupin (tzn. výběr třetího stupně) byla vybrána přítomnost 

nebo nepřítomnost rozvojových a demografických faktorů (opět se jedná o vyslovenou 

hypotézu), které obec v rámci svého vývoje můţe nebo mohla do jisté míry ovlivnit (tj. např. 

existence školy v obci, kanalizační síť, rozdíl mezi počtem obyvatel nad 60 let a do 14 let, 

procento ekonomicky aktivního obyvatelstva). Důleţitým faktorem je také příslušnost 

k danému kraji.1 

Na základě tohoto vlastního třístupňového kriteriálního výběru bylo vybráno celkem 214 obcí, 

které byly určeny k další analýze. Přehled celkového počtu obcí v jednotlivých krajích, jakoţto 

i počet vybraných obcí je vyjádřen v tabulce 1.  

Tab. 1:  Zastoupení obcí z jednotlivých obcí na celkovém  

kraj 
obce v základním výběru vzorek obcí k další analýze 

počet % z celku počet % z vybraných obcí 

Jihočeský 144 8,0 13 6,1 

Jihomoravský 311 17,2 49 22,9 

Karlovarský 55 3,0 10 4,7 

Královéhradecký 133 7,4 17 7,9 

Liberecký 93 5,2 12 5,6 

Moravskoslezský 169 9,4 14 6,5 

Olomoucký 196 10,9 25 11,7 

Pardubický 136 7,5 16 7,5 

Plzeňský 134 7,4 17 7,9 

Ústecký 133 7,4 20 9,3 

Vysočina 130 7,2 12 5,6 

Zlínský 170 9,4 9 4,3 

  1804 100 214 100 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Pro přehlednost jsou obce, které byly vybrány k pasportizaci znázorněny červenými body na 

mapě České republiky (viz obrázek 1). 

                                            
1 Více: [1] VOJVODÍKOVÁ, B., MIHOLA, M., VOJVODÍK, M. Příprava nástroje pro predikci vývoje 
menších obcí na základě popsaných disparit.  
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Obrázek 1: Geografická poloha obcí vybraných k další analýze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

1.2. Vytvoření pasportů 

Druhým dílčím cílem bylo vytvoření pasportů pro získání základní skupiny informací, které 

budou poţadovány a které budou dále analyzovány. Snahou bylo získat co nejvíce 

relevantních informací o jednotlivých obcích. Tyto informace jsou zaloţeny jak na 

objektivních číslech, dostupných z různých nejen internetových zdrojů, ale také na 

informacích získaných na základě subjektivního hodnocení jednotlivých členů týmů, kteří 

získávali informace osobním dotazováním v příslušných obcích. Pasport pro jednotlivé obce 

byl rozdělen celkem do sedmnácti kategorií. Jednotlivé kategorie byly následující (řazeny 

v abecedním pořádku): 

 Administrativa,  Bydlení,  Finanční podmínky obce,  Geografické údaje,  

Hospodářská činnost,  Infrastruktura,  Kultura a rekreace,  Majetek obce,  Nerostné 

bohatství,  Obyvatelstvo,  Pozemky,  Rostlinná výroba,  Školství a zdravotnictví,  

Vojenské objekty,  Znečištění,  Způsob zprávy obce,  Ţivočišná výroba.2 

Snahou členů týmu bylo sestavení pasportu v co nejširší moţné míře, aby bylo moţno získat 

co nejvíce informací o jednotlivých obcích. Tyto informace budou analyzovány a z nich 

následně vyvozeny závěry, které by měly vést k identifikaci faktorů způsobující disparity mezi 

jednotlivými obcemi. Jakmile byl pasport sestaven do své konečné podoby, byl umístěn na 

internetové stránky projektu (http://hmdis.ataco.cz), kde měli moţnost k vyjádření 

návštěvníci těchto stránek, především pak z řad oslovených starostů. Součástí kaţdého 

pasportu byl také tzv. pasport pro tazatele, kde měl kaţdý z členů subjektivně zhodnotit 

danou obec. Jako příloha tohoto pasportu pro tazatele byla také fotografická dokumentace, 

která měla tento subjektivní názor doloţit. 

1.3. Sběr dat a vytvoření databáze informací 

Dílčí cíl číslo tři byl zaměřen na vyplnění těchto pasportů a vytvoření databáze informací o 

vybraných obcích. Informaci o obcích byly získávány z veřejně dostupných zdrojů, především 

                                            
2 Více: [3] VOJVODÍKOVÁ, B., LOKAJ, A.  Hodnotící model regionálních disparit – dílčí výstup 
výzkumného projektu 
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pak ze statistik Českého statistického úřadu, z údajů ze Sčítaní domů a bytů z 2001 a 1991, 

z ARIS webu Ministerstva financí,  ze statistik Ministerstva práce a sociálních věcí, z portálů 

Pamětihodnosti.cz a řady dalších on-line statistik. Dalšími zdroji pro vyplnění pasportů byla 

krajská pracoviště ČSÚ, která poskytla některé z informací, které neexistují v on-line podobě 

na internetových stránkách. Zbývající část (zhruba dvacet procent) otázek byla zodpovězena 

představiteli dané obce (starosty, místostarosty, popř. účetními či tajemníky) při vlastním 

navštívení této obce.  

V průběhu prvního kola obesílání starostů vybraných obcí informačním dopisem a následným 

telefonickým kontaktem za účelem domluvení si schůzky se ochota spolupráce starostů 

pohybovala pře hranici 95 %. Vlivem nemocí a omluv starostů se podařilo nakonec navštívit 

přibliţně 90 % obcí. Vzhledem k časové náročnosti získávání dat přímo v obcích, bylo 

přistoupeno k mírné redukci počtu oslovených obcí. Zpřísnění kritéria proběhlo u potenciálně 

zemědělských obcí, s důrazem na rostlinou výrobu, kdy původní kritérium minimální procento 

zornění půdy bylo upraveno z 80 na 95 %. Počet oslovených obcí se tak sníţil na 180 obcí 

(viz tabulka 2). 

Tabulka 2:  Počet oslovovaných obcí původního a upraveného výběru dle 

krajů 

kraj 
původní počet obcí  

upravený výběr počtu 

obcí 
rozdíl 

Jihočeský 13 13 0 

Jihomoravský 49 35 14 

Karlovarský 10 9 1 

Královéhradecký 17 13 4 

Liberecký 12 12 0 

Moravskoslezský 14 14 0 

Olomoucký 25 18 7 

Pardubický 16 11 5 

Plzeňský 17 15 2 

Ústecký 20 20 0 

Vysočina 12 11 1 

Zlínský 9 9 0 

 CELKEM 214 180 34 

Zdroj: vlastní zpracování 

Počet oslovených obcí, ale nemusel odpovídat počtu skutečně navštívených obcí, protoţe 

v době zpracování této analýzy byla teprve odeslána další část dopisů pro starosty, a nebyl 

ještě navázán telefonický kontakt. Jak jiţ bylo zmíněno výše – prvotní úspěšnost 

navštívených obcí byla zhruba 90%. Pro zvýšení vypovídací schopnosti vybraného vzorku 
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byla skupina obcí doplněna ještě o 21 obcí a to především z krajů, v kterých se nepodařilo 

navázat prvotní kontakt s představiteli obce. Konečný počet oslovených a navštívených obcí 

k 3. říjnu 2008 zobrazuje následující tabulka. 

Tabulka 3:  Konečný počet oslovených a navštívených obcí k 3. 10. 2008 

dle krajů 

kraj 

obce v  

základním výběru 

oslovených  

k 3.10 

navštívených  

k 3.10 
Rozdíl  

(v p.b.)* 
počet procento počet procento počet procento 

Jihočeský 144 8,0 13 6,6 13 7,7 -0,3 

Jihomoravský 311 17,2 35 17,7 30 17,8 0,5 

Karlovarský 55 3,0 9 4,5 7 4,1 1,1 

Královéhradecký 133 7,4 15 7,6 13 7,7 0,3 

Liberecký 93 5,2 12 6,1 9 5,3 0,2 

Moravskoslezský 169 9,4 15 7,6 14 8,3 -1,1 

Olomoucký 196 10,9 22 11,1 16 9,5 -1,4 

Pardubický 136 7,5 13 6,6 11 6,5 -1,0 

Plzeňský 134 7,4 15 7,6 14 8,3 0,9 

Ústecký 133 7,4 20 10,1 17 10,1 2,7 

Vysočina 130 7,2 13 6,6 11 6,5 -0,7 

Zlínský 170 9,4 16 8,1 14 8,3 -1,1 

  1804  198  169    

*rozdíl mezi procentuálním vyjádřením obcí v základním výběru a procentuálním vyjádřením obcí 

navštívených k 3. 10.  

Zdroj: vlastní zpracování 

Z tabulky vyplývá, ţe se řešitelskému týmu podařilo v přijatelném rozmezí dodrţet původní 

procentuální vymezení jednotlivých krajů v základním výběru. Největší rozdíl je Ústeckého 

kraje, kdy počet navštívených obcí k 3. 10. 2008 bylo zhruba o 2,7 p.b. vyšší neţ je podíl 

obcí z Ústeckého kraje na celkovém zkoumaném vzorku 1804 obcí. Další významnější rozdíl 

je u obcí Olomouckého kraje, kterých bylo navštíveno o 1,4 p.b. méně neţ je původní 

zastoupení (10,9 %) obcí tohoto kraje na celkovém vzorku obcí. 

Po technické stránce byla vytvořena databáze provozovaná na databázovém systému Oracle 

10g a byla umístěna na firemní databázový server. Aby mohly být informace průběţně 

plněny do databáze a zároveň nahlíţen průběţný stav pořizování dat jednotlivými členy týmu, 

bylo rozhodnuto, ţe nejefektivnější metodou bude připravit jednoduchou webovou aplikaci, 

která umoţní přístup k zobrazení a editaci databáze. Pro vytvoření aplikace byla vybrána 

platforma J2EE na aplikačním serveru jBoss, protoţe jde de facto o firemní standard a  
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Internet 
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Databázový 
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Ent 

WWW prohlíţeč Klient WWW prohlíţeč Admin. 

potřebný aplikační framework pro implementaci byl jiţ k dispozici. Pouţitá vícevrstvá 

architektura aplikace je zobrazena na následujícím obrázku: 

Obrázek 2:  Fyzická architektura aplikace pro vyplňování a prohlížení 

pasportů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Podobná architektura je předpokládána také pro vlastní hodnotící model. Webová aplikace se 

zabezpečeným přístupem pro autorizované uţivatele byla tedy vytvořena v relativně krátkém 

čase. Členové týmu tak získali moţnost vzdálené online spolupráce na naplnění databáze a 

mohli okamţitě reagovat na data pořízená jinými členy týmu.  

Závěr 

Projekt „Návrh hodnotícího modelu pro posouzení disparit a metodický postup pro jeho 

vyuţívání“ prošel prozatím třemi fázemi svého řešení. Byla vybrána cílová skupina obcí, 

kterým bude model slouţit. Z této skupiny obcí byl na základě třístupňového kriteriálního 

výběru vyčleněn vzorek, který bude dále zkoumán. Byl sestaven pasport, tzn. maximální 

souhrn informací, které budou ve vzorku obcí zjišťovány. Pasporty byly pro jednotlivé obce 

vyplněny pomocí veřejně dostupných databází, informací z regionálních poboček ČSÚ a 

přímým dotazováním představitelů jednotlivých obcí. Z hlediska úspěšnosti týkající se 

absolutního počtu odmítnutých nebo neuskutečněných schůzek v jednotlivých krajích nejhůře 
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dopadl Olomoucký kraj, kde nebyly získány informace z 6 obcí, coţ představuje zhruba 27 % 

oslovených obcí. Nejlépe dopadl kraj Jihočeský, kde byla úspěšnost 100%. Celková 

úspěšnost pak byl 85 %, tzn. ţe se neuskutečnilo jen 15 % schůzek z celkového počtu 198. 

Takto vysoké úspěšnosti bylo dosaţeno především díky ochotnému přístupu většiny starostů 

či jiných pracovníku obce, s kterými byly rozhovory vedeny. Touto cestou by jim chtěl ještě 

jednou celý členský tým poděkovat. 

V současné době se připravuje analýza získaných informací a identifikující se první faktory, 

kterými se vyznačující prosperující obce. Těmto faktorům pak budou přikládány váhy, dle 

vlivu na obec. Mezi první faktory identifikující prosperující obce budou mimo jiné patřit např.: 

přírůstek obyvatel, demografická struktura, počet nezaměstnaných, zadluţenost obce, 

majetek obce aj.  
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