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 Indikátory pro hodnocení regionálních disparit a jejich 

integrace 

PhDr. Mgr. Hana Fachinelli, PhD.; Doc. Ing. Petr Tománek, CSc.  

Abstrakt 

Příspěvek představuje dílčí výsledky řešení výzkumného úkolu WD-55-07-1 Regionální 

disparity v územním rozvoji České republiky – jejich vznik, identifikace a eliminace. 

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

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

vyhodnocovat. V rámci tohoto výzkumného úkolu byly analyzovány potřeby sledování 

uvedených jevů a navrţen vlastní přístup k indikátorům pro hodnocení regionálních disparit a 

způsobům jejich integrace. Příspěvek je zaměřen na přístupy ke strukturalizaci indikátorů 

regionálních disparit z věcného hlediska a na tvorbu integrovaných indikátorů.  

Klíčová slova  

regionální disparita, region, indikátor, integrovaný indikátor 

Abstract 

Paper presents partial results of the research project WD-55-07-1 entitled Regional 

disparities in territorial development of the Czech Republic – their origin, identification and 

elimination. Regional disparities are represented by wide range of phenomena and 

processes, in which regional differences can be traced, identified, structuralized, and then 

measured and evaluated. In this research project, there were analyzed the needs of 

monitoring of these phenomena and there was also proposed the approach to indicators for 

evaluation of regional disparities and methods of their integration. Paper is focused on 

approaches to structuring indicators of regional disparities from the material point of view. It 

also deals with the creation of integrated indicators. 

Keys words 
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Úvod 

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

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

vyhodnocovat. Ukazuje, se ţe obecně jsou přístupy k jejich hodnocení velmi široké, je k nim 

přistupováno z účelových hledisek jednotlivých pohledů, a tyto přístupy jsou jen částečně 

kompatibilní. 

Vzhledem k tomu, ţe výzkumný úkol WD-55-07-1 Regionální disparity v územním rozvoji 

České republiky – jejich vznik, identifikace a eliminace, řeší problematiku regionálních 

disparit v obecném smyslu, bez vazby na konkrétní účel pouţití a tedy v podstatě 

universálně, bylo nutno navrhnout pro tuto oblast i vlastní, relativně universální, přístup 

k jejich identifikaci. V rámci tohoto výzkumného úkolu byly tedy analyzovány potřeby 

sledování uvedených jevů a navrţen vlastní přístup k indikátorům pro hodnocení regionálních 

disparit a způsobům jejich integrace. 
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1 Přístupy ke sledování regionálních disparit 

Alternativní přístupy 

Provedená analýza praktických metodických postupů pouţívaných pro popis regionů a 

zjišťování regionálních rozdílů – disparit - na úrovni národní, nadnárodní i mezinárodní 

ukázala, ţe neexistuje jeden obecně platný model. Stávající praxe při dekompozici disparit, 

zejména volby deskriptorů a jejich indikátorů, se značně liší. Je vţdy spíše výsledkem 

konsensu v daném odborném týmu, neţ výsledkem jednoznačně vědecky objektivizovaného 

postupu. Tím není popřena funkčnost takového přístupu; pouze se ukazuje, ţe pro stanovený 

účel existuje více variant řešení.   

Přesto lze v existujících přístupech najít společné jmenovatele. Základním z nich je redukce 

problému na objektivní indikátory, tvrdá data (velikost HDP, míra nezaměstnanosti, úroveň 

vzdělání, střední délka ţivota, apod.) a absence indikátorů vymezujících např. sociální kapitál 

a taktéţ indikátorů, které by umoţnily popsat skutečné potřeby obyvatel v regionu, míru 

deprivace z jejich neuspokojení a také sociální vztahy v dané společnosti, na jejichţ kvalitě je 

existence současné, sítí propojené společnosti, stále více závislá.  

Zjišťování spokojenosti či míry deprivace se stavem (jevů) a upokojování potřeb v daném 

regionu je však náročné a obtíţně převoditelné do kvantitativně vyjádřeného indexu či jinak 

definovaného integrovaného indikátoru. Dalším společným jmenovatelem různých přístupů je 

volba indikátorů, které odpovídají v převaţující míře regionu na úrovni státu (NUTS 0 - 1). 

Při hledání filosofie přístupu k řešení je tedy nutné v prvé řadě specifikovat účel, ke kterému 

sledování disparit v regionech směřuje. Přístupy, kterými jsou sledovány tyto jevy, jsou tedy 

různorodé a v oblasti praktického pouţití lze pak zmínit tyto nejdůleţitější následující 

alternativní přístupy. 

Pro systémovou výstavbu a formování obsahu systému sledování a hodnocení regionálních 

disparit je jedním z určujících východisek Systém sledování regionálních rozdílů, který 

přijala vláda České republiky v roce 2000 jako součást aktivit Strategie regionálního rozvoje 

České republiky. Tento systém dekomponuje disparity do pěti oblastí deskripce, jimiţ jsou: 

souhrnná charakteristika regionu, ekonomický potenciál, lidský potenciál, technická 

vybavenost území, ţivotní prostředí. 

Pro formování systému Strategie udrţitelného rozvoje ČR bylo uplatněno šest 

rozvojových pilířů: ekonomický, environmentální, sociální, vzdělávání, výzkum a vývoj, 

evropský a mezinárodní kontext, správa věcí veřejných.  

Strategie hospodářského růstu České republiky, je zaměřená na pět prioritních 

oblastí, resp. pilířů, na kterých stojí konkurenceschopnost české ekonomiky. Jsou 

jimi: institucionální prostředí, zdroje financování, infrastruktura, rozvoj lidských 

zdrojů, výzkum, vývoj a inovace. 

V rámci Obnovené strategie udrţitelného rozvoje Evropské unie (2006) je moţné 

vysledovat záměry k ovlivnění rozvoje EU a jejich regionů především ve snaze o dosaţení 

příslušných cílů strategie v následujících oblastech: změna klimatu a čistá energie, udrţitelná 

doprava, udrţitelná spotřeba a výroba, veřejné zdraví, sociální začlenění, demografie a 

migrace, celosvětová chudoba a problémy udrţitelného rozvoje. Indikátory navrţené v rámci 

daných oblastí monitorují průběh dosahování stanovených cílů za Evropskou unii jako celek a 
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v rámci jednotlivých států Evropské unie a nejsou tedy tvořeny pro hodnocení niţších 

regionálních jednotek.  

Sledováním územních charakteristik se věnuje také Evropská environmentální agentura 

EEA, která doplnila koncept OECD DSR o další vazební prvky a vytvořila systém DPSIR 

(Driving forces – Pressures – State – Impacts - Responses) v české mutaci „hnací síla - tlak - 

stav - dopad - odezva―.  

Z analýzy existujících teoretických studií i praktických postupů, zabývajících se popisem 

regionálních disparit, vyplývá, ţe neexistuje jednotný názor na to, podle jakých kritérií 

regionální disparity vymezovat a hodnotit, a s pomocí jakých ukazatelů je popisovat. 

Řešitelský návrh 

Na základě provedených analýz teoretických i praktických přístupů k posuzování a identifikaci 

regionálních disparit byl navrţen vlastní způsob, který zahrnuje tři základní segmenty:  

 segment jednotlivých indikátorů, kdy indikátory představují nejniţší úroveň věcné 

dekompozice a jsou základními stavebními prvky dalších segmentů,  

 segment integrovaných indikátorů, zaloţených na vyuţití jednotlivých indikátorů, 

 segment modelových regionů, zaloţených na vyuţití jednotlivých indikátorů18. 

Základem pro systém sledování a hodnocení regionálních disparit je zde segment 

jednotlivých indikátorů zaloţený na věcné dekompozici regionálních disparit, kdy vytipované 

indikátory jsou pak vyuţívány i pro ostatní segmenty. 

3 Indikátory pro hodnocení regionálních disparit 

Věcná dekompozice regionálních disparit 

Pro dekompozici systému sledování a hodnocení regionálních disparit bylo zvoleno kritérium 

věcné podstaty. Věcná podstata disparity je však ve většině případů tvořena syntézou více 

znaků (jevů), které ji charakterizují a v některých případech umoţňují zařazení disparity do 

více sfér (ekonomické, sociální, územní).  

Pro provedení dekompozice bylo proto nezbytné provést nejen „vnější― identifikaci disparity, 

ale identifikovat a podrobit hodnocení i jednotlivé znaky, které ji charakterizují. 

Dekompozice indikátorů pro identifikaci, sledování a hodnocení regionálních disparit je 

provedena v této klasifikační posloupnosti: 

 1. rozlišovací úroveň - sféra disparit: 3 sféry, 

2. rozlišovací úroveň - problémový celek: 11 celků, 

3. rozlišovací úroveň – deskriptor: 45 deskriptorů, 

4. rozlišovací úroveň – indikátor: 164 indikátorů. (57 primárních a 117 sekundárních 

indikátorů). 

Poznámka: v následujícím výkladu je pozornost věnována prvním třem rozlišovacím úrovním. 

  

                                           
18 Uvedený segment není v tomto příspěvku blíţe postiţen. 
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První rozlišovací úroveň je tvořena sférami: 

 sociální sféra, 

 ekonomická sféra, 

 územní sféra. 

Na rozdíl od regionálních disparit v ekonomické a sociální sféře, které jsou většinou aktéry v 

jednotlivých regionech vnímány jako apriorně důleţitější a jsou více pod drobnohledem 

tvůrců regionálních politik, disparity v územní sféře jsou více akcentovány aţ po dosaţení 

určité výše ekonomického bohatství jednotlivých regionů a následně zvýšené poptávky po 

kvalitě ţivotního prostředí, ale zároveň i po dalším rozvoji sítí infrastruktury v daném území.  

Dekompozice disparit ve sféře sociální 

Kvalita ţivota v regionech je ovlivňována mnoha faktory, které se navzájem podmiňují. 

Oddělit od sebe ekonomické a sociální faktory je nejen v teorii ale i v praxi velmi nesnadné. 

Kaţdý jev zpravidla zahrnuje obě tyto dimenze a záleţí na úhlu pohledu, který pro daný účel 

převáţí. 

Sociální sféra spoluvytváří podmínky pro podnikání. Výsledky podnikání se promítají do 

ţivotní úrovně obyvatel a ovlivňují celkové sociální klima společnosti. 

Sociální sféra je rozčleněna do tří problémových celků - subsystémů druhého řádu: 

obyvatelstvo, sociální vybavenost a sociální patologie. Tyto problémové celky jsou pak 

charakterizovány příslušnými deskriptory (viz tabulka 1) a na ně pak navazují jednotlivé 

indikátory. 

Tabulka 1: Soustava deskriptorů pro hodnocení disparit ve sféře sociální 

Sféra Problémový celek Deskriptor 

Sociální 

 

 

 

 

Obyvatelstvo  Věková struktura 

Zdravotní stav 

Vzdělání 

Ţivotní úroveň  

Migrace 

Sociální vybavenost Zdravotnictví 

Školství 

Sociální sluţby 

Kultura 

Sport 

Bydlení  

Sociální patologie Ohroţení chudobou 

Kriminalita 

Nehodovost  

Pramen: Návrh zpracovaný v rámci výzkumného úkolu WD-55-07-1  

Dekompozice disparit ve sféře ekonomické  

Ekonomika regionu je nejen klíčovým atributem hodnocení jeho současné úrovně a 

perspektiv dalšího rozvoje, ale také jedním z rozhodujících aspektů jeho srovnávání s 
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ostatními regiony. To také určuje váhu, resp. pozici ekonomické sféry v identifikaci a 

hodnocení regionálních disparit.  

Srovnáváme-li ekonomiky regionů, patří mezi nejčastější otázky: jak potentní je ekonomika 

regionu, jaké je její „zdraví― a nakolik je schopná se efektivně zapojit do meziregionální dělby 

práce. S tím také souvisí další otázka, nakolik je schopná generovat dostatečný počet 

pracovních příleţitostí, resp. pracovních míst pro své obyvatelstvo.  

Disparity v ekonomické sféře jsou rozčleněny do čtyř problémových celků - subsystémů 

druhého řádu, které tvoří: ekonomický potenciál, ekonomická struktura, rozvojový potenciál, 

lidský potenciál. Tyto problémové celky jsou pak postiţeny příslušnými deskriptory (viz 

tabulka 2) a na ně pak navazují jednotlivé indikátory. 

Tabulka 2: Soustava deskriptorů pro hodnocení disparit ve sféře ekonomické 

Sféra Problémový celek Deskriptor 

Ekonomická sféra 

Ekonomický potenciál 

Výkonnost ekonomiky 

Produktivita 

Vnější vztahy 

Ekonomická struktura 
Odvětvová struktura 

Struktura dle subjektů 

Rozvojový potenciál 

Věda a výzkum 

Zahraniční kapitál 

Investice 

Lidský potenciál 

Aktivní obyvatelstvo 

Zaměstnanost 

Nezaměstnanost 

Mobilita 

Pramen: Návrh zpracovaný v rámci výzkumného úkolu WD-55-07-1  

Dekompozice disparit ve sféře územní 

Územní sféra disparit postihuje fyzicko-geografický potenciál území a popisuje oblasti 

regionálních disparit jako dopravní infrastrukturu, technickou infrastrukturu či ţivotní 

prostředí. Disparity v územní sféře tak doplňují prvky, které umoţňují dokreslit některé 

charakteristiky disparit ve sféře sociální a ekonomické, úzce spojené s fyzicko-geografickým 

charakterem území.  

Územní sféra je rozčleněna do šesti problémových celků – subsystémů druhého řádu: 

struktura regionu, dopravní infrastruktura, dopravní obsluha, technická infrastruktura, ţivotní 

prostředí, charakter přírody. Tyto problémové celky jsou pak postiţeny příslušnými 

deskriptory (viz tabulka 3) a na ně pak navazují jednotlivé indikátory. 
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Tabulka 3: Soustava deskriptorů pro hodnocení disparit ve sféře územní 

Sféra Problémový celek Deskriptor 

Územní sféra 

Struktura regionu 

Podíl městského obyvatelstva 

Rozloha obce 

Celková hustota obyvatelstva 

v regionu 

Nadmořská výška 

Výšková členitost 

Zastavěné plochy 

Podíl zemědělské půdy 

Podíl lesní půdy 

Podíl lesů na obyvatele 

Klimatické poměry 

Dopravní infrastruktura 

Pozemní komunikace 

Dopravní obsluha 

Ţelezniční doprava 

Letecká doprava 

Dopravní obsluha Integrované dopravní systémy 

Technická infrastruktura 

Vodní hospodářství 

Elektrická energie 

Zásobování plynem 

Ţivotní prostředí 
Ovzduší 

Odpady 

Charakter přírody Příroda a biodiverzita 

Pramen: Návrh zpracovaný v rámci výzkumného úkolu WD-55-07-1  

Integrované indikátory 

Jedním z problémů regionální teorie i praxe je ověření moţného rozsahu vyuţívání navrţené 

soustavy indikátorů pro identifikaci a hodnocení regionálních disparit na konkrétních datech o 

regionech.  

Navrţený základní soubor 164 indikátorů umoţňuje podrobné vyhodnocení sledovaných jevů, 

resp. probíhajících procesů, má však některá významná omezení. Dlouhodobá empirie 

ukazuje, ţe v základních indikátorech lze přehledně vyhodnotit 10 – 15 indikátorů. Se 

stoupajícím počtem indikátorů pouţitých pro analýzu a hodnocení se ztrácí přehlednost, 

schopnost jejich vnímání v potřebných souvislostech a rychle se sniţuje vypovídací schopnost 

výsledku analýzy. Nastává potřeba nějaké „informační nadstavby―, tedy nějakého 

souhrnnějšího (integrovaného) pohledu na vyjádření analyzované problematiky, aniţ by se 

pro daný účel zkoumání nepřijatelně sníţila hodnota výsledné výpovědi. 

Proto i při hodnocení regionálních disparit dospíváme k potřebě vytvoření integrovaných 

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

výpočetně zvládnutelné a pro příjemce informací dostatečně srozumitelné. 
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Úskalí integrace ad hoc (u které dochází obvykle k největším chybám) se lze vyhnout 

seskupením základních indikátorů do promyšlených seskupení (dílčích celků) věcně 

homogenních, systémově akceptovatelných a metodicky logických a srozumitelných. 

K takové integraci základních indikátorů regionálních disparit se nabízí dvě cesty. Cesta 

zaloţená na věcném seskupování indikátorů a cesta zaloţená na uţivatelském seskupování 

indikátorů. 

První cesta je zaloţena na integraci indikátorů do pokud moţno obsahově 

homogenních celků – integrovaných indikátorů, jimiţ jsou např. ekonomický potenciál, 

ţivotní úroveň, sociální vybavenost či ţivotní prostředí v regionu. Takových integrovaných 

indikátorů je pro sledování a hodnocení disparit mezi regiony ČR dále navrţeno čtrnáct. 

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

do modelových regionů, typologicky vycházejících z identifikace hospodářského a sociálního 

potenciálu regionů (tento přístup není v tomto příspěvku blíţe popsán).  

Integrované indikátory jsou indikátory sloţené z několika primárních či sekundárních 

indikátorů, vstupujících do nich se stanovenou vahou. Obdobně, jako lze indikátory pro 

hodnocení regionálních disparit členit do tří sfér (sociální, ekonomická a územní), lze i 

integrované indikátory pouţít pro sociální sféru, ekonomickou sféru a územní sféru, ale také 

integrovat pohled prostupující všemi sférami (průřezový integrovaný indikátor). 

Z nich bylo vytvořeno celkem 14 integrovaných indikátorů, z nich pak 5 integrovaných 

indikátorů charakterizujících sociální sféru, 4 integrované indikátory pro ekonomickou sféru, 

4 integrované indikátory pro územní sféru a 1 integrovaný indikátor průřezový. Způsob 

integrace indikátorů do integrovaných indikátorů je moţný na základě vyuţití různých metod, 

které byly rovněţ v rámci řešení výzkumného úkolu popsány.  

Bliţší postiţení a zdůvodnění obsahu jednotlivých integrovaných indikátorů je uvedeno 

v dalším textu. 

Integrované indikátory v sociální sféře (INIs) 

INIs 1 - ţivotní úroveň 

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

kvalitu prostředí (sociální, trh práce, ţivotní prostředí). Pro sledování disparit v ţivotní úrovni 

byly vybrány indikátory Čistý disponibilní důchod domácností na obyvatele, Vybavenost 

domácností automobilem a Vybavenost domácností počítačem. 

INIs 2 - zdravotní stav 

Zdravotní stav je rovněţ moţno posuzovat z více hledisek – z lékařského hlediska, z hlediska 

délky a kvality lidského ţivota, z pohledu pracovní schopnosti/neschopnosti, apod. Jako 

základní byly vybrány indikátory Naděje doţití při narození, Incidence novotvarů 

(standardizováno na světový standard) a Pracovní neschopnost.  
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INIs 3 - sociální vybavenost 

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

zabezpečení sluţeb pro stárnoucí populaci. Reprezentovaná je indikátory Počet lékařů, Počet 

lůţek v nemocnicích, Počet míst v zařízeních sociální péče na počet obyvatel a Podmínky pro 

realizaci volnočasových aktivit.  

INIs 4 - bydlení  

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

osob v trvale obydlených bytech na 1 místnost, Obytná plocha na osobu a Počet cenzových 

domácností na trvale obydlený byt.  

INIs 5 - sociální patologie  

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

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

indikátory Podíl domácností s čistými měsíčními příjmy pod hranicí ţivotního minima, Počet 

zjištěných trestných činů na 1000 obyvatel a Počet dopravních nehod na 1 km silnic. 

Přehled integrovaných indikátorů disparit v sociální sféře je uveden v tabulce 4. 

Tabulka 4: Integrované indikátory v sociální sféře 

Integrovaný indikátor Indikátory 

ŢIVOTNÍ ÚROVEŇ 

Čistý disponibilní důchod domácností na 1 obyvatele 

Vybavenost bytových domácností automobilem 

Vybavenost bytových domácností počítačem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ZDRAVOTNÍ STAV 

Naděje doţití při narození (muţi) 

Naděje doţití při narození (ţeny) 

Průměrné procento pracovní neschopnosti 

Incidence novotvarů celkem na 100 tis. obyv.  

 

SOCIÁLNÍ VYBAVENOST 

Počet lékařů na 10 tis. obyvatel 

Počet lůţek v nemocnicích na 10 tis. obyv. 

Počet míst v zařízeních soc. péče na 10 tis. obyvatel  

Počet středisek pro volný čas dětí a mládeţe na 10 tis. obyv. 

 

BYDLENÍ 

Počet cenzových domácností na 1 trvale obydlený byt  

Počet osob v trvale obydlených bytech na 1 obytnou místnost 

Obytná plocha na 1 osobu v m2 

 

SOCIÁLNÍ „PATOLOGIE― 

Podíl domácností s čistými měsíčními příjmy pod hranicí 

ţivotního minima 

Počet zjištěných trestných činů na 1000 obyvatel 

Počet dopravních nehod na 1 km silnic 

Pramen: Návrh zpracovaný v rámci výzkumného úkolu WD-55-07-1  
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Integrované indikátory v ekonomické sféře (INIe) 

INIe 6 - Ekonomický potenciál  

Integrovaný indikátor je konstruován ze tří indikátorů postihujících ekonomiku regionu, resp. 

její hlavní charakteristiky ve smyslu vlastní výkonnosti regionu a výkonnosti regionu ve 

vztahu k jiným regionům - HDP na 1 obyvatele, Produktivita práce na 1 zaměstnanou osobu, 

Objem exportu na 1 obyvatele regionu.  

INIe 7 - Ekonomická struktura  

Je konstruován z indikátorů, jejichţ smyslem je postihnout ekonomiku regionu z hlediska 

jeho předpokladů pro další rozvoj a podmínek podnikání v mezinárodním kontextu. Je tvořen 

indikátory Počet zaměstnaných v terciárním sektoru na 1000 obyvatel, Počet soukromých 

podnikatelů na 1000 obyvatel, Počet podniků s 25 a více zaměstnanci na 1000 obyvatel, 

Počet podniků pod zahraniční kontrolou s 250 a více zaměstnanci na 1000 obyvatel. 

INIe 8 – Nezaměstnanost 

Indikátor je konstruován z indikátorů popisujících nezaměstnanost v regionu - Míra 

registrované nezaměstnanosti, Míra dlouhodobé nezaměstnanosti (delší neţ 12 měsíců) a 

Počet uchazečů na 1 volné pracovní místo.  

INIe 9 - Rozvojový potenciál 

Integrovaný indikátor je konstruován na základě předpokladu, ţe vhodné podmínky pro 

rozvoj regionu jsou dány zejména výdaji na vědu a výzkum, investicemi a tvorbou fixního 

kapitálu. Je tvořen indikátory Výdaje na vědu a výzkum na jednu zaměstnanou osobu, 

Výdaje na vědu a výzkum na jednoho obyvatele, Objem přímých zahraničních investic na 1 

obyvatele a Tvorba hrubého fixního kapitálu na 1 obyvatele.  

Přehled integrovaných indikátorů disparit v ekonomické sféře je uveden v tabulce 5. 

Tabulka 5: Integrované indikátory v ekonomické sféře 

Integrovaný 

indikátor 
Indikátory 

EKONOMICKÝ 

POTENCIÁL 

HDP na 1 obyvatele 

Produktivita práce na 1 zaměstnanou osobu 

Objem exportu na 1 obyvatele regionu 

EKONOMICKÁ 

STRUKTURA 

 

 

Počet zaměstnaných v terciárním sektoru na 1000 obyvatel  

Počet soukromých podnikatelů na 1000 obyvatel 

Počet podniků s 25 a více zaměstnanci na 1000 obyvatel 

Počet podniků pod zahraniční kontrolou s 250 a více zaměstnanci 

na 1000 obyvatel  

NEZAMĚSTNANOST 

 

Míra registrované nezaměstnanosti 

Míra dlouhodobé nezaměstnanosti 

Počet uchazečů na 1 volné pracovní místo 

 Výdaje na VaV na 1 zaměstnanou osobu 
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ROZVOJOVÝ 

POTENCIÁL 

 

 

Výdaje na VaV na 1 obyvatele 

Objem přímých zahraničních investic na 1 obyvatele  

Tvorba hrubého fixního kapitálu na 1 obyvatele 

Pramen: Návrh zpracovaný v rámci výzkumného úkolu WD-55-07-1  

Integrované indikátory v územní sféře (INIu) 

INIu 10 - Osídlení  

Je charakterizován čtyřmi indikátory vyjadřujícími strukturu osídlení a stupeň urbanizace - 

Podíl městského obyvatelstva z obyvatel regionu, Celková hustota obyvatel na 1 km2, Podíl 

zastavěných ploch % z území regionu a Hustota obyvatel na 1 ha zastavěné plochy. 

INIu 11 - Ţivotní prostředí  

Je sloţen z indikátorů znečištění ovzduší, nakládání s odpady a znečištění povrchových vod - 

Emise oxidu siřičitého na 1 km2, Emise tuhých znečišťujících látek na km2, Produkce 

komunálních odpadů na 1 obyvatele a Délka toků zařazených do tříd čistoty 4 a 5 (km). 

INIu 12 - Dopravní infrastruktura  

Je sloţen z poměrových indikátorů vybavení dopravními zařízeními ţelezniční, silniční a 

letecké dopravy a pouţívání veřejné dopravy - Hustota dálnic a silnic (km/100km2), Hustota 

ţelezničních tratí (km/km2), Počet veřejných letišť z celkového počtu letišť pro mezinárodní 

přepravu a Počet obyvatel cestujících veřejnou dopravou na 1 km2.  

INIu 13 - Technická infrastruktura  

Indikátor technické infrastruktury vyjadřuje stupeň vybavení zařízeními pro zásobování vodou 

a pro odvádění odpadních vod a jejich zneškodňování v čistírnách odpadních vod jako 

základu pro ochranu povrchových a podzemních vod před znečištěním neţádoucími látkami. 

Je tvořen indikátory Podíl obyvatel připojených na veřejné vodovody a Podíl obyvatel 

napojených na kanalizaci s ČOV.  

Přehled integrovaných indikátorů disparit v územní sféře je uveden v tabulce 6. 

Tabulka 6: Integrované indikátory v územní sféře 

Integrovaný indikátor Indikátory 

OSÍDLENÍ 

Podíl městského obyvatelstva z obyvatel regionu 

Celková hustota obyvatel na 1 km2 

Podíl zastavěných ploch % z území kraje 

Hustota obyvatel na 1 ha zastavěné plochy 

ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Emise oxidu siřičitého na 1 km2 

Měrné emise tuhých znečišťujících látek na km2 

Měrná produkce komunálních odpadů na obyvatele 

Délky toků zařazené do tříd čistoty 4 a 5 (km) 

DOPRAVNÍ 

INFRASTRUKTURA 

Hustota dálnic a silnic (km/ 100km2) 

Počet obyvatel cestujících veřejnou dopravou na 1 km2 
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Hustota ţelezničních tratí (km/km2) 

Počet veřejných letišť z celkového počtu letišť pro mezinárodní 

přepravu 

TECHNICKÁ 

INFRASTRUKTURA 

Podíl obyvatel připojených na veřejné vodovody 

Podíl obyvatel napojených na kanalizaci s ČOV 

Pramen: Návrh zpracovaný v rámci výzkumného úkolu WD-55-07-1  

Průřezový integrovaný indikátor (INIp) 

Tento průřezový integrovaný indikátor prostupuje celou problematiku regionálních disparit.  

INIp 14 - Kvalita ţivota  

Průřezový integrovaný indikátor charakterizuje rozdíly v kvalitě ţivota v regionech. Je sloţen 

z indikátorů Čistý disponibilní důchod domácností na 1 obyvatele, Počet zjištěných trestných 

činů na 1000 obyvatel, Naděje doţití při narození a Produkce emisí SO2/km2. 

Průřezový integrovaný indikátor disparit a jeho kompozice jsou uvedeny v tabulce 7. 

Tabulka 7: Průřezový integrovaný indikátor kvality ţivota 

Integrovaný indikátor Indikátory 

Průřezový indikátor 

KVALITA ŢIVOTA 

Čistý disponibilní důchod domácností na 1 obyvatele 

Počet zjištěných trestných činů na 1000 obyvatel 

Naděje doţití při narození (muţi) 

Naděje doţití při narození (ţeny)  

Produkce emisí SO2/km2
 

Pramen: Návrh zpracovaný v rámci výzkumného úkolu WD-55-07-1  

Závěr 

Problematika existence regionálních disparit je nezbytně spojena s otázkami jejich 

hodnocení, pro které nejsou obecně definována kritéria. Pro praktické aplikace se pouţívají 

různé přístupy, které jsou jen částečně kompatibilní. Navrţený přístup v rámci řešení 

výzkumného úkolu WD-55-07-1 Regionální disparity v územním rozvoji České republiky – 

jejich vznik, identifikace a eliminace představuje návrh způsobu vytvoření strukturovaného 

souboru pro dekompozici systému sledování a hodnocení regionálních disparit, kde bylo 

zvoleno jako hlavní kritérium věcné podstaty. Věcná podstata disparity je však ve většině 

případů tvořena syntézou více znaků, které ji charakterizují, a proto je dekompozice zaloţena 

na čtyřúrovňové klasifikaci, kde nejniţšími prvky jsou jednotlivé indikátory. 

Pro hodnocení regionálních disparit se pak jeví i potřeba vytvoření integrovaných indikátorů, 

které mají dostatečnou vypovídací schopnost pro meziregionální srovnávání, jsou výpočetně 

zvládnutelné a pro příjemce informací dostatečně srozumitelné. 

Cesta vytváření integrovaných indikátorů je zaloţena na integraci indikátorů do pokud moţno 

obsahově homogenních celků – integrovaných indikátorů, jimiţ jsou např. ekonomický 

potenciál, ţivotní úroveň, sociální vybavenost či ţivotní prostředí v regionu. Takových 
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integrovaných indikátorů je pro sledování a hodnocení disparit mezi regiony ČR navrţeno 

čtrnáct, kde kaţdému integrovanému indikátoru je přiřazen konkrétní soubor jednotlivých 

indikátorů. 

Jinou moţností integrace indikátorů je pak přístup zaloţený na „modelových regionech― (tato 

problematika není blíţe v tomto příspěvku popisována). 
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