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Malé obce, regionální disparity a hodnotící model 

Barbara Vojvodíková, Boţena Schejbalová, Martin Vojvodík  

Abstrakt 

V článku je popsán postup prací a výsledky výzkumného úkolu „Návrh hodnotícího modelu 

pro posouzení disparit a metodický postup pro jeho vyuţívání― HMDIS, WD- 41-07-1, řešený 

v letech 2007-2010 v rámci Projektu Ministerstva pro místní rozvoj a zaměřený  na  obce s 

500-3000 obyvateli. Potřebná data byla získána jednak z veřejně dostupných zdrojů, jednak 

zjištěná na místě formou rozhovorů se zástupci obcí. Celkem bylo zpracováno 163 obcí. Data 

byla zhodnocena statistickými metodami i subjektivně a byly definovány  ukazatelé  klíčové 

pro rozvoj v obci. Na tomto základě byl zpracován hodnotící model,  potřebný software a 

metodika pro jeho pouţití.  Na úrovni krajů (ministerstev) lze pomocí tohoto software 

vyhodnotit, jak je obec z pohledu regionálních disparit ve vazbě na přírůstky obyvatel 

znevýhodněna nebo naopak zvýhodněna. Moţnost hromadného vkládání dat do software 

umoţní při provázaní s GIS získat podklady pro strategické rozhodování o zásadních 

rozvojových plánech kraje.   

Klíčová slova 

Regionální disparity, hodnotící model, rozvoj venkova 

Summary  

There are more than six thousand municipalities in the Czech Republic and municipalities 

with population of 500 to 3000 represent about one third of this amount. They are often 

located in rural areas and they considerably influence country's landscape. These 

municipalities don't form homogenous body. On the contrary there are many differences 

among them. Maintenance and development of municipalities is funded through government 

subsidies or EU funds. These sources are limited thus it is necessary but difficult to decide 

which projects and municipalities are in the greatest need of this funding in preparation of 

strategic plans of regions. Regional disparities are one of the aspects which have to be 

considered. These disparities are often considered as disparities between regions but there 

are also equally important disparities inside regions. Our project was aimed at preparation of 

a model which shall assess potential drawbacks of smaller municipalities in regional sense. 

Output of the model should be valuable information for regional planning.  

The model design started with gathering data. Data gathered from various sources and 

personal visits to sample municipalities were analyzed using statistical methods such as chi-

square test, Spearman's rank correlation coefficient and also using manual "common-sense" 

analysis. Statistical methods proved some correlations between selected effects (population 

increase, economic growth) and tested causes (e.g. distance from regional capital, presence 

of school, pollution, etc.). Correlations were formed into the form of an assessment model. 

The model takes limited number of municipality's characteristics on the input and 

summarizes found disparity effects on the output. These results might indicate that particular 

municipality is disadvantaged regarding some attribute or even disadvantaged overall. 

Stakeholders then should consider adjusting of priorities to support municipalities whose 

conditions are worse than average.  
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In the end of our project the final model was implemented into the form of a software tool. 

This tool is publicly available to municipal governments, regional planning agencies, etc.  

Though the model was prepared some issues still need further research and consideration.  

The final model assesses population focused indicator. During the project an economic 

indicator was also prepared but we decided to omit it for the final model as it might lead to 

penalizing of successful municipalities. Stronger relation to housing problematic remains 

another open issue because of the questionable quality of related statistical data in the 

Czech Republic and problematic formulation of comparable criteria. These will be aims for 

the further improvement of the model. 

Keys words  

Regional disparities, assesment model, rural development 

Úvod 

Disparita - regionální disparita, rozdílnost a podobně patří v posledních deseti letech k často 

skloňovaným pojmům. V rámci Evropské unie tyto pojmy náleţí k naplňování cílů politiky 

soudrţnosti, která se odráţí fakticky ve třech základních sloţkách a to v ekonomické části, 

sociální a územní (Skokan (2007)). Ukazatele k posouzení rozdílů – disparit v těchto sloţkách 

jsou sledovány. Z pohledu Eurostatu se jedná o data na úrovni NUST0 a NUTS1 (Melecký, 

(2007)). V České republice se pak disparity vnímají na úrovni regionů soudrţnosti nebo krajů 

a ne uţ jejich dílčích sloţek.  

Motto projektu, jehoţ výstupy jsou obsahem tohoto článku, vycházelo ze známé poučky o 

pevnosti řetězu, která byla modifikována takto: ―Region je tak silný, jak silný je jeho 

nejslabší článek―.  

Menší obce stojí velmi často na okraji zájmu, přestoţe představují velký podíl na celkovém 

počtu obcí a také zaujímají značnou územní rozlohu. Projekt „Návrh hodnotícího modelu pro 

posouzení disparit a metodický postup pro jeho vyuţívání― HMDIS, WD- 41-07-1, který byl 

řešen v letech 2007-2010 v rámci Projektu Ministerstva pro místní rozvoj byl především 

zaměřen na menší obce s 500-3000 obyvateli. Cílem bylo vytvořit nástroj – „Hodnotící model 

regionálních disparit―, který bude slouţit pro nezávislé hodnocení obcí z hlediska disparit, 

ovlivňujících jejich vývoj.  

1 Datová základna pro model 

Vybraná skupina obcí představovala přibliţně 45% území republiky  a v roce 2007 se jednalo 

o více neţ 2000 obcí. V původním záměru bylo vybrat pro datovou základnu obce ze všech 

krajů ČR, ale po zváţení (např. Martinec (2006)) bylo rozhodnuto, ţe do datové základny 

nebudou zařazeny obce ve Středočeském kraji, který je významně ovlivněn metropolí. Výběr 

obcí z ostatních krajů, které tvořily datovou základnu byl proveden na základě kritérií, která 

reflektovala polohu (např. nadmořská výška), potenciál (rekreační oblasti), nebo historii 

(např. bývalé průmyslové obce). Počet vybraných obcí v jednotlivých krajích nebyl stejný. 

Snahou bylo respektovat početnost cílových obcí (obcí s 500-3000 obyvateli) v krajích a 

zachovat jejich podíl na celkovém vzorku obcí. Bylo vybráno 185 obcí coţ odpovídá přibliţně 

10 % z 1804 všech cílových obcí v ČR mimo kraje Středočeského (stav v roce 2007). 
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Pro získání relevantních dat, která by popisovala vývoj obce mezi roky 1991 aţ 2006 byl 

vytvořen pasport. Tento pasport obsahoval 17 okruhů otázek, 163 otázek a tabulek, coţ 

přibliţně odpovídá 2000 dat za kaţdou obec. 

Data byla získaná jednak z oficielních zdrojů tj. Český statistický úřad, mapy geofondu, 

geografické mapy, ARIS webu a dalších a další vyplynula z místního šetření v obcích. 

Dostupnost a forma dat byla různá. Problémem byla data starší například ze Sčítání lidu, 

domu a bytů v roce 1991, která byla dostupná ve většině případů pouze v listinné podobě. 

Rádi bychom tímto podělovali za vzornou spolupráci všech krajských poboček ČSÚ a 

především pobočce v Ostravě.  

Pro  získání informací přímo z obce byl poţádán starosta o schůzku na které odpovídal na 

jednotlivé dotazy a doplňoval neúplné informace. Tuto část řešení projetu lze povaţovat 

z hlediska řešitelů za mimořádně zajímavou. Osobní setkání s představiteli obcí přinesla 

nejen informace do pasportu, ale mnoho zajímavých informací ze ţivota a řízení obce. 

Rozsah tohoto článku bohuţel neumoţňuje detailnější popis návštěv obcí a rozhovorů se 

starosty. O zájmu těchto malých, mnohdy opomíjených obcí svědčí i to, ţe pouze 8% 

starostů odmítlo osobní setkání a jen 1 starosta na domluvenou schůzku bez omluvy 

nedorazil. Celkem se podařilo pasportizovat 163 obcí. Všem představitelům obcí, kteří byli 

ochotni se členům řešitelského týmu věnovat patří náš velký dík. 

2 Postup a výsledky statistické analýzy  -  Identifikace indikátorů a 

statistické vyhodnocení 

Teoretické poznatky byly zpracovány na základě (Zvárová, J. (2003)) a (Jarošová E., Král J. 

(2006)). Jak uvádí (Zvárová, J. (2003)), většina statistických analýz zahrnuje porovnání 

různých vnějších nebo vnitřních impulsů ke zkoumaným objektům (obcím).  

Pro zjištění, zda existuje vztah mezi příčinou a důsledkem byly vypracovány testy rozebírající 

vztah 84 vybraných kvalitativních indikátorů o obcích vůči dvěma hlavním vybraným 

ukazatelům a to vůči  „průměrný přírůstek obyvatel v obci na 1 obyvatele v obci“ 

(časová řada1993-2007) a „průměrný celkový příjem obce bez dotací přepočteno na 

1 obyvatele“ ( časová řada 1997-2007). 

Vyhodnocení bylo provedeno testem (84 indikátorů) a Spearmanovým korelačním 

koeficientem (38 indikátorů (pouze vybrané)). (Vzhledem k omezenému rozsahu tohoto 

článku není moţné všechny jmenovat). 

Vyhodnocení ukazatele „průměrný přírůstek obyvatel v obci na 1 obyvatele 

v obci“ 

Na průměrný přírůstek obyvatel mají dle statistického vyhodnocení vazbu následující 

indikátory: 

 Dojíţďkový čas do krajského města (v minutách)  

 Vzdálenost do okresního města v km  

 Moţnost nájezdu na silnici 1. nebo vyšší třídy od obce 

 Hustota  osídlení - obyvatel / rozloha obce  (závislost prokázána i v případě, ţe se 

počítá rozloha bez lesní půdy 

 Velikost katastru  

 Nadmořská výška ve vazbě na krajský průměr 
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 Průměrná míra znečištění ovzduší 

 Podíl rolníků na celkovém počtu podnikatelských subjektů 

 Podíl vyjíţdějících na ekonomicky aktivním obyvatelstvu (v %) 

 Podíl obyvatel se základním vzděláním na celkovém počtu obyvatel 

Vyhodnocení ukazatele „průměrný celkový příjem obce bez dotací přepočteno na 

1 obyvatele“ 

Statistická analýza zkoumala vazbu mezi příjmy obce a indikátory. Výsledkem je následující 

seznam indikátorů: 

 Velikost katastru 2006  

 Hustota obyvatel na zastavěné území obce  

 Podíl rolníků na celkovém počtu podnikatelských subjektů 

 Podíl vyjíţdějících na ekonomicky aktivním obyvatelstvu (v %) 

 Čistírna odpadních vod – vybudovaná nebo rekonstruovaná 

 Účast v programu rozvoje venkova nebo program rozvoje vesnice 

 Lékařské péče - lékařská praxe v obci  

Z vyhodnocení vyplývá, ţe přírůstky obyvatel a s tím související demografická struktura má 

vazbu v podstatě na indikátory, které jsou obcí poměrně obtíţně ovlivnitelné.  Na druhou 

stranu ekonomická situace obce v některých indikátorech přímo odráţí aktivitu vedení obce. 

Z toho vyplývá, ţe moţnost zvrácení nepříznivého vývoje v přírůstcích obyvatel je stěţí 

v moţnostech vlastní obce, ale je zcela zřejmé, ţe do tohoto procesu musí vstoupit kraje 

případně stát. Moţnosti jsou například v zlepšení infrastruktury a s tím související zkrácení 

dojíţďkové vzdálenosti i času do okresních a krajských měst, zlepšení napojení obce na 

silnice vyšších tříd a s tím související také zatraktivnění obce z hlediska investorů a 

v neposlední řadě forma ―investičních pobídek―. 

 V souladu s cíli projektu - především vytipovat potřebné obce - byly do hodnotícího modelu 

zařazeny vazby na přírůstky obyvatel. 

3 Hodnotící model 

Pro identifikaci znevýhodněných obcí respektive pro hodnocení obcí z hlediska výše 

popsaných indikátorů – disparit - byl pracován hodnotící model a jeho softwarová podoba. 

Zadání pro vlastní model 

Softwarová podoba hodnotícího modelu sleduje jeho co nejlepší vyuţitelnost. Proto také bylo 

nezbytné omezit moţnou duplicitu podobných údajů nebo údajů na sebe navazujících (např. 

velikost katastru - hustota) a dále vybrat ty údaje, u kterých lze reálně očekávat, ţe je dokáţí 

uţivatelé rychle najít z dostupných zdrojů a bez chyb, které by ovlivnily výsledky (například 

hodnocení míry nečištění). A také eliminovat na minimum potřebu dat pocházejících pouze ze 

Sčítání lidu domů a bytů (pouţívaná stará data z roku 2001 a ještě neexistující data ze sčítání 

v roce 2011).   

Stanovení váhy jednotlivých indikátorů a modelový výpočet 

Pro stanovení váhy byla pouţita metoda bodovací konkrétně Metfesselova alokace 100 bodů 

(Ţák 2004). (Důleţitost kritéria se ohodnotí počtem bodů, přičemţ součet všech bodů musí 
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být roven 100 bodů.) Váhy odráţely sílu vazby popsané statistickým výpočtem (viz Tabulka 

1). 

Tabulka 1: Rozdělení vah 

 Vybrané indikátory pro model Výsledné body Váhy 

Dojíţďkový čas do krajského města (v 
minutách) 

28 0,28 

Dojíţďkový čas do okresního města km 22 0,22 

Vzdálenost silnice 1.třídy od obce  20 0,2 

Nadmořská výška rozdíl proti krajskému 
průměru 

3 0,03 

Velikost katastru 2 0,02 

Podíl vyjíţdějících na ekonomicky aktivním 
obyvatelstvu data z roku 2001 (v %)  

10 0,1 

Podíl rolníků na celkové počtu 
podnikatelských subjektů  

15 0,15 

SUMA 100 1 

Modelový výpočet – integrovaný indikátor obyvatelstvo. 

Vzorec: 

Iobyvatelstvo = (BDCK * 0,28 + BDVO * 0,22 + BVS1 * 0,2 + BRPS*0,15 + (BVEA- 4,0 * ADZ) * 0,1 + 

BNVR * 0,03 + BVKT * 0,02) * 100 

kde: 

IObyvatelstvo je integrovaný indikátor – obyvatelstvo 

BDCK je bodové ohodnocení za dojíţďkový čas do krajského města 

BDVO je bodové ohodnocení za dojíţďkovou vzdálenost do okresního města 

BVS1 je bodové ohodnocení za vzdálenost silnice 1.třídy od obce 

BRPS je bodové ohodnocení za podíl rolníků na celkovém počtu podnikatelských 
subjektů v roce 2006 

BVEA je bodové ohodnocení za podíl vyjíţdějících na ekonomicky aktivním 
obyvatelstvu 2001 

ADZ je korekce na dominantního zaměstnavatele, která nabývá hodnoty 1, právě 
kdyţ BVEA je >= 9 a největší zaměstnavatel v obci má 100 a více zaměstnanců, 
jinak je její hodnota rovna 0 

BNVR je bodové ohodnocení za nadmořskou výšku 

a BVKT je bodové ohodnocení za velikost katastru  

Při testování modelu bylo zjištěno, ţe indikátor počet vyjíţdějících podává problematické 

výsledky v situaci, kdy je v obci velký zaměstnavatel (neplatí tím vypočtená závislost - čím 

méně vyjíţdějících, tím horší). (Závislost potvrzena také Spearmanovým korelačním 

koeficientem). Problém se podařilo odstranit při pouţití porovnání s informacemi o 

dominantním zaměstnavateli a bylo přistoupeno k úpravě výpočtu v rámci tohoto indikátoru 
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a to: v případě, ţe pomocné body indikátoru budou 9 nebo 10 a obec má jednoho 

zaměstnavatele se 100 zaměstnanci a více, jsou tomuto indikátoru odečteny 4 body. 

Stanovení hraničních hodnot integrovaného indikátoru 

Body pro jednotlivé pasportizované obce byly vypočteny a byly porovnány s výsledky prvního 

kroku analýzy tj. kumulovaného ukazatele. Pro stanovení hraničních hodnot bylo pouţito 

rozdělení výsledků na kvartily.  

Byly stanoveny tyto hranice: do 400 bodů včetně – obec bez problémů,  našem vzorku obcí 

to reprezentuje 37 obcí a nad 700 bodů obce s problémy – coţ je 42 obcí v našem vzorku. 

Závěr 

Výsledkem řešení výzkumného úkolu WD- 41-07-1 je hodnotící model regionálních 

disparit, který je zaměřen na obce s 500-3000 obyvateli. Na úrovni krajů (ministerstev) lze 

pomocí tohoto software vyhodnotit, jak je obec z pohledu regionálních disparit ve vazbě na 

přírůstky obyvatel znevýhodněna nebo naopak zvýhodněna. Míra znevýhodnění nebo 

zvýhodnění je popsána hodnotou integrovaného indikátoru. Díky moţnosti hromadného 

vkládání dat do software lze výsledky aplikovat na větší počet obcí, coţ při provázaní s GIS 

umoţní získat podklady pro strategické rozhodování o zásadních rozvojových plánech kraje. 

Postup pro pouţití hodnotícího modelu regionálních disparit je popsán v Metodice, 

která je nedílnou součástí modelu. Postup řešení výzkumného úkolu a výsledky jsou 

podrobně popsány v závěrečné zprávě Vojvodíková (2010). 

Hodnocení je zaloţené na objektivních datech. Hodnocení není zatíţeno subjektivním 

postojem zadávajícího. Pro podrobnější informace o modelu je moţno navštívit stránku 

projektu http://hmdis.ataco.cz.  Vytvořený software - hodnotící model regionálních 

disparit  včetně Metodiky pro jeho pouţití - bude po schválení výsledků řešení a jejich 

převzetí zadavatelem projektu Ministerstvem pro místní rozvoj dostupný  zdarma 

představitelům obcí i krajů. 
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