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Abstrakt  

Příspěvek se zabývá metodicko-teoretickými otázkami regionálních disparit. Analyzuje 

problematiku informační hodnoty regionálních disparit. Prezentuje základní pohled na 

regionální disparity, a to zkoumání rozdílnosti subjektů z hlediska jejich zaostávání (negativní 

disparity) a z hlediska jejich jedinečnosti (pozitivní disparity). Podrobně se zabývá dvěma 

skupinami atributů regionálních disparit, a to atributy polaritního charakteru a atributy 

charakteru výčtu moţností, a zdůrazňuje jejich metodologickou povahu. Klíčovým 

problémem, který je v příspěvku prezentován, je systémová dekompozice a klasifikace 

regionálních disparit ve dvou skupinách (hmotné disparity a nehmotné disparity) a ve dvou 

pohledech (vertikální perspektiva a horizontální perspektiva).  

Klíčová slova  

Regionální disparity, teorie, metodologie, klasifikace, informační hodnota, atribut, 

dekompozice 

Summary 

The article deals with methodical-theoretical issues of regional disparities. It analyses the 

problem of information value of regional disparities. It presents the basic look on regional 

disparities, e.g. study of difference of subjects from the point of view their retardation 

(negative disparities) and their uniqueness (positive disparities). It deals in detail with two 

groups of attributes of regional disparities, namely attributes with polarity character and 

attributes as list of possibilities, and emphasizes their methodological nature. The key 

problem presented in the article is the systemic decomposition and classification of regional 

disparities in two groups (material and intangible disparities) and in two perspectives 

(vertical and horizontal perspective).  

Key words 

Regional disparities, theory, methodology, classification, information value, attribute, 

decomposition 

Úvod  

Tento příspěvek je jedním z výsledků řešení výzkumného projektu WD-55-07-1 s názvem 

„Regionální disparity v územním rozvoji ČR―, který je řešen na VŠB-TU Ostrava v letech 

2007-2010. 

Cílem příspěvku je vyuţít analytické poznatky z předchozích etap řešení k prohloubení 

poznatkové metodicko-teoretické základny a prezentovat některé další pohledy na regionální 

disparity.  

Struktura příspěvku je následující. Začíná dvěma pohledy na regionální disparity a zavádí tzv. 

negativní a pozitivní disparity. Poté rozebírá problematiku informační hodnoty disparit. V další 

části analyzuje různá hlediska zkoumání regionálních disparit, jejichţ projevem je celá řada 

atributů regionálních disparit.  
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Na základě analýzy moţných atributů regionálních disparit byly zvoleny dva atributy pro 

klasifikaci regionálních disparit, a to sféra výskytu regionálních disparit a teritorialita 

(geografická úroveň) regionálních disparit. To posléze vedlo k dvěma souvisejícím 

perspektivám klasifikace, a to k horizontální perspektivě, související s věcnou sférou jejich 

výskytu, a k vertikální perspektivě, umoţňující posuzovat disparity v kontextu různých 

územních měřítek. Závěry shrnují prezentovanou problematiku.  

1 Negativní a pozitivní disparity 

Základní úvahy 

Jsou dva základní důvody, proč chceme identifikovat relevantní znaky subjektů, jako nositelů 

jistých vlastností, vzájemně je srovnávat a podrobit zkoumání, jako předmětu našeho 

poznání, naší činnosti či našeho zájmu. 

Prvním důvodem je potřeba identifikace a zkoumání rozdílností relevantních znaků subjektů, 

kde jde zpravidla o zjišťování, v čem jednotlivé subjekty, v rámci vymezené (stanovené) 

mnoţiny – států, zemí, regionů, obcí, podniků apod., zaostávají, a jaký to má vliv na jejich 

změny, zejména systémové, na změny struktury a chování. Jde dosud o natolik dominantní 

přístup, ţe se často zjišťování těchto „negativních― znaků označuje jako „disparitní přístup―. 

Druhým, dosud daleko méně častým důvodem je zkoumání rozdílnosti subjektů (jejich 

relevantních znaků), vedoucí k poznání jejich jedinečnosti, schopnosti účelně a efektivně se 

odlišit od ostatních zkoumaných subjektů a také např. k účinnému vyuţití jejich 

komparativních výhod. Tedy schopnosti plnit jistou „pozitivní― roli (obecně ve vymezené 

mnoţině subjektů, specificky pak ve společenství zemí, regionů, obcí apod.). 

Tyto dva odlišné pohledy vedou k označení disparit jako negativní a pozitivní disparity. 

Současně je moţno přijmout analogii s dvěma stránkami, obvykle pouţívanými v regionálních 

analýzách, a to jsou slabé stránky a silné stránky nějakého zkoumaného objektu. Negativní 

regionální disparity je potom moţno chápat jako slabé stránky a pozitivní regionální disparity 

jako silné stránky. 

Slabé stránky obvykle mohou vyústit aţ do klíčových zranitelností zkoumaného objektu, 

které zpravidla spočívají v chybějících zdrojích a chybějících schopnostech (způsobilostech) 

vyuţívat zdroje. 

Silné stránky obvykle vyústí do komparativní, resp. konkurenční výhody zkoumaného 

objektu, které zpravidla spočívají v unikátních a hodnotných zdrojích
1)

 a unikátních 

schopnostech (způsobilostech) tyto zdroje vyuţívat. 

Schematicky jsou výše provedené úvahy znázorněny na obr. 1. 

  

                                           
1) Zdroje obvykle členíme na přírodní, lidské, kapitálové, fyzickou infrastrukturu, administrativní 
infrastrukturu, informační infrastrukturu, vědecko-výzkumnou infrastrukturu apod. 
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Obrázek 1: Negativní a pozitivní regionální disparity 
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Zdroj: vlastní tvorba 

2 Informační hodnota regionálních disparit  

Jakou informační hodnotu mohou mít pro uţivatele informace o rozdílech (disparitách) mezi 

regiony ČR? Uţitek z přijatých informací o regionálních disparitách můţe pro uţivatele 

spočívat v následujících čtyřech hodnotách. 

Poznávací hodnota regionálních disparit 

Informace o regionálních disparitách zvýší stav poznání o regionech ČR a jejich pozici vůči 

jiným regionům (v ČR nebo v zahraničí), o rozdílnostech mezi subjekty regionu (podnikateli, 

domácnostmi), jejich výkonnosti, struktuře, aktivitách.  

Jistě půjde především o to, jaká je celková úroveň regionu a jaké nabízí podmínky pro ţivot 

lidí ze sociálního, ekonomického i ekologického pohledu, co lze očekávat, ţe jim nabídne v 

budoucnosti a jaká je jeho pozice v takto definovaných parametrech ve srovnání s jinými 

regiony ČR a stále častěji i s regiony zemí EU. 

To je převaţující způsob vyuţívání informací o regionálních disparitách. 

Rozhodovací hodnota regionálních disparit 

Informace o regionálních disparitách jsou východiskem (podnětem) pro jeho cílevědomé 

rozhodování, zpravidla dlouhodobá strategická rozhodnutí uţivatele. 

Z hlediska způsobu uţití jde zřejmě o nejdůleţitější aspekt poznání disparit mezi regiony.  

Zde je třeba postihnout relevantní disparity, které mají klíčový význam pro strategické 

rozhodování. Rozhodování centra vůči regionům (krajům, případně regionům soudrţnosti), 

rozhodování krajů vůči územním celkům uvnitř kraje (územím ORP, okresům). 
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Uţivatelská „poloha― je zde dvojí. První je neformalizovaná, v ní jde o informace ad hoc 

potřebné pro rozhodování - vlády, ministerstev, zastupitelstev krajů apod. Zde nalezení 

podoby dostatečně vypovídajících a adaptabilních informací (dostatečně reflektujících 

konkrétní situaci či potřebu) bude obtíţné. Základní mnoţinu sledovaných a 

vyhodnocovaných informací bude zřejmě potřebné odvodit od navozených pravděpodobných 

modelových situací.  

Trochu méně obtíţnou situaci je moţné očekávat ve druhé, formalizované poloze, kde jde o 

vyjádření disparit, jejichţ poznání je potřebné jako východisek pro orientaci strategických a 

programových dokumentů, zejména pro analýzy.  

Velkou pomocí zde mohou být existující metodiky pro zpracování těchto dokumentů, které do 

značné míry předurčují charakter a rozsah potřebných analytických informací i informací pro 

jejich celkovou orientaci a stanovování resp. komparaci konzistentních cílů regionálního 

rozvoje na celostátní úrovni i na úrovni regionů. 

Motivační hodnota regionálních disparit  

Informace o regionálních disparitách motivují uţivatele k jednání, které pro něj, nebo 

jeho aktivity bude zpravidla mít dlouhodobé účinky (dopady).  

Zde jde o nalezení informací motivujících příjemce informací k určitým postojům, aktivitám, 

chování. 

Nejčastěji asi půjde o orientaci jeho dlouhodobých aktivit ve spojení s regionem. Pro 

příjemce informací uvnitř regionu můţe jít o to, zda v regionu se svojí rodinou zůstat, či se z 

něj vystěhovat, zda v něm udrţovat své ekonomické aktivity, případně je dále rozvíjet. Pro 

příjemce informací vně regionu můţe jít o to, zda se do něj přistěhovat, zda v něm setrvat se 

svým podnikáním, začít podnikat, či alespoň umístit své investice (nabízí-li mu významné 

komparativní výhody proti jiným regionům).  

Operační hodnota regionálních disparit 

Informace o regionálních disparitách přimějí uţivatele k nějakému operativnímu 

(bezprostřednímu) jednání zpravidla s cílem dosáhnout nějakých bezprostředních efektů 

(účinků) v krátkém časovém horizontu; za jistých okolností však tento efekt můţe být i 

střednědobý, někdy i dlouhodobý. 

Zde půjde zpravidla o reakci na okamţitý vývoj některých jevů či procesů probíhajících 

v regionu odlišně od jiných regionů či od norem apod. 

Mohou to být takové jevy či procesy, u nichţ můţe hrát významnou roli odlišnost vývoje v 

jednotlivých regionech: regionální nerovnost imigrace, skokový nárůst regionální 

nezaměstnanosti (např. výpadkem dominantních výrobců v souvislosti s hospodářskou krizí), 

aktuální výbušné problémy řešení situace nepřizpůsobivých skupin obyvatelstva apod. 

Tento způsob uţití informací je pravděpodobný a do struktury uţití informací o disparitách 

jistě patří. Má však značná úskalí.  Vzhledem k tomu, ţe jde o situace vznikající v reálném 

čase a je na ně třeba reagovat bezprostředně, zůstává zde řada otazníků. Je moţné dopředu 

vymezit indikátory mající charakter disparit, které by zachytily většinu situací, které v ţivotě 

kraje či města mohou nastat? Jakou formou tyto informace poskytovat? Jak vyhledávat jejich 

uţivatele? Nebo to bude záleţet na uţivatelích, jestli si takové informace vyţádají (pokud o 

nich budou vědět)? 
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3 Hlediska zkoumání a atributy regionálních disparit 

Charakteristika, vývoj a podoby regionálních disparit jsou úzce spjaty s hlediskem zkoumání. 

Hledisek zkoumání regionálních disparit existuje celá řada a to nás opravňuje disparity 

chápat jako multidimenzionální problém. Hlediska zkoumání nejsou v literatuře systematicky 

a komplexně prezentována. Jsou roztříštěna u jednotlivých autorů a spíše naznačena jen 

symbolicky. Přístupy jednotlivých autorů jsou orientovány účelově tak, aby vedly přímo 

k výběru indikátorů, pomocí kterých budou regionální disparity měřeny. Je silně potlačeno 

měření disparit pomocí dílčích indikátorů a přístupy jsou zpravidla zaměřeny na vybrané 

indikátory agregovaného charakteru. Málo je zdůrazňována poznávací stránka regionálních 

disparit a silně je vyzdvihován přístup, kdy identifikované regionální disparity jsou základem 

pro přijetí politiky. 

Jediným hlediskem, které je při zkoumání pouţito většinou autorů, je hledisko věcné, podle 

kterého se většina autorů kloní k rozdělení disparit na disparity ekonomické, sociální a 

územní (někdy téţ fyzické). Toto hledisko bude podrobněji pojednáno u klasifikace 

regionálních disparit v následující kapitole.  

Různá hlediska zkoumání mají velký význam pro identifikaci a hodnocení regionálních 

disparit. Proto řešitelé analyzovali několik hledisek, podle nichţ je moţné a účelné regionální 

disparity zkoumat, příp. klasifikovat (viz Hučka, Kutscherauer, Tománek 2008). 

Analyzovaná hlediska zkoumání jsme rozdělili do dvou skupin: 

 hlediska, jejichţ projevem jsou atributy polaritního charakteru, tedy takové 

atributy, které mají pouze dvě diametrálně odlišné dimenze; 

 hlediska, jejichţ projevem jsou atributy s charakterem výčtu moţností, tedy 

takové atributy, které mají více úrovní dimenze. 

Atributy regionálních disparit polaritního charakteru 

Mezi atributy polaritního charakteru patří (viz tab. 1): 

 podstata regionálních disparit 

 míra konkrétnosti regionálních disparit 

 míra komplexnosti regionálních disparit 

 tendence změny regionálních disparit 

 ovlivnitelnost regionálních disparit 

 způsob vzniku regionálních disparit. 
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Tabulka 1: Atributy regionálních disparit polaritního charakteru 

Atribut  Polarity  

Podstata RD hmotná nehmotná (mentální) 

Míra konkrétnosti RD specifičnost obecnost 

Míra komplexnosti RD parciálnost integrálnost 

Tendence změny RD divergence konvergence 

Ovlivnitelnost RD neovlivnitelné ovlivnitelné 

Způsob vzniku RD spontánní činností člověka  

Zdroj: vlastní tvorba 

Atributy regionálních disparit charakteru výčtu moţností 

Jde o atributy, které mají více úrovní dimenze. Mezi tyto atributy jsme zařadili (viz tab. 2): 

 sféra výskytu regionálních disparit 

 teritorialita (geografická úroveň) regionálních disparit 

 měřitelnost regionálních disparit 

 časová dimenze regionálních disparit. 

Tabulka 2: Atributy regionálních disparit charakteru výčtu moţností 

Atribut Výčet moţností  

Sféra výskytu RD sociální, ekonomická, územní 

Teritorialita (geografická úroveň) RD EU, ČR, kraj, ORP, obec 

Měřitelnost indikátor RD primární, sekundární  

metoda měření RD absolutní hodnota, relativní hodnota, 
srovnávací hodnota, vyuţití standardů 

objektivnost měření RD objektivní (kvantitativní), subjektivní 
(kvalitativní), výběrové měření 

Čas časový horizont RD krátkodobý, střednědobý, dlouhodobý 

časová dynamika RD okamţitý stav, změny v čase 

Zdroj: vlastní tvorba 

Výběr atributů pro systémovou dekompozici a klasifikaci regionálních disparit 

Prezentovaná hlediska zkoumání regionálních disparit představují nesmírnou šíři pohledů na 

regionální disparity a dokreslují filozofické a systémové východisko pojímat regionální 

disparity jako multidimenzionální problém (Hučka, Kutscherauer, Tománek 2008). Pro další 

analýzy, ale zejména pro účely případného ovlivňování regionálních disparit nástroji 

regionální politiky je zapotřebí tyto různorodé pohledy na regionální disparity převést do 

„uchopitelné― podoby. Je především nutno v této souvislosti stanovit, zdali budou některá 

hlediska pouţita pro klasifikaci regionálních disparit a která, anebo budou tato hlediska 

povaţována za atributy identifikovaných regionálních disparit. 
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4 Klasifikace regionálních disparit  

Regionální disparity budeme klasifikovat ze dvou souvisejících perspektiv: 

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

s geografickým měřítkem: kdyţ posuzujeme disparity v kontextu různých 

geograficky zaloţených rámců (svět, Evropa, národ) anebo různých územních 

měřítek (země, region nebo obec), dostaneme velice rozdílný pohled na míru 

těchto disparit. Disparity mají tendenci se zvyšovat se sniţováním územního 

měřítka. 

 horizontální perspektiva, související s věcnou sférou jejich výskytu. 

Horizontální perspektiva zahrnuje jak hmotné, tak i nehmotné disparity. 

Členění horizontální perspektivy můţe být shodné pro hmotné i nehmotné 

disparity. Klasifikace v rámci horizontální perspektivy bude provedena podle 

jediného atributu, který je základem všech klasifikací, jeţ lze nalézt 

v literatuře, a to je sféra výskytu regionální disparity (věcné hledisko). 

Základní členění vertikální perspektivy 

Vertikální perspektiva, představující geografické měřítko, je v širším kontextu 

specifikována takto (Regional Disparities and Cohesion 2007): 

 disparity na evropské úrovni 

 disparity na národní úrovni 

 disparity na místní úrovni. 

Řešitelé v rámci pojetí úkolu se nezabývají disparitami na evropské úrovni, nýbrţ zahrnují do 

zkoumání disparit jako nejvyšší úroveň Českou republiku. Z toho vyplývají tyto úrovně 

vertikální perspektivy: 

 Česká republika a disparity mezi jejími kraji 

 kraje a disparity mezi jejími obcemi s rozšířenou působností (příp. obcemi)  

 obce s rozšířenou působností a disparity mezi jejími obcemi. 

Základní členění horizontální perspektivy na 1. úrovni klasifikace  

Jako základní atributy pro členění horizontální perspektivy byly zvoleny: 

 podstata disparity: materiální a nemateriální 

 sféra výskytu disparity: sociální, ekonomická, územní. 

Schematicky znázorňuje toto členění následující obrázek. 
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Obrázek 2: Horizontální perspektiva na 1. úrovni klasifikace 

 
Zdroj: vlastní tvorba 

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

sociální nerovnosti a sociální patologie. Netýkají se však lidského potenciálu jako ekonomické 

kategorie, který zařazujeme 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. 

Základní členění horizontální perspektivy disparit na 2. úrovni klasifikace 

Při konstrukci tohoto členění bylo postupováno podle zásady nevelkého počtu podtříd, jejich 

logického uspořádání a dodrţení homogenní úrovně podrobnosti provedené dekompozice. 

Základní členění na 2. úrovni klasifikace je uvedeno na tab. 3.  

Tabulka 3: Základní členění na 2. úrovni klasifikace  

1. ÚROVEŇ KLASIFIKACE – 

SFÉRA VÝSKYTU 

 2. ÚROVEŇ KLASIFIKACE  

 SOCIÁLNÍ  Obyvatelstvo  

 Sociální vybavenost 

 Sociální patologie  

 EKONOMICKÁ  Ekonomický potenciál 

 Ekonomická struktura 

 Rozvojový potenciál 

 Lidský potenciál  

 ÚZEMNÍ  Fyzicko-geografický potenciál 

 Ţivotní a přírodní prostředí 

 Dopravní infrastruktura 

 Technická infrastruktura  

Zdroj: vlastní tvorba  

HORIZONTÁLNÍ 
PERSPEKTIVA 

REGIONÁLNÍCH 
DISPARIT

 

NEMATERIÁLNÍ 
(MENTÁLNÍ) 
DISPARITY

 

MATERIÁLNÍ 
DISPARITY

 

EKONOMICKÉ

 

ÚZEMNÍ

 

SOCIÁLNÍ

 

EKONOMICKÉ

 

ÚZEMNÍ

 

SOCIÁLNÍ
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Sociální disparity (1. úroveň klasifikace) se podle tohoto návrhu na 2. úrovni člení na: 

 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 (1. úroveň klasifikace) se na 2. úrovni člení takto: 

 výkonnost ekonomiky zahrnující její výkon, 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 (1. úroveň klasifikace) se na 2. úrovni člení na: 

 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. 

Systémovou dekompozici na 3. a 4. úrovni klasifikace, představující návrh problémových 

celků a návrh soustavy deskriptorů a indikátorů v tomto příspěvku nerozebíráme.  

Charakteristika a základní členění nemateriálních disparit  

Nemateriální, tedy nehmotné či mentální disparity představují takovou skupinu disparit, která 

existuje v myslích obyvatelstva. Narozdíl od prostorových disparit s hmotnou podstatou 

nemohou být nehmotné disparity příliš často spojovány s měřitelnými ukazateli. Zatímco 

hmotné disparity se zpravidla vyznačují kardinalistickým charakterem a tedy přímou 

měřitelností, pro nehmotné disparity jsou příznačné spíše atributy ordinalistické. Z tohoto 

důvodu je také podvázána moţnost exaktního měření nemateriálních disparit, avšak nijak tím 

není omezena schopnost jednotlivých subjektů sestavit si ţebříček prostorových preferencí 

odvozený právě od disparit nemateriálního charakteru. 

Nehmotné disparity odráţejí skutečnost, ţe se ve sféře regionálního rozvoje stále intenzivněji 

hovoří o zvyšujícím se významu tzv. měkkých lokalizačních faktorů. Zatímco tradiční tvrdé 

lokalizační faktory dominovaly lokalizačním a regionálně‐rozvojovým analýzám po mnoho 

dekád, měkkým faktorům byla věnována – pokud vůbec – pouze okrajová pozornost. Od 70. 

let 20. století však začíná docházet k výrazným změnám, které mnozí autoři označují jako 

přechod od fordistického paradigmatu k postfordistickému (viz např. Harvey, 1989 nebo 
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Lubbers, 1998). A právě tato transformace hospodářsko‐společenského vývojového 

paradigmatu zapříčinila také nárůst významu měkkých faktorů lokalizace a regionálního 

rozvoje. 

Mezi měkké lokalizační faktory se řadí například kvalita ţivotního prostředí, sociální kvalita 

obyvatelstva, ale velmi často také image území, tedy pověst, která daný region předchází. Ve 

stále komplikovanější realitě, pro kterou je charakteristické narůstající mnoţství sociálních, 

ekonomických a jiných prvků a zejména interakcí, se rostoucí oblibě těší marketingové 

přístupy, které se kromě jiného snaţí ovlivňovat image území a pouţívají nástroje, pomocí 

kterých je moţno dosáhnout ţádoucích výsledků co nejdříve, pokud moţno „ještě dnes― (viz 

např. Malinovský, Kutscherauer, Sucháček, 2003). Také reference sdělovacích prostředků o 

jednotlivých územích ovlivňují čtenáře či posluchače krátkodobě, coţ je v souladu se 

současnou akcentací krátkodobých, „ad hoc― řešení. Teprve časté opakování určitých témat 

můţe ovlivňovat dlouhodobější sklony, postoje či chování populace (viz např. Sucháček, 

2004a). 

Právě význam delších časových úseků a také dlouhodobého myšlení (které je chápáno jako 

nepříliš flexibilní) bývá dnes často opomíjen. Přitom nejsou dlouhodobé změny myšlení, 

hodnot, postojů či chování z hlediska regionálního rozvoje méně důleţité, neţ ty krátkodobé. 

Škola společně se sdělovacími prostředky a výchovou v rodině představuje hlavní zdroj 

hodnotových systémů, postojů či způsobů chování, zkrátka neformálních institucí. Je jistě 

oprávněné zdůrazňovat význam učebnic a věcné náplně výuky na základních a středních 

školách při formování základních představ o různých územích (zemích, regionech, městech 

atd.) ve hlavách školáků. Tyto ve školních lavicích získané a naučené neformální instituce 

provázejí později jednotlivé osoby prakticky po celý ţivot a pouze výjimečně dochází k jejich 

proměně (Goodey, 1973). Lze tedy konstatovat, ţe vedle sdělovacích prostředků formují 

image regionu významným způsobem také školní učebnice. 

Image regionu se projevuje směrem navenek, ale také vnitřně. Směrem navenek pověst 

regionu spoludeterminuje postoje a chování externích ekonomických, sociálních či politických 

subjektů vůči danému území. Směrem dovnitř pak je formován postoj a vnímání regionu jeho 

samotnými obyvateli. Psychosociální atmosféra regionu a očekávání ohledně budoucnosti pak 

významně spoluurčují další osud regionu. Např. Freeman (1992) v této souvislosti pouţívá 

pojem „ekonomika naděje― (Economics of Hope), kde ukazuje, ţe naděje a pozitivní 

očekávání ohledně budoucnosti regionu samy přitahují další investory, protoţe se stávají 

ustálenými institucemi. Lze pochopitelně nalézt také celou řadu opačných, negativních 

příkladů, kdy špatná image regionu brzdí jeho rozvoj. Právě proto je tak důleţité postavení 

kaţdého regionu na mentálních mapách. 

Jak jiţ bylo řečeno, pro nemateriální disparity je příznačný ordinalistický charakter a přitom 

jsou tyto disparity odrazem, resp. reflexí reálného světa; z tohoto důvodu bude jejich 

členění z hlediska horizontální perspektivy na první úrovni klasifikace shodné se 

členěním disparit materiálních. 

Sociální disparity jsou vztaţeny k tomu, jak obyvatelstvo vnímá teritoriálně diferencovanou 

kvalitu ţivota, ţivotní úroveň, sociální nerovnosti a sociální patologii. Odrazem těchto postojů 

jsou mentální mapy v oblasti sociální a následné vnímání jednotlivých oblastí jako sociálně 

úspěšných anebo naopak problémových. 
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Ekonomické disparity se týkají vnímání prostorově rozrůzněné výkonnosti ekonomiky, její 

struktury stejně jako rozvojového a lidského potenciálu. Odrazem reputace jednotlivých 

území budou mentální mapy ve sféře hospodářské, které budou spojeny s vnímáním 

jednotlivých území jako prosperujících anebo problémových. 

Územní disparity pak jsou spojeny s polohovými poměry v širším kontextu a s 

geografickými, přírodními, dopravními a technickými podmínkami. Také tyto skutečnosti se 

promítají do sklonů, postojů a přesvědčení obyvatelstva a následného posuzování území jako 

více anebo méně atraktivních. 

Nikoliv zanedbatelná skupina obyvatelstva si pak bude vytvářet vlastní názor také na 

disparity v druhé úrovni klasifikace a to z pohledu horizontálního. Tato skutečnost je 

způsobena stále ještě poměrně obecným charakterem druhé úrovně klasifikace členění 

disparit stejně jako poměrně malým počtem skupin disparit na této druhé úrovni klasifikace. 

Proto bude členění také na druhé úrovni klasifikace shodné s členěním disparit materiálních. 

Nehmotné disparity na druhé úrovni členění přitom mají oproti disparitám materiálním jeden 

podstatný rys: intenzita jejich vnímání bude dána závaţností problému z celospolečenského 

hlediska stejně jako stupněm vyspělosti dané země. Z tohoto důvodu bude v hlavách většiny 

obyvatel přisuzována patrně relativně menší váha otázkám ekonomické struktury oproti 

problémům ţivotního a přírodního prostředí či sociální patologie. 

Podobné rozdíly budou i v rámci jednotlivých celků na druhé úrovni klasifikace: 

nezaměstnanost tak můţe být v rámci lidského potenciálu vnímána citlivěji neţ otázka 

mobility pracovních sil a informačním a telekomunikačním technologiím můţe být v rámci 

technické infrastruktury přisuzována větší váha neţ např. problémům spojeným s kanalizací. 

Je přitom zcela zřejmé, ţe se váhy přisuzované jednotlivým faktorům v rámci nehmotných 

disparit budou vyznačovat neobyčejnou diferenciací prostorovou a časovou a budou závislé 

na celospolečenském kontextu. 

Pokud jde o třetí úroveň členění nemateriálních disparit, jsou jiţ konkrétní indikátory aţ příliš 

detailní, neţ aby zaznamenaly větší odezvu v myslích obyvatelstva. Nicméně i zde platí, ţe 

vnímání konkrétních indikátorů můţe být podobně jako v předchozím případě dáno mírou 

jejich společenské citlivosti, takţe kupříkladu část obyvatelstva můţe mít povědomí o míře 

nezaměstnanosti ve vlastním či jiných regionech. Přitom nutno opět (podobně jako na druhé 

úrovni členění) zdůraznit značnou časovou a prostorovou rozrůzněnost spojenou s těmito 

nemateriálními disparitami. 

Závěr 

Výskyt prostorové proměnnosti v sociálně ekonomickém rozvoji vede k nerovnoměrnému 

rozvoji regionů, charakterizovanému vznikem prostorových nerovností. Nevyrovnanost 

prostorových struktur v různých regionech nazýváme regionální disparitou a rozumíme jí 

rozdílnost nebo nepoměr různých jevů či procesů mající jednoznačné územní rozmístění a 

vyskytující se alespoň ve dvou entitách této územní struktury. 

Jedním z aplikovaných přístupů byla různorodost a komplexnost pohledu na regionální 

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

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

v pozitivním slova smyslu.  

Novost zkoumání regionálních disparit je v případě volby přístupu k identifikaci a hodnocení 

disparit. Jde 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 navrhováno 

rozlišovat informační hodnotu disparit jako poznávací, motivační, operační a rozhodovací. 

Příspěvek podstatně prohlubuje hlediska zkoumání a atributy regionálních disparit. 

Významným metodologickým prvkem zkoumání disparit je jejich rozdělení na disparity 

s materiální podstatou (odraz v realitě) a s nemateriální podstatou (odraz v hlavách lidí). 

Toto členění je zachováno rovněţ při klasifikaci regionálních disparit. 

Pro systémovou dekompozici a klasifikaci regionálních disparit byla provedena selekce 

atributů a navrţeny dvě základní perspektivy účelné pro dekompozici a klasifikaci disparit, 

jmenovitě vertikální perspektiva, kdy disparity jsou rozlišovány podle geografické úrovně, a 

horizontální perspektiva, související s věcnou sférou jejich výskytu (sociální, ekonomická a 

územní). V rámci těchto tří identifikovaných sfér výskytu, představujících 1. úroveň 

klasifikace (třídu) je prezentován návrh klasifikace na 2. úrovni klasifikace. 
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