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Summary  

The aim of this paper was to perform a retrospective views and results which we reached 

the past three years in the quest for methods that can be used to adequately measure the 

regional disparities. Starting from this goal, we focused on the introduction of this article our 

attention to the description of seven basic methods that we have in the first phase of our 

research, considered the most acceptable way for our assessment of regional disparities. 

Specifically, it was a scaling technique and the method of lights, which we started during our 

research considered methods whose use is optimal at the identification and quantification of 

variables, and then the method of average deviation, point method, standardized variables, 

the method of distance fictitious point method and the general index, which we prefer in 

particular the aggregate indicators, which we consider to be crucial in the evaluation of 

regional disparities. Of these seven techniques, we further research as the best selected two 

basic methods, and the traffic light method and the method of standardized variables. 

For this region, we first use the method to assess the evolution of traffic lights, all four 

indicators that characterize the region, and then we calculated an indicator developed social 

services, which we consider an aggregated presentation of disparities from the user 

perspective. The indicators then we have calculated as a weighted average of the 

component indicators. Use the above mentioned methods in the actual evaluation of regional 

disparities has been paid to the second part of this paper in which we gradually focused both 

on the application of the method of traffic lights and at the time that the standardized 

variables, and the example model of the region with highly developed social services.  

As the above results clearly between the regions for which he played in the 1995-2005 

development of social services is an important role in the region Hradec Kralove, Usti, South, 

Capital Prague, Olomouc and Plzen, while the lowest ranked regions are Pardubice, Bohemia, 

Central Region and Zlín. For counties that have given the better off most of time, then we 

can identify two of the most appreciated regions, namely Capital Prague and South Moravia, 

and one of the four worst-rated regions, which is the Zlín Region. Conversely, the biggest 

drop in the monitored period the only region of the bottom of the chart. Specifically, it is the 

Carlsbad region, especially South and Central, who in 1995 faced with an almost continuous 

fall in social services. 

Keys words 

Point method, an integrated indicator variables standardized method, a method of traffic 

lights, regional disparities 

Úvod  

Kdyţ jsme v roce 2007 započali s řešením projektu „WD-55-07-1: Regionální disparity v 

územním rozvoji ČR – jejich vznik, identifikace a eliminace―, objevila před námi jedna zásadní 
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otázka, jeţ zněla: „Jsme schopni v rámci stávajících matematických či statistických metod, 

nalézt takovou metodu, s jejíţ pomocí budeme moci odpovídajícím způsobem měřit 

regionální disparity?―. Podíváme-li se v tomto okamţiku zpět, pak můţeme říci, ţe hledání 

odpovědi na tuto otázku byl proces poměrně sloţitý a zdlouhavý, a to zejména proto, ţe 

jsme v průběhu našeho výzkumu nalezli několik typů metod, které se od samého počátku 

jevily jako vhodné pro měření meziregionálních rozdílností, avšak v průběhu času se 

prokázalo, ţe jejich reálné vyuţití je, vzhledem k finálním výsledkům, které poskytovaly, 

velmi diskutabilní. Navíc jsme si v průběhu řešení uvědomili, ţe problém měření regionálních 

disparit je problémem, který se ve finále rozpadá do dvou samostatných oblastí. Tou první je 

jiţ výše zmíněné nalezení nejvhodnější metody, s jejíţ pomocí budeme schopni dostatečně 

kvalitně kvantifikovat úroveň regionálních disparit, kdeţto tou druhou oblastí je otázka 

obsahové náplně vlastního měření, tj. stanovení jednotlivých indikátorů, s jejichţ pomocí 

budeme schopni onu výše uvedenou kvantifikaci fakticky provést. Vzhledem k tomu, ţe 

v průběhu uplynulých tří let se autor této stati, v rámci výše zmíněného výzkumu, věnoval 

zejména otázkám spojeným s nalezením odpovídajících metod, budou následující řádky 

určitou retrospektivou pohledů a výsledků, jichţ jsme v této oblasti v uplynulých třech letech 

dosáhli. 

1 Metody vhodné pro hodnocení regionálních disparit – původní výběr 

V první fázi našeho výzkumu jsme provedli poměrně důkladnou analýzu, v jejímţ rámci jsme 

prošli jednotlivé matematické a statistické metody a z nich jsme následně vybrali ty, které se 

nám jevily jako vhodné pro konstrukci multikriteriálních indexů, s jejichţ pomocí jsme chtěli 

hodnotit míru regionálních disparit. Ze všech dostupných metod jsme ve finále zvolili sedm 

technik, mezi něţ patřila metoda průměrné odchylky, bodová metoda, metoda normované 

proměnné, metoda vzdálenosti od fiktivního bodu, metoda souhrnného indexu, metoda 

semaforu a konečně také metoda zaloţená na škálovacích technikách. Ačkoliv jsme ve finální 

fázi našeho výzkumu vyuţili pouze dvě, resp. tři z těchto sedmi technik, jeví se nám v tomto 

okamţiku jako vhodné stručně si tyto metody připomenout.  

Metoda průměrné odchylky 

První matematickou metodou, která se nám jevila jako vhodná pro kvantitativní hodnocení 

regionálních disparit, byla metoda průměrné odchylky, v jejímţ případě můţeme 

meziregionální rozdíly vyjádřit pomocí míry variability. Tato míra je pak v rámci této metody 

definována jako aritmetický průměr absolutních odchylek, tj. odchylek bez ohledu na 

znaménko, jednotlivých hodnot analyzovaných ukazatelů od určité předem stanovené 

kriteriální hodnoty. V této souvislosti je zapotřebí poznamenat, ţe vyuţití absolutních 

odchylek při hodnocení regionálních disparit se nám jevilo jako velmi vhodné, a to zejména 

proto, ţe při hodnocení meziregionálních rozdílů jsme se chtěli také zaměřit na stupeň 

konvergence či divergence jednotlivých regionů k celorepublikovému průměru, coţ tato 

metoda, tím ţe dovoluje v analyzovaném souboru indikátorů kompenzovat kladné a záporné 

odchylky, velmi dobře umoţňovala. Na druhé straně je však zapotřebí poznamenat, ţe 

významnou nevýhodou tohoto přístupu k hodnocení meziregionálních rozdílů je to, ţe 

průměrnou hodnotu celkového souboru ukazatelů nemůţeme určit z dílčích průměrných 

odchylek, tj. odchylek stanovených pro jednotlivé soubory indikátorů. 

Ačkoliv je při praktickém vyuţití této metody nejčastěji pouţívána odchylka od aritmetického 

průměru, dá se říci, ţe zejména statistici v tomto případě upřednostňují spíše metodu 
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zaloţenou na výpočtu průměrné odchylky od hodnoty kvantitativního statistického znaku, 

který rozděluje příslušnou řadu statistických údajů co do počtu prvků na dvě stejně velké 

části. Jinými slovy řečeno, statistikové dávají před aritmetickým průměrem přednost 

mediánu, který danou statistickou řadu rozděluje na dvě skupiny, z nichţ první obsahuje 

hodnoty, které jsou menší nebo rovny mediánu a druhá hodnoty, jeţ jsou rovny nebo větší 

neţ medián.   

Bodová metoda 

Další z metod, jiţ jsme vybrali jako metodu přiměřenou k pouţití při hodnocení regionálních 

disparit, byla bodová metoda, jejímţ základem je nalezení takového regionu, v němţ 

příslušný indikátor dosahuje buďto maximální, nebo minimální hodnoty, přičemţ za 

rozhodující pro její určení je povaţováno to, zda je u daného indikátoru jako optimální 

chápán spíše progresivní, nebo naopak degresivní vývoj. Pokud příslušný indikátor dosahuje 

optimálních hodnot při progresivním vývoji, pak je za kriteriální hodnotu povaţována jeho 

maximální výše, jeţ je následně oceněna 1.000 bodů. Ostatní regiony pak získávají bodové 

ohodnocení, které se pohybuje v intervalu od 0 do 1.000 bodů, a to v závislosti na podílu 

příslušného indikátoru na stanovené kriteriální hodnotě. Je-li výchozím kritériem minimální 

hodnota ukazatele, pak se výše bodového ohodnocení počítá s převrácenou hodnotou tohoto 

poměru. Sečtením takto stanovených bodů získáme výslednou hodnotu, která je 

charakteristikou regionálních disparit.  

Výhodou bodové metody je její schopnost shrnout do jednoho komplexního indikátoru 

ukazatele, jeţ jsou původně zachyceny v různých měrných jednotkách. Tímto komplexním 

indikátorem, nebo také syntetickou charakteristickou je pak bezrozměrné číslo, které 

můţeme být vyuţito ke stanovení trendových hodnot, poměrových či rozdílových ukazatelů, 

popř. k určení pořadí jednotlivých regionů. Jinými slovy řečeno, pomocí tohoto ukazatele 

jsme schopni stanovit, např. míru zaostávání regionu A za regionem B. 

V praxi bývá bodová metoda často vyuţívána v některé z následujících modifikací: 

 pro stanovení jednotlivých kriteriálních hodnot je vybrán jeden konkrétní region, 

s nímţ jsou následně porovnávány regiony ostatní. Z daného je tedy zřejmé, ţe 

pokud analytik vyuţívá tuto modifikaci původní bodové metody, pak není moţno 

omezit horní bodovou hranici příslušného ukazatele. 

 kriteriální hodnoty jednotlivých ukazatelů jsou předem expertně stanoveny, coţ 

znamená, ţe také v tomto případě není moţno stanovit maximální počet bodů, které 

můţe daný region za příslušný ukazatel získat.  

Metoda normované proměnné 

Na základě našeho výzkumu jsme dospěli k závěru, ţe při výpočtu integrovaného indikátoru 

lze vyuţít také metodu normované proměnné, jejíţ hodnotu, v případě ukazatele, pro nějţ je 

za optimální povaţován jeho progresivní vývoj, vypočteme pomocí rovnice (1): 

kde: sx je směrodatná odchylka i-tého ukazatele 
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a v opačné situaci prostřednictvím rovnice (2):  

Tak jako u bodové metody, také u metody normované proměnné je takto vypočtená 

směrodatná odchylka bezrozměrnou veličinou, která má jak jednotkový, tak nulový průměr, 

coţ následně umoţňuje její bezproblémové sčítání. Přesto je zapotřebí říci, ţe tato shoda 

s bodovou metodou je ve své podstatě shodou jedinou, neboť metoda normované 

proměnné, na rozdíl od bodové metody, nebere v potaz absolutní, ale relativní proměnlivost 

ukazatelů zahrnutých do příslušného indikátoru. Tato její přednost je však následně 

potlačena do pozadí tím, ţe takto vypočtený integrovaný indikátor nelze pouţít pro 

srovnávání podílových veličin, coţ znamená, ţe pomocí metody normované proměnné nelze 

určit rozsah zaostávání regionu B za regionem A.  

Metoda vzdálenosti od fiktivního objektu 

Čtvrtou metodou, která se nám jevila jako metoda vhodná pro výpočet integrovaného 

indikátoru regionálních disparit, byla metoda vzdálenosti od fiktivního objektu, jímţ by 

v našem případě byl námi stanovený optimální region, jenţ by byl buďto odrazen určitého 

konkrétního kraje České republiky, nebo by vznikl na základě čistě expertního odhadu 

optimálních hodnot jednotlivých ukazatelů zahrnutých do hodnoty příslušného indikátoru. Je-

li v praxi tato metoda vyuţita, pak jsou jednotlivé ukazatele nejprve vyjádřeny 

v normovaném tvaru a následně je vypočtena euklidovská vzdálenost jednotlivých regionů o 

regionu optimálního.  

Pomocí této metody tedy získáme integrovaný indikátor, jenţ nabývá hodnot větších, nebo 

rovných nule, přičemţ platí, ţe čím větší je hodnota takto vypočteného indikátoru, tím větší 

je rozdíl mezi optimálním a skutečným regionem, coţ samozřejmě také značí větší míru 

divergence tohoto regionu od optima. Kromě výše uvedeného srovnání, lze tuto metodu také 

vyuţít jak při porovnávání rozdílem, tak při komparaci podílem.  

Metoda souhrnného indexu 

Poslední, čistě matematicko-statistickou metodou, jiţ jsme povaţovali za metodu přiměřenou 

pro výpočet integrovaného indikátoru, je metoda postavená na konstrukci souhrnného 

indexu, tj. poměrného čísla, s jehoţ pomocí lze z časového, místního i věcného hlediska 

komparovat soubor jak nezčítatelných (extenzivních), tak nezprůměrovatelných (intenzivních) 

veličin. Prostřednictvím této metody jsme tak schopni určit buďto objemové souhrnné 

indexy, to v případě, ţe příslušné indikátory můţeme zařadit mezi extenzivní veličiny, nebo 

úrovňové souhrnné indexy, a to v situaci, kdy součástí finálního integrovaného indikátoru 

budou pouze intenzivní veličiny. Vlastní souhrnných index pak můţeme vypočíst jedním zde 

dvou níţe uvedených postupů: 

 zprůměrování individuálních indexů, které stanovíme pro jednotlivé poloţky 

zkoumaného souboru indikátorů, čímţ získáme průměrový index, 

 agregací různorodých extenzivních a intenzivních veličin pomocí expertně 

stanovených vah. Pomocí této metody pak vypočteme agregátní indexy.  

V souvislosti s touto metodou je zapotřebí poznamenat, ţe obě výše uvedené koncepce 

výpočtu souhrnného indexu mají mezi odbornou veřejností celou řadu zastánců a odpůrců. 
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Vzhledem k tomu, ţe v tomto okamţiku nemá smysl blíţe tyto diskuse rozebírat, zaměříme se 

pouze na hlavní pozitiva těchto metod, k nimţ jsou u průměrových indexů počítány zejména 

jejich formální vlastnosti, kdeţto u indexů agregátních jejich snazší věcná interpretace. 

Z tohoto důvodu jsme v rámci našeho výzkumu upřednostnili souhrnné indexy, jeţ byly 

zaloţeny na agregaci různorodých extenzivních a intenzivních veličin.    

Metoda zaloţená na škálovacích technikách 

Další z metod, jiţ jsme chápali jako metodu vhodnou pro hodnocení regionálních disparit, 

bylo škálování, jeţ je v odborné literatuře definováno: 

 buďto jako soubor metod, technik a procedur, jeţ analytikům umoţňují zkonstruovat 

jakoukoliv škálu, v jejímţ rámci budou jednotlivé ukazatele nejen uspořádány, ale 

také očíslovány. Tato metoda bývá zpravidla označována jako škálovací procedura 

nebo škálovací technika. 

 nebo jako proces kvalitativního měření, který vede k vlastnímu škálování těch hodnot, 

jeţ jsou v praxi jen velmi obtíţně měřitelné, z čehoţ vyplývá, ţe v případě měření 

regionálních disparit by tento způsob hodnocení meziregionálních rozdílností měl 

význam pouze tehdy, pokud bychom do námi navrţeného hodnocení zahrnuli také 

indikátory postavené na kvalitativní bázi. V případě těchto metod, pak nehovoříme o 

škálovací proceduře, ale pouze o škálování.  

Vzhledem k tomu, ţe z našeho pohledu se jako vhodnější pro pouţití při hodnocení 

regionálních disparit jevily škálovací techniky, jejichţ prostřednictvím jsme schopni 

komparovat údaje zaloţené jak na metrické, tak na nemetrické bázi, jeví se nám v tomto 

okamţiku jako vhodné, zaměřit svou pozornost právě na tuto oblast, přičemţ začneme tím, 

ţe se zaměříme na pojem očíslování. Pod tímto pojmem ve své podstatě rozumíme přiřazení 

určitých konkrétních čísel jednotlivým hodnotám námi zvolených indikátorů tak, ţe mezi nimi 

nebude existovat ţádný numerický vztah. Je tedy zřejmé, ţe pokud v regionu A přiřadíme 

hodnotě vybraného indikátoru číslo 1 a v regionu B číslo 14, pak tento způsob očíslování 

nebude znamenat, ţe je příslušný indikátor v regionu B čtrnáctkrát horší, neţ v regionu A, ale 

pouze to, ţe v prvém regionu má tento ukazatel přiřazeno číslo 1 a v druhém regionu číslo 

14. Za výhodu tohoto přístupu tak můţeme označit jeho poměrně dobrou přehlednost, 

spojenou s bezproblémovou rozšířitelností analyzované skupiny indikátorů. Tento pozitivní 

fakt, je však v našem případě do jisté míry negován tím, ţe tuto metodu nelze povaţovat za 

druh měření, coţ znamená, ţe s její pomocí nemůţeme dospět ke konkrétním kvantitativním 

údajům. 

Škálovací techniky můţeme tedy označit za samostatnou metodu, jeţ je spojena jak 

s kvantitativními aspekty, tak s topologickými prvky. Dá se tedy říci, ţe tuto metodu lze 

povaţovat za určitý nezbytný předstupeň vlastního měření regionálních disparit, s jehoţ 

pomocí jsme schopni pouze vymezit příslušné topologické podmínky. Vyuţití metody 

očíslování v námi realizovaném výzkumu by tak vedlo jen k vytvoření určité 

pseudokvantifikace meziregionálních rozdílností. K vlastní kvantifikaci příslušných disparit by 

pak měla být vyuţita některá z pěti výše uvedených matematicko-statistických metod.  

V našem případě můţeme za třídící škálu povaţovat přehled obměn tříděného znaku, jenţ 

vymezuje hloubku třídění a tvářnost budoucích skupin ukazatelů, na něţ se jednotlivé 

integrované indikátory rozpadají. Takto vzniklé skupiny jsou pak označovány buďto jako 

třídy, to v případě, ţe jsou indikátory tříděny podle kvantitativních znaků, nebo, jsou-li 
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k jejich třídění vyuţity kvalitativní znaky, jako kategorie. Z výše uvedeného je tedy zřejmé, ţe 

při sestavování takovéto třídící škály je nutné nejen sestavit seznam jednotlivých ukazatelů, 

ale také zcela jednoznačně tyto ukazatele definovat. Příslušná třídící škála pak musí být 

sestavena tak, aby toto třídění bylo jednoznačné, úplné, přehledné a současně také 

dostatečně podrobné. 

 V rámci procesu třídění kvantitativních ukazatelů analytické týmy vytvářejí kvantitativní škály 

či také kvantitativní stupnice, s jejichţ pomocí jsou jednotlivé ukazatele řazeny do příslušných 

tříd podle třídících intervalů zvolené škály. Tyto intervaly jsou nejčastěji stanoveny mezemi, 

z čehoţ vyplývá, ţe příslušná škála musí být uspořádána tak, aby nebylo moţno zpochybnit 

zařazení jednotlivých mezních hodnot, coţ je v případě: 

 nespojitých znaků zpravidla řešeno stanovením nejniţší a nejvyšší hodnoty. Pokud 

jsou obě hodnoty intervalu stanoveny, pak jej označujeme za interval uzavřený, 

kdeţto v okamţiku, kdy je stanovena pouze jedna mez, hovoříme o intervalu 

otevřeném. 

 spojitých znaků je pak nejčastěji vyuţívána podobná metoda jako u znaků 

nespojitých, která však při stanovování konkrétních hranic vychází z principu 

zaokrouhlování. 

Při vlastní konstrukci třídící škály je odbornou veřejností obvykle doporučováno vytvoření 

minimálně šesti a maximálně dvaceti tříd, přičemţ za optimální je povaţován počet 10 aţ 12 

tříd. Jako standardní pomůcka slouţící ke stanovení ideálního počtu tříd je pak vyuţíváno 

Sturgesovo pravidlo, jeţ umoţňuje, na základě intervalového rozdělení čestností, stanovit 

vhodný počet skupin pro rozdělení určitého statistického souboru dat. V souvislosti s touto 

metodou je však zapotřebí poznamenat, ţe při jejím vyuţití automaticky vycházíme 

z předpokladu, ţe příslušná klasifikační škála má všechny třídící intervaly stejné. 

Jsou-li v případě metod zaloţených na škálovacích technikách vyuţívány kvalitativní znaky, 

pak jednotlivé indikátory zařazujeme do singulárních kategorií, které jsou sestaveny podle 

definic stupňů zvolené škály. Vlastní vymezení těchto skupin však vyţaduje poměrně pečlivou 

úvahu, která je spojena s odhalením typických rysů určitého procesu a se zjištěním a 

měřením pravidelností jejich výskytu. Platí tedy, ţe základním úkolem při sestavování 

kvalitativních škál je vymezení obsahu určité kategorie, a to jak z pozitivního, tak negativního 

hlediska. Za ideální při sestavování těchto škál je povaţována situace, v níţ výzkumné týmy 

vycházejí z určitých přirozených skupin analyzovaných ukazatelů. Pro vlastní zařazení 

jednotlivých indikátorů do skupin pak bývají při konstrukci těchto škál vyuţívány tři základní 

postupy: 

 taxativní vyjmenování mezních případů, a to včetně návodů pro jejich zařazení, 
 deklaratorní metoda, jeţ je zaloţena na subjektivním názoru zpravodaje 
 nebo metoda kvantitativního znaku. 

V případě kvalitativního škálování neexistují ţádná obecná pravidla, jeţ by určovala hloubku 

a podrobnost třídění analyzovaných ukazatelů. Přesto platí, ţe zbytečně velký počet 

základních skupin vede zpravidla k výrazné atomizaci souboru a sniţuje přehlednost 

výsledků. Současně můţeme konstatovat, ţe tyto skupiny by se měly vyznačovat co nejmenší 

variabilitou a homogenní klasifikací, která by zabezpečila shodnost členění jednotlivých tříd.  
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Metoda semaforu 

Specifickou podobou metody škálování, resp. metodou, která se výrazně blíţí proceduře 

očíslování, je metoda semaforu. Tato technika je zaloţena na přiřazení specifických symbolů 

jednotlivým hodnotám indikátorů, přičemţ platí, ţe tyto symboly odpovídají určité 

procentuální úrovni buďto maximální, nebo naopak minimální výše hodnoty analyzovaného 

indikátoru. Nejčastěji mají tyto symboly podobu tří kruhů, které svými barvami odpovídají 

barvám na semaforu, z čehoţ je také odvozován vlastní název této metody. Je-li tedy 

indikátoru zjištěnému pro region A přiřazen červený kruh a indikátoru zachycujícímu vývoj 

v regionu B kruh zelený, pak jsme, díky tomuto barevnému rozlišení, sice schopni rozpoznat 

rozdíly mezi jednotlivými regiony, ale současně nejsme schopni přesně určit rozdíly v jejich 

vývoji. Za významnou devizu tohoto přístupu pak můţeme označit jeho rychlost, přehlednost 

a bezproblémové vyuţití v rámci analýzy různě širokých skupin socio-ekonomických 

ukazatelů. 

Z výše uvedeného je tedy zřejmé, ţe metoda semaforu je spíše metodou grafickou, s jejíţ 

pomocí jsme schopni sestavit několik typů hodnotících škál, k nimţ řadíme: 

 dvoubarevnou škálu, která nabízí moţnost barevného rozlišení indikátorů pomocí 

dvou barev, jejichţ intenzita se mění dle toho, jak se mění hodnoty těchto ukazatelů, 

 tříbarevnou škálu, s jejíţ pomocí rozdělujeme příslušnou skupinu indikátorů pomocí tří 

barev, přičemţ prostřední barva odpovídá percentilu 50, 

 datovou čáru, u níţ je k rozlišení hodnot vyuţívá právě délka datové linky, 

 či škálu vyjádřenou pomocí sady ikon, kde jsou k očíslování indikátorů vyuţívány 

různé sady ikon, které mohou být tří objektové, čtyř objektové, popř. pěti objektové. 

2 Metody hodnocení regionálních disparit – zúţení výběru a příklad jejich 

aplikace 

Zatímco v první fázi našeho výzkumu jsme se zaměřili na důkladnou analýzu a následný 

výběr nejvhodnějších metod pro konstrukci multikriteriálních indexů, druhou fázi jsme 

věnovali praktickému ověření těchto metod a následnému výběru těch, které se z našeho 

pohledu jevily jako nejvhodnější pro hodnocení míry regionálních disparit. Na základě 

důkladné analýzy, v jejímţ rámci jsem výsledky, jichţ bylo při pouţití jednotlivých metod 

dosaţeno, porovnali nejen s našimi očekáváními, ale také s výsledky, jeţ byly v této oblasti 

publikovány v jiných studiích věnovaných problematice regionálních disparit, jsme dospěli 

k závěru, ţe pro hodnocení meziregionálních rozdílů prostřednictvím námi navrţených 

integrovaných indikátorů a modelových regionů se jako nejvhodnější jeví dvě metody. 

Těmito technikami jsou metoda semaforu, která se ukazuje jako ideální pro fázi identifikace 

a kvantifikace proměnných, a metodu normované proměnné, jiţ lze vyuţít ve fázi tvorby a 

výpočtu integrovaných indikátorů. Pojďme si proto nyní tyto metody představit na 

praktickém příkladu modelového regionu s vysoce rozvinutými sociálními sluţbami. 

Tento modelový region jsme v rámci našeho výzkumu definovali jako region, jenţ se 

vyznačuje především vysokou úrovní těch sluţeb, které jsou spojovány s institucemi sociální 

infrastruktury, tj. nemocnicemi a zařízeními sociální péče. V případě tohoto regionu tak 

předpokládáme, ţe jejich vysoká úroveň sociálních sluţeb by měla přispívat nejen ke 

zkvalitnění ţivotních podmínek obyvatel příslušného kraje, ale také k vytváření dostatečných 

podmínek pro rozvoj lidského potenciálu, z čehoţ vyplývá, ţe tyto regiony by se měly 
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vyznačovat poměrně nízkou úrovní sociální exkluze. Výše uvedená deskripce nás následně 

přivedla k závěru, ţe pro popis tohoto typu regionu se jako nejvhodnější jeví soubor 

indikátorů, jehoţ sloţení je zachyceno v tabulce 1, a to včetně jednotlivých vah, které jsme 

stanovili na základě našeho vlastního expertního odhadu.   

Tabulka 1: Sloţení indikátoru rozvinutých sociálních sluţeb a hodnota vah 

jednotlivých ukazatelů 

indikátor váha 

počet lékařů na 10 tis. obyvatel 0,250 

počet lůţek v nemocnicích na 10 tis. obyvatel 0,250 

počet míst v zařízeních sociální péče na 10 tis. obyvatel 0,250 

počet dětí zapsaných v mateřských školkách na jednu třídu 0,250 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Metoda semaforu 

Jak jiţ bylo uvedeno výše, vyuţití metody semaforu je dle našeho názoru vhodné zejména ve 

fázi identifikace a kvantifikace proměnných. Pojďme si proto nyní ukázat, jak můţeme 

pomocí této metody zhodnotit meziregionální rozdíly ve vývoji jednotlivých ukazatelů 

tvořících indikátor rozvinutých sociálních sluţeb. Toto zhodnocení pak, vzhledem 

k problémům s dostupností dat pro indikátor počet dětí zapsaných v mateřských školkách 

provedeme pouze pro časový úsek vymezený roky 1995 a 2005. K vlastnímu zhodnocení 

tohoto vývoje vyuţijeme metodu tříbarevné škály, v niţ hrají prim barva zelené, značící 

nejuspokojivější výsledek, ţlutá, která odpovídá percentilu 50, a červená, v jejímţ případě je 

u daného indikátoru dosahováno nejméně uspokojivých výsledků. V rámci jednotlivých 

tabulek jsou pak regiony České republiky seřazeny, nikoliv podle standardního řazení, ale 

podle barvy, jeţ je v jejich případě barvou převaţující.  

Jak je zřejmé z údajů zobrazených v tabulce 2, z hlediska počtu lékařů na 10 tis. obyvatel 

jsou v prvním, zeleném pásmu, zachyceny všechny kraje, které se v letech 1995-2005 

vyznačovaly největším počtem lékařů na deset tisíc obyvatel. Do této skupiny můţeme 

zařadit Hl. m. Prahu, Plzeňský, Olomoucký a Královehradecký kraj. Druhé pásmo regionů, 

v němţ převaţuje barva ţlutá, popř. oranţová, tvoří kraje Karlovarský, Jihočeský a 

Moravskoslezský. Poslední, tj. červené pásmo, s nejmenším počtem lékařů na 10 tis. 

obyvatel v rámci České republiky je tvořeno krajem Libereckým, Ústeckým, Pardubickým, 

Vysočinou, Zlínským a Středočeským. Současně je z dané tabulky také moţno vyčíst, ţe mezi 

jednotlivými regiony České republiky existují dosti výrazné regionální disparity, o čemţ svědčí 

nejen poměrně výrazné barevné rozlišení, ale také údaje o procentuálním podílu průměrného 

počtu lékařů v jednotlivých regionech na celorepublikovém váţeném průměru16, z nějţ 

vyplývá, ţe zatímco premiant skupiny, Hl. m. Praha, převyšovalo v letech 1995-2005 

průměrnou hodnotu o 67,05 p. b., Středočeský kraj, jako nejhůře hodnocený region 

zaostával za průměrem o téměř 22 procentních bodů. 

                                           
16 Váha jednotlivých regionů byla stanovena podílem průměrného počtu obyvatel dané regionu na 
celkovém průměrném počtu obyvatel České republiky. 
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Tabulka 2:  Pořadí jednotlivých regionů z hlediska počtu lékařů na 10 tis. obyvatel 

v jednotlivých krajích České republiky v letech 1995-2005  

kraj 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Hlavní město Praha 57,0 58,0 63,0 61,0 58,0 56,0 66,0 67,0 67,0 68,0 68,0 

Jihomoravský kraj .  40,0 40,0 40,0 40,0 37,0 42,0 42,0 42,0 43,0 43,0 

Plzeňský kraj .  36,0 39,0 39,0 37,0 40,0 41,0 42,0 42,0 43,0 43,0 

Olomoucký kraj .  34,0 37,0 37,0 35,0 35,0 39,0 40,0 40,0 40,0 40,0 

Královéhradecký kraj 35,0 36,0 37,0 37,0 37,0 37,0 38,0 38,0 39,0 39,0 40,0 

Karlovarský kraj 32,0 34,0 35,0 35,0 33,0 34,0 35,0 35,0 36,0 36,0 36,0 

Jihočeský kraj 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 35,0 35,0 35,0 36,0 35,0 

Moravskoslezský kraj 31,0 32,0 32,0 32,0 32,0 33,0 34,0 35,0 36,0 36,0 36,0 

Liberecký kraj 30,0 31,0 31,0 31,0 31,0 32,0 32,0 33,0 33,0 34,0 34,0 

Ústecký kraj 29,0 30,0 31,0 31,0 30,0 31,0 32,0 32,0 33,0 33,0 33,0 

Pardubický kraj 28,0 29,0 30,0 30,0 30,0 30,0 32,0 32,0 33,0 33,0 33,0 

Vysočina 29,0 29,0 30,0 30,0 30,0 30,0 31,0 31,0 32,0 32,0 33,0 

Zlínský kraj 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 30,0 31,0 32,0 32,0 32,0 33,0 

Středočeský kraj 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

Zdroj: Regionální informační servis 

Budeme-li hodnotit postavení jednotlivých regionů z hlediska počtu lůţek na 10 tisíc obyvatel, 

pak dospějeme k závěru, ţe i v tomto případě se námi analyzovaná skupina krajů 

vyznačujeme poměrně vysokou mírou regionálních disparit. Současně můţeme také 

konstatovat, ţe jednotlivé meziregionální rozdíly jsou o něco menší, neţ u indikátoru počet 

lékařů na 10 tis. obyvatel. Jak je z dostupných dat zřejmé, v prvním, zeleném pásmu 

tentokrát nalezneme Hlavní město Prahu, Královehradecký, Ústecký a Jihomoravský kraj, tj. 

kraje, v jejichţ případě dosahoval v letech 1995 aţ 2005 průměrný počet lůţek vyšších 

hodnot, neţ byla hodnota odpovídající celorepublikovému průměru. Ţluté pásmo tvořilo šest 

krajů České republiky, jejichţ průměrná hodnota byla blízká celorepublikovému průměru. 

Konkrétně se pak jednalo o kraje Plzeňský, Moravskoslezský, Jihočeský, Karlovarský, 

Liberecký a Vysočinu. V poslední skupině, nejhůře hodnocených krajů, nalezneme 

Olomoucký, Zlínský, Pardubický a Středočeský kraj, přičemţ oba posledně jmenované 

regiony dosahovaly v námi sledovaném období u tohoto ukazatele dlouhodobě nejhorší 

výsledky, kdyţ za celorepublikovým průměrem zaostávaly o více neţ 17 procentních bodů. 

Aby bylo naše srovnání přesné, pak se jeví jako vhodné také uvést, ţe nejlépe hodnocený 

region České republiky, jímţ je v tomto případě opět Hl. m. Praha tentokrát převyšoval 

celorepublikový průměr o 29,03 p. b.      
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Tabulka 3:  Pořadí jednotlivých regionů z hlediska počtu lůţek na 10 tis. obyvatel 

v jednotlivých krajích České republiky v letech 1995-2005  

kraj 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Hlavní město Praha 80,0 80,0 83,0 91,0 83,0 83,0 84,0 91,0 91,0 88,0 88,0 

Královéhradecký kraj 86,0 85,0 81,0 77,0 73,0 72,0 72,0 73,0 72,0 68,0 68,0 

Ústecký kraj 81,0 79,0 77,0 77,0 75,0 74,0 73,0 72,0 70,0 69,0 67,0 

Jihomoravský kraj 74,0 72,0 75,0 78,0 72,0 69,0 69,0 73,0 73,0 71,0 72,0 

Plzeňský kraj 67,0 65,0 65,0 73,0 63,0 61,0 62,0 65,0 65,0 65,0 65,0 

Moravskoslezský kraj 72,0 69,0 68,0 66,0 65,0 62,0 62,0 62,0 61,0 61,0 60,0 

Jihočeský kraj 74,0 72,0 67,0 64,0 62,0 61,0 62,0 62,0 61,0 61,0 60,0 

Karlovarský kraj 78,0 69,0 66,0 63,0 61,0 58,0 56,0 55,0 56,0 57,0 56,0 

Liberecký kraj 65,0 63,0 61,0 62,0 62,0 59,0 59,0 59,0 59,0 62,0 62,0 

Vysočina 70,0 64,0 63,0 62,0 61,0 58,0 58,0 56,0 56,0 57,0 56,0 

Olomoucký kraj .  63,0 61,0 62,0 58,0 56,0 56,0 60,0 58,0 58,0 57,0 

Zlínský kraj 60,0 57,0 55,0 56,0 56,0 56,0 56,0 57,0 57,0 57,0 56,0 

Pardubický kraj 63,0 61,0 59,0 59,0 52,0 50,0 48,0 50,0 55,0 53,0 54,0 

Středočeský kraj 66,0 62,0 59,0 57,0 54,0 54,0 51,0 51,0 51,0 50,0 49,0 

Zdroj: Regionální informační servis. 
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Tabulka 4: Pořadí jednotlivých regionů z hlediska počtu míst v zařízeních sociální 

péče na 10 tis. obyvatel v jednotlivých krajích České republiky 

v letech 1995-2005  

kraj 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Ústecký kraj 89,5 95,8 97,2 96,5 97,3 98,7 99,7 100,2 100,8 103,9 104,4 

Olomoucký kraj .  89,0 83,3 83,2 91,1 91,3 88,9 97,9 93,3 98,8 94,6 

Zlínský kraj 70,8 81,9 82,9 86,6 88,2 93,6 94,3 96,3 98,7 103,2 101,4 

Karlovarský kraj 66,2 74,9 81,5 79,9 83,0 83,8 81,8 82,8 81,0 86,4 82,5 

Pardubický kraj 69,9 75,5 77,4 76,2 77,3 78,3 78,9 81,9 83,2 81,1 84,9 

Jihomoravský kraj 62,4 70,7 71,2 68,1 71,4 72,8 76,3 79,6 78,2 80,4 78,9 

Moravskoslezský kraj 60,4 65,2 63,4 63,0 68,4 73,8 76,9 79,0 78,7 80,1 84,5 

Královéhradecký kraj 64,1 66,0 65,0 67,3 69,5 71,2 72,7 74,3 75,3 79,0 76,5 

Plzeňský kraj 61,4 66,3 68,2 69,2 67,7 69,8 72,1 74,7 75,8 78,9 76,4 

Středočeský kraj 62,1 65,9 66,7 66,8 69,1 71,4 71,6 69,6 68,7 69,5 69,6 

Vysočina 59,6 63,0 63,1 61,4 63,1 69,0 70,8 72,5 72,4 71,4 69,4 

Jihočeský kraj 57,4 60,5 56,1 62,7 68,3 68,3 67,9 71,1 69,0 69,5 70,1 

Liberecký kraj 48,2 53,6 53,9 51,2 56,9 58,8 57,1 58,5 64,5 63,5 61,9 

Hlavní město Praha 32,9 34,8 35,0 34,5 35,2 37,9 40,7 42,5 42,2 40,3 41,9 

Zdroj: Regionální informační servis. 

Z tabulky 4 je zřejmé, ţe u ukazatele počet míst v zařízeních sociální péče na 10 tis. obyvatel 

se trendy spojené s postavením jednotlivých krajů na pomyslném ţebříčku regionů 

nepotvrzují, neboť doposavad nejlépe hodnocený region, jímţ bylo Hl. m. Praha v tomto 

případě zaznamenal propad do červeného pásma, kam jej doprovodil také Liberecký kraj. 

Ostatní kraje České republiky pak můţeme zařadit spíše do zbývajících dvou pásem, z nichţ 

tím širším je středové, ţluté pásmo, jeţ je tentokrát tvořeno Jihočeským krajem, krajem 

Vysočina, Středočeským krajem, Plzeňským krajem, Královehradeckým krajem a dle našeho 

názoru, vzhledem k dlouhodobému vývoji, také krajem Moravskoslezským a Jihomoravským, 

a to i přesto, ţe u těchto dvou krajů nalezneme v průběhu let i pole, která jsou zvýrazněna 

zelenou barvou. Za regiony s největším počtem míst v zařízeních sociální péče na 10 tis. 

obyvatel pak můţeme označit zbývajících pět regionů, tj. Pardubický, Karlovarský, Zlínský, 

Olomoucký a Ústecký kraj, který se v případě tohoto ukazatele stabilně umísťuje na prvním 

místě pomyslného ţebříčku. Pokud k porovnání meziregionálních rozdílů opět vyuţijeme 

procentuální odstup daného regionu od celorepublikového váţeného průměru, pak zjistíme, 

ţe míra regionálních disparit se v tomto případě opět výrazně zvýšila, kdyţ rozdíl mezi 

podílem nejlépe a nejhůře hodnoceného regionu na celorepublikovém průměru dosáhl téměř 

85 procentních bodů. Ústecký kraj převyšoval průměr o 37,95 p. b., kdeţto hlavní město za 

průměrem zaostávalo téměř o polovinu.   
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Posledním z námi hodnocených ukazatelů je indikátor počet zapsaných dětí v mateřských 

školkách na jednu třídu. Vyjdeme-li z dostupných údajů, pak zjistíme, ţe v případě tohoto 

ukazatele se mezi jednotlivými regiony projevují nejméně výrazné regionální disparity, kdyţ 

nejhůře hodnocený region, jímţ je opět Hl. m. Praha, zaostává za celorepublikovým 

průměrem o 4,87 p. b. a nejlépe hodnocený Liberecký kraj, jej překračuje pouze o 6,03 %, 

coţ značí ţe rozdíl mezi těmito regiony činí necelých jedenáct procentních bodů. První, zelené 

pásmo v tomto případě tvoří kromě jiţ výše uvedeného Libereckého kraje, také kraj Vysočina 

a Královehradecký. Převáţně ţlutá skupina je tvořena Jihomoravským, Plzeňským, 

Olomouckým, Pardubickým, Moravskoslezským, Středočeským a Ústeckým krajem. Mezi 

nejhůře hodnocené regiony z hlediska počtu zapsaných dětí pak řadíme kraje Jihočeský, 

Karlovarský, Zlínský a Hl. m. Prahu.   

Tabulka 5:  Pořadí jednotlivých regionů z hlediska počtu zapsaných dětí v 

mateřských školkách na 1 třídu v jednotlivých krajích České republiky 

v letech 1995-2005  

kraj 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Liberecký kraj 21,1 20,5 20,9 21,0 20,9 20,8 21,0 21,4 21,8 22,1 22,1 

Vysočina 21,6 21,1 21,1 21,5 21,4 21,4 21,6 22,2 22,4 22,3 22,4 

Královéhradecký kraj 22,1 21,6 21,9 21,9 21,5 21,4 21,5 21,8 22,0 22,6 22,7 

Jihomoravský kraj 22,5 22,2 22,3 22,2 22,0 22,0 21,9 22,3 22,5 22,5 22,6 

Plzeňský kraj 22,0 21,5 21,9 22,6 22,5 22,0 21,9 22,2 22,6 22,9 23,1 

Olomoucký kraj .  21,3 22,2 22,4 22,2 22,2 22,3 22,4 22,7 23,0 23,2 

Pardubický kraj 22,6 22,3 22,3 22,1 21,7 21,7 22,1 22,7 23,0 22,9 23,2 

Moravskoslezský kraj 22,7 22,1 22,3 22,3 22,4 22,3 22,6 22,8 22,6 22,9 22,9 

Středočeský kraj 22,7 22,0 22,0 22,2 22,3 22,2 22,5 22,9 23,4 23,5 23,4 

Ústecký kraj 23,4 22,2 22,2 22,7 22,5 22,4 22,7 22,8 23,0 22,9 22,8 

Jihočeský kraj 21,9 21,4 22,1 23,0 23,0 22,6 22,9 23,3 23,7 24,0 23,3 

Karlovarský kraj 23,1 22,7 22,9 23,0 23,0 23,1 22,7 23,1 23,2 23,4 23,6 

Zlínský kraj 23,6 23,0 23,1 23,0 23,0 23,1 23,3 23,6 23,9 24,1 23,6 

Hlavní město Praha 24,5 23,6 23,7 23,6 23,4 23,2 22,9 23,3 23,9 24,2 24,3 

 Zdroj: Regionální informační servis. 

Jak je z výše uvedeného zřejmé, metoda semaforu, prokázala u všech čtyř výše uvedených 

ukazatelů existenci větší či menší míry regionálních disparit, z čehoţ se dá usuzovat, ţe námi 

zvolený soubor ukazatelů je vhodný ke sledování vývoje meziregionálních rozdílností. Máme-

li tedy za sebou tuto fázi identifikace a kvantifikace proměnných, pak můţeme přistoupit 

k druhé fázi, jíţ je proces výpočtu indikátoru rozvinutých sociálních sluţeb pomocí metody 

normované proměnné.  
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Metoda normované proměnné 

V první části našeho příspěvku, věnované deskripci jednotlivých metod vhodných pro 

hodnocení regionálních disparit jsme konstatovali, ţe metoda normované proměnné je 

metodou, která bere v potaz relativní proměnlivost ukazatelů zahrnutých do příslušného 

indikátoru, pročeţ jsou při výpočtu tohoto indikátoru vyuţívány i základní statistické výpočty, 

k nimţ řadíme stanovení hodnoty směrodatné odchylky, jeţ je nezbytná k vypočtení hodnoty 

normované proměnné. Máme-li stanoveny hodnoty těchto proměnných pro jednotlivé 

regiony a jednotlivé roky, pak jsme také schopni vypočíst indikátor rozvinutých sociálních 

sluţeb, a to pomocí následující rovnice (3): 

kde: ωij je váha i-tého ukazatele v j-tém roce 

Jak je zřejmé, z obrázku 1 mezi regiony, jeţ se dlouhodobě vyznačují nadstandardními 

podmínkami v oblasti rozvoje sociálních sluţeb, můţeme zařadit v podstatě šest regionů, 

v jejichţ případě se hodnota indikátoru rozvinutých sociálních sluţeb téměř pravidelně 

pohybuje nad kritickou hodnotou 0,000 jednotek. Těmito regiony jsou Královehradecký, 

Ústecký, Jihomoravský, Olomoucký a Plzeňský kraj a Hl. m. Praha. Budeme-li tuto skupinu 

regionů analyzovat poněkud podrobněji, pak dospějeme k závěru, ţe zatímco u 

Královehradeckého a Olomouckého kraje docházelo v průběhu námi sledovaného období 

spíše ke konvergenci těchto krajů k průměru ČR (pokles z 0,621 na 0,302, resp. z 0,386 na 

0,141 jednotek, a to v situaci kdy váţený průměr dosahuje výše -0,036 jednotek), v případě 

zbývajících čtyř krajů byl tento vývoj spíše divergentní, o čemţ svědčí zejména údaje o 

hodnotě indikátoru pro Hl. m. Praha a Jihomoravský kraj, v jejichţ případě se hodnota těchto 

ukazatelů zvýšila o 0,681, resp. 0,611 jednotek. V důsledku tohoto vývoje pak můţeme na 

konci námi sledovaného období oba výše uvedené kraje označit za kraje s nejrozvinutějšími 

sociálními sluţbami v České republice.  

Podíváme-li se na skupinu námi analyzovaných krajů z druhé stránky, tj. zaměříme-li se na 

regiony, jeţ v daném období dosáhly nejhorších výsledků, pak můţeme konstatovat, ţe tuto 

skupinu tvoří čtyři ze čtrnácti českých krajů, přičemţ u dvou z nich dospíváme k závěru, ţe 

jejich vývoj byl spíše divergentní. K těmto regionům patří Středočeský kraj, jenţ od roku 

1998 dosahuje v této oblasti dlouhodobě nejhorších výsledků, a kraj Jihočeský, který 

zaznamenal v letech 1995-2005 největší pokles hodnoty indikátoru rozvinutých sociálních 

sluţeb (z kladné hodnoty 0,254 se hodnota propadla na -0,348, tj. o 0,602 jednotek. Přesto 

můţeme říci, ţe na konci námi sledovaného období dosahoval tento region stejné úrovně 

sociálních sluţeb jako kraj Karlovarský, a to zejména díky výraznému zlepšení právě v roce 

2005, kdy se Jihočeský kraj výrazně vzdálil nejhůře hodnocenému Středočeskému kraji (z 

původních 0,268 jednotek v roce 2004 vzrostl tento rozdíl na 0,464 jednotek).  
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Obrázek 1: Vývoj indikátoru rozvinutých sociálních sluţeb v jednotlivých krajích 

České republiky v letech 1995-2005 (metoda normované proměnné, 

váţený průměr) 

Zdroj: Vlastní výpočet 

Jak je i z výše uvedeného zřejmé, z hlediska dynamiky změn zaznamenalo v námi 

sledovaném období pozitivní změny pouze šest regionů, a to jiţ uvedené Hl. m. Praha, 

Jihomoravský kraj, Zlínský kraj (+0,476), Plzeňský kraj (+0,221), Ústecký kraj (+0,150) a 

kraj Moravskoslezský (+0,136). Ve zbývajících osmi krajích České republiky se pak 

střetáváme s opačným vývojem, tj. s negativní dynamikou růstu, přičemţ k nejvýraznějšímu 

propadu rozvoje sociálních sluţeb došlo, kromě jiţ zmiňovaných regionů, také 

v Karlovarském kraji, kde hodnota indikátoru poklesla o 0,402 jednotek, čímţ se tento kraj 

výrazně přiblíţil červenému pásmu. Navíc je zapotřebí říci, ţe v případě všech tří výše 

uvedených regionů, tj. kraje Karlovarského, Jihočeského a Středočeského můţeme proces 

přibliţování se k celorepublikovému průměru označit za spíše divergenční, neţ konvergenční. 

Ve zbývajících sedmi regionech se pak setkáváme s poněkud menšími propady rozvoje 

sociálních sluţeb, o čemţ svědčí také námi vypočtené hodnoty jednotlivých indikátorů, které 

se v daném časovém úseku propadly minimálně o 0,078 jednotek v případě Pardubického 

kraje a maximálně o 0,379 jednotek u kraje Vysočina.     

Závěr  

Cílem tohoto příspěvku bylo provést určitou retrospektivou pohledů a výsledků, jichţ jsme 

v uplynulých třech letech dosáhli v této oblasti našeho výzkumu, jeţ byla věnována hledání 

metod, s jejichţ pomocí lze odpovídajícím způsobem měřit regionální disparity. Vycházeje z 

tohoto cíle, zaměřili jsme v úvodu této stati svou pozornost na deskripci sedmi základních 

metod, jeţ jsme v první fázi našeho výzkumu, povaţovali za nejpřijatelnější pro náš způsob 

hodnocení regionálních disparit. Konkrétně se jednalo o škálovací techniky a metodu 
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semaforu, jeţ jsme povaţovali za metody, jejichţ pouţití je optimální ve fázi identifikace a 

kvantifikace proměnných, a dále pak o metodu průměrné odchylky, bodovou metodu, 

metodu normované proměnné, metodu vzdálenosti od fiktivního bodu a metodu souhrnného 

indexu, které jsme upřednostňovali při konkrétním výpočtu souhrnných indikátorů, jeţ 

povaţujeme za rozhodující při hodnocení regionálních disparit. Z těchto sedmi technik jsme 

v průběhu dalšího výzkumu zvolili dvě základní metody, a to metodu semaforu a metodu 

normované proměnné. 

Vyuţití výše uvedených metod při konkrétním hodnocení regionální disparit byla věnována 

druhá část příspěvku, v níţ jsme se postupně zaměřili jak na aplikaci metody semaforu, tak 

na aplikaci metody normované proměnné, a to na příkladu modelového regionu s vysoce 

rozvinutými sociálními sluţbami. V případě tohoto regionu jsme tak nejprve pomocí metody 

semaforu zhodnotili vývoj všech čtyř indikátorů, jeţ tento region charakterizují, a následně 

jsme vypočetli indikátor rozvinutých sociálních sluţeb, který povaţujeme za agregovanou 

prezentaci disparit z uţivatelského hlediska. Vlastní indikátor jsme pak vypočetli jako váţený 

průměr dílčích indikátorů.    

Jak je z výše uvedených výsledků zřejmé, mezi regiony v jejichţ případě hrál v letech 1995-

2005 rozvoj sociálních sluţeb významnou roli patří kraje Královehradecký, Ústecký, 

Jihomoravský, Hl. m. Praha, Olomoucký a Plzeňský, kdeţto k nejhůře hodnoceným regionům 

patří Pardubický, Jihočeský, Zlínský a Středočeský kraj. Za kraje, jeţ si v daném časovém 

úseku nejvýrazněji polepšili, pak můţeme označit dva z nejlépe hodnocených krajů, jimiţ 

jsou Hl. m. Praha a Jihomoravský kraj, a jeden ze čtyř nejhůře hodnocených krajů, jímţ je 

kraj Zlínský. Naopak největší propad v námi sledovaném období zaznamenaly pouze kraje 

ze spodní části pomyslného ţebříčku. Konkrétně se pak jedná o kraj Karlovarský, Jihočeský a 

zejména pak Středočeský, jenţ se od roku 1995 potýkal s téměř trvalým propadem sociálních 

sluţeb.  
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