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Vliv znalostní ekonomiky na regionální disparity 
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Abstrakt 

Znalostní společnost, která působí v oblasti ekonomiky, přináší pojem znalostní ekonomika. 

Zdroje znalostní ekonomiky a inovace a jejich implementace v regionálním rozvoji představují 

časově a finančně náročnou činnost, které se účastní mnoho specialistů z různých oblastí. 

Má-li být zavádění znalostní ekonomiky efektivní, musí být pouţit systematický přístup, který 

jasně vymezuje postup a obsah jednotlivých fází. Regionální rozvoj představuje vyšší 

vyuţívání a zvyšování potenciálu daného systematicky vymezeného prostoru (území) 

vznikající v důsledku prostorové optimalizace socioekonomických aktivit a vyuţití přírodních 

zdrojů. Regionální disparity jsou příleţitostí pro rozvojovou strategii, která mobilizuje 

existující zdroje a hledá cestu k ekonomickému růstu, tzn. způsob jak efektivně vyuţívat 

kapitál. 

Klíčová slova 
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Abstract  

Knowledge society is introduces in the field of economy bring a new notion of knowledge 

economy. Sources of the knowledge economy and innovation and their implementation in 

the regional development represent a time consuming and expensive activities involving 

many experts from different fields. For effective implementation of the knowledge economy 

a systematic approach has to be applied which clearly defines the steps and content of 

particular phases. Regional development represents higher utilization and potential 

improvement of the systematically defined area (territory) arising from the optimization of 

the socioeconomic activities of the area and utilization of natural resources. 
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Úvod  

Jednou z nejdůleţitějších změn je vývoj společnosti od industriální ke společnosti znalostí. 

Tato skutečnost má podstatný vliv na manaţerské myšlení a jednání, které se vţdy nutně 

vyvíjelo v silné závislosti na společenském dění [25]. Stejně jako ve vývoji společnosti, tak i 

ve vývoji managementu jsme svědky zásadního posuvu paradigmatu1. V současné době se 

nacházíme kdesi uprostřed nového zlomu, takţe podobná charakteristika by byla předčasná, 

ale uţ můţeme s dostatečnou přesností vysledovat vývojové trendy, které budou s největší 

pravděpodobností stát u zrodu nového paradigmatu. Jedná se především o fenomén řízení 

změn, který vyvolává reakci v podobě procesní orientace. Procesní přístup přispěl 

k posuvu paradigmatu a tvoří jádro znalostní ekonomiky. 

                                           
1 soubor předpokladů, na kterých je vybudována ekonomická teorie; způsob pohledu na hospodářské 

jevy  
  z pozice ucelené teorie  
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Problematika regionálních disparit představuje širší problém, který vychází z otázky 

rovnosti národního, evropského nebo světového rozvoje. Jedná se zejména o ekonomické, 

finanční, sociální, psychologické a politické aspekty podmiňující naše myšlení o této otázce, 

která je v jádru otázkou morální [Myrdal, 1975]. Hledání vlivu znalostní ekonomiky na 

regionální disparity je především postaveno, jak na znalosti, stejně jako neznalosti, mají-li 

v kterékoli době a v kterékoli otázce sklon k oportunistické podmíněnosti a tím i k odchylkám 

od plné pravdy. Není-li tato oportunistická tendence podrobována kritice, zasahuje v kaţdé 

epoše a v kaţdém problému i do naší vědecké práce. K tomuto problému jsem dospěl zhruba 

před osmi lety, kdyţ jsem implementoval Porterův generický hodnotový řetězec na 

problematiku managementu podpůrných procesů a metodu facility management. Potvrzení 

této hypotézy jsem v dalších letech nalezl při svých studiích toho problému v mnoha různých 

oblastech společenského uplatnění. Jedná se zejména o duševní nespoutanost z inovací a 

umění ji přetavit do paradigmatu nové ekonomické teorie a angaţovaného přístupu 

intelektuálního kapitálu sociosynergického pluralismu. Významnou společenskou a 

ekonomickou úlohu sehrává bydlení jiţ v důsledku své existenciální povahy. Bydlení lze 

povaţovat za významný faktor, který v podmínkách plynulého (nikoliv skokového) rozvoje 

přispívá ke sníţení disparit regionálního rozvoje (např. prostornější bydlení v symbióze 

s krajinou zčásti vyrovnává v méně rozvinutých územích nedostatky spojené s obtíţnější 

dostupností a kvalitou sluţeb občanského vybavení). 

Cíl a metodika 

Problém řešení regionálních disparit představuje cíl nesobeckých národních zájmů, zvláště 

proto, ţe vychází z vyšší zkušenosti, kterou je národní postavení uvnitř nadnárodního 

seskupení. Jako příklad můţeme uvést členství České republiky v Evropské unii, které se 

stalo velmi důleţitým předpokladem zlepšování ekonomického postavení v rámci evropské i 

světové, spíše globalizované ekonomiky. Z celkového hodnocení konkurenceschopnosti2 dle 

GCR v období 2004 aţ 2007 se postavení ČR v upraveném pořadí vyvíjelo: 

Cílem řešení vlivu znalostní ekonomiky na problematiku regionálních disparit bude hledání 

nejvhodnější teorie, která by podpořila pevnou korelaci mezi vztahem regionů k pomoci a 

odlišnými důvody uváděnými v oficiálních dokumentech národní vlády nebo programových 

prohlášení politických stran. Jako odůvodnění této teorie není jenom názor pedagoga a 

moralisty, nýbrţ jako názor vědce činného v managementu podpůrných procesů, jenţ se 

studiu tohoto problému plně věnuje. Jestliţe se politikové a odborníci začnou obávat 

přisoudit náleţitý význam našim morálním závazkům, opouštějí půdu realismu. Teorii morálky 

jsem zmínil i proto, ţe na mezinárodní konferenci Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy 

ekonomické v Praze v červnu 2010 v úvodním vystoupení praţského arcibiskupa Msgre. 

Dominika Duky byla akcentována morální stránka naší společnosti, jejímţ zrcadlem je 

soudobá kalamitní situace našeho světa, která nás musí provokovat a vrátit nás 

k fundamentálnímu morálnímu problému. Mezi tím bychom měli ale poznamenat, ţe otázka 

politiky a celkového společenského konsensu k problematice regionálního rozvoje a řešení 

                                           
2 Zdroj. The Global Competitiveness Report 2004-2007 (GCR) 

Období GCI Upravené Skóre

2004-05 38 38 4,06

2005-06 29 29 4,76

2006-07 29 29 4,74
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regionálních disparit musí být především postavena na znalostní ekonomice, která je stále 

jen na marginální úrovni a nezaznamenala pro problémové regiony a jejich obyvatelstvo 

nějak velkou reálnou oběť. S tím souvisí i vývoj aktuálních regionálních disparit (na úrovni 

regionů NUTS3) ve fyzické dostupnosti bydlení pro jednotlivé druhy bydlení a právní typy 

uţívání. 

Metodika řešení proto musí vycházet z výzkumného záměru „Nová teorie ekonomiky a 

managementu organizací a jejich adaptační procesy― na základě překonání neochoty věnovat 

se této problematice a míst skutečnou ochotu iniciovat a spolupracovat na promyšlené 

znalostní ekonomice a inovaci regionálního rozvoje s cílem vytvořit „nový regionální řád― tak, 

jak je poţadován zaostávajícími regiony, který by vedl k racionálnímu omezení našeho, dnes 

marnotratného, vyuţívání zdrojů. Orientace na rozvoj znalostní ekonomiky a inovace včetně 

regionálního rozvoje představuje kritérium nejdůleţitější ze všech, a proto ho vnímáme jako 

prvotní [5]. Jedná se totiţ o to, ţe některé metodiky ve skutečnosti vznikly za jiným účelem a 

k problematice znalostní ekonomiky a inovace jsou pouze vyuţívány jako alternativa. Tyto 

metodiky jsou nejčastěji součástí skupiny metodik slouţících k návrhu, vytvoření a 

implementaci znalostních systémů. Jejich praktické vyuţití k zavádění znalostní ekonomiky a 

inovace je pochopitelně moţné. Cílem jejich nezařazení mezi vybrané metodiky není sníţit 

jejich vyuţitelnost nebo význam. Sleduje se tím spíše zdůraznění skutečností, ţe rozvoj 

znalostní ekonomiky a inovace má oproti zavádění jiných obchodních konceptů nebo dokonce 

technologií svá specifika, která by metodika měla respektovat a pracovat s nimi. Zvolená 

metodika řešení a její výsledky nesmí zůstat na obecné a nezávazné úrovni. V tom zřejmě 

spočívá naše morální dilema, které stojí před kaţdým nově začínajícím projektem. Pro řešení 

dostupnosti bydlení byla vypracována účelová metodika řešení, která vymezila okruh 

potřebných údajů (indikátorů fyzické dostupnosti), informační zdroje pro zjištění vybraných 

indikátorů a metody zpracování údajů a vyjádření disparit. Vymezila také pojetí fyzické 

dostupnosti pro zadaný úkol. 

1 Současná situace znalostní ekonomiky  

Cíl zkoumání znalostní ekonomiky a inovace představuje značný rozsah, jehoţ výčet je 

zaloţen na sledování několika základních kriterií, které odpovídají pořadí, ve kterém by mohly 

být při výběru metodiky aplikovány: 

 orientace metodiky na zavedení znalostní ekonomiky a inovace v regionálním rozvoji 

– toto kriterium povaţuji za nejdůleţitější ze všech. Jedná se totiţ o to, ţe některé 

metodiky ve skutečnosti vznikly za jiným účelem a k zavádění znalostní ekonomiky a 

inovace jsou vyuţívány jako alternativa [23]. Jejich praktické vyuţití slouţí k návrhu, 

vytvoření a implementaci znalostní ekonomiky a inovace v regionálním rozvoji. 

Sleduje se tím ta skutečnost, ţe zavádění znalostní ekonomiky a inovace má oproti 

jiným konceptům nebo dokonce technologiím svá specifika, která by metodika měla 

respektovat a pracovat s nimi; 

 dostupnost popisu metodiky v informačních zdrojích - v odborných časopisech, 

kniţních publikacích nebo na webových stránkách se prezentuje tím, ţe odborná 

literatura a ostatní informační zdroje obsahují určité mnoţství odkazů na různé 

metodiky. Tento výběr metodik není úplný z důvodů, ţe existují metodiky, které jsou 

v současné době veřejně nedostupné, a tudíţ nemohou být v této práci zatím 

představeny;  
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 rozsah poskytujících informací o metodice jejími autory – důvodem pro volbu kritéria 

je skutečnost, ţe přes dostupnost zdrojů obsahujících anotace na prezentované 

metodiky, jsou pouze jenom některé z nich dostatečně popsané. Důvodem je snaha 

chránit své autorské právo na vlastní metodiku zavádění znalostní ekonomiky a 

inovace. Informace o takových metodikách jsou zveřejňovány sporadicky s různou 

mírou podrobností. Předloţený výběr metodik zahrnuje pouze ty, k nimţ bylo moţné 

získat alespoň základní informace spočívající ve vysvětlení jejich filozofie, principu, 

fází apod.; 

 všeobecná míra akceptace metodiky odborníky z oblasti znalostní ekonomiky a 

inovace v regionálním rozvoji – splnění tohoto kritéria by mělo být posuzováno na 

základě mnoţství citací a anotací na danou metodiku v pouţitých informačních 

zdrojích. Toto kritérium ve spojení s dvěma předchozími kritérii můţe způsobit velké 

sníţení jejich počtu. Důvodem je jednoduchá vazba příčiny a následku. Pokud není 

metodika zveřejněna nebo pokud jsou informace o ní velmi strohé, není moţné se na 

ni odkazovat a uvádět ji ve svých pracích.  

Aby byla metodika efektivně vyuţitelná, musí podle Voříška [Voříšek 2002] splňovat řadu 

základních poţadavků. Těmito poţadavky jsou: 

 jasně deklarovat soubor hodnot, na nichţ je zaloţena, resp. jichţ chce dosáhnout 

(minimální náklady, co nejkratší doba řešení, zahrnutí sociálního aspektu atd.); 

 určovat postup řešení, aby bylo moţné celý proces zavádění znalostní ekonomiky a 

inovací plánovat (čas, lidé, finance atd.); 

 určovat priority řešení (co a kdy je důleţité); 

 doporučovat metody, techniky a nástroje, které je vhodné pouţít v jednotlivých fázích 

řešení. 

R. de Hoog a R. van der Spek ve své práci [Hoog 1999] navrhují metodickou pyramidu3, jejíţ 

jednotlivé vrstvy představují aspekty, které by měly být v metodice obsaţeny. Vrstvy 

pyramidy mají následující význam: 

 světový názor – principy a předpoklady obsaţené v metodice; 

 teorie – znalosti dostupné v oboru metodiky; 

 metody – spolu s technikami pomáhají uţivatelům vykonat práci tak, jak je metodikou 

určeno; 

 nástroje – prostředky, umoţňující vyuţití metod: dokumenty, formuláře, seznamy, 

počítačové programy atd.; 

 pouţití – prubířský kámen: pouţití metodiky odhalí nedostatky a potřebu přepracování 

vrstvy (částí). 

Metodika obsahuje model, který reflektuje zvolené pohledy na realitu a vychází z mnoţiny 

filozofických paradigmat4. Současně musí říkat, jaké kroky je třeba vykonat, aby řekla, proč 

mají být vykonány právě v daném pořadí (viz obrázek. 1). 

Aplikace prezentovaných kriterií zuţuje mnoţství metodik. V souvislosti s uplatňováním 

metodiky rozvoje znalostní ekonomiky a inovace byla vybrána metodika KM-Beat-It5, kde 

vznáší základní poţadavky na tento druh metodik z pohledu znalostního managementu. 

                                           
3 Methodological Pyramid 
4 souhrn všech pojetí vědní disciplíny v určitém časovém úseku 
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Metodika KM-Beat-It 

Hlavním přínosem této metodiky je především její vlastní existence, ţe splňuje základní 

charakteristiky metodiky [10], obecné poţadavky na metodiky6 a poţadavky kladené 

speciálně na metodiky zavádění znalostního ekonomiky a inovace [18]. S těmito přínosy jsou 

spojené další pozitivní charakteristiky metodiky, z nichţ některé je moţné povaţovat za 

přínosy a některé za výhody, mezi ně patří: 

 metodika není co do obsahu v rozporu s hlavními rámcovými pracemi znalostní 

ekonomiky a inovace. Vzhledem ke koncepci metodiky Km-Beat-It je tato část jiţ na 

příliš vysoké rozlišovací úrovni, do které metodika nezasahuje; 

 při tvorbě metodiky se pozitivně promítl zakomponování všech perspektiv znalostní 

ekonomiky a inovace coţ ovlivnilo její komplexnost. Pozitivní také je, ţe jsou 

v metodice zakomponovány nejen všechny uvedené perspektivy, ze kterých je moţné 

na znalostní ekonomiku a inovace pohlíţet a ze kterých je k jeho zavádění moţné 

přistupovat, ale tyto perspektivy jsou relativně vyváţené co do významnosti a 

důleţitosti, kterou jim metodika přisuzuje. Hlavním problémem, kterým se však 

metodika Km-Beat-It nezabývá, je potřeba vyváţeného přístupu k procesní, 

technologické, organizační a manaţerské perspektivě ve fázi realizace aktivit znalostní 

ekonomiky a inovace; 

 metodika KM-Beat-It jako jedna z mála bere v potaz existenci organizační kultury a 

její vliv na úspěšnost zavádění a realizace znalostní ekonomiky a inovace a 

regionálního rozvoje. Celý proces rozvoje a zavádění znalostní ekonomiky a inovace a 

regionálního rozvoje je úzce provázán s ekonomickými aspekty a cíli organizace. 

Vrcholové vedení regionu, měst a venkova tak má moţnost sledovat a kontrolovat 

náklady a přínosy spojené se rozvojem znalostní ekonomiky a inovace na příkladu 

regionálního rozvoje a venkovských klastrů. Je zřejmé, ţe tato skutečnost pak bude 

mít vliv na běţnou práci v organizaci, jelikoţ bude například nutné zvlášť evidovat 

výdaje spojené se znalostní ekonomikou, aby bylo moţné vypočítat některé ukazatele 

(např. ROI); 

 mezi hlavní přínosy metodiky KM-Beat-It patří moţnost vyuţít existující a běţně 

dostupné nástroje, metody a techniky. Metodika totiţ není zaloţena na vyuţívání 

specializovaných nástrojů, které nejsou doposud běţně pouţívány, nýbrţ na běţných 

aplikacích, nástrojích, technikách nebo metodách, které jsou většinou v oblasti 

znalostní ekonomiky nebo IT dobře známé, jsou dostupné nebo lehce získatelné. Je 

pochopitelně moţné nasazovat a vyuţívat nové sofistikované nástroje obsaţené např. 

v určitých softwarových aplikacích. Tato výhoda je zaloţena na skutečnosti, ţe 

metodika poskytuje především rámcové schéma ukazující, jaké principy je třeba 

dodrţovat a jaké prvky a jejich vazby je nutné vytvořit a zajistit; 

 metodika je velmi otevřená. Obecně by kaţdá metodika měla být postavena na běţně 

pouţívaných a ověřených metodách a technikách a měla by být schopna vstřebávat 

veškeré nové poznání v oblasti své působnosti. Tuto podmínku metodika splňuje. 

Striktně totiţ nenařizuje, jaké nástroje, techniky nebo metody u jednotlivých činností 

                                                                                                                                    
5 Vyskočil, V .K. (2010). Zdroje znalostní ekonomiky a inovace v regionálním a venkovském rozvoji. In:  

   Regionální studia *01/2010, roč. IV. ISSN 1803-1471 

6 Voříšek 2002, Hoog 1999 
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pouţít. Uvádí pouze oblasti, ze kterých je moţné jednotlivé nástroje, aplikace nebo 

metody čerpat. Metodika spíše doporučuje a nenechává volné pole působnosti svým 

budoucím uţivatelům; 

 obdobně volná je také fáze realizace, ve které není uţivatel metodiky nucen přistoupit 

k realizaci určitých aktivit. Kaţdá organizace si můţe fázi realizace upravit podle 

vlastních potřeb a moţností. Metodika tím nenutí uţivatele např. k investicím, které 

nejsou bezprostředně nutné. Jak jiţ bylo uvedeno dříve, je ţádoucí zajistit, aby byly 

navrhovány aktivity, které budou vyváţeně přistupovat k jednotlivým perspektivám 

znalostní ekonomiky a inovací a regionálního rozvoje. Primární je však schopnost 

přispět k dosaţení regionálních cílů a naplnění regionální strategie, proto není nutné 

se drţet této podmínky za všech okolností. 

Obrázek 1: Metodologická pyramida   

Zdroj: převzato a upraveno podle Hoog 1990 

2 Problematika regionálních disparit 

Aţ dosud jsem se soustředil na problematiku znalostní ekonomiky pod zorným úhlem 

metodiky zkoumání v přímé vazbě na inovace a regionální rozvoj. Avšak stav znalostní 

ekonomiky není pomíjivou starostí. Jestliţe nebude moţné stabilně a dosti rychle zvyšovat 

úroveň znalostní ekonomiky a způsob odhalování rezerv a moţných zdrojů pro inovace 

v rámci průměrných aţ podprůměrných regionů v rámci ČR, pak s ohledem na protikrizová 

opatření obsaţená v Plánu evropské hospodářské obnovy [15], zejména pak – podpora 

rychlého zavedení ekologických projektů, a dále zvýšení investic do výzkumu a vývoje, 

inovací a vzdělávání je třeba v delším časovém horizontu očekávat ještě větší disparity 

regionů. Vyjádříme-li problémy s maximálním zjednodušením, lze docílit růstu zvýšení 

investic do výzkumu a vývoje, inovací a vzdělávání v té míře, která je nezbytně nutná 



Regionální disparity a hospodářské subjekty v územním rozvoji Ostrava, 4. a 5. 11. 2010 

41 
 

k překonání stoupajícího trendu nedostatku inovací v rámci regionů a venkovských klastrů, 

pouze na základě podstatného zvýšení vývozu nosných odvětví domácí provenience.  

Modernizace technologie můţe svým dílem k zvyšování výnosů přispět, ale musí to být 

technologie vysoce pracovně náročná, protoţe stále existuje na naše poměry příliš mnoho 

nedostatečně vyuţitých pracovních sil, pro něţ jediným místem, kam odejít, jsou rostoucí 

běţné periferie velkých měst, kde však je pracovní síla vyuţitá v přímé vazbě na produkci pro 

vývoz. V příštích 15 – 20 letech se bude prodluţovat produktivní věk, bez ohledu na to, jak 

se bude vyvíjet porodnost. Transfer techniky a technologie do průmyslu a zejména vytváření 

moderního velkého průmyslu je vcelku proveditelné – i kdyţ po pravdě řečeno i za cenu 

zachovávání enklávní ekonomiky a tvorby průmyslových zón nebo industriálních parků a 

logistických center. Tento postup vyţaduje pouze minimální změny v tradičním sociálním a 

politickém prostředí méně rozvinutých regionů a venkovských klastrů a minimální rozšiřování 

kvalifikace do pracovní oblasti. Vyhýbá se přímé konfrontaci s institucionálními a postojovými 

překáţkami, jeţ konzervují malou ekonomickou dynamiku a nízkou úroveň vyuţití pracovních 

sil. Naopak snaha o zvyšování zemědělských výnosů prostřednictvím zavádění 

modernizované, ačkoliv vysoce pracovně náročné techniky, se vţdy střetne s celkovým 

stavem ţivota venkovských společností. 

Zemědělské hospodaření v nových seskupeních bývalých jednotných zemědělských druţstev 

nebo statků jiţ není povaţováno za pracovně náročné, coţ pramenilo z podceňovaného 

způsobu socialistického hospodaření na vesnici. Jednalo se o hospodaření, které bylo 

extenzivní. Je pravda, ţe zde zůstala celá řada pracovních sil z oblasti romské národnosti a 

nedostatečně znalostně zdatné. Většina těchto lidí nepracuje a ti ostatní zase pracují příliš 

krátkou část dne, týdne, měsíce a roku, a nadto značně neefektivně. Částečně to vysvětlují 

zdravotní potíţe a nedostatečné zapojení do společenského ţivota a současného způsobu 

vzdělávání, coţ vede k dalšímu poklesu ve vyuţívání pracovní síly a tím i k dalšímu sníţení 

výnosů.  

Výnosy jsou zatím zvětšovány zvyšováním inputu a efektivnosti pracovní síly, tj. s tou 

technologií, kterou jiţ zmíněné zemědělské a venkovské společnosti znají a praktikují. Určitá 

část půdy se přeměnila ve stavební parcely a zahájila tak proces podstatného měnění 

vzhledu i charakteru venkovských sídel. S tím došlo i k projektům kultivace půdy, budování 

ČOV a studní, nových a lepších silnic a skladovacích a prodejních zařízení a do projektů 

směřujících k obecnému zlepšování ţivotního a pracovního prostředí na vesnicích. Přírodní a 

kulturní památky včetně církevních objektů, které dlouho stály mimo pozornost veřejnosti a 

společenského zájmu, se začaly přeměňovat spolu s celou řadou turistických a cyklistických 

stezek ve vyhledávaná místa oddechu a společenského zájmu. Nejdůleţitější je změnit „vztah 

mezi člověkem a přírodou―. Vytváří se moţnosti a příleţitosti, aby občan pracoval více, 

s větším nasazením a efektivněji, aby vše, čím vládne, tj. v prvé řadě vlastní pracovní úsilí 

investovat do svého „podnikání―. 

Stojíme tak před dalším problémem disparit, tentokrát uvnitř regionů. Skutečností je, ţe aţ 

na málo výjimek a do značné míry nezávisle na územním zastřešení, jsou tyto regiony 

ovládané leadery cyklických voleb, tzn. elitou volených zástupců rozličného sloţení. 

V některých regionech, nikoli ovšem ve všech, elita bere určitý ohled na „vzdělané― střední 

vrstvy a někdy i na organizované dělníky v dopravě a velkém průmyslu, kteří se pak stávají 

privilegovanou aristokracií pracujících (napojené na odbory). Prakticky ve všech méně 

rozvinutých regionech a venkovských sídlech se tyto vládnoucí elity obecně vyslovují ve 
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prospěch větší rovnosti a hlavně zvyšování ţivotní úrovně a infrastrukturní obsluţnosti. 

Nicméně ve většině těchto území zaostávajících regionů se reálný vývoj ubírá k ještě větší 

nerovnosti. Plody veškerého rozvoje sklízejí horní vrstvy, zatímco niţší vrstvy se podstatného 

zlepšení nedočkají a ve skutečnosti na ně často doléhá dokonce zhoršování ţivotních a 

pracovních podmínek (viz povodňová území, lesní hospodářství, veřejné (často i nelegální) 

skládky a území ohroţená otevřením povrchových dolů). Tento trend byl nedávno zesílen 

kombinovanými účinky investic do energetických zařízení, výstavby komunikací a dálnic 

celkovou regionální a zejména dopravní politikou státu v oblasti nákladní dopravy. 

Nevyhnutelnost řešení v oblasti regionálních disparit v přímé návaznosti na znalostní 

společnost a znalostní ekonomiku je v této části zdůrazňována, protoţe všechny jsou nutné 

k uskutečnění těch zásadních změn společnosti, které tvoří nezbytný předpoklad úsilí o lepší 

vyuţití pracovní síly a které otevřou cestu účinnému zavedení inovací pro její vyuţití 

v moderní technice, informačních technologiích, implementaci nových technologií apod. 

Nedávná finanční krize se stala akcelerátorem procesu, který odkryl slabiny mnoha 

zavedených turistických destinací ve vybraných regionech ČR. V rámci globálního trhu 

turismu Střední Evropy není dostatečná konkurenceschopnost v nových formách turistické 

poptávky, která je čím dál víc závislá na internetu, malých dopravních letounech a nových 

formách zahraniční turistiky. Konkurenceschopnost turistických destinací nezáleţí jenom na 

kvalitě jejich primárních turistických produktů, ale na kvalitě jejich sekundárních produktů, na 

jejich image a na jejich vnější a vnitřní dostupnosti. Zejména vnější a vnitřní dostupnost 

destinací dokazuje jejich důleţitost z hlediska poptávky. Dostupnost míst nezávisí pouze na 

(fyzické) infrastruktuře, jako jsou letiště, vysokorychlostní vlakové sítě, dálnice a přístavy pro 

lodě ale také na nemateriální infrastruktuře a na organizační kapacitě destinací. Vyuţití ICT, 

inteligentní rozcestníky a infrastrukturní provázanost stále více určují vnější i vnitřní 

dostupnost destinací a tím i jejich konkurenceschopnost. Tento souhrn by měl blíţe objasnit 

roli vnější a vnitřní konkurenceschopnosti destinací jednotlivých regionů v ČR. Mimoto bude 

identifikovat a analyzovat existující, ale i nová řešení s ohledem na regionální dostupnost 

turistických destinací, s cílem zvýšit jejich konkurenceschopnost v regionech ČR. Jedná se o 

analýzu 6 podmínek konkurenceschopného turismu: 

 vztahy mezi dostupností destinací a jejich atraktivností; 

 managementu turismu z hlediska dostupnosti regionů a jejich destinací (vyuţívání 

karet, rezervační systémy atd.) včetně zapojení (financování) privátního sektoru do 

infrastruktury; 

 současných aplikací a implementace ICT v oblasti regionální turistiky; 

 dalších moţností, které umoţní větší návštěvnost na základě dopravní infrastruktury 

(letiště, lokální a privátní doprava); 

 inteligentní systémy turistických rozcestníků; 

 vyuţití turistické dopravy typu house-boaty a kola pro návštěvnost zejména 

městských a venkovských turistických sídel. 

Sídelní struktura a bytová dostupnost v rámci regionů 

Fyzická dostupnost bydlení byla ve výzkumu řešena jako jedna „strana mince― celkové 

dostupnosti bydlení, která zahrnuje dostupnost fyzickou a finanční. Otázky fyzické 

dostupnosti bydlení – jak to vyţadoval projekt – představují nový pohled na obsáhlou a 

sloţitou problematiku bydlení. Tento pohled byl v dosavadních analýzách, koncepcích a 
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studiích za časté implicitně obsaţen (Např. Andrle, A., Fakta a úvahy o vývoji osídlení 

v České republice, Rozvoj bydlení III., Sborník ČSRB, Praha, 2004). Nebyl však tak 

pregnantně a samostatně vyjádřen, aby bylo moţno dosavadních prací bez dalšího metodicky 

vyuţít.  

Tento nový pohled byl – podle znalostí řešitelů – rovněţ málo zkoumaný. Na rozdíl od otázek 

finanční dostupnosti bydlení zjistili řešitelé z dostupné literatury jen některé podmíněně 

adekvátní a pouţitelné metodické postupy pro vyjádření a hodnocení fyzické dostupnosti 

bydlení (Čápová, D., Dostupnost bydlení, Stavitel, 2006). Příčiny jsou patrně v předchozím 

vývoji problematiky bydlení. V období plánovitého řízení hospodářství byly bydlení a bytová 

výstavba co do objemu i rozmístění direktivně řízeny, v podstatě „přídělovým― systémem tzv. 

komplexní bytové výstavby (KBV), a to jak v sektoru státního vlastnictví (vč. podnikových 

bytů), tak do jisté míry také v sektoru druţstevního vlastnictví. Po změně politických a 

ekonomických poměrů v 90. letech jednak ještě dozníval systém KBV, jednak státní 

vlastnictví bytů přecházelo do obecního vlastnictví a jednak se začaly uplatňovat trţní 

principy (poněkud omezené regulací cen a nájmů). Po patrně nezbytném zjednodušení úlohy 

trţního mechanizmu v bydlení v počáteční fázi ekonomické transformace dochází nyní 

k vyrovnanějšímu pojetí v rámci potřeby udrţitelného rozvoje. To znamená, ţe i při vhodných 

podmínkách finanční dostupnosti nejrůznějších forem bydlení vstupují do hry na jedné straně 

podněty, na druhé straně omezení nebo limity vázané na fyzickou dostupnost (tedy faktickou 

existenci bytů vhodného druhu bytů ve vhodných lokalitách) a regionálně diferencované 

sociálně geografické podmínky. 

Fyzická dostupnost bydlení byla v daném výzkumu pojata jako mnoţství existujích bytů 

(v jejich struktuře podle velikosti, stáří apod.) ve vztahu k počtu obyvatel a 

domácností ve vymezeném území (v jistém smyslu lze fyzickou dostupnost bydlení 

interpretovat jako vybavenost obyvatelstva bytovým fondem v určitém území)- kolik a jakých 

bytů je k dispozici).  

Adjektivum „fyzická― v sousloví „fyzická dostupnost― vyjadřuje materiální existenci bytů , 

tříděných podle různých kritérií typologických ( druh domu s byty – bytový dům, rodinný 

dům, počet pokojů, podlahová plocha apod.), substantivum „dostupnost― vyjadřuje 

dosaţitelnost, moţnost realizace bytové potřeby v existujícím souboru bytů, nikoliv 

prostorovou dostupnost (vzdálenost). Prostorový aspekt je ve fyzické dostupnosti částečně 

obsaţen, ovšem zadanou územní jednotkou – území krajů- se většinou eliminuje. 

Dalším cílem rozboru fyzické dostupnosti bydlení byl vývoj a skladba bytové výstavby v 

ČR jako celku a v jednotlivých regionech mezi roky 1990 – 2006 a rovněţ vývoj v 

modernizaci (rekonstrukci) stávajícího bytového fondu v jednotlivých regionech v 

letech 1990 – 2006. 
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Obrázek 2: Kategorizace bytů 2001 

3 Jak dál po krizi v oblasti znalostní ekonomiky v ČR 

V ČR došlo v roce 2009 k výraznějšímu poklesu produktivity práce, která byla jiţ před krizí 

v EU podprůměrná [15]. Tento vývoj naznačuje, ţe pokud se má v následujících letech ČR 

přiblíţit k průměru ekonomické úrovně EU, musí vytvořit podmínky, které umoţní firmám čelit 

konkurenci uvnitř i vně vnitřního trhu EU. Definice OECD týkající se národní 

konkurenceschopnosti reaguje na proměny světové ekonomiky v otevřené konkurenci, napříč 

vnitřním trhem EU a z tohoto pohledu udává směr, který by měl pomoci znovu nabýt pozici: 

„konkurenceschopnost vymezená schopností produkovat zboţí a sluţby, které obstojí v testu 

mezinárodní konkurence, a zároveň schopnosti udrţovat nebo zvyšovat reálná HDP―. Cílem 

tohoto příspěvku by mělo být definovat silné a slabé stránky konkurenceschopnosti ČR a 

stanovit nutné podmínky pro zlepšení regionálního rozvoje oproti současné neuspokojivé 

situaci. Největší potenciál pro zlepšení je v těch¨oblastech, kde v tomto srovnání obsadila ČR 

jako taková nejniţší příčky. Faktory konkurenceschopnosti 11 samostatných kapitol dle M. 

Portera7  jsou pro ekonomiku různě významné, záleţí při tom na fázi hospodářského rozvoje, 

a měly by se stát obsahem rozvoje znalostní ekonomiky. ČR patří mezi ekonomiky, které jsou 

poháněné inovacemi8, zároveň však zaostává v některých nutných předpokladech této fáze, 

a to především díky disparitám v tomto rozvoji napříč národní znalostní ekonomikou. Zde se 

zdůrazňuje především úroveň podnikatelského a investičního prostředí spolu s kapacitou pro 

inovace. V těchto oblastech má ČR značné rezervy a zejména podnikatelské prostředí patří 

mezi dlouhodobě nejslabší články hodnocení ČR. Nejedná se pouze o vstup do podnikání, 

                                           
7 Světové obchodní fórum 
8 innovation driven 
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kaţdoročně jsou podnikatelé zatěţováni mnoţstvím administrativních povinností, které jim 

ubírají čas i chuť podnikat a rozvíjet kvalitu vlastní výroby či poskytovaných sluţeb. 

Základním motem pro komunikaci s podnikateli by měla být efektivita.   

Věda a výzkum podporují vzdělanost společnosti a ekonomickou úspěšnost jen tehdy, pokud 

mají jasně, cíleně a efektivně nastaveny mosty k: 

 inovacím, 

 aplikačnímu vyuţití nových poznatků, 

 a široké společenské absorpci nových poznatků v profesionálním a praktickém 

chování lidí. 

V ČR je nedostatečné propojení vědy a výzkumu se soukromým kapitálem. Podpora je 

koncentrována na základní výzkum a chybí transfer do ekonomicky schůdných aplikací. Tato 

kritická poznámka se zejména dotýká vlastního investičního prostředí9. 

4 Úloha investic a vzdělávání 

Investice do cíleného vzdělávání jsou pro učící se organizace investicí do vlastní budoucnosti. 

Pokusme se toto tvrzení blíţe specifikovat [18]: 

 znalostní organizace vytváří příleţitosti a stimuluje všechny své pracovníky ve všech 

funkcích, aby naplňovali svůj lidský potenciál; 

 inspiruje a motivuje zaměstnance ke sdílení firemní vize budoucnosti; 

 integruje práci a učení, podněcuje všechny pracovníky k úsilí o kvalitu a dokonalost a 

o neustálé zlepšování (jde vlastně o funkcionální vzdělávání); 

 z procesu vyučování a školení se stává proces učení – s důrazem na kvalitativně vyšší 

úroveň dovedností v oblasti zpracování informací, řešení problémů, týmového 

osvojování znalostí a způsobilostí odborných i sociálních; 

 pracovníci mají moţnost rozvíjet se, rozšiřovat si svůj rozhled, a to takovým stylem, 

který jim nejlépe vyhovuje; 

 vyuţívá se moderních informačních technologií, efektivních forem a metod vzdělávání 

včetně distančního vzdělávání a e-learningu; 

 organizace se nemůţe uzavírat sama do sebe, ale proaktivně reagovat na širší 

potřeby svého okolí i společnosti; 

 učení v tomto prostředí, hledá svou inovační, tvůrčí, dynamickou a permanentní 

základnu; 

 spirální vývoj, v němţ učení přináší inovace a inovační přístupy jsou neustálým 

podnětem k dalšímu učení. 

Investiční prostředí je moţné charakterizovat [24]: 

 regulace investičního prostředí v nových členských státech je výrazně restriktivnější 

neţ v EU-15, resp. ostatních vyspělých ekonomikách (ČR 24. z EU 27); 

 silný příliv zahraničních investic pomohl vybavit českou ekonomiku potřebným 

kapitálem pro transformaci hospodářství, došlo k navýšení podílu průmyslu na 

celkovém HDP; 

 v uplynulém roce tvořily reinvestice více neţ dvě třetiny objemu ročních investic; 

                                           
9 viz Ing. Tlapa na mezinárodní konferenci FPH VŠE v Praze, 6/2010 Valdštejnský palác  
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 je potřeba systém investičních pobídek upravit pro potřeby inovační ekonomiky, tak 

aby podporoval rozvoj technologicky a znalostně náročných odvětví [16]. 

V současné době stojíme na pokraji další inovační vlny, kterou předznamenala strategie 

―modrého oceánu‖ budování oborů, které doposud neexistovaly, a tudíţ jejich zakladatelé 

vstupují do nového trţního prostoru dosud neovlivněného tvrdou konkurencí [21]. Tak např. 

začínal rozvoj biomedicíny, nanotechnologií, nanoelektroniky, molekulární elektroniky a 

mnoha dalších oborů, o nichţ naši předchůdci neměli ani potuchy. Ostatně i běţný současník 

– laik přijímá informace o těchto nových oborech spíše jako zajímavou sci-fi neţ jako tvrdou 

realitu, která jiţ ―klepe na dveře‖ a během deseti a ţ patnácti let razantním způsobem ovlivní 

ţivot kaţdého z nás. Máme v podstatě dvě moţnosti: chovat se a jednat proaktivně (změny 

předvídat, sledovat vývojové trendy a v předstihu vyuţívat nově se otevírajících příleţitostí), 

nebo reaktivně (počkat, aţ ti předvídavější a iniciativnější se stanou leadery změn, a vytvářet 

pro ně jakýsi ―manufakturní servis‖). První zaměření se opírá o metodu minimaxu (s 

minimálními náklady dosahovat maximální přidané hodnoty a zisku), druhá je metodou 

maximinu (kdy s maximálními náklady dosahujeme pouze minimální přidané hodnoty). 

Odpovídá to vlastně klasickému paretovskému pravidlu, kdy 20 % firem (v tomto případě 

leaderů změn) dosahuje 80% zisku, vůči 80-ti % firem (chovajících se reaktivně), které 

paběrkují na zbývajících 20% zisku [21].  

Závěr  

Při hlubším porovnávání zadaných východisek se nabízí, ţe upravená metodika [18] na oblast 

znalostní ekonomiky a inovace regionálního rozvoje představuje získané prostředí pro 

očekávané výsledky z těchto důvodů: 

 podpora trvalé a iterativní povahy znalostní ekonomiky a inovace regionálního rozvoje 

(znalostní ekonomika je zaloţena na pokusu a omylu a funguje pouze díky procesu 

učení se); 

 zaměření na celý program znalostní ekonomiky a inovace regionálního rozvoje ―od 

začátku do konce‖ – od strategie po údrţbu; 

 podporuje specifický úkol regionálního rozvoje na základě znalostní ekonomiky a 

inovace; jedná se o zlepšení činnosti regionálního klastru pomocí implementace 

znalostní ekonomiky a inovace; 

 odráţí emergentní10 a nedeterministickou11 povahu regionálního klastru12 ; 

 respektuje sociální a organizační aspekty úkolů a řešení znalostní ekonomiky a 

inovace regionálního rozvoje; 

 vícenásobně pouţitelná; 

 flexibilní, takţe je moţné ji vyuţívat ve spojení s různými nástroji a technikami; 

 vytvoří explicitní předpis pro pouţívání nástrojů a technik, jeţ nemají původ 

v regionálním prostředí; 

 nezávislá na poskytovatelích, řešeních, nástrojích a metodách; 

                                           
10   teorie vývoje, podle níţ se nové stupně vývoje vynořují jako úplně nové kvality 
11   přesvědčení, ţe lidské jednání není předurčeno (vnějšími nebo vnitřními) příčinami a danostmi 
12 sociální systém skupiny více neţ dvou objektů vydělujících se ze statistického pozadí nebo soubor s 

více  
    prvky navzájem na sebe navázanými (upraveno z fyz. a chem. definice) 
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 umoţňuje měření dopadů a přínosů, a to jak na úrovni znalostní ekonomiky a inovací, 

tak na úrovni metrik regionálního rozvoje a klastru; 

 kompatibilní s velkým mnoţstvím metrik regionální výkonnosti a měřících schémat, 

jako je například BSC [13], aby bylo moţné vyjádřit dopady znalostní ekonomiky a 

inovace regionálního rozvoje na základě pouţívaných metrik klastrů. 

Pokud chceme, aby ekonomická výkonnost ČR se posouvala co nejrychleji směrem 

k výkonnosti států Západní či Severní Evropy, bude třeba přehodnotit fungování správního 

aparátu v celé společnosti, tzn. i v rámci veřejného a regionálního rozvoje [30], tzn. zvýšit 

nároky na kvalitu, jejíţ nízkou úroveň aţ nepochopitelně snadno veřejnost toleruje tím, ţe je 

nedostatečně vybavena zdroji znalostní ekonomiky, informacemi o významu inovací a 

skutečné podstatě regionálního rozvoje. Jedná se zejména o: 

 ekonomický potenciál ČR doplácí na špatnou a neefektivní interakci mezi soukromou 

a veřejnou sférou; 

 nepříznivý demografický vývoj nadále zvýrazňuje problémy sociálního, zdravotního i 

penzijního systému; 

 nemůţeme počítat s mohutnou podporou ze strukturálních fondů EU po roce 2013; 

 atraktivita našeho investičního prostředí není garantována; 

 reformy v mandatorní oblasti SR nestačí. Je třeba vytvořit takové podmínky pro 

rozvoj znalostní ekonomiky a inovací regionálního rozvoje, aby mohla ČR uspět 

v globální konkurenci [11]. 

Tyto nedostatky se týkají zejména nízké transparentnosti a efektivity veřejné správy, 

nedostatečné vynutitelnosti zodpovědnosti orgánů veřejné moci v oblasti zadávání veřejných 

zakázek a nízké vymahatelnosti práva obecně vyplývající z průměrné délky soudních řízení. 

Pro posílení rámce řízení konkurenceschopnosti je zapotřebí: 

 pro nastartování soukromého sektoru do oblasti vědy a výzkumu by bylo dobré pro 

řízení inovací v ČR pouţít státní výdaje jako katalyzátoru nastartováni tohoto 

zásadního prostředku konkurenceschopnosti v našem prostředí poměrem 20% stát a 

80% soukromý sektor (jedná se o model v severských státech, které patří v oblasti 

řízení inovací v Evropě k nejúspěšnějším) [11]; 

 sektory ekonomiky, o které by ČR prioritně opírala svoji konkurenceschopnost, musí 

být postaveny vedle vybraných odvětví, dále udrţitelnosti, exportovatelnosti, menší 

náchylnosti k cykličnosti především na inovacích, které prokáţí svou dlouhodobou 

konkurenceschopnost (finský model aplikuje 50% zdrojů na vybrané odvětví, 50% na 

další odvětví splňující poţadované parametry) [16]; 

 prioritní sektory, které by měly splňovat tuto pozitivní roli vývoje v rámci rozvoje 

inovací napříč celé ČR, by měly mít multiplikační efekt a představovat vstupy pro řadu 

dalších odvětví, coţ můţe výrazně ovlivnit potenciál růstu celé ekonomiky. Z tohoto 

pohledu je zapotřebí nazírat i na teritoriální dopady znalostní ekonomiky a inovace; 

 oblast veřejné správy je nezbytná pro rozvoj regionálního rozvoje, přestoţe se 

doposud dostatečně nereformovala, čímţ by modernizovala její řízení. Nedostatečná 

kvalita veřejné správy je příčinou nízkého ocenění důleţitosti inovací zejména 



Regionální disparity a hospodářské subjekty v územním rozvoji Ostrava, 4. a 5. 11. 2010 

48 
 

v oblasti znalostní ekonomiky v novodobém fenoménu konkurenceschopnosti států a 

regionů13; 

 oblast školství naznačuje, ţe bakalářské studijní programy nepředstavují 

plnohodnotnou průpravu, která by dávaly studentům moţnost uplatnění v oboru. Jsou 

hodnocení, které tento stupeň VŠ vzdělání povaţují za dokončení středoškolského 

stupně vzdělání; 

 výzkumné instituce musí formulovat svůj příspěvek jako sluţbu (viz model Portera), 

tzn. ţe se stanou subdodavateli zájmové sféry, která by měla moţnost výběru těchto 

institucí na základě prokazatelné spolupráce, kompetencí a schopností s regionálním 

prostředím. 

Do jaké míry je toto vše výsledkem naší stále rostoucí morální necitlivosti? Otupily se naše 

pocity lidského soucitu a jsme proto náchylnější k oportunistické nezaujatosti? Jestliţe ano, 

pak to částečně vysvětluje chladnokrevnost, s níţ hledíme na problémy slabších regionů a 

dosud zanedbaných domácností a domů ve venkovských sídlech, ghetech romské populace, 

podivné útulky bezdomovců, postiţených povodněmi a jinými ţivelnými událostmi a nakonec 

i finanční krizi. Jakoţto institucionální vysokoškolský pedagog, který pojímá rozvoj jako pohyb 

celého politického, sociálního a ekonomického systému a který se snaţí problémy zejména 

v oblasti podpůrných procesů analyzovat v evropském měřítku, jsem musel vyjádřit názor na 

navozenou škálu podmínek lidského ţivota země, která v rámci celkového pořadí z 28 

sledovaných zemí ve 39 indikátorech pokrývajících oblast technologického rozvoje, inovací, 

vědy a vzdělání podle IMD14 zaujímá celkově 17. místo. Skutečný stav inovačního prostředí 

ČR je tak zřejmě nejlépe charakterizován – při vědomí všech výhrad k vytváření 

mezinárodního srovnání inovační výkonnosti – přibliţně 17. aţ 20. příčkou v ţebříčku 33 aţ 

34 sledovaných zemí. Analytikovi vedle těch leaderů, kteří neustále bijí na poplach ohledně 

našeho zaostávání vůči světu15, nezbývá neţ vyuţít poznatků bez ohledu na to, jak byly 

získány, i kdyţ nejsou v té formě, jaké se pokoušejí dosáhnout ekonomové, kteří kdyţ 

pojednávají o širokých otázkách, přistupují k nim často prostřednictvím zuţování výzkumného 

záměru. To ovšem vede jenom k tomu, ţe analýza je pak méně relevantní, adekvátní a 

realistická. V práci bylo prokázáno, ţe regiony, v daném případě kraje, je moţné vcelku 

dobře odlišit a z hlediska vzniku či prohloubení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti 

bydlení dostatečně věrohodně vymezit velikost a míru stávajících, či nově vznikajících 

disparit, méně jiţ příčiny těchto závad. K tomu bude moţné přistoupit aţ na úrovni rozboru 

vazeb mezi menšími územněsprávními jednotkami. I tam je ovšem nedostatek soustavně 

sledovaných údajů přítomen a musí být v současnosti nahrazován náhradními zdroji, 

zpravidla průzkumy a odbornými odhady. Zvláště je-li jejím předmětem bouřlivé dění 

dnešního světa. Avšak i minulost nás můţe poučit např. v Novém zákoně, evangeliu sv. 

Lukáše, kap. 12, 13-20:  

Potom jim vyprávěl podobenství: Někdo z davu ho poţádal: „Mistře, řekni mému bratrovi, ať 

se se mnou rozdělí o dědictví!― „Člověče―, odpověděl mu Jeţíš, „kdo mě ustanovil vašim 

soudcem nebo rozhodčím?― Tehdy všem řekl: „Dejte si pozor, varujte se veškeré chamtivosti! 

                                           
13 studie WEF statisticky dokládá, ţe 70% rozdílu v prosperitě jednotlivých zemí je dáno rozdílnou 

inovační  
   schopností jednotlivých států 
14 IMD World Competitiveness Yearbook 2005 
15 prof. Zd. Souček, prof. J.A. Jirásek, prof. Zb. Pitra 
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Ţivot přece nespočívá v hromadění majetku―. Potom jim vyprávěl podobenství: „Pole jednoho 

bohatého člověka přineslo hojnou úrodu. Přemýšlel: „Co si počnu? Vţdyť nemám kam 

shromáţdit úrodu!― Pak si řekl: „Udělám tohle – zbořím své stodoly, postavím větší a do nich 

shromáţdím všechno své obilí a zásoby. Pak si budu moci říci: Podívej, máš spoustu zásob na 

spoustu let. Oddechni si, jez, pij, uţívej!― Bůh mu ale řekl: „Ty blázne! Dnes v noci umřeš. Čí 

bude, co sis nachystal?― Tak je to, kdyţ někdo hromadí pro sebe, ale nebohatne v Bohu.― 
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