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Abstrakt 

Příspěvek shrnuje přístup k řešení výzkumného úkolu WD-55-07-1 Regionální disparity v 

územním rozvoji ČR a dosaţené výsledky výzkumu. Přináší širší pohled na problematiku 

disparit a shrnuje výsledky výzkumu zkoumaných problémových celků. 

Diskutují se zde také otázky agregace indikátorů a jejich vyuţitelnosti v praxi regionálního 

managementu České republiky. 
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Abstract 

The paper summarizes the approach to solution of research project WD- 55- 07- 1 Regional 

disparities in territorial development of the Czech Republic and presents the research 

achievements. It brings broader view on problems of disparities and summarizes research 

results of examined problem areas. 

The issues of aggregation of indicators and their exploitation in the practice of regional 

management in the Czech Republic are discussed here too. 
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Úvod 

Výzkumný úkol WD-55-07-1 Regionální disparity v územním rozvoji ČR - jejich vznik, 

identifikace a eliminace byl řešen na VŠB-TUO, Ekonomické fakultě v letech 2007 - 2010 

v rámci výzkumného programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR WD – výzkum pro potřeby 

řešení regionálních disparit. 

Základním filosofickým východiskem výzkumu bylo akceptování disparity jako fenoménu, 

jehoţ identifikace, sledování a hodnocení má nějaký racionální smysl. Předmětem našeho 

zájmu byly regiony jako sloţité společenské subjekty, fungující v určitých sociálně-

ekonomických podmínkách. Vývoj těchto subjektů se odehrává v čase a prostoru a je 

nerovnoměrný.  

Pojetí disparit jako projevů sloţitých společenských subjektů, si vyţádalo nahlíţet na 

problematiku disparit jako na sloţitý problém, který vyţaduje, aby byl přijat 

multidimenzionální přístup k jeho zkoumání. Takový přístup znamená především celostní 

(systémový) pohled na předmět zkoumání. Bylo proto nutné namísto tradičních přístupů 
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zaloţených na jedné převaţující dimenzi – ekonomické – rozšířit zkoumání na další dimenze – 

sociální a územní. 

Multidimenzionálnost a celostní charakter zkoumání problematiky regionální diferenciace se 

týkalo především identifikace jejích faktorů a determinantů a diagnostiky jejího obsahu a 

rozsahu. 

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

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

vyhodnocovat.  

1 Zaměření výzkumu 

Vlastní základní výzkum problematiky disparit byl rozdělen do čtyř obsahově relativně 

homogenních částí nahlíţejících na disparity z aspektů: 

 teorie a metodologie, 

 klasifikace, identifikace a dekompozice, 

 integrace indikátorů a moţností vytvoření modelových regionů, 

 měření a hodnocení regionálních disparit. 

V aplikační poloze pak byl výzkumu orientován na: 

 vyuţití informací o disparitách při tvorbě regionálních strategií a programů, 

 vývoj regionálních disparit v České republice po vzniku samostatného českého státu, 

 pojetí a vývoj regionálních disparit v Evropské Unii a v zemích V4 a v Rakousku. 

2 Výsledky výzkumu  

V průběhu čtyřletého výzkumu se řešitelskému týmu podařilo dosáhnout řady přínosných 

výsledků obohacujících nejen teorii a metodologii disparit, ale i regionální manaţerskou praxi.  

Lze je za jednotlivé problémové celky charakterizovat takto: 

Teorie a metodologie disparit 

Došlo k významnému prohloubení teorie a metodologie disparit a metodiky přístupu 

k disparitám, zejména: 

 zpřesněním definic disparit jako fenoménu, 

 rozlišením a definováním disparit jako pozitivních a negativních, 

 definováním čtyř úrovní uţivatelské hodnoty disparit, 

 rozlišením hmotných a nehmotných (mentálních) disparit. 

Klasifikace, identifikace a dekompozice regionálních disparit 

Regionální disparity jsou klasifikovány ze dvou souvisejících perspektiv: 

 vertikální perspektivy, vycházející z poznatku, ţe disparity se mění v souladu 

s geografickým měřítkem: kdyţ posuzujeme disparity v kontextu různých geograficky 

zaloţených rámců nebo různých územních měřítek, dostaneme velice rozdílný pohled 

na míru těchto disparit. Disparity mají tendenci se zvyšovat se sniţováním územního 

měřítka. 

 horizontální perspektivy, související s věcnou sférou jejich výskytu. Klasifikace 

v rámci horizontální perspektivy je provedena podle jednoho atributu, který je 
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základem všech klasifikací, jeţ lze nalézt v literatuře, a to je sféra výskytu regionální 

disparity (věcné hledisko). 

Jako základní atribut pro členění disparit podle sféry výskytu byly zvoleny sféry - sociální, 

ekonomická, územní. 

Sociální disparity se týkají obyvatelstva v širším kontextu kvality ţivota, ţivotní úrovně, 

sociální rovnosti a sociální patologie. Netýkají se lidského potenciálu jako ekonomické 

kategorie, který je zařazen mezi ekonomické disparity. 

Ekonomické disparity se týkají regionálního výstupu v širším kontextu výkonnosti 

ekonomiky, její struktury, rozvojového a lidského potenciálu. 

Územní disparity jsou spojeny s polohovými poměry v širším kontextu s geografickými, 

přírodními, dopravními a technickými podmínkami regionu. 

Na 2. úrovni klasifikace jsou pak regionální disparity členěny na: 

Sociální disparity 

 obyvatelstvo, do nějţ zahrnujeme jeho ţivotní úroveň (vč. vybavenosti 

domácností), úroveň vzdělávání, zdravotní stav, migraci a segregaci, 

 sociální vybavenost, kam patří zdravotnictví, školství, sociální sluţby, kultura a 

bydlení, 

 sociální patologie, do níţ zahrnujeme sociální exkluzi, kriminalitu (vč. bezpečnosti) 

a nehodovost. 

Ekonomické disparity 

 ekonomický potenciál zahrnující výkonnost ekonomiky, produktivitu a vnější 

vztahy, 

 ekonomická struktura, kam patří odvětvová struktura a struktura podle subjektů, 

 rozvojový potenciál, do nějţ zahrnujeme výzkum a vývoj, zahraniční kapitál a 

investice, 

 lidský potenciál, kam zařazujeme ekonomicky aktivní obyvatelstvo, zaměstnanost, 

nezaměstnanost a mobilitu. 

Územní disparity 

 fyzicko-geografický potenciál zahrnující nerostné bohatství, klima, strukturu a 

intenzitu osídlení, polohové poměry a lokalizaci regionu, 

 ţivotní a přírodní prostředí, kam patří ovzduší, odpady, voda, příroda a 

biodiverzita, lesy, krajina a půda, 

 dopravní infrastruktura, do níţ zařazujeme silniční, ţelezniční a leteckou 

infrastrukturu, vodní dopravu a dopravní obsluţnost, 

 technická infrastruktura, kam jsme zařadili zásobování vodou, kanalizaci a čištění 

odpadních vod, zásobování energiemi, informační a telekomunikační technologie a 

infrastrukturu cestovního ruchu. 

Na základě provedených analýz teoretických i praktických přístupů k identifikaci regionálních 

disparit byly tyto dekomponovány do čtyř rozlišovacích úrovní: sfér – problémových celků 

– deskriptorů – indikátorů. 
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Dekompozice indikátorů pro identifikaci, sledování a hodnocení regionálních disparit je 

provedena v této klasifikační posloupnosti: 

 rozlišovací úroveň - sféra disparit: 3 sféry, 

 rozlišovací úroveň - problémový celek: 13 celků, 

 rozlišovací úroveň – deskriptor: 46 deskriptorů, 

 rozlišovací úroveň – indikátor: 165 indikátorů. 

Dlouhodobý vývoji disparit mezi kraji České republiky 

Analýza dlouhodobého vývoje regionálních disparit v ČR po vzniku samostatného státu měla 

především ukázat, v čem jsou nejvýznamnější disparity mezi kraji České republiky a jak se 

vyvíjí. 

Jako odpověď na tuto otázku byla provedena analýza vývoje sedmnácti vybraných indikátorů 

za sociální, ekonomickou a územní sféru a zhodnoceny jejich úrovně a odlišnosti vývoje 

v krajích České republiky v rozmezí let 1995 aţ 2008. 

Vývoj disparit v sociální sféře je reprezentován těmito indikátory: 

 věkové sloţení obyvatelstva, 

 úroveň vysokoškolského vzdělání, 

 zaměstnanost v terciárním sektoru, 

 počet lékařů na 10 tisíc obyvatel, 

 počet míst v zařízeních sociální péče na 10 tisíc obyvatel, 

 podíl domácností s čistým měsíčním příjmem pod hranicí ţivotního minima. 

Pro postiţení dlouhodobého vývoje ekonomiky krajů ČR byly vybrány tyto indikátory: 

 čistý disponibilní důchod domácností na obyvatele, 

 hrubý domácí produkt kraje (HDP), 

 HDP kraje na obyvatele, 

 tvorba hrubého fixního kapitálu na obyvatele, 

 podíl exportu na HDP kraje, 

 výdaje na výzkum a vývoj na obyvatele, 

 hrubá přidaná hodnota na obyvatele, 

 míra registrované nezaměstnanosti. 

Analýza dlouhodobého vývoje územních disparit krajů je zaměřena na jevy mající dynamický 

charakter, klíčový význam pro rozvoj regionů a jsou ovlivnitelné lidskou činností. 

Vývoj územních disparit krajů ČR je reprezentován indikátory: 

 hustota dálnic na 100 km2, 

 podíl území s integrovanými dopravními systémy (IDS) na území kraje, 

 podíl obyvatel napojených na kanalizaci, 

 produkce emisí SO2/km2. 

Výsledky výzkumu zaměřené na indikátory pro hodnocení regionálních disparit, měření a 

hodnocení regionálních disparit a na regionální disparity v Evropské Unii a v zemích V4 a 

Rakousku jsou na této konferenci prezentovány jako samostatné příspěvky. 
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Jedním z podstatných výstupů řešení tohoto výzkumného úkolu je souhrnná prezentace 

výsledků řešení v monografii REGIONÁLNÍ DDIISSPPAARRIITTYY  --  PPoojjeettíí,,  tteeoorriiee,,  iiddeennttiiffiikkaaccee,,  

hhooddnnoocceenníí,,  kktteerráá  jjee  vv  ttiisskkuu  aa  vvyyjjddee  ddoo  kkoonnccee  rrookkuu  22001100..  

3 Indikátory disparit a jejich praktická vyuţitelnost 

Jedním z aspektů výzkumu vlivu disparit na regionální rozvoj země, bylo ověření moţného 

uţivatelského rozsahu vyuţitelnosti navrţené soustavy indikátorů pro identifikaci a hodnocení 

regionálních disparit v České republice.  

Navrţený základní soubor 165 indikátorů umoţňuje podrobné vyhodnocení sledovaných jevů 

a procesů, má však některá významná omezení.  

Dlouhodobá empirie ukazuje, ţe v základních indikátorech lze přehledně vyhodnotit 10 – 15 

indikátorů. Se stoupajícím počtem indikátorů pouţitých pro analýzu a hodnocení se ztrácí 

přehlednost, schopnost jejich vnímán v potřebných souvislostech a rychle se sniţuje 

vypovídací schopnost analýzy. Nastává potřeba nějaké „informační nadstavby―, tedy 

nějakého souhrnnějšího (integrovaného) pohledu na vyjádření analyzované problematiky, 

aniţ by se pro daný účel zkoumání nepřijatelně sníţila hodnota výsledné výpovědi. 

Ukazuje se, ţe jistá míra uţivatelské integrace indikátorů je potřebná, coţ je věčné téma 

odborných diskusí – do jaké míry je moţné indikátory integrovat, aniţ by se vytratila 

jejich fundamentální uţivatelská hodnota a jakými metodami se lze k výsledkům 

integrovaného vyjádření dopracovat. 

Proto i při hodnocení regionálních disparit v ČR dospíváme k potřebě vytvoření integrovaných 

indikátorů, které mají dostatečnou vypovídací schopnost pro meziregionální srovnávání, jsou 

výpočetně zvládnutelné a pro příjemce informací dostatečně srozumitelné. 

Úskalí integrace ad hoc (u které obvykle dochází k největším chybám) se lze vyhnout 

seskupením základních indikátorů do promyšlených seskupení (dílčích celků) věcně 

homogenních, systémově akceptovatelných a metodicky logických a srozumitelných. 

K takové integraci základních indikátorů byly v rámci probíhajícího výzkumu regionálních 

disparit zvoleny dvě cesty. Cesta zaloţená na věcném seskupování indikátorů a cesta 

zaloţená na uţivatelském seskupování indikátorů. 

První cesta je zaloţena na integraci indikátorů do pokud moţno obsahově homogenních celků 

– integrovaných indikátorů, jimiţ jsou např. ekonomický potenciál, ţivotní úroveň, sociální 

vybavenost či ţivotní prostředí v regionu. Takových integrovaných indikátorů je pro sledování 

a hodnocení disparit mezi regiony ČR navrţeno čtrnáct. 

Druhá cesta je zaloţena na seskupení indikátorů podle potenciálního způsobu uţití informací 

do modelových regionů, typologicky vycházejícího z identifikace hospodářského a sociálního 

potenciálu regionů.  

Integrované indikátory  

Integrované indikátory jsou indikátory sloţené z několika primárních či sekundárních 

indikátorů, vstupujících do nich se stanovenou vahou.  

Návrh systému sledování a hodnocení regionálních disparit v ČR členěný na sféru sociální, 

ekonomickou a územní obsahuje celkem 165 indikátorů. Na jejich bázi bylo vytvořeno 14 

integrovaných indikátorů, charakterizujících: sociální sféru - 5 integrovaných indikátorů, 
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ekonomickou sféru - 4 integrované indikátory, územní sféru - 4 integrované indikátory a 1 

integrovaný indikátor průřezový. 

Jejich stručné charakteristiky: 

1. Ţivotní úroveň 

Zahrnuje úroveň příjmů a majetku, kvantitu a kvalitu spotřeby, rozsah a uţití volného času a 

kvalitu prostředí.  

2. Zdravotní stav 

Zdravotní stav je posuzován z hledisek: lékařského, délky a kvality lidského ţivota a pracovní 

neschopnosti.  

3. Sociální vybavenost 

Největší preference zde má zdravotní a sociální péče, s ohledem na význam zdraví a potřebu 

zabezpečení sluţeb pro stárnoucí populaci.  

4. Bydlení  

Zde jsou seskupeny indikátory vypovídající zejména o „prostorové― kvalitě bydlení.  

5. Sociální patologie  

Sociální patologie vyjadřuje soubor jevů, které jsou ve společnosti neţádoucí; mohou vést k 

sociálnímu vyloučení nebo přímo ohroţují zdraví, ţivot či bezpečnost občanů.  

6. Ekonomický potenciál  

Integrovaný indikátor je konstruován ze tří indikátorů postihujících ekonomickou výkonnost 

regionu a výkonnost regionu ve vztahu k jiným regionům.  

7. Ekonomická struktura  

Indikátor je konstruován s cílem postihnout ekonomiku regionu z hlediska jeho předpokladů 

pro další rozvoj a podmínek podnikání v mezinárodním kontextu.  

8. Nezaměstnanost 

Integrovaný indikátor je konstruován k souhrnnému postiţení situace na trhu práce v regionu 

ze všech tří základních pohledů – míry nezaměstnanosti, dlouhodobé nezaměstnanosti a 

tlaku na pracovní místa.  

9. Rozvojový potenciál 

Integrovaný indikátor vychází z premisy, ţe budoucí podmínky pro rozvoj regionu jsou dány 

zejména rozvojem vědy a výzkumu, investic a tvorbou fixního kapitálu.  

10.  Osídlení  

Integrovaný indikátor je charakterizován čtyřmi indikátory vyjadřujícími strukturu osídlení a 

stupeň urbanizace.  
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11.  Ţivotní prostředí  

Integrovaný indikátor je sloţen z indikátorů znečištění ovzduší, nakládání s odpady a 

znečištění povrchových vod. 

12.  Dopravní infrastruktura  

Integrovaný indikátor je sloţen z poměrových indikátorů vybavení dopravními zařízeními 

ţelezniční, silniční a letecké dopravy a pouţívání veřejné dopravy.  

13.  Technická infrastruktura  

Zde jde o vyjádření základu pro ochranu povrchových a podzemních vod před znečištěním 

neţádoucími látkami.  

14.  Kvalita ţivota  

Tento průřezový integrovaný indikátor charakterizuje rozdíly v kvalitě ţivota v regionech.  

Modelové regiony 

Ve vymezení modelových regionů pro hodnocení disparit mezi regiony ČR je v rámci 

základních hledisek hospodářského a sociálního rozvoje regionu volena taková skladbu 

indikátorů, aby co nejlépe postihovala čtyři definované úrovně uţivatelské hodnoty informací 

o regionálních disparitách. 

Uţivatelskou hodnoty informací významných pro: 

1. zvyšování stavu poznání, 

2. strategické rozhodování, 

3. motivaci k nějaké konkrétní činnosti, 

4. operativní jednání. 

Pro tyto čtyři uţivatelské úrovně informací o regionálních disparitách je navrţeno sedm 

seskupení informací představující typové potenciálně vyuţitelné způsoby uţití, vytvářející 

relativně autonomní celky - modelové regiony. 

Jde o tyto typy modelových regionů: 

 ekonomicky zaostávající region, 

 region poznamenaný průmyslovým úpadkem či recesí, 

 venkovský region, 

 ekonomicky výkonný region, 

 region s všestrannými podmínkami pro ţivot, 

 region s vysoce rozvinutými sociálními sluţbami, 

 vysoce inovující region. 

Jednotlivé typy navrţených modelových regionů lze stručně charakterizovat takto: 

1.  Ekonomicky dlouhodobě zaostávající region 

Je charakterizován zejména dlouhodobě nízkou výkonností ekonomiky a její nepříznivou 

sektorovou strukturou. Dále nízkými důchody domácností a vysokou mírou nezaměstnanosti, 

zejména dlouhodobé.  
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2.  Region poznamenaný průmyslovým úpadkem či recesí 

Je charakterizován dramaticky se sniţující výkonností ekonomiky, výraznými změnami 

struktury ekonomiky i zaměstnanosti. V regionu dochází k úpadku významných firem, rovněţ 

nezaměstnanost je vysoká a vyuţitelnost pracovních sil je nepříznivá zejména jejich 

strukturou.  

3. Venkovský region 

Je charakterizován nízkou výkonností ekonomiky a její jednostrannou strukturou s orientací 

na primární sektor. Rovněţ struktura zaměstnanosti je nepříznivá a odráţí strukturu 

ekonomiky. Charakteristickým rysem regionu je nepřítomnost významných firem a nízká 

úroveň podnikatelských aktivit v odvětvích zaloţených na znalostech.  

Pozitivním rysem tohoto modelového regionu je relativně dobrá environmentální kvalita 

území. 

4. Ekonomicky výkonný region 

Je to region s  výkonnou ekonomikou, vysokou produktivitou práce a produkcí v odvětvích, 

která mají dobré postavení na domácím, resp. zahraničním trhu. Je charakterizován nízkou 

mírou nezaměstnanosti, kvalitou pracovních sil a vysokou mírou vzdělanosti.  

5. Region s všestrannými podmínkami pro ţivot 

Vyznačuje se vysokou úrovní důchodů domácností, vysokou úrovní vzdělanosti obyvatelstva 

a dostupností pracovních sil. V regionu je dostatečná nabídka kvalitních sociálních sluţeb a 

příleţitostí pro volnočasové aktivity. Úroveň kriminality je nízká a úroveň bydlení je vysoká.  

6. Region s vysoce rozvinutými sociálními sluţbami 

Základní charakteristikou regionu je vysoká úroveň sluţeb zajišťovaných zařízeními sociální 

infrastruktury. Vysoká úroveň sociálních sluţeb v regionu přispívá nejen ke zkvalitnění 

způsobu ţivota jeho obyvatel, ale i k vytváření podmínek pro rozvoj lidského potenciálu.  

7. Vysoce inovující region 

Základními charakteristikami tohoto regionu jsou vysoká přidaná hodnota v technologicky 

náročném průmyslu a sluţbách, vysoká úroveň zaměstnanosti ve vědě a zároveň vysoká 

úroveň vzdělanosti podpořená dobrou úrovní školství, zejména vysokého. 

* * * 

Atributy indikátorů, které jednotlivé typy modelových regionů charakterizují, je třeba 

povaţovat za mezní. V realitě nikdy nejsou hodnoty všech indikátorů zcela dobré nebo zcela 

špatné. Vţdy jde o různou intenzitu působení sledovaných jevů, resp. procesů a rozhodující 

je synergický efekt jejich působení. 

Předkládané vymezení sedmi typů modelových regionů je ze systémového a 

metodologického pohledu zdůvodnitelné. V současné praxi regionálního managementu 

v České republice však lze vystačit s menším počtem modelových regionů. Při hodnocení 
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vývoje disparit na úrovni krajů ČR se ukazuje nadbytečné zavedení modelu venkovského 

regionu a regionu poznamenaného průmyslovým úpadkem či recesí a vývoj disparit 

v ekonomické sféře lze spojit do jednoho modelu. Pak bychom podle účelu uţití informací o 

vývoji disparit mezi kraji ČR vystačili se čtyřmi či pěti modely hodnocení. 

Neplatí to však, pokud by předmětem analýzy byla území menší neţ kraj, např. okres nebo 

území správního obvodu obce s rozšířenou působností (ORP). Zde má model venkovského 

regionu, jakoţ i model regionu poznamenaného průmyslovým úpadkem či recesí své 

opodstatnění. 

4 Aplikovatelnost zkoumaných metod 

Integrace indikátorů, ať jiţ věcná, nebo pomocí modelových regionů není nejobtíţnějším 

úkolem řešení jak sledovat a hodnotit regionální disparity. Daleko obtíţnější je najít pro 

provedená seskupení indikátorů takové způsoby výpočtu a prezentace výsledků, aby byly 

uchopitelné regionálním managementem, zůstaly srozumitelné a věcně interpretovatelné. 

Z metod vyuţitelných pro analýzu, hodnocení a prezentaci vývoje disparit mezi regiony ČR 

cestou integrovaných indikátorů či modelových regionů se jako nejlépe vyuţitelné a dobře 

zvládnutelné regionálním managementem jeví tři metody. Škálovací metoda nazývaná 

„semafor―, metoda bodová a metoda normované proměnné. 

Metoda semaforu je vhodná pro analýzu a hodnocení dat uspořádaných do tabulek.  

Metoda bodová je vhodná pro grafickou prezentaci, kdyţ v hodnocení upřednostňujeme 

změny ve vývoji disparit v čase a je poţadována delší časová řada.  

Metoda normované proměnné je vhodnější, kdyţ upřednostňujeme relaci mezi regiony a 

přitom zpravidla jde o poznání aktuální situace, nebo vývoje v několika posledních letech. 

Uplatňování všech tří metod je uţivatelsky přívětivé, neboť potřebnými výpočetními funkcemi 

podmíněného formátování či výpočtu směrodatné odchylky jsou dnes jiţ vybaveny všechny 

profesionálně vyuţívané kancelářské balíky. 

5 Kvantitativní ověření vyuţitelnosti vybraných modelových regionů 

Z popsaných sedmi typů modelových regionů povaţujeme za uţivatelsky nejpřínosnější 

model ekonomické výkonnosti regionu a model regionu s všestrannými podmínkami pro 

ţivot. Proto jejich kvantitativnímu ověření na datech krajů ČR za léta 2001 aţ 2006, resp. 

2007, věnuji závěrečnou část mého příspěvku. 

Model ekonomické výkonnosti regionů  

Hodnocení ekonomicky výkonných nebo zaostávajících regionů je moţné provést na jednom 

modelu ekonomické potence regionu, protoţe oba typy jsou reprezentovány stejnými 

výchozími indikátory a jejich charakter je dán orientací disparity (pozitivní, negativní), kterou 

vykazují vůči průměru ČR. 

Kvantitativní ověření modelu ekonomické výkonnosti regionů je zaloţeno na osmi 

indikátorech. Výpočet hodnot tohoto modelu je proveden metodou normované proměnné, 

s expertně stanovenými vahami výchozích indikátorů, jimiţ jsou: 
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Určujícím aspektem stanovení vah pouţitých výchozích indikátorů byla míra jejich přímého 

vlivu na výkonnost modelového regionu a míra resp. těsnost jejich korelace na ostatní 

indikátory relevantní pro vyjádření jeho potence. 

Výsledek výpočtu agregovaného vyjádření modelu ekonomické výkonnosti regionu je 

zachycen v tabulce 1. Vzhledem k tomu, ţe z uţivatelského hlediska jsou významné 

především aktuální stav a prognóza vývoje, jsou pozice krajů v modelu uspořádány podle 

hodnot dosaţených v posledním roce analýzy a zvýrazněny pouţitím metody Semaforu. O 

budoucím vývoji pak lze usuzovat podle trajektorií vývoje patrných z grafu 1. 

Tabulka 1: Model ekonomické výkonnosti regionů (metoda normované proměnné) 

Zdroj: Kutscherauer a kol., 2010  

Indikátor Váha 

1 HDP na obyvatele 0,15 

2 Hrubá přidaná hodnota na zaměstnanou osobu 0,15 

3 Podíl zaměstnanosti v sekundární sféře 0,08 

4 Míra registrované nezaměstnanosti 0,15 

5 Ekonomické subjekty s 25 a více zaměstnanci na 1000 obyvatel 0,10 

6 Podíl domácností s čistými měsíčními příjmy pod hranicí ţivotního minima 0,10 

7 Podíl vysokoškolsky vzdělaných zaměstnaných obyvatel  0,12 

8 Čistý roční disponibilní důchod na obyvatele 0,15 
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Z tabulky 1 je zřejmé, ţe ekonomicky nejvýkonnějším modelovým regionem je Hlavní město 

Praha a ekonomicky nejvíce zaostávajícím regionem Ústecký kraj. Pozice ostatních krajů si 

vyţaduje obsáhlejší komentář. 

Záměrem modelu bylo agregovaně vyjádřit ekonomicky výkonné a zaostávající regiony. 

K tomu se nabízí vymezit v tabulce modelu (viz tabulku 2) tři pásma: ekonomicky výkonné 

(taţné) regiony – ekonomicky stabilizované regiony – ekonomicky zaostávající regiony. 

Zjištěná realita krajů ČR v letech 2001 – 2007 však pro následnou analýzu vypočítaných 

výsledků modelu si vyţaduje trochu podrobnější deskripci předmětné problematiky. 

Z výsledků modelu je zřejmé, ţe od roku 2001 po celých šest let byly ekonomicky 

nejvýkonnějšími regiony, vykazujícími největší disparitu vůči průměru ČR, Hlavní město Praha 

a kraje Jihomoravský a Středočeský, jejichţ pozitivní disparita se za toto období dále zvětšila. 

Ve středním pásmu, které v modelu reprezentují ekonomicky stabilizované regiony, jejichţ 

disparita se pohybuje kolem průměru ČR, se nachází kraje Plzeňský, Jihočeský a 

Královéhradecký, jejich parametry se však v posledních letech analýzy mírně zhoršovaly.  

Ve třetím pásmu se nachází osm regionů, které podle vypočítaných hodnot se jeví účelné 

rozdělit do dvou skupin.  

Jednu skupinu tvoří čtyři ekonomicky nejvíce zaostávajícími regiony, vykazující největší 

negativní disparitu vůči průměru ČR (s hodnotou indexu pod -0,3), kterými jsou kraje 

Olomoucký, Liberecký, Karlovarský a Ústecký. Ve všech těchto regionech se parametry jejich 

ekonomické potence v analyzovaném období dále zhoršovaly.  

Tabulka 2: Pásma prosperity a ekonomického zaostávání krajů ČR 

Zdroj: Kutscherauer a kol., 2010  
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Druhou skupiny tvoří regiony vykazující sice parametry zaostávání, ale s menší intenzitou neţ 

tomu je u čtyř výše uvedených krajů (hodnota indexu se u nich pohybuje mezi -0,2 aţ  

-0,3) a vývoj jejich parametrů byl specifický. Jsou jimi kraje Zlínský, Vysočina, 

Moravskoslezský a Pardubický. Dva kraje – Zlínský a Moravskoslezský - zlepšily své 

ekonomické parametry a jejich další vývoj směřuje do pásma ekonomicky stabilizovaných 

regionů, zbývající dva kraje – Vysočina a Pardubický naopak své ekonomické parametry 

zhoršily a jejich vývoj směřuje do pásma ekonomicky nejvíce zaostávajících regionů. 

Vývoj disparity ekonomické výkonnosti krajů ČR za analyzované období je patrný z grafů 1 a 

2. Dynamiku změn lze lépe vysledovat v grafu 2. V grafu 1 je odstup parametrů Prahy tak 

velký, ţe v něm jde jen velmi obtíţně sledovat relace mezi ostatními kraji. Proto v grafu 2 

byla vypuštěna datová čára Prahy, takţe rozestup datových čar ostatních krajů se zvětšil a je 

dobře vysledovatelný. 

Graf 1: Vývoj disparity v ekonomické výkonnosti krajů ČR  

Zdroj: Kutscherauer a kol., 2010  

Největší dynamiku změn v pozitivním směru (zlepšování parametrů) lze mimo Prahu 

vysledovat v Moravskoslezském kraji, v negativním směru (zhoršování parametrů) v krajích 

Libereckém a Karlovarském. 
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Graf 2: Vývoj parametrů ekonomické výkonnosti krajů ČR (bez hl. města Prahy) 

Zdroj: Kutscherauer a kol., 2010  

Jak jiţ bylo řečeno, model byl vypočítán metodou normované proměnné s vyuţitím expertně 

stanovených vah výchozích indikátorů. Nabízí se otázka, zda výsledek modelu by byl ještě 

stále akceptovatelný, pokud by nebyly podmínky pro stanovení vah, jinými slovy zda 

výsledky modelu vypočítané se stejnými vahami indikátorů by byly prakticky vyuţitelné. 

Výsledky výpočtů získané oběma variantami jsou srovnány v grafu 3. 

Jak hodnoty krajů v grafu 3 ukazují, model vypočítaný ve variantě 1 s reálně stanovenými 

vahami indikátorů, se při ověřování jevil zejména po kvantitativní stránce věrohodnější. 

Pokud jde o pozice krajů ekonomicky výkonných a ekonomicky nejvíce zaostávajících (první 

tři a poslední tři místa), tedy o to co uţivatele nejvíce zajímá, jsou výsledky obou variant 

téměř totoţné. K dílčím změnám pozic dochází převáţně ve středním pásmu modelu. 

Toto zjištění samozřejmě platí, pokud rozptyl vah není příliš velký. To však lze povaţovat za 

obvyklou situaci vzhledem k tomu, ţe model je zaloţený na indikátorech relevantních pro 

charakterizování jevů, resp. procesů, které synteticky vyjadřuje, a bylo by proto nelogické 

potlačit význam některého indikátoru extrémně nízkou vahou. Jednodušší by bylo takový 

indikátor do modelu vůbec nezařazovat. 
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Graf 3: Srovnání výsledků variant výpočtu modelu ekonomické výkonnosti 

regionů se stanovenými vahami a stejnými vahami indikátorů 

Zdroj: Kutscherauer a kol., 2010  

Model regionu s všestrannými podmínkami pro ţivot 

Tento model agregovaně zobrazuje region vytvářející svým obyvatelům dobré podmínky pro 

bydlení, práci i podnikání, s dostatečnou nabídkou pracovních míst, nízkou kriminalitou, 

kvalitní infrastrukturou a zdravým ţivotním prostředím.   

Kvantitativní ověření modelu regionu s všestrannými podmínkami pro ţivot je zaloţeno na 

dvanácti indikátorech zahrnujících sociální, ekonomickou a územní sféru. Výpočet hodnot 

tohoto modelu je proveden metodou normované proměnné, s expertně stanovenými vahami 

výchozích indikátorů. Analyzováno je období let 2001 – 2006. 
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Model je reprezentován těmito indikátory: 

Indikátor Váhy 

1 Míra dlouhodobé nezaměstnanosti 0,11 

2 Čistý disponibilní důchod domácností na jednoho obyvatele 0,11 

3 Podíl vysokoškolsky vzdělaných zaměstnaných obyvatel 0,11 

4 Počet míst v zařízeních sociální péče na 10 tis. obyvatel 0,08 

5 Počet veřejných knihoven s pobočkami na 10 tis. obyvatel 0,06 

6 Počet středisek pro volný čas dětí a mládeţe na 10 tis. obyvatel 0,07 

7 Počet sportovních zařízení na 10 tis. obyvatel 0,07 

8 Počet zjištěných trestných činů na 1000 obyvatel 0,10 

9 Emise oxidu siřičitého na km2 0,11 

10 Podíl zalesněné plochy z území kraje 0,06 

11 Celková délka silnic a dálnic na 100 km2 0,08 

12 Hustota ţelezničních tratí v km na 100 km2 0,04 

Výsledek výpočtů na modelu regionu s všestrannými podmínkami pro ţivot je zachycen 

v tabulce 3. Pozice krajů v modelu jsou uspořádány podle hodnot dosaţených v posledním 

roce analýzy (rok 2006) a zvýrazněny pouţitím metody Semaforu. Změny, ke kterým 

docházelo v průběhu jednotlivých let analyzovaného období, jsou patrné z grafu 4. 

Tabulka 3: Model regionu s všestrannými podmínkami pro ţivot (metoda 

normované proměnné) 

Zdroj: Kutscherauer a kol., 2010 

Z tabulky 3 je zřejmé, ţe regionem vytvářejícím obyvatelstvu všestranné podmínky pro ţivot 

na nejvyšší úrovni po téměř celé analyzované období (mimo roku 2005) byl Královéhradecký 

kraj. Naopak krajem, který po celé toto období vytvářel obyvatelstvu nejméně příznivé 

podmínky, byl Ústecký kraj. 
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Rozptyl disparity hodnot tohoto modelu mezi kraji ČR je velký (viz graf 4) a pro vyváţený 

regionální rozvoj ČR je nezbytné, aby byl zmenšován. 

Graf 4: Vývoj všestranných podmínek pro ţivot v krajích ČR  

Zdroj: Kutscherauer a kol., 2010 

Podrobnější analýza výsledků tohoto modelu ukazuje, ţe kraje ČR v něm lze rozdělit do tří, 

dosahovanými hodnotami velmi zřetelných, kvalitativních pásem (viz tabulku 4).  

První pásmo regionů vytvářejících obyvatelům všestranné podmínky pro ţivot na velmi dobré 

úrovni tvoří kraje Královéhradecký, Zlínský, Olomoucký a Vysočina. Druhé pásmo regionů 

vytvářejících průměrné podmínky tvoří kraje Středočeský, Jihočeský, Plzeňský, Jihomoravský 

a Liberecký. Třetí pásmo regionů vytvářejících obyvatelům podmínky pro ţivot se zřetelně 

podprůměrnými hodnotami (ve vztahu k průměru ČR) tvoří kraje Karlovarský, 

Moravskoslezský, Hlavní město Praha a Ústecký. 
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Tabulka 4:  Kvalitativní pásma vytvářených podmínek pro ţivot v krajích ČR 

Zdroj: Kutscherauer a kol., 2010 

Stejně jako u předchozího modelu ekonomické potence regionu i u modelu regionu 

s všestrannými podmínkami pro ţivot srovnání variant hodnocení regionu se stanovenými 

vahami a se stejnými vahami indikátorů ukázalo, ţe model je poměrně necitlivý ke změně 

vah (pokud nejsou příliš velké) a pro základní orientaci uţivatele je dostatečně vypovídající i 

při stejných vahách indikátorů. 

Závěr  

Prezentované výsledky výzkumu ukazují, ţe základní výzkum problematiky disparit v rámci 

úkolu WD-55-07-1 Regionální disparity v územním rozvoji České republiky přispěl k 

prohloubení dosavadních poznatků o této problematice ve všech jejích relevantních sférách – 

v teorii, metodologii, klasifikaci, systémové dekompozici i praktické uplatnitelnosti.  

Jedním z aplikovaných přístupů byla různorodost a komplexnost pohledu na regionální 

disparity. Byl opuštěn jednostranný a tradičně uplatňovaný pohled na regionální disparity 

jako na negativní jev, kdy jde o zjišťování, v čem jednotlivé subjekty zaostávají. Je 

navrhováno, aby kromě tohoto pohledu byly disparity vnímány rovněţ jako pozitivní jev, tedy 

zkoumání rozdílnosti subjektů, vedoucí také k poznání jejich jedinečnosti, resp. unikátnosti 

v pozitivním slova smyslu.  

Novost zkoumání regionálních disparit byla uplatněna také u volby přístupu k identifikaci a 

hodnocení disparit. Šlo o to, zjistit, do jaké míry přinášejí informace o zjištěných disparitách 

uţivateli informací nové poznání a v jakém smyslu můţe být toto poznání vyuţito. Je 

rozlišována informační hodnota disparit jako poznávací, rozhodovací, motivační a operační.  

Navrţená soustava 46 deskriptorů a 165 indikátorů představuje rozsáhlou mnoţinu informací, 

umoţňující podrobné pohledy na regionální disparity. Na úrovni jednotlivých indikátorů jde o 
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velmi detailní pohledy umoţňující řešení konkrétních autonomních dílčích problémů, avšak 

jejich vyuţití pro rozhodování, je obvykle pro jejich mnoţství a příliš detailní pohled obtíţné.  

Pro rozhodování, zejména strategické, je obvykle potřebný syntetičtější pohled, který ukazuje 

problematiku existence a vývoje disparit v regionech v různém stupni integrace a ve 

vzájemných souvislostech. Proto je potřebná jistá míra uţivatelské integrace indikátorů, coţ 

vedlo k vypracování návrhu integrovaných indikátorů a modelových regionů pro sledování a 

hodnocení regionálních disparit. Identifikováno je čtrnáct integrovaných indikátorů a sedm 

typů modelových regionů. 

Jak jiţ bylo řečeno výše, jsou na této konferenci výsledky zkoumání přístupů a vývoje disparit 

v EU a v zemích V4 předmětem samostatného příspěvku. Šlo však v rámci úkolu o integrální 

součást výzkumných prací a proto povaţuji za potřebné uvést alespoň několik souhrnných 

závěrů této části výzkumu. 

Regionální politika zemí EU a politika soudrţnosti EU představují komplex politik, jejichţ cílem 

je přispívat k vyváţenému rozvoji regionů v zemích EU. Současná regionální politika není jiţ 

orientována pouze na řešení regionálních disparit, ale akcentuje podporu rozvoje v širším 

kontextu jako podporu růstu, zaměstnanosti, výkonnosti a konkurenceschopnosti regionů, 

které mají přispívat ke konkurenceschopnosti národních ekonomik a Evropské unie jako 

celku. 

Přestoţe při hodnocení politiky soudrţnosti na úrovni EU lze vysledovat tendenci ke 

konvergenci mezi zeměmi, na regionální úrovni toto není jiţ tak jednoznačné. Ve vyspělých 

zemích jako je Rakousko k výraznému nárůstu regionálních disparit nedochází, přesto země 

má své disparitní problémy. Ve všech analyzovaných nových státech EU12 se v posledním 

období projevil zřetelný nárůst disparit zejména mezi hlavními městy, resp. regiony hlavních 

měst a zbývajícím územím, k dalšímu prohlubování disparit dochází také na niţších 

regionálních úrovních a uvnitř těchto úrovní. 

Souhrnně lze konstatovat, ţe období po vstupu do EU aţ do vypuknutí světové finanční krize, 

tedy období 2004 – 2008, přineslo státům V4 významný hospodářský růst, sníţení 

nezaměstnanosti a zvýšení zaměstnanosti. Tyto příznivé podmínky však nebyly dostatečně 

vyuţity ke stabilizaci veřejných financí, ani k větší orientaci na podporu výzkumu a inovací.  

Analýza prokázala, ţe strukturální pomoc má příznivý dopad na růst v zaostávajících 

regionech, avšak ke zmírňování disparit mezi vedoucím regionem ve státě s hlavním městem 

a ostatními regiony nedochází.  

Orientace na konkurenceschopnost a vyuţívání růstových faktorů na regionální úrovni přináší 

zvyšování disparit i mezi regiony ve skupině dohánějících regionů v rámci jednotlivých států 

středoevropského prostoru. 
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