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Vážení čtenáři,
Dostává se Vám do rukou další, již deváté číslo odborného periodika Regionální disparity.

Toto číslo představuje určité ohlédnutí za řešením výzkumného úkolu WD-55-07-1 Regionální
disparity v územním rozvoji České republiky – jejich vznik, identifikace a eliminace. Výzkum přitom
byl realizován na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava v době od 1.4.2007 do 31.12.2010 v rámci
výzkumného programu Ministerstva pro místní rozvoj České republiky WD – výzkum pro potřeby
řešení regionálních disparit.

Toto číslo časopisu však lze vnímat také jako koncentrované podání vybraných poznatků a zjištění
v rámci výše zmíněného výzkumu.

Za dobu své existence si časopis již vydobyl své postavení, proto bude také jeho vydávání pokračovat
a nebude se zaměřovat pouze na otázky úzce spjaté s regionálními disparitami, ale bude pokrývat
široce chápaná témata prostorových věd.

Doc. Ing. Jan Sucháček, PhD.
šéfredaktor časopisu

Zájemci o publikování v našem časopise se mohou obracet s nabídkami článků na výkonnou
redaktorku Ing Lucii Holešinskou (lucie.holesinsk@vsb.cz).
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ZKOUMALI JSME REGIONÁLNÍ DISPARITY
Autor:
Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc.
ABSTRAKT:

Příspěvek shrnuje přístup k řešení výzkumného úkolu WD-55-07-1 Regionální disparity v územním
rozvoji ČR a filosofii jeho řešení. Přináší širší pohled na problematiku disparit a shrnuje výsledky
výzkumu zkoumaných problémových celků.
Jsou zde uvedeny: geneze řešení úkolu, řešitelský kolektiv, dosažené a prezentované výsledky řešení
a souhrnné závěry výzkumu.
KLÍČOVÁ SLOVA:

Regionální disparity, fenomén disparity, pojetí disparity, sledování a hodnocení regionálních disparit,
integrované indikátory, modelové regiony, metody výpočtu disparit.
ABSTRACT:

The paper summarizes the approach to solution of research project WD - 55 - 07 - 1 Regional
disparities in territorial development of the Czech Republic and philosophy his solving. It brings
broader view on problems of disparities and summarizes research results of examined problem
areas.
Are here mentioned: genesis task handling, resolver team, achieved and present results solving and
summary finding research.
KEY WORDS:

Regional disparities, disparity as a phenomenon, concept of disparity, monitoring and evaluation of
regional disparities, integrated indicators, model regions, methods of
calculation of disparities
ÚVOD

Výzkumný úkol WD-55-07-1 Regionální disparity v územním rozvoji České republiky – jejich vznik,
identifikace a eliminace byl řešen na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava v době od 1.4.2007 do
31.12.2010 v rámci výzkumného programu Ministerstva pro místní rozvoj České republiky WD –
výzkum pro potřeby řešení regionálních disparit.
Základním filosofickým východiskem výzkumu bylo akceptování disparity jako fenoménu, jehož
identifikace, sledování a hodnocení má nějaký racionální smysl. Předmětem našeho zájmu byly
regiony jako složité společenské subjekty, fungující v určitých sociálně-ekonomických podmínkách.
Vývoj těchto subjektů se odehrává v čase a prostoru a je nerovnoměrný.
Pojetí disparit jako projevů složitých společenských subjektů, si vyžádalo nahlížet na problematiku
disparit jako na složitý problém, který vyžaduje, aby byl přijat multidimenzionální přístup k jeho
zkoumání. Takový přístup znamená především celostní (systémový) pohled na předmět zkoumání.
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Bylo proto nutné namísto tradičních přístupů založených na jedné převažující dimenzi – ekonomické
– rozšířit zkoumání na další dimenze – sociální a územní.
Multidimenzionálnost a celostní charakter zkoumání problematiky regionální diferenciace se týkalo
především identifikace jejích faktorů a determinantů a diagnostiky jejího obsahu a rozsahu.
Regionální disparity jsou představovány širokým spektrem jevů a procesů, v rámci nichž je možné
regionální rozdíly klasifikovat, vysledovat, strukturalizovat a následně měřit a vyhodnocovat.
Vlastní výzkum byl zaměřen vedle teorie a metodologie disparit také na jejich klasifikaci, zásady
sledování a hodnocení, integraci informací o disparitách a metody jejich souhrnného hodnocení
cestou integrovaných indikátorů a modelových regionů.
V aplikační části řešení byly navržený systém sledování a hodnocení regionálních disparit v České
republice a metody jejich výpočtu ověřeny řadou případových studií, které prokázaly přínosnost a
praktickou využitelnost výsledků výzkumu.
Relativně autonomní části výzkumu byly zaměřeny na využití získaných poznatků o regionálních
disparitách v rámci strategických a programových dokumentů vypracovávaných v České republice a
na problematiku pojetí a přístupu k regionálním disparitám v Evropské unii a sousedních
středoevropských zemích a na komparaci vývoje disparit v zemích Visegrádské čtyřky a v Rakousku.
V průběhu celého řešení bylo sledováno, aby výsledky výzkumu byly určeny nejen teoretikům,
akademickým pracovištím a studentům vysokých škol studujících regionální ekonomii, ale také široké
odborné veřejnosti, zejména pracovníkům ústředních správních úřadů a krajských úřadů zabývajících
se regionální politikou resp. regionálním rozvojem i odborným pracovníkům měst, majících odborné
útvary nebo specializované pracovníky zabývající se regionální problematikou.
GENEZE VÝZKUMNÉHO ÚKOLU

Průběh výzkumných prací lze z hlediska jejich hlavního obsahového zaměření rozdělit do tří
navazujících, ale i částečně se překrývajících fází.
První fáze probíhala v letech 2007 a 2008 a byla zaměřena především na teoretické, metodologické a
systémové otázky disparit a regionálních disparit a na studium domácí i zahraniční literatury o
disparitách.
Druhá fáze probíhala v letech 2008 a 2009 a byla zaměřena především na klasifikaci a identifikaci
disparit, výběr relevantních indikátorů disparit mezi regiony České republiky a jejich uspořádání do
systémově strukturované databáze. Souběžně s tím byly hledány využitelné metody pro hodnocení
regionálních disparit a z nich především ty, které by mohly být běžně využívány regionálním
managementem na všech jeho úrovních.
Také byly nastartovány práce na nástrojích a modelech pro sledování, hodnocení a ovlivpování
regionálních disparit.
Třetí fáze probíhala v letech 2009 a 2010 a měla aplikační a svodný charakter. Aplikačně byla
orientována na analýzu dlouhodobého vývoje disparit mezi kraji České republiky a na ověření
využitelnosti navržených integrovaných indikátorů a modelových regionů.
Svodné práce vyústily do vypracování dvou dokumentů – monografie, shrnující relevantní výsledky
řešení úkolu do publikace určené pro širokou odbornou veřejnost a závěrečné výzkumné zprávy
úkolu.
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Souběžně, po celou první a druhou fázi řešení, probíhal relativně autonomně výzkum pojetí
regionálních disparit a přístupu k jejich řešení v Evropské unii a byla provedena komparativní
analýza vývoje regionálních disparit ve středoevropských zemích (v zemích V4 a v Rakousku).
ŘEŠITELSKÝ TÝM

Personálně byl začátek výzkumu zabezpečen sedmnáctičlenným týmem, který byl dle vývoje
řešitelských potřeb úkolu postupně koncentrován do tohoto desetičlenného složení:
Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. – odpovědný řešitel
PhDr. Mgr. Hana Fachinelli, Ph.D.
Prof. Ing. Miroslav Hučka, CSc.
Ing. Vladimír Koudela, CSc.
Ing. Jan Malinovský,
Ph.D.
Prof. Ing. Karel Skokan, Ph.D.
Ing. Klára Sobočíková
Doc. Ing. Jan Sucháček, Ph.D.
Doc. Ing. Petr Tománek, CSc.
Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D.
ZAMĚŘENÍ A CÍLE ÚKOLU
CÍLE ÚKOLU

V rámci specifikace zadání výzkumného úkolu byly definovány tři globální cíle úkolu:

 Prohloubit poznání o vývoji územních nerovností vedoucích k disparitám.
 Definovat k tomuto účelu nová teoretická východiska a metodický rámec.
 Určit nástroje pro zmírpování příp. eliminaci disparit a zvýšení účinnosti opatření v
procesu řízení regionálního rozvoje v ČR.
PLÁNOVANÉ AKTIVITY

Činnosti vedoucí k naplnění stanovených cílů byly rozvrženy do tří aktivit, z nichž poslední dvě byly
pro umožnění lepší kontroly časového průběhu výzkumu rozděleny na dvě části.
A401
Rozšíření a prohloubení poznání vývoje územních nerovností vedoucích k disparitám ovlivpujícím
rozvoj jednotlivých regionů i celkový regionální rozvoj České republiky.
A402a
Navržení systémového a metodického rámce pro identifikaci a klasifikaci územních disparit.
Provedení systémové dekompozice regionálních disparit v České republice a deskripce jejich
relevantních vazeb.
A402b
Zpřesnění klasifikace a systémové dekompozice regionálních disparit v ČR a deskripce jejich
relevantních vazeb. Hledání cest ke zvýšení účinnosti opatření k eliminaci, resp. zmírpování územních
disparit v procesu řízení regionálního rozvoje v ČR
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A403a
Rozpracování a ověření nástrojů pro sledování, hodnocení a eliminaci resp. zmírpování územních
disparit a deskripce cest možného ovlivpování vývoje územních disparit prostřednictvím
regionálního managementu, zejména prostřednictvím strategií a programů.
A403b
Souhrnné zpracování výsledků řešení výzkumného úkolu, formulace doporučení pro jejich
uplatnění v praxi regionálního managementu České republiky a jejich promítnutí do
zpracovávaných strategií a programů.
PŘEHLED VÝSTUPŮ VÝZKUMNÉHO ÚKOLU WD-55-07-1

Průběžné výsledky řešení byly prezentovány zejména formou výzkumných studií, případových studí,
průběžných výzkumných zpráv a závěrečné výzkumné zprávy.
Dílčí výsledky byly prezentovány také na řadě odborných konferencí a seminářů a v odborném tisku.
Nejvýznamnějším a nejšířeji využitelným výstupem se pak stalo knižní vydání monografie
REGIONÁLNÍ DISPARITY - Disparity v regionálním rozvoji země, jejich pojetí, identifikace a hodnocení.
VÝZKUMNÉ STUDIE

1. Vznik regionálních disparit, jejich pojetí, charakteristika a klasifikace,
Výzkumná studie DÚ 02, Ostrava, květen 2008, 94 stran
2. Identifikace, dekompozice a hodnocení regionálních disparit,
Výzkumná studie DÚ 03 Ostrava, květen 2008, 74 stran
3. Regionální disparity v mezinárodním srovnání,
Výzkumná studie DÚ 04 Ostrava, červen 2008, 145 stran
4. Teorie, metodologie a klasifikace regionálních disparit,
Výzkumná studie DÚ 02, Ostrava, březen 2009, 43 stran
5. Dekompozice systému sledování a hodnocení regionálních disparit v České republice,
Výzkumná studie DÚ 03, Ostrava, březen 2009, 29 stran
6. Komparativní analýza pojetí, přístupů a využití regionálních disparit v regionálním
managementu pěti středoevropských zemí,
Výzkumná studie DÚ 04, Ostrava, březen 2009, 72 stran
7. Doporučení k úpravám legislativy a metodik strategických a programových dokumentů
regionálního managementu v ČR,
Výzkumná studie, Ostrava, listopad 2010, 43 stran
PŘÍPADOVÉ STUDIE

1. PS 1 – Komparace regionálních disparit ve vybraných zemích střední Evropy,
Ostrava, prosinec 2009, 97 stran
2. PS 2 - Aplikace vybraných metod sledování a hodnocení regionálních disparit, Ostrava,
prosinec 2009, 122 stran
3. PS 3 - Dlouhodobý vývoj regionálních disparit mezi kraji České republiky,
Ostrava, listopad 2010, 57 stran
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4. PS 4 - Systém sledování a hodnocení regionálních disparit v České republice a jeho začlenění
do regionálního informačního systému,
Ostrava, listopad 2010, 28 stran
5. PS 5 - Integrované indikátory – kvantitativní ověření a interpretace,
Ostrava, listopad 2010, 109 stran
6. PS 6 - Modelové regiony,
Ostrava, listopad 2010, 31 stran
Výzkumné zprávy
1. Teorie, identifikace, klasifikace a hodnocení regionálních disparit,
Průběžná výzkumná zpráva, Ostrava, 2008, 68 stran
2. Teorie, klasifikace, systémová dekompozice a mezinárodní srovnání,
Průběžná výzkumná zpráva, Ostrava, červen 2009, 89 stran
3. Nástroje, indikátory a metody pro sledování a hodnocení regionálních disparit,
Průběžná výzkumná zpráva, Ostrava, prosinec 2009, 82 stran
4. Disparity v regionálním rozvoji České republiky - pojetí, teorie, klasifikace a hodnocení,
Závěrečná výzkumná zpráva, Ostrava 2010, 150 stran
DALŠÍ VÝSTUPY

1. Monografie REGIONÁLNÍ DISPARITY. Disparity v regionálním rozvoji země – teorie,
identifikace a hodnocení. Ostrava: 2010, VŠB-TUO, ISBN 978-80-248-2335-5, 250 stran.
2. Zkrácená anglická verze monografie REGIONAL DISPARITIES. Disparities in the Regional
Development, their Concept, Identification and Assessment. Ostrava:2010, VŠB-TUO, ISBN
978-80-248-2380-5
3. Recenzovaný
číslo 1 – 8.

elektronický

časopis

REGIONÁLNÍ

DISPARITY,

ISSN:

1802-9450,

4. Mezinárodní vědecký seminář REGIONÁLNÍ DISPARITY - jejich pojetí, klasifikace a měření,
Šilheřovice 13. - 14. 11. 2008.
5. Mezinárodní vědecká konference REGIONÁLNÍ DISPARITY A HOSPODÁŘSKÉ SUBJEKTY V
REGIONÁLNÍM ROZVOJI, Ostrava 4. – 5. 11. 2010.
6. Ediční řada „CD“ – průběžná prezentace problematiky disparit na CD nosičích.
7. Prezentace výsledků řešení v odborných časopisech, na seminářích a konferencích.
Příspěvky seznamující odbornou veřejnost s výsledky řešení úkolu nad rámec standardních výstupů
výzkumu byly v průběhu celé doby řešení prezentovány v odborných časopisech, na seminářích a
konferencích. Přehledy příspěvků z let 2008 a 2009 jsou uvedeny v ročních zprávách. Zde jsou
uvedeny jen příspěvky a aktivity realizované v roce 2010.
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ZÁVĚRY K VÝZKUMU REGIONÁLNÍCH DISPARIT V ÚZEMNÍM ROZVOJI ČESKÉ REPUBLIKY

Závěrečná výzkumná zpráva i vydaná monografie ukazují, že základní výzkum problematiky disparit a
regionálních disparit v rámci úkolu WD-55-07-1 Regionální disparity v územním rozvoji České
republiky přispěl k prohloubení dosavadních poznatků o této problematice ve všech jejích
relevantních sférách – v teorii, metodologii, klasifikaci, systémové dekompozici i praktické
uplatnitelnosti.
Výskyt prostorové proměnnosti v sociálně ekonomickém rozvoji vede k nerovnoměrnému rozvoji
regionů, charakterizovanému vznikem prostorových nerovností - disparit. Problematika disparit je
složitá, a proto pro její zvládnutí byl aplikován multidimenzionální a multidisciplinární přístup,
integrační pohled a pluralitní metodologie zkoumání.
Jedním z aplikovaných přístupů byla komplexnost a různorodost pohledu na regionální disparity. Byl
opuštěn jednostranný a tradičně uplatpovaný pohled na regionální disparity jako na negativní jev,
kdy jde o zjišťování, v čem jednotlivé subjekty zaostávají. Je navrhováno, aby kromě tohoto pohledu
byly disparity vnímány rovněž jako pozitivní jev, tedy zkoumání rozdílnosti subjektů, vedoucí také
k poznání jejich jedinečnosti, resp. unikátnosti v pozitivním slova smyslu.
Novost zkoumání regionálních disparit byla uplatněna také u volby přístupu k identifikaci a hodnocení
disparit. Šlo o to zjistit, do jaké míry přinášejí informace o zjištěných disparitách uživateli informací
nové poznání a v jakém smyslu může být toto poznání využito. Je rozlišována informační hodnota
disparit jako poznávací, rozhodovací, motivační a operační.
Podstatně byla prohloubena hlediska zkoumání a atributy regionálních disparit. Jsou
charakterizovány klíčové problémy identifikace, měření a hodnocení regionálních disparit, navrženy
dvě základní perspektivy dekompozice a klasifikace disparit.
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Problematiku uchopení územních disparit ztěžuje celá řada faktorů, jako jsou rozdílné definice
konvergence a divergence, sociálně-ekonomická úrovep srovnávaných teritorií, spolehlivost a
porovnatelnost použitých dat, charakter a délka období, ve kterém jsou území srovnávána, četné
obtížně kvantifikovatelné sféry a mnoho dalších. Také množství identifikovaných příčin a
mechanismů, které usměrpují vývojové tendence regionálních systémů v čase, je značné a navíc ještě
v čase narůstá, což opět zásadním způsobem snižuje orientaci v celé problematice.
Pro dekompozici systému sledování a hodnocení regionálních disparit v České republice představují
tři identifikované sféry výskytu (sociální, ekonomická a územní) 1. úrovep klasifikace - třídu
(subsystém 1. řádu). 2. úrovep klasifikace, definovanou jako podtřídy (subsystémy 2. řádu),
reprezentuje 11 problémových celků, které jsou na 3. úrovni klasifikace, dekomponovány do 46
deskriptorů. Deskriptory jsou na 4. rozlišovací úrovni vyjádřeny 165 indikátory.
Rozhodujícím kritériem pro výběr indikátorů byla jejich vypovídací schopnost pro daný účel užití, tj.
zachycení relevantních meziregionálních rozdílů - disparit. V pořadí druhým kritériem byla reálná
možnost statistického sledování. V případech, kdy se nabízelo při volbě indikátoru více v podstatě
rovnocenných alternativ, byly při výběru upřednostněny ty indikátory, které jsou již součástí
realizovaných statistických šetření.
Navržená soustava 46 deskriptorů a 165 indikátorů představuje rozsáhlou množinu informací,
umožpující velmi podrobné pohledy na regionální disparity. Pro rozhodování, zejména strategické, je
obvykle potřebný syntetičtější pohled, který ukazuje problematiku existence a vývoje disparit v
regionech v různém stupni agregace a ve vzájemných souvislostech. Proto je potřebná jistá míra
uživatelské integrace indikátorů, což vedlo k vypracování návrhu integrovaných indikátorů a
modelových regionů pro sledování a hodnocení regionálních disparit. Identifikováno je čtrnáct
integrovaných indikátorů a sedm typů modelových regionů.
Pokud jde o nástroje regionální politiky, vycházející z teorií regionálního rozvoje, je možné
konstatovat, že regionální politika si za dobu své existence vytvořila rozsáhlý soubor nástrojů pro to,
aby mohla dosahovat svých cílů. Zkušenosti ukazují, že se osvědčily především ty nástroje regionální
politiky, které nepopírají tržní atributy hospodářství. Tento fakt spolu s aktuálními potřebami území,
kde se nástroje uplatpují, by měl být vodítkem pro decizní orgány, které rozhodují o výběru nástrojů
regionální politiky.
Jak bylo ukázáno, nástroje pro ovlivpování regionálních disparit se mohou odlišovat z hlediska
věcného, ale také podle druhu a intenzity vlivu (od poradenství a informací až po administrativní a
regulační opatření), stejně jako podle adresátů, kterým jsou určeny (podniky, obyvatelstvo, obce
atd.).
Přehledná a funkční kategorizace těchto nástrojů má význam nejen z hlediska teoretického, resp.
teoreticko-kognitivního, ale také praktického. Adekvátní informace a znalosti o nástrojích, které může
regionální politika využít, poté mohou sloužit jak vhodná základna pro aplikaci těchto nástrojů.
Instrumentárium, kterým regionální politika disponuje, přitom může být využito u disparit pozitivního
typu, které bývají vnímány jako teritoriální příležitosti, i u disparit negativního typu, u nichž je žádoucí
jejich zmírpování, resp. jejich eliminace. Nutno přitom zdůraznit, že se mnohé nástroje regionální
politiky při jejich využívání týkají jak pozitivních, tak i negativních disparit.
Současné pojetí strategických a programových dokumentů pro podporu regionálního rozvoje v České
republice představuje promyšlenou soustavu vzájemně provázaných dokumentů s odlišením
dokumentů s finanční podporou a bez finanční podpory Evropské unie. Analýza jednotlivých
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dokumentů na národní úrovni, na úrovni regionů soudržnosti i na úrovni krajů ukázala, že při
zpracování všech dokumentů existuje dostatečný prostor pro vyjádření vývoje a ovlivpování
regionálních disparit. Na druhé straně ne vždy jsou ze strany regionálních managementů tyto
možnosti využívány. Pro tvůrce dokumentů existují v tomto směru značné rezervy.
Zpracované případové studie prokázaly „uchopitelnost“, zvládnutelnost, dobrou vypovídací
schopnost a praktickou využitelnost navržených indikátorů, integrovaných indikátorů a modelových
regionů a nevelkou náročnost, a tedy i zvládnutelnost metod, doporučovaných regionálnímu
managementu. Jejich ověření ukázalo, že z množiny analyzovaných metod se jako nejlépe využitelné
regionálním managementem jeví metoda semaforu, metoda normované proměnné a metoda
bodová. Jejich velkou výhodou je, že jsou široce využitelné v běžné manažerské praxi vždy, když jde o
nějakou formu deskripce či integrace indikátorů.
Analýza pojetí disparit v Evropské unii ukázala, že regionální politika zemí EU a politika soudržnosti
EU představují komplex politik, jejichž cílem je přispívat k vyváženému rozvoji regionů v zemích EU.
Současná regionální politika není již orientována pouze na řešení regionálních disparit, ale akcentuje
podporu rozvoje v širším kontextu jako podporu růstu, zaměstnanosti, výkonnosti a
konkurenceschopnosti regionů, které mají přispívat ke konkurenceschopnosti národních ekonomik a
Evropské unie jako celku.
Přestože při hodnocení politiky soudržnosti na úrovni EU zjišťujeme konvergenci mezi zeměmi, na
regionální úrovni situace není jednoznačná. Ve vyspělých zemích jako je Rakousko k výraznému
nárůstu regionálních disparit nedochází, přesto země má své disparitní problémy. U všech
analyzovaných nových států EU12 se v posledním období projevil zřetelný nárůst disparit zejména
mezi hlavními městy resp. regiony hlavních měst a zbývajícím územím. K dalšímu prohlubování
disparit dochází také na nižších regionálních úrovních a uvnitř těchto úrovní.
Ze středoevropských zemí jsou největší rozdíly v České republice a na Slovensku, menší pak v
Maďarsku a v Polsku. Podle vývoje rozptylu regionálního HDP nedochází ke sbližování regionů NUTS2.
V případě České republiky to je stagnace anebo jen mírný růst, zřetelný nárůst je v Maďarsku a
Polsku, pokles je v Rakousku.
Analýza regionálních rozdílů v oblasti vědy a výzkumu ukázala na prioritní postavení regionů hlavních
měst z hlediska výdajů, počtu výzkumných pracovníků a lidských zdrojů ve vědě a výzkumu a také
patentů.
Souhrnně lze konstatovat, že období po vstupu do EU až do vypuknutí světové finanční krize, tedy
období let 2004 - 2008 přineslo státům V4 významný hospodářský růst, snížení nezaměstnanosti a
zvýšení zaměstnanosti. Tyto příznivé podmínky však nebyly dostatečně využity ke stabilizaci
veřejných financí, ani k větší orientaci na podporu výzkumu a inovací.
Analýza prokázala, že strukturální pomoc má příznivý dopad na růst v zaostávajících regionech, avšak
ke zmírpování disparit mezi vedoucím regionem ve státě s hlavním městem a ostatními regiony
nedochází. Orientace na konkurenceschopnost a využívání růstových faktorů na regionální úrovni
přináší zvyšování disparit i mezi regiony ve skupině dohánějících regionů v rámci jednotlivých států
středoevropského prostoru.
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ABSTRAKT:

Příspěvek se zabývá metodicko-teoretickými otázkami regionálních disparit. Analyzuje problematiku
informační hodnoty regionálních disparit. Prezentuje základní pohled na regionální disparity, a to
zkoumání rozdílnosti subjektů z hlediska jejich zaostávání (negativní disparity) a z hlediska jejich
jedinečnosti (pozitivní disparity). Podrobně se zabývá dvěma skupinami atributů regionálních
disparit, a to atributy polaritního charakteru a atributy charakteru výčtu možností, a zdůrazpuje jejich
metodologickou povahu. Klíčovým problémem, který je v příspěvku prezentován, je systémová
dekompozice a klasifikace regionálních disparit ve dvou skupinách (hmotné disparity a nehmotné
disparity) a ve dvou pohledech (vertikální perspektiva a horizontální perspektiva).
KLÍČOVÁ SLOVA:

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

The article deals with methodical-theoretical issues of regional disparities. It analyses the problem of
information value of regional disparities. It presents the basic look on regional disparities, e. g. study
of difference of subjects from the point of view their retardation (negative disparities) and their
uniqueness (positive disparities). It deals in detail with two groups of attributes of regional
disparities, namely attributes with polarity character and attributes as list of possibilities, and
emphasizes their methodological nature. The key problem presented in the article is the systemic
decomposition and classification of regional disparities in two groups (material and intangible
disparities) and in two perspectives (vertical and horizontal perspective).
KEY WORDS:

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

Tento příspěvek je jedním z výsledků řešení výzkumného projektu WD-55-07-1 s názvem „Regionální
disparity v územním rozvoji ČR“, který je řešen na VŠB-TU Ostrava v letech 2007-2010.
Cílem příspěvku je využít analytické poznatky z předchozích etap řešení k prohloubení poznatkové
metodicko-teoretické základny a prezentovat některé další pohledy na regionální disparity.
Struktura příspěvku je následující. Začíná dvěma pohledy na regionální disparity a zavádí tzv.
negativní a pozitivní disparity. Poté rozebírá problematiku informační hodnoty disparit. V další části
analyzuje různá hlediska zkoumání regionálních disparit, jejichž projevem je celá řada atributů
regionálních disparit.
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Na základě analýzy možných atributů regionálních disparit byly zvoleny dva atributy pro klasifikaci
regionálních disparit, a to sféra výskytu regionálních disparit a teritorialita (geografická úrovep)
regionálních disparit. To posléze vedlo k dvěma souvisejícím perspektivám klasifikace, a to
k horizontální perspektivě, související s věcnou sférou jejich výskytu, a k vertikální perspektivě,
umožpující posuzovat disparity v kontextu různých územních měřítek. Závěry shrnují prezentovanou
problematiku.
1 NEGATIVNÍ A POZITIVNÍ DISPARITY
ZÁKLADNÍ ÚVAHY

Jsou dva základní důvody, proč chceme identifikovat relevantní znaky subjektů, jako nositelů jistých
vlastností, vzájemně je srovnávat a podrobit zkoumání, jako předmětu našeho poznání, naší činnosti
či našeho zájmu.
Prvním důvodem je potřeba identifikace a zkoumání rozdílností relevantních znaků subjektů, kde jde
zpravidla o zjišťování, v čem jednotlivé subjekty, v rámci vymezené (stanovené) množiny – států,
zemí, regionů, obcí, podniků apod., zaostávají, a jaký to má vliv na jejich změny, zejména systémové,
na změny struktury a chování. Jde dosud o natolik dominantní přístup, že se často zjišťování těchto
„negativních“ znaků označuje jako „disparitní přístup“.
Druhým, dosud daleko méně častým důvodem je zkoumání rozdílnosti subjektů (jejich relevantních
znaků), vedoucí k poznání jejich jedinečnosti, schopnosti účelně a efektivně se odlišit od ostatních
zkoumaných subjektů a také např. k účinnému využití jejich komparativních výhod. Tedy schopnosti
plnit jistou „pozitivní“ roli (obecně ve vymezené množině subjektů, specificky pak ve společenství
zemí, regionů, obcí apod.).
Tyto dva odlišné pohledy vedou k označení disparit jako negativní a pozitivní disparity. Současně je
možno přijmout analogii s dvěma stránkami, obvykle používanými v regionálních analýzách, a to jsou
slabé stránky a silné stránky nějakého zkoumaného objektu. Negativní regionální disparity je potom
možno chápat jako slabé stránky a pozitivní regionální disparity jako silné stránky.
Slabé stránky obvykle mohou vyústit až do klíčových zranitelností zkoumaného objektu, které
zpravidla spočívají v chybějících zdrojích a chybějících schopnostech (způsobilostech) využívat zdroje.
Silné stránky obvykle vyústí do komparativní, resp. konkurenční výhody zkoumaného objektu, které
1)
zpravidla spočívají v unikátních a hodnotných zdrojích a unikátních schopnostech (způsobilostech)
tyto zdroje využívat.
Schematicky jsou výše provedené úvahy znázorněny na obr. 1.

1)

Zdroje obvykle členíme na přírodní, lidské, kapitálové, fyzickou infrastrukturu, administrativní infrastrukturu,
informační infrastrukturu, vědecko-výzkumnou infrastrukturu apod.
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Obrázek 1: Negativní a pozitivní regionální disparity
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2 INFORMAČNÍ HODNOTA REGIONÁLNÍCH DISPARIT

Jakou informační hodnotu mohou mít pro uživatele informace o rozdílech (disparitách) mezi regiony
ČR? Užitek z přijatých informací o regionálních disparitách může pro uživatele spočívat v následujících
čtyřech hodnotách.
POZNÁVACÍ HODNOTA REGIONÁLNÍCH DISPARIT

Informace o regionálních disparitách zvýší stav poznání o regionech ČR a jejich pozici vůči jiným
regionům (v ČR nebo v zahraničí), o rozdílnostech mezi subjekty regionu (podnikateli, domácnostmi),
jejich výkonnosti, struktuře, aktivitách.
Jistě půjde především o to, jaká je celková úrovep regionu a jaké nabízí podmínky pro život lidí ze
sociálního, ekonomického i ekologického pohledu, co lze očekávat, že jim nabídne v budoucnosti a
jaká je jeho pozice v takto definovaných parametrech ve srovnání s jinými regiony ČR a stále častěji i s
regiony zemí EU.
To je převažující způsob využívání informací o regionálních disparitách.
ROZHODOVACÍ HODNOTA REGIONÁLNÍCH DISPARIT

Informace o regionálních disparitách jsou východiskem (podnětem) pro jeho cílevědomé
rozhodování, zpravidla dlouhodobá strategická rozhodnutí uživatele.
Z hlediska způsobu užití jde zřejmě o nejdůležitější aspekt poznání disparit mezi regiony.

DUBEN 2011

- 22 -

REGIONÁLNÍ DISPARITY N. 9/2011

disparity.vsb.cz

Zde je třeba postihnout relevantní disparity, které mají klíčový význam pro strategické rozhodování.
Rozhodování centra vůči regionům (krajům, případně regionům soudržnosti), rozhodování krajů vůči
územním celkům uvnitř kraje (územím ORP, okresům).
Uživatelská „poloha“ je zde dvojí. První je neformalizovaná, v ní jde o informace ad hoc potřebné pro
rozhodování - vlády, ministerstev, zastupitelstev krajů apod. Zde nalezení podoby dostatečně
vypovídajících a adaptabilních informací (dostatečně reflektujících konkrétní situaci či potřebu) bude
obtížné. Základní množinu sledovaných a vyhodnocovaných informací bude zřejmě potřebné odvodit
od navozených pravděpodobných modelových situací.
Trochu méně obtížnou situaci je možné očekávat ve druhé, formalizované poloze, kde jde o vyjádření
disparit, jejichž poznání je potřebné jako východisek pro orientaci strategických a programových
dokumentů, zejména pro analýzy.
Velkou pomocí zde mohou být existující metodiky pro zpracování strategických a programových
dokumentů, které do značné míry předurčují charakter a rozsah potřebných analytických informací i
informací pro jejich celkovou orientaci a stanovování resp. komparaci konzistentních cílů
regionálního rozvoje na celostátní úrovni i na úrovni regionů.
MOTIVAČNÍ HODNOTA REGIONÁLNÍCH DISPARIT

Informace o regionálních disparitách motivují uživatele k jednání, které pro něj, nebo jeho aktivity
bude zpravidla mít dlouhodobé účinky (dopady).
Zde jde o nalezení vhodných informací motivujících příjemce informací k určitým postojům,
aktivitám, chování.
Nejčastěji asi půjde o orientaci jeho dlouhodobých aktivit ve spojení s regionem. Pro příjemce
informací uvnitř regionu může jít o to, zda v regionu se svojí rodinou zůstat, či se z něj vystěhovat,
zda v něm udržovat své ekonomické aktivity, případně je dále rozvíjet. Pro příjemce informací vně
regionu může jít o to, zda se do něj přistěhovat, zda v něm setrvat se svým podnikáním, začít
podnikat, či alespop umístit své investice (nabízí-li mu významné komparativní výhody proti jiným
regionům).
OPERAČNÍ HODNOTA REGIONÁLNÍCH DISPARIT

Informace o regionálních disparitách přimějí uživatele k nějakému operativnímu (bezprostřednímu)
jednání zpravidla s cílem dosáhnout nějakých bezprostředních efektů (účinků) v krátkém časovém
horizontu; za jistých okolností však tento efekt může být i střednědobý, někdy i dlouhodobý.
Zde půjde zpravidla o reakci na okamžitý vývoj některých jevů či procesů probíhajících v regionu
odlišně od jiných regionů či od norem apod.
Mohou to být takové jevy či procesy, u nichž může hrát významnou roli odlišnost vývoje v
jednotlivých regionech: regionální nerovnost imigrace, skokový nárůst regionální nezaměstnanosti
(např. výpadkem dominantních výrobců v souvislosti s hospodářskou krizí), aktuální výbušné
problémy řešení situace nepřizpůsobivých skupin obyvatelstva apod.
Tento způsob užití informací je pravděpodobný a do struktury užití informací o disparitách jistě patří.
Má však značná úskalí. Vzhledem k tomu, že jde o situace vznikající v reálném čase a je na ně třeba
reagovat bezprostředně, zůstává zde řada otazníků. Je možné dopředu vymezit indikátory mající
charakter disparit, které by zachytily většinu situací, které v životě kraje či města mohou nastat?
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Jakou formou tyto informace poskytovat? Jak vyhledávat jejich uživatele? Nebo to bude záležet na
uživatelích, jestli si takové informace vyžádají (pokud o nich budou vědět)?
3 HLEDISKA ZKOUMÁNÍ A ATRIBUTY REGIONÁLNÍCH DISPARIT

Charakteristika, vývoj a podoby regionálních disparit jsou úzce spjaty s hlediskem zkoumání. Hledisek
zkoumání regionálních disparit existuje celá řada a to nás opravpuje disparity chápat jako
multidimenzionální problém. Hlediska zkoumání nejsou v literatuře systematicky a komplexně
prezentována. Jsou roztříštěna u jednotlivých autorů a spíše naznačena jen symbolicky. Přístupy
jednotlivých autorů jsou orientovány účelově tak, aby vedly přímo k výběru indikátorů, pomocí
kterých budou regionální disparity měřeny. Je silně potlačeno měření disparit pomocí dílčích
indikátorů a přístupy jsou zpravidla zaměřeny na vybrané indikátory agregovaného charakteru. Málo
je zdůrazpována poznávací stránka regionálních disparit a silně je vyzdvihován přístup, kdy
identifikované regionální disparity jsou základem pro přijetí politiky.
Jediným hlediskem, které je při zkoumání použito většinou autorů, je hledisko věcné, podle kterého
se většina autorů kloní k rozdělení disparit na disparity ekonomické, sociální a územní (někdy též
fyzické). Toto hledisko bude podrobněji pojednáno u klasifikace regionálních disparit v následující
kapitole.
Různá hlediska zkoumání mají velký význam pro identifikaci a hodnocení regionálních disparit. Proto
řešitelé analyzovali několik hledisek, podle nichž je možné a účelné regionální disparity zkoumat,
příp. klasifikovat (viz Hučka, Kutscherauer, Tománek 2008).
Analyzovaná hlediska zkoumání jsme rozdělili do dvou skupin:



hlediska, jejichž projevem jsou atributy polaritního charakteru, tedy takové atributy, které
mají pouze dvě diametrálně odlišné dimenze;
hlediska, jejichž projevem jsou atributy s charakterem výčtu možností, tedy takové atributy,
které mají více úrovní dimenze.

ATRIBUTY REGIONÁLNÍCH DISPARIT POLARITNÍHO CHARAKTERU

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


podstata regionálních disparit



míra konkrétnosti regionálních disparit



míra komplexnosti regionálních disparit



tendence změny regionálních disparit



ovlivnitelnost regionálních disparit



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

Polarity

Podstata RD

Hmotná

nehmotná (mentální)

Míra konkrétnosti RD

Specifičnost

obecnost

Míra komplexnosti RD

Marciálnost

integrálnost

Tendence změny RD

Divergence

konvergence

Ovlivnitelnost RD

Neovlivnitelné

ovlivnitelné

Způsob vzniku RD

Spontánní

činností člověka

Zdroj: vlastní tvorba
ATRIBUTY REGIONÁLNÍCH DISPARIT CHARAKTERU VÝČTU MOŽNOSTÍ

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


sféra výskytu regionálních disparit



teritorialita (geografická úrovep) regionálních disparit



měřitelnost regionálních disparit



časová dimenze regionálních disparit.

Tabulka 2: Atributy regionálních disparit charakteru výčtu možností
Atribut

Výčet možností

Sféra výskytu RD

sociální, ekonomická, územní

Teritorialita (geografická úrovep) RD

EU, ČR, kraj, ORP, obec

Měřitelnost

indikátor RD

primární, sekundární

metoda měření RD

absolutní hodnota, relativní hodnota,
srovnávací hodnota, využití standardů

objektivnost měření RD

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

časový horizont RD

krátkodobý, střednědobý, dlouhodobý

časová dynamika RD

okamžitý stav, změny v čase

Čas

Zdroj: vlastní tvorba
VÝBĚR ATRIBUTŮ PRO SYSTÉMOVOU DEKOMPOZICI A KLASIFIKACI REGIONÁLNÍCH DISPARIT

Prezentovaná hlediska zkoumání regionálních disparit představují nesmírnou šíři pohledů na
regionální disparity a dokreslují filozofické a systémové východisko pojímat regionální disparity jako
multidimenzionální problém (Hučka, Kutscherauer, Tománek 2008). Pro další analýzy, ale zejména
pro účely případného ovlivpování regionálních disparit nástroji regionální politiky je zapotřebí tyto
různorodé pohledy na regionální disparity převést do „uchopitelné“ podoby. Je především nutno
v této souvislosti stanovit, zdali budou některá hlediska použita pro klasifikaci regionálních disparit a
která, anebo budou tato hlediska považována za atributy identifikovaných regionálních disparit.
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4 KLASIFIKACE REGIONÁLNÍCH DISPARIT

Regionální disparity budeme klasifikovat ze dvou souvisejících perspektiv:


vertikální perspektiva, vycházející z poznatku, že disparity se mění v souladu s geografickým
měřítkem: když posuzujeme disparity v kontextu různých geograficky založených rámců (svět,
Evropa, národ) anebo různých územních měřítek (země, region nebo obec), dostaneme velice
rozdílný pohled na míru těchto disparit. Disparity mají tendenci se zvyšovat se snižováním
územního měřítka.



horizontální perspektiva, související s věcnou sférou jejich výskytu. Horizontální perspektiva
zahrnuje jak hmotné, tak i nehmotné disparity. Členění horizontální perspektivy může být
shodné pro hmotné i nehmotné disparity. Klasifikace v rámci horizontální perspektivy bude
provedena podle jediného atributu, který je základem všech klasifikací, jež lze nalézt
v literatuře, a to je sféra výskytu regionální disparity (věcné hledisko).

ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ VERTIKÁLNÍ PERSPEKTIVY

Vertikální perspektiva, představující geografické měřítko, je v širším kontextu specifikována takto
(Regional Disparities and Cohesion 2007):


disparity na evropské úrovni



disparity na národní úrovni



disparity na místní úrovni.

Řešitelé v rámci pojetí úkolu se nezabývají disparitami na evropské úrovni, nýbrž zahrnují do
zkoumání disparit jako nejvyšší úrovep Českou republiku. Z toho vyplývají tyto úrovně vertikální
perspektivy:


Česká republika a disparity mezi jejími kraji



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



obce s rozšířenou působností a disparity mezi jejími obcemi.

ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ HORIZONTÁLNÍ PERSPEKTIVY NA 1. ÚROVNI KLASIFIKACE

Jako základní atributy pro členění horizontální perspektivy byly zvoleny:


podstata disparity: materiální a nemateriální



sféra výskytu disparity: sociální, ekonomická, územní.

Schematicky znázorpuje toto členění následující obrázek:
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Obrázek 2: Horizontální perspektiva na 1. úrovni klasifikace
HORIZONTÁLNÍ
PERSPEKTIVA
REGIONÁLNÍCH
DISPARIT

NEMATERIÁLNÍ
(MENTÁLNÍ)
DISPARITY

MATERIÁLNÍ
DISPARITY

SOCIÁLNÍ

EKONOMICKÉ

ÚZEMNÍ

SOCIÁLNÍ

EKONOMICKÉ

ÚZEMNÍ

Zdroj: vlastní tvorba

Sociální disparity se týkají obyvatelstva v širším kontextu kvality života, životní úrovně, sociální
nerovnosti a sociální patologie. Netýkají se však lidského potenciálu jako ekonomické kategorie, který
zařazujeme mezi ekonomické disparity.
Ekonomické disparity se týkají regionálního výstupu v širším kontextu výkonnosti ekonomiky, její
struktury, rozvojového a lidského potenciálu.
Územní disparity jsou spojeny s polohovými poměry v širším kontextu s geografickými, přírodními,
dopravními a technickými podmínkami.
ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ HORIZONTÁLNÍ PERSPEKTIVY DISPARIT NA 2. ÚROVNI KLASIFIKACE

Při konstrukci tohoto členění bylo postupováno podle zásady nevelkého počtu podtříd, jejich
logického uspořádání a dodržení homogenní úrovně podrobnosti provedené dekompozice.
Základní členění na 2. úrovni klasifikace je uvedeno na tab. 3.
Tabulka 3: Základní členění na 2. úrovni klasifikace
1. ÚROVEŇ KLASIFIKACE – SFÉRA
VÝSKYTU

2. ÚROVEŇ KLASIFIKACE

SOCIÁLNÍ

Obyvatelstvo
Sociální vybavenost
Sociální patologie

EKONOMICKÁ

Ekonomický potenciál
Ekonomická struktura
Rozvojový potenciál
Lidský potenciál

ÚZEMNÍ

Fyzicko-geografický potenciál
Životní a přírodní prostředí
Dopravní infrastruktura
Technická infrastruktura

Zdroj: vlastní tvorba
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Sociální disparity (1. úrovep klasifikace) se podle tohoto návrhu na 2. úrovni člení na:


obyvatelstvo, do nějž zahrnujeme jeho životní úrovep (vč. vybavenosti domácností), úrovep
vzdělávání, zdravotní stav, migraci a segregaci;



sociální vybavenost, kam patří zdravotnictví, školství, sociální služby, kultura a bydlení;



sociální patologie, do níž zahrnujeme sociální exkluzi, kriminalitu (vč. bezpečnosti) a
nehodovost.

Ekonomické disparity (1. úrovep klasifikace) se na 2. úrovni člení takto:


výkonnost ekonomiky zahrnující její výkon, produktivitu a vnější vztahy;



ekonomická struktura, kam patří odvětvová struktura a struktura podle subjektů;



rozvojový potenciál, do nějž zahrnujeme výzkum a vývoj, zahraniční kapitál a investice;



lidský potenciál, kam zařazujeme ekonomicky aktivní obyvatelstvo, zaměstnanost,
nezaměstnanost a mobilitu.

Územní disparity (1. úrovep klasifikace) se na 2. úrovni člení na:


fyzicko-geografický potenciál zahrnující nerostné bohatství, klima, strukturu a intenzitu
osídlení, polohové poměry a lokalizaci regionu;



životní a přírodní prostředí, kam patří ovzduší, odpady, voda, příroda a biodiverzita, lesy,
krajina a půda;



dopravní infrastruktura, do níž zařazujeme silniční, železniční a leteckou infrastrukturu,
vodní dopravu a dopravní obslužnost;



technická infrastruktura, kam jsme zařadili zásobování vodou, kanalizaci a čištění odpadních
vod, zásobování energiemi, informační a telekomunikační technologie a infrastrukturu
cestovního ruchu.



Systémovou dekompozici na 3. a 4. úrovni klasifikace, představující návrh problémových
celků a návrh soustavy deskriptorů a indikátorů v tomto příspěvku nerozebíráme.

ZÁVĚR

Výskyt prostorové proměnnosti v sociálně ekonomickém rozvoji vede k nerovnoměrnému rozvoji
regionů, charakterizovanému vznikem prostorových nerovností. Nevyrovnanost prostorových
struktur v různých regionech nazýváme regionální disparitou a rozumíme jí rozdílnost nebo nepoměr
různých jevů či procesů mající jednoznačné územní rozmístění a vyskytující se alespop ve dvou
entitách této územní struktury.
Jedním z aplikovaných přístupů byla různorodost a komplexnost pohledu na regionální disparity. Byl
opuštěn jednostranný a tradičně uplatpovaný pohled na regionální disparity jako negativní jev, kdy
jde o zjišťování, v čem jednotlivé subjekty zaostávají. Je navrhováno, aby kromě tohoto pohledu byly
disparity vnímány rovněž jako pozitivní jev, tedy takové zkoumání rozdílnosti subjektů, vedoucí
k poznání jejich jedinečnosti, resp. unikátnosti v pozitivním slova smyslu. To se ukazuje jako
nejproblematičtější otázka v provedeném výzkumném vztahu k tradičnímu pojetí regionálních
disparit. Tato otázka by zasloužila další hlubší prozkoumání.
Novost zkoumání regionálních disparit je v případě volby přístupu k identifikaci a hodnocení disparit.
Jde o to, zjistit, do jaké míry přinášejí informace o zjištěných disparitách uživateli informací nové
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poznání a v jakém smyslu může být toto poznání využito. Je navrhováno rozlišovat informační
hodnotu disparit jako poznávací, motivační, operační a rozhodovací. Zatímco poznávací hodnota byla
v rámci provedeného výzkumu dostatečně propracována, motivační, operační a rozhodovací hodnotu
disparit bude zapotřebí hlouběji ověřit na praktických příkladech.
Příspěvek podstatně prohlubuje hlediska zkoumání a atributy regionálních disparit. Významným
metodologickým prvkem zkoumání disparit je jejich rozdělení na disparity s materiální podstatou
(odraz v realitě) a s nemateriální podstatou (odraz v hlavách lidí). Toto členění je zachováno rovněž
při klasifikaci regionálních disparit. Disparity s materiální podstatou byly v rámci provedených
výzkumných prací podrobně rozpracovány do několika úrovní klasifikace. Disparity s nemateriální
podstatou nebyly hlouběji prozkoumány a byla provedena jejich klasifikace pouze do 2. úrovně.
Pro systémovou dekompozici a klasifikaci regionálních disparit byla provedena selekce atributů a
navrženy dvě základní perspektivy účelné pro dekompozici a klasifikaci disparit, jmenovitě vertikální
perspektiva, kdy disparity jsou rozlišovány podle geografické úrovně, a horizontální perspektiva,
související s věcnou sférou jejich výskytu (sociální, ekonomická a územní). V rámci těchto tří
identifikovaných sfér výskytu, představujících 1. úrovep klasifikace (třídu) je prezentován návrh
klasifikace na 2. rozlišovací úrovni.
Výzkum problematiky regionálních disparit prostřednictvím zmíněného výzkumného projektu dospěl
k některým praktickým výsledkům podmíněným zvoleným teoreticko-metodologickým přístupem.
Nejzřetelněji se to projevilo u ověření tzv. integrovaných indikátorů a tzv. modelových regionů. Obě
ověření prokázala jasnou životaschopnost obou návrhů.
V problematice regionálních disparit zůstávají některé otevřené otázky, které už byly částečně
zmíněny výše. Velkou pozornost bude zapotřebí věnovat otázce tzv. pozitivních disparit a jejich
využití v širším kontextu regionální politiky a regionálního rozvoje. Rovněž otázka motivační a
rozhodovací hodnoty disparit si zaslouží hlubšího propracování v souvislosti s jejím využitím ve
strategických a programových dokumentech regionálního rozvoje. V neposlední řadě by bylo účelné
podrobněji rozpracovat problematiku nemateriálních (mentálních) disparit a jejich využití v praxi
regionálního a municipálního managementu.
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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 nichž je možné regionální rozdíly
vysledovat, identifikovat, strukturalizovat, následně měřit a vyhodnocovat. Byly analyzovány potřeby
sledování uvedených jevů prostřednictvím indikátorů a navržen vlastní přístup k integraci indikátorů
pro hodnocení regionálních disparit. 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
KEYS WORDS:
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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.
ÚVODEM

Regionální disparity jsou představovány širokým spektrem jevů a procesů, v rámci nichž je možné
regionální rozdíly vysledovat, identifikovat, strukturalizovat a následně měřit a vyhodnocovat.
Ukazuje, se že obecně jsou přístupy k jejich hodnocení velmi široké, je k nim přistupováno
z účelových hledisek jednotlivých pohledů, a tyto přístupy jsou jen částečně kompatibilní.
Výzkumný úkol WD-55-07-1 Regionální disparity v územním rozvoji České republiky – jejich vznik,
identifikace a eliminace, řešil problematiku regionálních disparit v obecném smyslu, bez vazby na
konkrétní účel použití a tedy v podstatě universálně, a proto 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 navržen vlastní přístup k indikátorům pro
hodnocení regionálních disparit a způsobům jejich integrace.
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Účelem příspěvku je popsat základní metodologická východiska, objasnit přístup řešitelů ke koncepci
a konstrukci indikátorů regionálních disparit, včetně konstrukce integrovaných indikátorů, jež tvoří
syntetičtější systémovou nadstavbu nad touto základní soustavou.
1 PŘÍSTUPY KE SLEDOVÁNÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT
1.1 ZÁKLADNÍ METODOLOGICKÁ VÝCHODISKA

Provedená analýza praktických metodických postupů používaných pro popis regionů a zjišťování
regionálních rozdílů – disparit - na úrovni národní, nadnárodní i mezinárodní ukázala, že neexistuje
jeden obecně platný model. Stávající praxe při dekompozici disparit, zejména volby deskriptorů a
jejich indikátorů, se značně liší. Je vždy spíše výsledkem konsensu v daném odborném týmu, než
výsledkem jednoznačně vědecky objektivizovaného postupu. Tím není popřena funkčnost takového
přístupu; pouze se ukazuje, že 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, úrovep vzdělání, střední
délka života, apod.) a absence indikátorů vymezujících např. sociální kapitál a taktéž indikátorů, které
by umožnily popsat skutečné potřeby obyvatel v regionu, míru deprivace z jejich neuspokojení a také
sociální vztahy v dané společnosti, na jejichž 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 obtížně převoditelné do kvantitativně vyjádřeného indexu či jinak definovaného
integrovaného indikátoru. Dalším společným jmenovatelem různých přístupů je volba indikátorů,
které odpovídají v převažující 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 použití lze pak zmínit tyto nejdůležitější 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 /4/. Tento
systém dekomponuje disparity do pěti oblastí deskripce, jimiž jsou: souhrnná charakteristika regionu,
ekonomický potenciál, lidský potenciál, technická vybavenost území, životní prostředí.
Pro formování systému Strategie udržitelného 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 udržitelného rozvoje Evropské unie (2006) /5/ je možné vysledovat
záměry k ovlivnění rozvoje EU a jejich regionů především ve snaze o dosažení příslušných cílů
strategie v následujících oblastech: změna klimatu a čistá energie, udržitelná doprava, udržitelná
spotřeba a výroba, veřejné zdraví, sociální začlenění, demografie a migrace, celosvětová chudoba a
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problémy udržitelného rozvoje. Indikátory navržené v rámci daných oblastí monitorují průběh
dosahování stanovených cílů za Evropskou unii jako celek a v rámci jednotlivých států Evropské unie a
nejsou tedy tvořeny pro hodnocení nižších 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, že neexistuje jednotný názor na to, podle jakých kritérií regionální disparity
vymezovat a hodnotit, a s pomocí jakých ukazatelů je popisovat /1/.
1.2 ZPŮSOB STRUKTURALIZACE INDIKÁTORŮ

Na základě provedených analýz teoretických i praktických přístupů k posuzování a identifikaci
regionálních disparit byl navržen vlastní způsob, který zahrnuje tři základní segmenty:


segment jednotlivých indikátorů, kdy indikátory představují nejnižší úrovep věcné
dekompozice a jsou základními stavebními prvky dalších segmentů,



segment integrovaných indikátorů, založených na využití jednotlivých indikátorů,



segment modelových regionů, založených na využití jednotlivých indikátorů 1.

Základem pro systém sledování a hodnocení regionálních disparit je zde segment jednotlivých
indikátorů založený na věcné dekompozici regionálních disparit, kdy vytipované indikátory jsou pak
využívány i pro ostatní segmenty.
2 INDIKÁTORY PRO HODNOCENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT
2.1 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 umožpují zařazení disparity do více sfér (ekonomické,
sociální, územní) /2/.
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 úrovep - sféra disparit: 3 sféry,
2. rozlišovací úrovep - problémový celek: 11 celků,
3. rozlišovací úrovep – deskriptor: 45 deskriptorů,
4. rozlišovací úrovep – indikátor: 164 indikátorů. (57 primárních a 117 sekundárních
indikátorů).

1

Uvedený segment není v tomto příspěvku blíže postižen.
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Poznámka: v následujícím výkladu je pozornost věnována prvním třem rozlišovacím úrovním.
První rozlišovací úrovep 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 důležitější a jsou více pod drobnohledem tvůrců
regionálních politik, disparity v územní sféře jsou více akcentovány až po dosažení určité výše
ekonomického bohatství jednotlivých regionů a následně zvýšené poptávky po kvalitě životního
prostředí, ale zárovep i po dalším rozvoji sítí infrastruktury v daném území.
DEKOMPOZICE DISPARIT VE SFÉŘE SOCIÁLNÍ

Kvalita života v regionech je ovlivpována mnoha faktory, které se navzájem podmipují. Oddělit od
sebe ekonomické a sociální faktory je nejen v teorii ale i v praxi velmi nesnadné. Každý jev zpravidla
zahrnuje obě tyto dimenze a záleží na úhlu pohledu, který pro daný účel převáží.
Sociální sféra spoluvytváří podmínky pro podnikání. Výsledky podnikání se promítají do životní
úrovně obyvatel a ovlivpují 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 2.1) a na ně pak navazují jednotlivé indikátory.
Tab. 2.1: Soustava deskriptorů pro hodnocení disparit ve sféře sociální
Sféra
Sociální

Problémový celek
Obyvatelstvo

Deskriptor
Věková struktura
Zdravotní stav
Vzdělání
Životní úrovep
Migrace

Sociální vybavenost

Zdravotnictví
Školství
Sociální služby
Kultura
Sport
Bydlení

Sociální patologie

Ohrožení chudobou
Kriminalita
Nehodovost

Zdroj: Návrh zpracovaný v rámci výzkumného úkolu WD-55-07-1
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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 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 příležitostí, 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 postiženy příslušnými deskriptory (viz tabulka 2.2) a na ně pak
navazují jednotlivé indikátory.
Tab. 2.2: Soustava deskriptorů pro hodnocení disparit ve sféře ekonomické
Sféra

Problémový celek

Deskriptor
Výkonnost ekonomiky

Ekonomický potenciál

Produktivita
Vnější vztahy

Ekonomická struktura

Ekonomická sféra

Odvětvová struktura
Struktura dle subjektů
Věda a výzkum

Rozvojový potenciál

Zahraniční kapitál
Investice
Aktivní obyvatelstvo

Lidský potenciál

Zaměstnanost
Nezaměstnaní
Mobilita

Zdojr: 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 životní prostředí. Disparity
v územní sféře tak doplpují prvky, které umožpují 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, životní prostředí,
charakter přírody. Tyto problémové celky jsou pak postiženy příslušnými deskriptory (viz tabulka 2.3)
a na ně pak navazují jednotlivé indikátory.

DUBEN 2011

- 35 -

REGIONÁLNÍ DISPARITY N. 9/2011

disparity.vsb.cz

Tab. 2.3: Soustava deskriptorů pro hodnocení disparit ve sféře územní
Sféra

Problémový celek

Deskriptor
Podíl městského obyvatelstva
Rozloha obce
Celková hustota obyvatelstva
v regionu
Nadmořská výška

Struktura regionu

Výšková členitost
Zastavěné plochy
Podíl zemědělské půdy
Podíl lesní půdy
Podíl lesů na obyvatele
Klimatické poměry

Územní sféra

Pozemní komunikace
Dopravní infrastruktura

Dopravní obsluha
Železniční doprava
Letecká doprava

Dopravní obsluha

Integrované dopravní systémy
Vodní hospodářství

Technická infrastruktura

Elektrická energie
Zásobování plynem

Životní prostředí
Charakter přírody

Ovzduší
Odpady
Příroda a biodiverzita

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

Jedním z problémů regionální teorie i praxe je ověření možného rozsahu využívání navržené soustavy
indikátorů pro identifikaci a hodnocení regionálních disparit na konkrétních datech o regionech.
Navržený základní soubor 164 indikátorů umožpuje podrobné vyhodnocení sledovaných jevů, resp.
probíhajících procesů, má však některá významná omezení. Dlouhodobá empirie ukazuje, že
v základních indikátorech lze přehledně vyhodnotit 10 – 15 indikátorů. Se stoupajícím počtem
indikátorů použitých pro analýzu a hodnocení se ztrácí přehlednost, schopnost jejich vnímání
v potřebných souvislostech a rychle se snižuje vypovídací schopnost výsledku analýzy /3/. Nastává
potřeba nějaké „informační nadstavby“, tedy nějakého souhrnnějšího (integrovaného) pohledu na
vyjádření analyzované problematiky, aniž by se pro daný účel zkoumání nepřijatelně snížila hodnota
výsledné výpovědi.
Proto při hodnocení regionálních disparit řešitelé dospěli k potřebě vytvoření soustavy 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 řešitelé snažili 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 založená na
věcném seskupování indikátorů a cesta založená na uživatelském seskupování indikátorů.
První cesta je založena na integraci indikátorů do pokud možno obsahově homogenních celků –
integrovaných indikátorů, jimiž jsou např. ekonomický potenciál, životní úrovep, sociální vybavenost
či životní prostředí v regionu. Takových integrovaných indikátorů je pro sledování a hodnocení
disparit mezi regiony ČR dále navrženo čtrnáct.
Druhá cesta je založena na seskupení indikátorů podle potenciálního způsobu užití informací do
modelových regionů, typologicky vycházejících z identifikace hospodářského a sociálního potenciálu
regionů (s ohledem na celkové zaměření příspěvku není tento přístup v příspěvku blíže popsán).
Integrované indikátory, vyjadřující obsahově homogenní celky, jsou složené 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 použít pro sociální sféru, ekonomickou sféru a územní sféru, ale také integrovat pohled
prostupující všemi sférami (průřezový integrovaný indikátor).
Z původně konstruovaných (dílčích) indikátorů 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 možný na základě využití různých metod,
které byly rovněž v rámci řešení výzkumného úkolu popsány.
Bližší postižení a zdůvodnění obsahu jednotlivých integrovaných indikátorů je uvedeno v dalším
textu.
2.2.1 INTEGROVANÉ INDIKÁTORY V SOCIÁLNÍ SFÉŘE (INIS)

INIs 1 - životní úroveň
Zahrnuje úrovep příjmů a majetku, kvantitu a kvalitu spotřeby, rozsah a užití volného času a kvalitu
prostředí (sociální, trh práce, životní prostředí). Pro sledování disparit v životní úrovni byly vybrány
indikátory Čistý disponibilní důchod domácností na obyvatele, Vybavenost domácností automobilem
a Vybavenost domácností počítačem.
INIs 2 - zdravotní stav
Zdravotní stav je rovněž možno posuzovat z více hledisek – z lékařského hlediska, z hlediska délky a
kvality lidského života, z pohledu pracovní schopnosti/neschopnosti, apod. Jako základní byly vybrány
indikátory Naděje dožití při narození, Incidence novotvarů (standardizováno na světový standard) a
Pracovní neschopnost.
INIs 3 - sociální vybavenost
Největší preference zde má zdravotní a sociální péče, s ohledem na význam zdraví a potřebu
zabezpečení služeb pro stárnoucí populaci. Reprezentovaná je indikátory Počet lékařů, Počet lůžek
v nemocnicích, Počet míst v zařízeních sociální péče na počet obyvatel a Podmínky pro realizaci
volnočasových aktivit.
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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 nežádoucí; mohou vést k
sociálnímu vyloučení nebo přímo ohrožují zdraví, život či bezpečnost občanů. Je popsána indikátory
Podíl domácností s čistými měsíčními příjmy pod hranicí životního 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 2.4.
Tab. 2.4: Integrované indikátory v sociální sféře
Integrovaný indikátor

Indikátory
Čistý disponibilní důchod domácností na 1 obyvatele

ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ

Vybavenost bytových domácností automobilem
Vybavenost bytových domácností počítačem
Naděje dožití při narození (muži)

ZDRAVOTNÍ STAV

Naděje dožití při narození (ženy)
Průměrné procento pracovní neschopnosti
Incidence novotvarů celkem na 100 tis. obyv.
Počet lékařů na 10 tis. Obyvatel
Počet lůžek v nemocnicích na 10 tis. obyv.

SOCIÁLNÍ VYBAVENOST

Počet míst v zařízeních soc. péče na 10 tis. obyvatel
Počet středisek pro volný čas dětí a mládeže na 10 tis. obyv.
Počet cenzových domácností na 1 trvale obydlený byt

BYDLENÍ

Počet osob v trvale obydlených bytech na 1 obytnou místnost
Obytná plocha na 1 osobu v m2
Podíl domácností s čistými měsíčními příjmy pod hranicí životního
minima

SOCIÁLNÍ „PATOLOGIE“

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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2.2.2 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, jejichž 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 než 12 měsíců) a Počet uchazečů na 1
volné pracovní místo.
INIe 9 - Rozvojový potenciál
Integrovaný indikátor je konstruován na základě předpokladu, že 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 2.5.
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Tab. 2.5: Integrované indikátory v ekonomické sféře
Integrovaný indikátor

Indikátory
HDP na 1 obyvatele

EKONOMICKÝ
POTENCIÁL

Produktivita práce na 1 zaměstnanou osobu
Objem exportu na 1 obyvatele regionu
Počet zaměstnaných v terciárním sektoru na 1000 obyvatel

EKONOMICKÁ
STRUKTURA

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
Míra registrované nezaměstnanosti

NEZAMĚSTNANOST

Míra dlouhodobé nezaměstnanosti
Počet uchazečů na 1 volné pracovní místo
Výdaje na VaV na 1 zaměstnanou osobu

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
2.2.3 INTEGROVANÉ INDIKÁTORY V ÚZEMNÍ SFÉŘE (INIU)

INIu 10 - Osídlení
Je charakterizován čtyřmi indikátory vyjadřujícími strukturu osídlení a stupep 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 - Životní prostředí
Je složen 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 složen z poměrových indikátorů vybavení dopravními zařízeními železniční, silniční a letecké
dopravy a používání veřejné dopravy - Hustota dálnic a silnic (km/100km2), Hustota železničních 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 stupep vybavení zařízeními pro zásobování vodou a pro
odvádění odpadních vod a jejich zneškodpování v čistírnách odpadních vod jako základu pro ochranu
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povrchových a podzemních vod před znečištěním nežádoucími 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 2.6.
Tab. 2.6: Integrované indikátory v územní sféře
Integrovaný indikátor

Indikátory
Podíl městského obyvatelstva z obyvatel regionu

OSÍDLENÍ

Celková hustota obyvatel na 1 km2
Podíl zastavěných ploch % z území kraje
Hustota obyvatel na 1 ha zastavěné plochy
Emise oxidu siřičitého na 1 km2

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Měrné emise tuhých znečišťujících látek na km2
Měrná produkce komunálních odpadů na obyvatele
Délky toků zařazené do tříd čistoty 4 a 5 (km)
Hustota dálnic a silnic (km/ 100km2)

DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURA

Počet obyvatel cestujících veřejnou dopravou na 1 km2
Hustota železničních 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
2.2.4 PRŮŘEZOVÝ INTEGROVANÝ INDIKÁTOR (INIP)

Tento průřezový integrovaný indikátor prostupuje celou problematiku regionálních disparit.
INIp 14 - Kvalita života
Průřezový integrovaný indikátor charakterizuje rozdíly v kvalitě života v regionech. Je složen
z indikátorů Čistý disponibilní důchod domácností na 1 obyvatele, Počet zjištěných trestných činů na
1000 obyvatel, Naděje dožití při narození a Produkce emisí SO2/km2.
Průřezový integrovaný indikátor disparit a jeho kompozice jsou uvedeny v tabulce 2.7.
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Tab. 2.7: Průřezový integrovaný indikátor kvality života
Integrovaný indikátor

Indikátory
Čistý disponibilní důchod domácností na 1 obyvatele
Počet zjištěných trestných činů na 1000 obyvatel

Průřezový indikátor
KVALITA ŽIVOTA

Naděje dožití při narození (muži)
Naděje dožití při narození (ženy)
Produkce emisí SO2/km2

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

Problematika existence regionálních disparit je nezbytně spojena s otázkami jejich hodnocení, pro
které však nejsou obecně definována kritéria. Pro praktické aplikace se používají různé přístupy, které
jsou jen částečně kompatibilní. Navržený 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 hlavním kritériem kritérium věcné podstaty. Věcná
podstata disparity je však ve většině případů tvořena syntézou více znaků, které ji charakterizují, a
proto je dekompozice založena na čtyřúrovpové klasifikaci, kde nejnižšími prvky jsou jednotlivé
indikátory.
Pro účely hodnocení regionálních disparit a následného rozhodování v regionech, zejména
strategického charakteru, se ukázalo jako potřebné vytvořit soustavu integrovaných indikátorů, které
mají dostatečnou vypovídací schopnost pro meziregionální srovnávání, jsou výpočetně zvládnutelné a
pro příjemce informací dostatečně srozumitelné.
Cesta vytváření integrovaných indikátorů je založena na integraci indikátorů do pokud možno
obsahově homogenních celků, jimiž jsou např. ekonomický potenciál, životní úrovep, sociální
vybavenost či životní prostředí v regionu. Takových integrovaných indikátorů je pro sledování a
hodnocení disparit mezi regiony ČR navrženo čtrnáct, kde každému integrovanému indikátoru je
přiřazen konkrétní soubor jednotlivých indikátorů.
Případové studie, které byly následně zpracovávány, s cílem ověřit vypovídací schopnost navržených
indikátorů, potvrdily funkčnost zvolených indikátorů pro účely identifikace meziregionálních rozdílů.
Další možností integrace indikátorů je pak přístup navržený rovněž v rámci výzkumného úkolu WD55-07-1 založený na „modelových regionech“ (tato problematika však není blíže v tomto příspěvku
popisována).
Celkově je tak možno konstatovat, že pokud mají být regionální disparity vyhodnocovány, je
potřebné hledat k tomu vhodné indikátory. V rámci řešení uvedeného úkolu byly tyto způsoby
navrženy. Uvedený způsob formou integrace indikátorů sleduje záměr omezit relativně velký počet
sledovaných parametrů regionů na relativně velmi omezený počet, tj. do okruhů vymezených
integrovaných indikátorů. Nelze však samozřejmě přehlédnout i určitá úskalí tohoto přístupu. Je jím
zejména otázka vah jednotlivých indikátorů, na základě nichž je integrace prováděna. Navržený
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přístup se detailně nezabýval otázkou vah indikátorů a tuto pak nechává na přístupech uživatelů. Na
druhé straně z uživatelského pohledu tak daný přístup umožpuje jistou adaptabilitu systému, což je i
odrazem toho, že navržený způsob sledování regionálních disparit je zpracován z obecného pohledu,
bez ohledu na způsob konkrétního využití hodnocení disparity, k čemuž pak lze ale daný přístup
přizpůsobit.
K tomu by pak měly být sbírány poznatky z praktického uplatpování, které by se v dalším období
mohly využít pro případnou korekci přístupu, resp. pro jeho přizpůsobování měnícím se
ekonomickým podmínkám charakteru vnímaných disparit mezi regiony.
Navrhovaný způsob hodnocení regionálních disparit zde využívá spíše širší pohled na danou
problematiku, který je reprezentován současnými přístupy pro hodnocení regionů. Na druhé straně
tak daný systém nemohl postihnout všechny konkrétní možné alternativy způsoby použití. A proto
pro konkrétní použití by tedy uvedený způsob měl být ověřen při praktickém uplatnění a v souvislosti
s používáním nástrojů regionální politiky.
V tomto směru by mohl být zaměřen i další výzkum problematiky sledování a hodnocení regionálních
disparit, tj. v souvislosti s používáním nástrojů regionální politiky.
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SUMMARY:

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.
The proposed approach constitutes a way (or method) of creating a structured set for decomposition
of system of monitoring and evaluation of regional disparities. This method was selected as the main
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criterion of material substance. However, the material substance of disparity consists in most cases
of a synthesis of more features which characterize it; decomposition is based on four-level
classification, where the individual indicators are the lowest elements.
The first distinguish level is represented by three spheres: social sphere, economical and territorial
ones. Second level consists of 11 troubled units. The third distinguish level is represented by 45
descriptors and the last – fourth – level is composed of 164 indicators.
There is also a need of integration of indicators when evaluating regional disparities. There were
described two ways of integration of indicators.
The first approach is the creation of integrated indicators, which have sufficient explanatory power
for inter-regional comparisons, are computationally manageable and which are sufficiently clear for
the receiver.
The way of creating integrated indicators is based on integration of indicators into units with rather
homogeneous content – integrated indicators, such as economic potential, living standard, social
facilities and the environment in the region. There were proposed 14 integrated indicators of
monitoring and evaluation of disparities among regions of the Czech Republic. To each integrated
indicator is assigned a specific set of individual indicators.
The second approach is based on groups of indicators according to the potential use of information
in model regions. These groups are typologically based on identification of economic and social
potential of regions (this approach is not closely described in this paper).
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REGIONÁLNÍ DISPARITY V MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍ A POSTAVENÍ ZEMÍ V4
Autor:
Prof. Ing. Karel Skokan, PhD.
ABSTRAKT:

Příspěvek je závěrečným shrnutím dílčí úlohy výzkumného úkolu WD-55-07-1 Regionální disparity
v územním rozvoji ČR – jejich vznik, identifikace a eliminace, která byla věnována problematice
disparit v mezinárodním srovnání. Na základě vybraných strukturálních ukazatelů, které byly v období
2000 – 2010 používány k hodnocení pokroku Lisabonské strategie EU, je provedeno srovnání vývoje
národních disparit v zemích tzv. Visegrádské čtyřky, tj. Česka, Maďarska, Polska a Slovenska a
Rakouska ve vztahu k vývoji v EU27.
KLÍČOVÁ SLOVA:

Regionální disparity, soudržnost, strukturální ukazatele, země Visegrádské čtyřky
SUMMARY

The paper presents the main results of the research of disparities in international comparison
performed within the research project titled WD-55-07-1 Regional disparities in the territorial
development of the Czech Republic – their rise, identification and elimination. Using the selected set
of Lisbon structural indicators, which were defined for the period 2000-2010 for the assessment of
progress of Lisbon strategy the international comparison of national disparities is made for Visegrad
Four countries, i.e. Czechia, Hungary, Poland, Slovakia as new member countries of the EU and
Austria as old country in relation to the development of EU27.
KEYS WORDS:
Regional disparities, cohesion, structural indicators, Visegrad Four countries
ÚVOD

V rámci řešení výzkumného úkolu WD-55-07-1 Regionální disparity v územním rozvoji ČR – jejich
vznik, identifikace a eliminace byla dílčí úloha věnována problematice disparit v mezinárodním
srovnání. Během řešení byly v letech 2007-2009 zpracovány tyto studie:


Regionální disparity v mezinárodním srovnání – pojetí a přístupy v Evropské unii (leden,
2008);



Regionální disparity v mezinárodním srovnání (červen, 2008);



Komparativní analýza pojetí, přístupů a využití regionálních disparit v regionálním
managementu pěti středoevropských zemí (březen, 2009);



Komparace regionálních disparit ve vybraných zemích střední Evropy (prosinec 2009).

Předmětem analýzy jsou země „Visegrádské čtyřky“, tj. Česko, Maďarsko, Polsko a Slovensko (dále
V4) jako země, které se staly členy EU před pěti lety a procházely hlubokou politickou a ekonomickou
transformací a dále Rakousko, jako standardní země EU s rozvinutou tržní ekonomikou.
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Záměrem komparace bylo ukázat a vyhodnotit, jakým způsobem probíhal vývoj v jednotlivých zemích
na národní úrovni z pohledu tzv. Lisabonské strategie, kde se uplatpuje hodnocení rozvoje v oblasti
ekonomické, sociální a environmentální a na regionální úrovni, kde je používán pohled na regiony
z hlediska ekonomického, sociálního a územního. Výsledkem je pak zjištění, jak je vývoj ve státech a
regionech charakterizován z pohledu konvergence nebo divergence. Závěry ze studií jsou shrnuty
monografii Regionální disparity (Kutscherauer A. a kol., 2010)). Předkládaný příspěvek je výběrem
nejdůležitějších myšlenek a závěrů v oblasti srovnání disparit na národní úrovni z připravované
monografie a vychází z příspěvků předneseného na závěrečné mezinárodní konferenci
k výzkumnému úkolu v listopadu 2010 (Skokan, 2010).
1

HODNOCENÍ KONVERGENCE V EU

V současné Evropské unii jsou výrazné rozdíly jak na úrovni členských států, tak na úrovni regionů.
Indikátor HDP na obyvatele v paritě kupní síly (PPS) v procentech (EU27=100) měl např. v roce 2008
pro Lucembursko hodnotu 276,4 %, pro Bulharsko 41,3 % a pro Česko 80,4 % (Eurostat, 2010a). Ze
zpráv o hospodářské a sociální soudržnosti vyplývá (EC 2010), že na národní úrovni je proces
konvergence prokazatelný. Vyplývá to také z analýzy v Grafu 1, který zobrazuje vývoj HDP v období
2000 až 2008 pro EU27, EU15 a vybrané státy střední Evropy. V nových členských státech byl
hospodářský růst v minulých deseti letech, tj. v letech tzv. předvstupního období a prvního období po
vstupu do EU mnohem vyšší, než v zemích EU15. Vztáhneme-li tento indikátor k průměru EU27 je
zřetelně vidět trend konvergence, kdy u států EU15, případně u Rakouska, dochází k poklesu hodnot
indikátoru a u nových zemí EU k jeho nárůstu. Pozitivní trend v těchto oblastech však byl zastaven v
důsledku světové hospodářské krize v letech 2008-2010.
Graf 1: Vývoj HDP/obyvatele ve vybraných zemích EU
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Zdroj: Eurostat 2010a, vlastní zpracování
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Na úrovni regionální nelze odvodit jednoznačné závěry. Ve většině nových členských států EU došlo
v období 1995 – 2009 k nárůstu regionálních disparit zejména u indikátoru HDP na obyvatele a
nezaměstnanost. V roce 2008 se HDP na obyvatele vyjádřený v PPS (EU27=100) pohyboval v 271
regionech NUTS 2 v rozsahu od 28 % průměru EU 27 v regionu Severozapaden v Bulharsku do 343 %
průměru v regionu Inner London ve Velké Británii (EUROSTAT, 2011). Přitom jen 40 regionů dosáhlo
hodnoty nad 125 % průměru, avšak 64 regionů byla pod 75 % průměru EU27, z toho 15 v Polsku a 7 v
Česku. Zajímavé bylo šesté místo v žebříčku pro Prahu a deváté pro Bratislavský kraj, které tak
předstihly Vídep. Je však třeba zdůraznit, že v některých regionech, zejména v regionech hlavních
měst, je hodnota HDP/obyvatele silně ovlivněna počtem dojíždějících za prací z okolních regionů,
takže skutečná hodnota indikátoru je nadhodnocena. Rozdíly v ekonomické úrovni u nejvyspělejších a
nejzaostalejších regionů EU uvádí Tabulka 1.
Tabulka 1: Vývoj HDP/obyvatele ve vybraných zemích EU
Pět nejvyšších (2007)

Pět nejnižších (2007)

1

Inner London (UK)

334

1

Severozapaden (BG)

28

2

Luxembourg (LU)

279

2

Nord-Est (RO)

29

3

Brussels Hfdst. (BE)

216

3

Severen tsentralen (BG)

30

4

Groningen (NL)

198

4

Yuzhen tsentralen (BG)

30

5

Hamburg (DE)

188

5

Yugoiztochen (BG)

36

6

Praha (CZ)

172

6

Sud-Vest Oltenia (RO)

36

Zdroj: Eurostat 2011

Pro hodnocení vývoje v regionech v rámci členských států můžeme použít indikátor rozptyl (disperze)
regionálního HDP/obyvatele, který je definován jako suma absolutních rozdílů mezi regionálními
(úrovep NUTS 2, resp. NUTS 3) a celonárodním HDP na obyvatele (měřeno v běžných tržních cenách a
vážených regionálními podíly obyvatel na celkové populaci). Hodnota rozptylu HDP na obyvatele je
nulová, pokud hodnoty regionálních HDP jsou shodné ve všech regionech země nebo ekonomické
zóny (jako je EU27) a roste, pokud rozdíly mezi hodnotami regionálních HDP na obyvatele mezi
regiony rostou. Např. hodnota rozptylu 30 % znamená, že HDP všech regionů dané země vážená
počtem obyvatel v regionech se liší od národní hodnoty v průměru o 30 % (Eurostat 2010a).
Ve EU27 jako celku došlo v letech 2001 — 2006 k poklesu hodnoty indikátoru rozptylu regionálního
HDP/obyvatele, což signalizuje proces konvergence. Trendy pohybu indikátoru rozptylu uvádí Graf 2.
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Graf 2: Rozptyl regionálního HDP na úrovni NUTS 2
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Zdroj: Eurostat 2010a, vlastní zpracování

Ve většině nových členských států však došlo k nárůstu regionálních disparit (týká se Česka,
Maďarska, Polska i Slovenska). Na druhé straně k nejvýznamnější redukci tohoto indikátoru došlo v
Rakousku, Itálii a Španělsku. Na úrovni regionů NUTS3 je u nových členských států nárůst
regionálních rozdílů ještě výraznější, jak ukazuje zejména příklad Polska, Slovenska a Maďarska podle
detailních analýz provedených v rámci výzkumu.
2
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Velká část výzkumu byla věnována hodnocení národních disparit středoevropských zemí na základě
strukturálních indikátorů. Strukturální indikátory se v průběhu hodnocení Lisabonské strategie
vyvíjely a jejich počet v roce 2010 dosáhl čísla 79. Jsou rozděleny do šesti základních oblastí (sfér)
hodnocení (Eurostat, 2010b): obecné ekonomické prostředí (9); zaměstnanost (11); inovace a výzkum
(16); ekonomická reforma (15); sociální soudržnost (10); životní prostředí (18). Pro zjednodušení
hodnocení byl vyčleněn tzv. krátký seznam 14 hlavních strukturálních indikátorů, který pokrývá
všechny tři pilíře lisabonského procesu, tj. ekonomický, sociální a environmentální. Jsou definovány
především pro národní úrovep, pro 9 z nich jsou v databázi Eurostatu také data pro regionální úrovep
NUTS 2.
Přestože Lisabonská strategie nedosáhla svého původního cíle a v důsledku světové ekonomické krize
v letech 2008-2009 došlo ve všech státech EU k citelnému poklesu výkonnosti ekonomiky a růstu
nezaměstnanosti, vybudovaný systém strukturálních indikátorů pro její hodnocení je vhodným
nástrojem pro hodnocení disparit. Vzhledem k tomu, že dostupná data ve statistikách Eurostatu mají
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zhruba dvouleté zpoždění, jsou zpracované přehledy a srovnání podle dostupných dat, nejčastěji za
období 2001-2008, resp. 2009.
Základní indikátory krátkého seznamu strukturálních indikátorů pro komparaci států jsou v některých
případech doplněny o další indikátory, aby se zvýšila vypovídací schopnost hodnocení vybraných
oblastí. Základním rozdílem mezi státy je „ekonomická vyspělost“ charakterizovaná úrovní
HDP/obyvatele v PPS v % (EU27=100), jak uvádí Graf 3.
Graf 3: Indikátory HDP ve vybraných zemích v letech 2001 a 2008
HDP na obyvatele PPS
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Přitom státy V4 s hodnotou v rozpětí 56,4 % (Polsko), 64,4 % (Maďarsko), 72,3% (Slovensko) až 80,4
% (Česko) vykázaly ve zkoumaném období 2001 – 2008 významný ekonomický růst ve srovnání
s průměrem EU, pro Rakousko znamenalo rozšíření EU v tomto ukazateli pokles (z 125,1 % na 123,5
% průměru EU27). Vyšší hodnoty rozptylu HDP ukazují, že u zemí V4 se zvýšily regionální rozdíly
v této oblasti.
Tabulka 2: Základní národohospodářské indikátory 2001-2009
Indikátor

Stát/roky

Průměrná roční inflace

2001

2009

Veřejný dluh

2001

Rozpočtový deficit

2009

2001

2009

EU27

2,2

1,0

61,0

73,6

-1,4

-6,8

Rakousko

2,3

0,4

67,1

66,5

0,0

-3,4

Česko

4,5

0,6

24,9

35,4

-5,6

-5,9

Maďarsko

9,1

4,0

52,0

78,3

-4,0

-4,0

Polsko

5,3

4,0

37,6

51,0

-5,1

-7,1

Slovensko

7,2

0,9

48,9

35,7

-6,5

-6,8

Zdroj: Eurostat 2010a, vlastní zpracování

K dokreslení hospodářské situace ve středoevropských zemích v letech 2001 – 2008 jsou ještě
doplněny indikátory inflace, veřejného dluhu a deficitu státního rozpočtu v Tabulce 2.
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Porovnáme-li míru růstu reálného HDP, pak proti roku 2001 byl vykázán výrazný růst u Slovenska a
Polska a výrazný pokles u Maďarska a také u EU27 jako celku. Pokles inflace proti výchozímu roku je
zřetelný v Maďarsku, Polsku a na Slovensko, naproti tomu v Česku, Rakousku a EU27 došlo k nárůstu.
Významný je nárůst vládního dluhu u Česka, Maďarska a Polska a také nárůst deficitu státního
rozpočtu u Česka a Slovenska.
Cílem politiky zaměstnanosti podle Lisabonské strategie mělo být dosažení celkové zaměstnanosti
v EU v roce 2010 na úrovni 70 % a pro ženy alespop 60 %. Základními indikátory pro tuto oblast jsou
míra zaměstnanosti, míra zaměstnanosti starších pracovníků a také míra nezaměstnanosti, jejichž
hodnoty uvádí Tabulka 3.
V sociální oblasti vykázaly všechny státy kromě Maďarska příznivé ukazatele u růstu zaměstnanosti,
poklesu nezaměstnanosti (zde s výjimkou Rakouska) a k poklesu dlouhodobé nezaměstnanosti. Míra
zaměstnanosti přitom vzrostla nejvíce v Polsku a na Slovensku, což se odrazilo v největším poklesu
nezaměstnanosti v obou těchto zemích proti výchozímu roku 2001.
Tabulka 3: Základní indikátory zaměstnanosti
Indikátor

Stát/roky

Míra zaměstnanosti Míra zaměstnanosti
Míra
v%
starších pracovníků nezaměstnanosti v
v%
%
2001

2009

2001

2009

2001

2009

EU27

62,6

64,6

37,7

46,0

8,5

8,9

Rakousko

68,5

71,6

28,9

41,1

3,6

4,8

Česko

65,0

65,4

37,1

46,8

8,0

6,7

Maďarsko

56,2

55,4

23,5

32,8

5,7

10,0

Polsko

53,4

59,3

27,4

32,3

18,3

8,2

Slovensko

56,8

60,2

22,4

39,5

19,3

12,0

Zdroj: Eurostat 2010a, vlastní zpracování

Změnu trendu v důsledku hospodářské krize v roce 2008 na příkladu indikátoru nezaměstnanosti
ukazuje Graf 4.
Většina států kromě Maďarska vykazuje pokles rozptylu regionální míry zaměstnanosti, nárůst
rozptylu regionální míry nezaměstnanosti se objevuje zejména u Maďarska a Slovenska, ale také u
Česka a snad překvapivě u Rakouska. Tento ukazatel je sledován pro úrovep NUTS2 i NUTS 3 a v obou
případech má podobný průběh s tím, že pro úrovep regionů NUTS 3 jsou rozdíly větší.
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Graf 4: Vývoj nezaměstnanosti
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Tabulka 4: Indikátory výzkumu a vývoje
Indikátor

Stát/roky

Výdaje na V a V v %
HDP
2001

2008

Vzdělanost (SŠ)
mládeže
2001

2008

VŠ absolventi přír. a
tech. oborů
2001

2007

Patenty EPO

2001

2007

EU27

1,86

1,90

76,6

78,5

10,7

n/a:

105,18

118,37

Rakousko

2,07

2,67

85,1

84,5

7,3

11,1

149,62

201,42

Česko

1,20

1,47

90,6

91,6

5,6

12,0

6,99

13,44

Maďarsko

0,92

1,00

84,7

83,6

3,7

6,4

9,69

15,15

Polsko

0,62

0,61

89,7

91,3

7,6

13,9

1,52

3,65

Slovensko

0,63

0,47

94,4

92,3

7,5

11,9

2,26

6,55

Zdroj: Eurostat 2010a, vlastní zpracování

Pro hodnocení úrovně životního prostředí na národní úrovni byly zvoleny tři indikátory: celková
emise skleníkových plynů (procentní změna od základního roku 1990 a cílů podle Kjótského
protokolu), energetická náročnost národního hospodářství (Hrubá spotřeba energie v zemi dělená
HDP (ve stálých cenách, (1995=100), kgoe (kilogram of oil equivalent) na 1000 Euro) a objem nákladní
dopravy k HDP měřený v tunokilometrech (Tabulka 5). Indikátor emise skleníkových plynů je pro státy
V4 příznivý, protože jeho hodnoty leží s rezervou pod průměrem EU27. Naproti tomu vyspělé
Rakousko se pohybuje o 20 % nad tímto průměrem.
Zcela opačná je situace pro indikátor energetické náročnosti ekonomiky, který je vztažen k hodnotě
HDP. Jak z grafu 6 vyplývá, všechny státy V4 mají 2 až 3-krát náročnější energetickou náročnost
ekonomiky, přitom Rakousko (140) se pohybuje mírně nad průměrem EU27 (169). Česko patřilo
v roce 2007 s hodnotou indikátoru 553 k nejnáročnějším ekonomikám.
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Tabulka 5: Základní indikátory životního prostředí
Indikátor

Stát/roky

Emise skleníkových Energetická Objem
plynů (% změna) náročnost nákladní
ekonomiky přepravy
2001

EU27

2007

2007

2008

91,8

90,7

169,39

104,0

107,6

111,3

140,73

91,4

Česko

76,9

77,6

553,16

86,6

Maďarsko

69,1

65,8

400,76

131,1

Polsko

68,3

70,8

400,10

122,5

Slovensko

69,5

65,2

538,64

90,9

Rakousko

Zdroj: Eurostat 2010a, vlastní zpracování

Příznivá je tendence snižování této hodnoty, což svědčí o tendencích v restrukturalizaci ekonomiky
k méně energeticky náročným odvětvím (viz Graf 5).
Graf 5: Energetická náročnost ekonomiky
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ZÁVĚRY K HODNOCENÍ NÁRODNÍCH DISPARIT

Evropská unie představuje heterogenní celek s výraznými ekonomickými, sociálními a územními
rozdíly mezi jejími státy i regiony a s nerovnoměrným územním rozložením ekonomických aktivit,
které se projevují v rozdílné míře životní úrovně jejich obyvatel. Reakcí na existencí disparit mezi
zeměmi, regiony a sociálními skupinami je politika soudržnosti EU. Jejím hlavním cílem je tyto
disparity redukovat. Přijmeme-li tezi, že disparity jsou výrazem úrovně soudržnosti, pak můžeme
v této souvislosti hovořit o ekonomických, sociálních a územních disparitách.
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Hodnocení disparit na národní a regionální úrovni se objevuje v různých výstupech unijních politik.
Jsou to například hodnotící zprávy politiky soudržnosti a využití strukturálních fondů na národní
úrovni nebo úrovni celé Evropské unie. Podrobné hodnocení disparit, ale také výkonnosti bylo také
prováděno v letech 2000 – 2010 při hodnocení plnění cílů tzv. Lisabonské strategie, kde se však
jednalo převážně o hodnocení národních disparit. Data pro hodnocení regionálních disparit v rámci
EU jsou poskytována z regionálních statistických databází evropského statistického úřadu Eurostat.
Ze zpráv o hospodářské a sociální soudržnosti včetně páté zprávy z roku 2010 vyplývá, že na národní
úrovni byl proces snižování disparit mezi zeměmi prokazatelný. V nových členských státech byl
hospodářský růst v minulých deseti letech mnohem vyšší, než v zemích EU15. Pozitivní trend však byl
zastaven v důsledku světové hospodářské krize v letech 2008 - 2010. Na úrovni regionální nelze
odvodit jednoznačné závěry. Zatímco u většiny zemí EU15 se regionální disparity snižují (k
nejvýznamnější redukci došlo v Rakousku, Itálii a Španělsku), ve většině nových členských států EU
došlo v období 1995 – 2009 k nárůstu regionálních disparit zejména u indikátoru HDP na obyvatele a
nezaměstnanost. Na úrovni regionů NUTS 3 je u nových členských států nárůst regionálních rozdílů
ještě výraznější, jak ukazuje zejména příklad Polska, Slovenska a Maďarska.
Pro hodnocením národních a regionálních disparit středoevropských zemí byly zařazeny země tzv.
Visegrádské čtyřky (V4), tj. Česko, Maďarsko, Polsko, Slovensko a dále Rakousko jako sousedící země
s delším členstvím v EU. Nejprve bylo provedeno hodnocení disparit na národní úrovni s využitím tzv.
strukturálních indikátorů, podrobněji pak bylo provedeno hodnocení regionálních disparit vybraných
států na úrovni regionů NUTS 2. V obou případech byla použita data z databází Eurostatu.
Období let 2001 až 2008 představovalo pro státy střední Evropy a současně nové členské státy EU
Česko, Maďarsko, Polsko a Slovensko etapu příznivého ekonomického vývoje, kterou lze pro většinu
indikátorů charakterizovat jako etapu společných trendů, růstu a národní konvergence. Pro vybrané
oblasti hodnocení lze vyvodit následující závěry:


V ekonomické oblasti došlo s výjimkou Maďarska ke znatelnému nárůstu HDP, který byl
mimořádný zejména u Slovenska. Velmi výrazný byl nárůst zaměstnanosti a pokles
nezaměstnanosti, bohužel zastavený světovou ekonomickou krizí.



V rozvoji inovačního potenciálu se po mírném nárůstu po roce 2000 projevila stagnace a
rozevírají se nůžky mezi státy V4 a průměrem EU27, případně Rakouskem jak ve výdajích na
podporu výzkumu a vývoje, tak např. u přihlášek patentů.



Přestože dochází ke sbližování relativní cenové úrovně nových a starých členských států EU,
stále zůstává výrazný zhruba 30 procentní rozdíl ve srovnání s průměrem EU27. Na druhé
straně vykazují státy V4 převážně nízkou míru rizika chudoby a došlo u nich k podstatnému
poklesu dlouhodobé nezaměstnanosti.



V oblasti životního prostředí existuje podstatný rozdíl v energetické náročnosti ekonomiky
v neprospěch států V4, na druhé straně v emisi skleníkových plynů zůstávají tyto státy
hluboko pod průměrem EU27.

U analýzy regionálních disparit na úrovni jednotlivých států se projevuje u ekonomických disparit
silné dichotomní postavení regionů hlavních měst, největší rozdíly jsou zejména u Česka a Slovenska,
méně pak u Maďarska a Polska. Podle vývoje rozptylu regionálního HDP nedochází ke sbližování
regionů NUTS2, ale v případě Česka to byla stagnace anebo jen mírný růst, nárůst je u Maďarska a
Polska, pokles je u Rakouska. Významné bylo snižování v nezaměstnanosti u Česka, Polska a
Slovenska i Rakouska zejména u regionů postižených nadprůměrnou nezaměstnaností. K rozevírání
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regionálních rozdílů v nezaměstnanosti došlo ve sledovaném období u Maďarska. Analýza
regionálních rozdílů v oblasti vědy a výzkumu ukázala na prioritní postavení regionů hlavních měst
z hlediska výdajů, počtu výzkumných pracovníků a lidských zdrojů ve VaV a také patentů.
Z provedené analýzy vyplývá, že regionální statistiky Eurostatu jsou zaměřeny převážně na indikátory
disparit v ekonomické a sociální oblasti, oblast životního prostředí, resp. rozvoje území je méně
zastoupena. Pro detailní analýzu by bylo třeba využít národní regionální statistiky jednotlivých států
také na úrovni NUTS3, což může být předmětem dalšího výzkumu ve vazbě na realizaci Strategie
2020, která definovala nový systém indikátorů pro své hodnocení.
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MĚŘENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT – POHLED ZPĚT
Autor:

Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D.
ABSTRAKT:

Cílem tohoto článku je provést retrospektivu názorů a výsledků, k nimž jsme dospěli v posledních
třech letech námi realizovaného výzkumu spojeného s hledáním metod, jež mohou být využity při
měření regionálních disparit. Vycházeje z tohoto cíle, zaměřili jsme svou pozornost na sedm
základních metod, které jsme v první fázi našeho výzkumu považovali za ideální pro hodnocení
regionálních disparit. Konkrétně se jednalo o metodu průměrné odchylky, bodovou metodu, metodu
normované proměnné, metodu vzdálenosti od fiktivního bodu, metodu souhrnného indexu, metodu
semaforu a konečně také metodu založenou na škálovacích technikách. Z těchto sedmi technik jsme
v dalším výzkumu vybraly dvě základní, a to metodu semaforu a metodu normované proměnné.
KLÍČOVÁ SLOVA:

Bodová metoda, integrovaný indikátor, metoda normované proměnné, metoda semaforu, regionální
disparity.
ABSTRACT:

The aim of this paper was to perform a retrospection of views and results which we reached in the
past three years in a quest for methods that can be used to adequately measure the regional
disparities. Starting from this goal, we focused on the description of seven basic methods that we
considered as the most acceptable for an assessment of the regional disparities in the first phase of
our research. Specifically, it was a scaling technique and the method of stop lights, the method of
average deviation, the point method, the method of standardized variables, the distance to a
fictitious point method and the composition index method. For a further research we made a
selection of two methods, i.e. the traffic light method and the method of standardized variables.
KEY WORDS:

Point method, integrated indicator, variables standardized method, method of traffic lights, regional
disparities.
ÚVOD

Když 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 otázka, jež zněla:
„Jsme schopni v rámci stávajících matematických či statistických metod, nalézt takovou metodu, s
jejíž pomocí budeme moci odpovídajícím způsobem měřit regionální disparity?“. Vzhledem k tomu,
že v průběhu uplynulých tří let se autor této stati, v rámci výše zmíněného výzkumu, zaměřil na
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nalezení odpovědi na tuto otázku, budou následující řádky určitou retrospektivou pohledů, jichž jsme
v této oblasti dosáhli.
1 METODY VHODNÉ PRO MĚŘENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT

V první fázi našeho výzkumu jsme provedli poměrně důkladnou analýzu, v jejímž 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 jejichž pomocí jsme chtěli hodnotit míru
regionálních disparit. Ze všech dostupných metod jsme ve finále zvolili sedm technik, mezi něž patřila
metoda průměrné odchylky, bodová metoda, metoda normované proměnné, metoda vzdálenosti od
fiktivního bodu, metoda souhrnného indexu, metoda semaforu a konečně také metoda založená na
škálovacích technikách. Ačkoliv jsme ve finální fázi našeho výzkumu využili pouze dvě, resp. tři z
těchto sedmi technik, jeví se nám v tomto okamžiku 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 jejímž případě můžeme 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, že využití absolutních odchylek při hodnocení regionálních disparit se nám
jevilo jako velmi vhodné, a to zejména proto, že při hodnocení meziregionálních rozdílů jsme se chtěli
také zaměřit na stupep konvergence či divergence jednotlivých regionů k celorepublikovému
průměru, což tato metoda, tím že dovoluje v analyzovaném souboru indikátorů kompenzovat kladné
a záporné odchylky, velmi dobře umožpovala. Na druhé straně je však zapotřebí poznamenat, že
významnou nevýhodou tohoto přístupu k hodnocení meziregionálních rozdílů je to, že průměrnou
hodnotu celkového souboru ukazatelů nemůžeme určit z dílčích průměrných odchylek, tj. odchylek
stanovených pro jednotlivé soubory indikátorů.
Ačkoliv je při praktickém využití této metody nejčastěji používána odchylka od aritmetického
průměru, dá se říci, že zejména statistici v tomto případě upřednostpují spíše metodu založenou 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 nichž první obsahuje hodnoty, které jsou menší nebo rovny mediánu a
druhá hodnoty, jež jsou rovny nebo větší než medián.
Bodová metoda2
Další z metod, již jsme vybrali jako metodu přiměřenou k použití při hodnocení regionálních disparit,
byla bodová metoda, jejímž základem je nalezení takového regionu, v němž příslušný indikátor
dosahuje buďto maximální, nebo minimální hodnoty, přičemž za rozhodující pro její určení je
považováno to, zda je u daného indikátoru jako optimální chápán spíše progresivní, nebo naopak

2

Podrobněji viz Jílek (1996).
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degresivní vývoj. Pokud příslušný indikátor dosahuje optimálních hodnot při progresivním vývoji, pak
je za kriteriální hodnotu považována jeho maximální výše, jež 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, jež
jsou původně zachyceny v různých měrných jednotkách. Tímto komplexním indikátorem, nebo také
syntetickou charakteristickou je pak bezrozměrné číslo, které můžeme být využito 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 využívána v některé z následujících modifikací:




pro stanovení jednotlivých kriteriálních hodnot je vybrán jeden konkrétní region, s nímž jsou
následně porovnávány regiony ostatní. Z daného je tedy zřejmé, že pokud analytik využívá
tuto modifikaci původní bodové metody, pak není možno omezit horní bodovou hranici
příslušného ukazatele.
kriteriální hodnoty jednotlivých ukazatelů jsou předem expertně stanoveny, což znamená, že
také v tomto případě není možno stanovit maximální počet bodů, které může daný region za
příslušný ukazatel získat.

Metoda normované proměnné3
Na základě našeho výzkumu jsme dospěli k závěru, že při výpočtu integrovaného indikátoru lze využít
také metodu normované proměnné, jejíž hodnotu, v případě ukazatele, pro nějž je za optimální
považován jeho progresivní vývoj, vypočteme pomocí rovnice (1):

uij 

x ij  x i max
s xi

(1)

kde: sx je směrodatná odchylka i-tého ukazatele

a v opačné situaci prostřednictvím rovnice (2):

uij 

x i min  x ij
s xi

(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, což následně
umožpuje její bezproblémové sčítání. Přesto je zapotřebí říci, že 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.

3

Podrobněji viz Jílek (1996).
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Tato její přednost je však následně potlačena do pozadí tím, že takto vypočtený integrovaný indikátor
nelze použít pro srovnávání podílových veličin, což znamená, že 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, jímž by v našem případě byl
námi stanovený optimální region, jenž by byl buďto odrazem určitého konkrétního kraje České
republiky, nebo by vznikl na základě čistě expertního odhadu optimálních hodnot jednotlivých
ukazatelů zahrnutých do hodnoty příslušného indikátoru. Zde je však zapotřebí poznamenat, že
konstrukce optimálního regionu vnáší do výpočtu integrovaného indikátoru určitou dávku
subjektivismu, což může vést k poměrně výraznému zkreslení finálního výsledku. Je-li v praxi tato
metoda využita, 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, jenž nabývá hodnot větších, nebo rovných
nule, přičemž platí, že čím větší je hodnota takto vypočteného indikátoru, tím větší je rozdíl mezi
optimálním a skutečným regionem, což samozřejmě také značí větší míru divergence tohoto regionu
od optima. Kromě výše uvedeného srovnání, lze tuto metodu také využít jak při porovnávání
rozdílem, tak při komparaci podílem.
Metoda souhrnného indexu4
Poslední, čistě matematicko-statistickou metodou, již jsme považovali za metodu přiměřenou pro
výpočet integrovaného indikátoru, je metoda postavená na konstrukci souhrnného indexu, tj.
poměrného čísla, s jehož pomocí lze z časového, místního i věcného hlediska komparovat soubor jak
nesčitatelných (extenzivních), tak nesprůměrovatelných (intenzivních) veličin. Prostřednictvím této
metody jsme tak schopni určit buďto objemové souhrnné indexy, to v případě, že příslušné indikátory
můžeme zařadit mezi extenzivní veličiny, nebo úrovpové souhrnné indexy, a to v situaci, kdy součástí
finálního integrovaného indikátoru budou pouze intenzivní veličiny. Vlastní souhrnných index pak
můžeme vypočíst jedním zde dvou níže uvedených postupů:
•
•

zprůměrování individuálních indexů, které stanovíme pro jednotlivé položky zkoumaného
souboru indikátorů, čímž 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, že obě výše uvedené koncepce výpočtu
souhrnného indexu mají mezi odbornou veřejností celou řadu zastánců a odpůrců. Vzhledem k tomu,
že v tomto okamžiku nemá smysl blíže tyto diskuse rozebírat, zaměříme se pouze na hlavní pozitiva
těchto metod, k nimž jsou u průměrových indexů počítány zejména jejich formální vlastnosti, kdežto
u indexů agregátních jejich snazší věcná interpretace. Z tohoto důvodu jsme v rámci našeho výzkumu
upřednostnili souhrnné indexy, jež byly založeny na agregaci různorodých extenzivních a intenzivních
veličin.
Metoda založená na škálovacích technikách

4

Podrobněji viz Kolektiv autorů (1967).
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Další z metod, již jsme chápali jako metodu vhodnou pro hodnocení regionálních disparit, bylo
škálování, jež je v odborné literatuře definováno:
•

•

buďto jako soubor metod, technik a procedur, jež analytikům umožpují zkonstruovat
jakoukoliv škálu, v jejímž 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, jež
jsou v praxi jen velmi obtížně měřitelné, z čehož vyplývá, že v případě měření
regionálních disparit by tento způsob hodnocení meziregionálních rozdílností měl význam
pouze tehdy, pokud bychom do námi navrženého hodnocení zahrnuli také indikátory
postavené na kvalitativní bázi. V případě těchto metod, pak nehovoříme o škálovací
proceduře, ale pouze o škálování.

Vzhledem k tomu, že z našeho pohledu se jako vhodnější pro použití při hodnocení regionálních
disparit jevily škálovací techniky, jejichž prostřednictvím jsme schopni komparovat údaje založené jak
na metrické, tak na nemetrické bázi, jeví se nám v tomto okamžiku jako vhodné, zaměřit svou
pozornost právě na tuto oblast, přičemž začneme tím, že se zaměříme na pojem očíslování. Pod tímto
pojmem ve své podstatě rozumíme přiřazení určitých konkrétních čísel jednotlivým hodnotám námi
zvolených indikátorů tak, že mezi nimi nebude existovat žádný numerický vztah. Je tedy zřejmé, že
pokud v regionu A přiřadíme hodnotě vybraného indikátoru číslo 1 a v regionu B číslo 14, pak tento
způsob očíslování nebude znamenat, že je příslušný indikátor v regionu B čtrnáctkrát horší, než v
regionu A, ale pouze to, že v prvém regionu má tento ukazatel přiřazeno číslo 1 a v druhém regionu
číslo 14. Za výhodu tohoto přístupu tak můžeme označit jeho poměrně dobrou přehlednost,
spojenou s bezproblémovou rozšiřitelností analyzované skupiny indikátorů. Tento pozitivní fakt, je
však v našem případě do jisté míry negován tím, že tuto metodu nelze považovat za druh měření, což
znamená, že s její pomocí nemůžeme dospět ke konkrétním kvantitativním údajům.
Škálovací techniky můžeme tedy označit za samostatnou metodu, jež je spojena jak s kvantitativními
aspekty, tak s topologickými prvky. Dá se tedy říci, že tuto metodu lze považovat za určitý nezbytný
předstupep vlastního měření regionálních disparit, s jehož pomocí jsme schopni pouze vymezit
příslušné topologické podmínky. Využití 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 využita některá z pěti výše uvedených matematicko-statistických
metod.
V našem případě můžeme za třídící škálu považovat přehled obměn tříděného znaku, jenž vymezuje
hloubku třídění a tvářnost budoucích skupin ukazatelů, na něž se jednotlivé integrované indikátory
rozpadají. Takto vzniklé skupiny jsou pak označovány buďto jako třídy, to v případě, že jsou indikátory
tříděny podle kvantitativních znaků, nebo, jsou-li k jejich třídění využity kvalitativní znaky, jako
kategorie. Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že 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 jejichž pomocí jsou jednotlivé ukazatele řazeny do příslušných tříd podle
třídících intervalů zvolené škály. Tyto intervaly jsou nejčastěji stanoveny mezemi, z čehož vyplývá, že
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příslušná škála musí být uspořádána tak, aby nebylo možno zpochybnit zařazení jednotlivých mezních
hodnot, což je v případě:
•

•

nespojitých znaků zpravidla řešeno stanovením nejnižší a nejvyšší hodnoty. Pokud jsou obě
hodnoty intervalu stanoveny, pak jej označujeme za interval uzavřený, kdežto v
okamžiku, kdy je stanovena pouze jedna mez, hovoříme o intervalu otevřeném.
spojitých znaků je pak nejčastěji využívána 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, přičemž za optimální je považován počet 10 až 12 tříd. Jako standardní
pomůcka sloužící ke stanovení ideálního počtu tříd je pak využíváno Sturgesovo pravidlo, jež
umožpuje, na základě intervalového rozdělení čestností, stanovit vhodný počet skupin pro rozdělení
určitého statistického souboru dat. V souvislosti s touto metodou je však zapotřebí poznamenat, že
při jejím využití automaticky vycházíme z předpokladu, že příslušná klasifikační škála má všechny
třídící intervaly stejné.
Jsou-li v případě metod založených na škálovacích technikách využívány kvalitativní znaky, pak
jednotlivé indikátory zařazujeme do singulárních kategorií, které jsou sestaveny podle definic stuppů
zvolené škály. Vlastní vymezení těchto skupin však vyžaduje poměrně pečlivou úvahu, která je
spojena s odhalením typických rysů určitého procesu a se zjištěním a měřením pravidelností jejich
výskytu. Platí tedy, že 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
považována situace, v níž výzkumné týmy vycházejí z určitých přirozených skupin analyzovaných
ukazatelů. Pro vlastní zařazení jednotlivých indikátorů do skupin pak bývají při konstrukci těchto škál
využívány tři základní postupy:
•
•
•

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

V případě kvalitativního škálování neexistují žádná obecná pravidla, jež by určovala hloubku a
podrobnost třídění analyzovaných ukazatelů. Přesto platí, že zbytečně velký počet základních skupin
vede zpravidla k výrazné atomizaci souboru a snižuje přehlednost výsledků. Současně můžeme
konstatovat, že tyto skupiny by se měly vyznačovat co nejmenší variabilitou a homogenní klasifikací,
která by zabezpečila shodnost členění jednotlivých tříd.
Metoda semaforu
Specifickou podobou metody škálování, resp. metodou, která se výrazně blíží proceduře očíslování, je
metoda semaforu. Tato technika je založena na přiřazení specifických symbolů jednotlivým
hodnotám indikátorů, přičemž platí, že 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 čehož 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 můžeme označit jeho
rychlost, přehlednost a bezproblémové využití v rámci analýzy různě širokých skupin socioekonomických ukazatelů.
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Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že metoda semaforu je spíše metodou grafickou, s jejíž pomocí
jsme schopni sestavit několik typů hodnotících škál, k nimž řadíme:
•
•
•
•

dvoubarevnou škálu, která nabízí možnost barevného rozlišení indikátorů pomocí dvou
barev, jejichž intenzita se mění dle toho, jak se mění hodnoty těchto ukazatelů,
tříbarevnou škálu, s jejíž pomocí rozdělujeme příslušnou skupinu indikátorů pomocí tří barev,
přičemž prostřední barva odpovídá percentilu 50,
datovou čáru, u níž je k rozlišení hodnot využívá právě délka datové linky,
či škálu vyjádřenou pomocí sady ikon, kde jsou k očíslování indikátorů využívány různé sady
ikon, které mohou být tří objektové, čtyř objektové, popř. pěti objektové.

2 VÝBĚR METOD A 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 jejímž rámci
jsem výsledky, jichž bylo při použití jednotlivých metod dosaženo, porovnali nejen s našimi
očekáváními, ale také s výsledky, jež byly v této oblasti publikovány v jiných studiích věnovaných
problematice regionálních disparit, jsme dospěli k závěru, že pro hodnocení meziregionálních rozdílů
prostřednictvím námi navržených 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, již lze využít
ve fázi tvorby a výpočtu integrovaných indikátorů.
Využití výše uvedených metod si v následujícím textu ukážeme na příkladu námi navrženého
integrovaného indikátoru osídlení, který jsme, vzhledem k dostupnosti dat, vypočetli pro časový úsek
vymezený roky 1995-2008.
Integrovaný indikátor osídlení (INI 10)5
V našem pojetí je vážený integrovaný indikátor INI 10, jenž zachycuje vývoj disparit v oblasti osídlení,
složen ze čtyř dílčích indikátorů, jimiž jsou:


podíl městského obyvatelstva, které má v celkové hodnotě INI 10 váhu 0,20,



celková hustota obyvatel na jeden kilometr čtvereční s váhou 0,20,



podíl zastavěných ploch z území kraje, v jehož případě byla váha stanovena na úrovni 0,40



a hustota obyvatel na jeden hektar zastavěné plochy, kde váha dosahuje výše 0,20.

Praktická aplikace metody semaforu
První z ukazatelů, podíl městského obyvatelstva, vyjadřuje stupep přímé urbanizace, který odpovídá
urbanistické teorii rozšiřování a růstu měst jako důsledku urbanizačních procesů v osídlení. Dá se říci,
že čím vyšší je podíl městského obyvatelstva na celkovém počtu obyvatel daného regionu, tím lepší je
přístup těchto obyvatel k potřebnému občanskému vybavení. Budeme-li tedy tento indikátor

5

Podrobněji viz Kutscherauer a kol. (2010).
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hodnotit v čase, pak budeme schopni odvodit jednotlivé procesy, jež probíhají v oblasti osídlení, tj.
příliv či odliv obyvatel měst. Podíváme-li se podrobněji na dostupné údaje, pak dospějeme k závěru,
z nějž vyplývá, že podíl městského obyvatelstva je relativně stabilizován ve většině krajů České
republiky. V daných regionech dochází během sledovaného období pouze k mírným přírůstkům,
popř. úbytkům. Na druhé straně je však zapotřebí podotknout, že mezi jednotlivými kraji existují
poměrně výrazné rozdíly, když ve Středočeském kraji, v kraji Vysočina a Olomouckém kraji dosahuje
tento podíl v průměru 54,83, 57,58 a 57,84 %, kdežto v krajích s nejvyšším podílem městského
obyvatelstva (Karlovarský, Ústecký, Liberecký a Moravskoslezský) tento podíl přesahuje 76 % (81,75,
80,01, 78,59 a 76,86 procent). V této souvislosti je nutno podotknout, že výše uvedené rozdíly
naznačují i možnosti rozvoje jednotlivých regionů, přičemž platí, že v rámci těchto úvah musíme vzít
také v potaz to, zda k tomuto rozvoji dochází pouze v metropoli daného regionu, či zda je tento
proces spojen také s rozvojem dalších městských center příslušného kraje.
Tabulka 6 – Podíl městského obyvatelstva v jednotlivých krajích České republiky v letech 1995-2008
1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Hl. město Praha

kraj

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Středočeský kraj

54,3

54,4

55,1

55,7

55,5

55,8

54,9

54,7

54,5

54,6

54,4

54,7

54,7

54,4

Jihočeský kraj

63,9

64,0

64,0

64,5

64,5

65,0

64,5

64,4

64,2

63,9

64,3

65,1

65,0

64,8

Plzeňský kraj

65,9

66,4

66,9

67,4

67,3

67,5

67,0

66,9

66,9

66,7

66,6

67,4

67,9

68,1

Karlovarský kraj

82,2

82,1

82,0

82,2

82,0

81,8

81,4

81,1

80,9

80,6

80,5

81,0

83,4

83,2

Ústecký kraj

80,0

80,5

80,3

80,7

80,6

80,4

79,8

79,7

79,5

79,3

79,1

79,9

80,3

80,2

Liberecký kraj

79,0

78,9

79,0

79,2

79,1

78,9

78,5

78,2

78,0

77,9

77,8

78,7

78,6

78,5

Královéhrad. kraj

68,8

68,8

68,7

69,0

69,2

69,0

68,5

68,4

68,2

68,0

67,8

67,8

68,3

68,1

Pardubický kraj

61,6

61,5

61,5

61,7

61,8

62,0

61,6

61,5

61,3

61,2

61,0

61,3

62,0

62,1

Vysočina

56,5

56,6

56,7

56,6

56,5

58,4

57,9

57,9

57,8

57,6

58,5

58,4

58,5

58,4

Jihomorav. kraj

63,6

63,6

63,4

63,4

63,5

63,5

63,8

63,5

63,4

63,2

62,9

62,7

62,7

62,5

58,0

57,9

58,2

58,0

58,4

58,1

57,9

57,7

57,6

57,5

57,8

57,6

57,3

Olomoucký kraj
Zlínský kraj

58,5

58,9

60,8

61,2

60,9

61,2

60,7

61,4

61,3

61,2

61,1

60,9

60,8

60,6

Moravskosl. kraj

77,3

77,1

77,1

77,4

77,3

77,1

76,9

77,0

76,9

76,7

76,6

76,4

76,2

76,1

Pramen: Regionální informační servis

Tabulka 7 – Celková hustota obyvatel na jeden kilometr čtvereční v jednotlivých krajích České republiky
v letech 1995-2008
1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Hl. město Praha

kraj

2438,6

2428,5

2418,3

2406,4

2393,6

2381,8

2339,5

2343,1

2350,4

2359,6

2381,7

2395,0

2443,5

2486,2

Středočeský kraj

100,5

100,3

100,4

100,6

100,9

101,2

102,0

102,5

103,1

103,9

105,1

106,7

109,1

111,7

Jihočeský kraj

62,3

62,3

62,3

62,3

62,3

62,2

62,1

62,2

62,2

62,2

62,4

62,6

63,0

63,3

Plzeňský kraj

73,5

73,3

73,2

73,1

73,0

72,9

72,7

72,7

72,8

72,7

72,9

73,3

74,2

75,3

Karlovarský kraj

92,0

92,0

92,0

92,0

92,0

91,8

91,6

91,8

91,8

91,9

91,8

91,9

92,8

93,0

Ústecký kraj

154,6

154,7

154,8

155,0

155,0

155,0

153,6

153,6

153,9

154,1

154,3

154,3

155,8

156,7

Liberecký kraj

135,6

135,7

135,6

135,7

135,6

135,7

135,1

135,1

135,2

135,2

135,6

136,2

137,2

138,3

Královéhrad. kraj

116,4

116,3

116,2

116,1

115,9

115,8

115,4

115,3

115,1

115,0

115,2

115,5

116,0

116,5

Pardubický kraj

112,9

112,8

112,8

112,7

112,6

112,6

112,2

112,1

111,9

111,8

112,0

112,4

113,2

114,0

75,5

75,5

75,5

75,4

75,3

75,2

74,8

74,7

74,7

74,7

75,2

75,3

75,6

75,8

161,5

161,3

161,1

161,2

161,0

160,7

159,1

158,8

158,9

158,9

157,1

157,4

158,5

159,4

Vysočina
Jihomorav. kraj
Olomoucký kraj

125,5

125,3

125,1

124,9

124,7

124,2

123,4

123,3

123,1

121,4

121,5

121,9

121,9

Zlínský kraj

151,5

151,4

151,2

151,1

150,9

150,8

149,9

149,6

149,3

149,0

148,9

148,8

149,1

149,2

Moravskosl. kraj

229,3

231,8

231,5

231,2

230,7

230,1

227,9

228,1

227,7

227,2

230,5

230,2

230,3

230,4

Pramen: Regionální informační servis

Druhým ukazatelem, jenž tvoří indikátor INI 10 je indikátor celková hustota obyvatel na jeden
kilometr čtvereční. Tento indikátor charakterizuje stupep osídlení ve všech sídlech nacházejících se
na území daného regionu, díky čemuž nepřímo vyjadřuje úrovep zatížení daného území činností
člověka, neboť s rostoucí hustotou obyvatelstva rostou také nároky na jeho zásobování vodou a
energiemi, rostou nároky na dopravu, občanskou vybavenost a další životní potřeby. Vyjmeme-li
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z našich úvah Hlavní město Prahu, jež je specifickým městským územím, což potvrzují také údaje
zachycené v tabulce 1, pak dospějeme k závěru, že mezi jednotlivými kraji jsou poměrně významné
rozdíly. S nejvyšší hustotou obyvatelstva se setkáváme v Moravskoslezském kraji, kdežto nejnižší, ani
ne třetinové celkové hustoty obyvatelstva na jeden kilometr čtvereční dosahují kraje Jihočeský (27,16
%), Plzepský (31,88 %) a Vysočina (32,74 %). Z výše uvedeného je zřejmé, že hustota obyvatel na
jeden kilometr čtvereční poměrně úzce souvisí s typem sídel, jež jsou v daném regionu běžné (sídelní
aglomerace x venkovské osídlení). Současně je zapotřebí říci, že vysoká hustota obyvatel je zpravidla
považována za určitou bariéru dalšího růstu a rozvoje příslušného regionu, a to zejména díky
vysokým nákladům, které jsou v tomto případě spojeny jak s budování odpovídající infrastruktury, tak
se zabezpečením potřeb obyvatel těchto regionů.
Tabulka 8 – Podíl zastavěných ploch v jednotlivých krajích České republiky v letech 1995-2008
kraj

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Hl. město Praha

9,1

9,2

9,3

9,4

9,5

9,6

9,7

9,8

9,8

9,8

9,8

9,9

10,0

10,1

Středočeský kraj

1,9

1,9

1,8

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

Jihočeský kraj

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,1

Plzeňský kraj

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

Karlovarský kraj

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Ústecký kraj

1,7

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

Liberecký kraj

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,7

1,7

Královéhrad. kraj

1,9

1,9

1,9

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

1,9

1,9

1,9

1,9

Pardubický kraj

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

Vysočina

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,3

1,3

Jihomorav. kraj

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

Olomoucký kraj
Zlínský kraj

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

Moravskosl. kraj

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

Pramen: Regionální informační servis

Tabulka 9 – Hustota obyvatel na jeden hektar zastavěné plochy v jednotlivých krajích České republiky
v letech 1995-2008
1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Hl. město Praha

kraj

267,0

263,6

260,3

254,8

251,5

247,8

241,3

240,2

240,1

240,3

241,9

242,1

244,6

246,3

Středočeský kraj

54,0

54,2

54,4

54,2

54,2

54,1

54,3

54,3

54,5

54,7

55,2

55,8

56,8

57,9

Jihočeský kraj

60,6

60,3

60,2

59,9

59,7

59,5

59,5

59,4

59,3

59,5

59,7

59,9

60,0

60,2

Plzeňský kraj

58,4

58,0

57,6

57,2

56,8

56,5

56,5

56,4

56,4

56,5

56,8

57,1

57,7

58,6

Karlovarský kraj

90,3

90,0

89,5

88,7

88,5

88,0

87,8

90,4

90,6

93,3

93,4

94,0

95,7

96,7

Ústecký kraj

89,1

88,2

88,0

87,7

87,7

87,3

86,4

86,4

86,5

89,1

90,0

90,0

90,8

90,5

Liberecký kraj

85,8

85,5

85,2

85,0

84,7

84,9

84,9

85,0

85,0

84,9

85,5

85,9

83,0

83,7

Královéhrad. kraj

59,9

59,8

59,8

59,5

59,4

59,2

59,1

58,9

58,9

58,9

59,1

59,3

59,7

59,9

Pardubický kraj

72,4

72,1

72,2

72,1

71,9

71,6

71,2

71,0

70,7

70,5

70,4

70,6

70,9

71,2

Vysočina

62,6

62,4

62,2

62,0

61,7

61,5

61,0

60,8

60,7

60,5

60,6

60,5

60,4

60,3

Jihomorav. kraj

81,6

81,3

81,1

81,0

81,4

81,3

80,4

80,3

80,4

80,4

80,0

80,0

80,6

80,8

78,6

78,3

78,2

78,0

77,6

77,1

78,0

78,0

77,8

77,5

77,5

77,6

77,5

83,5

83,4

82,9

82,6

82,4

82,5

81,9

81,9

82,0

81,8

81,8

81,8

81,8

81,9

100,8

101,3

101,8

101,5

101,5

101,8

101,0

101,0

101,3

101,5

103,3

103,5

104,3

104,2

Olomoucký kraj
Zlínský kraj
Moravskosl. kraj

Pramen: Regionální informační servis

Třetím ukazatelem, jenž se v námi navrženém indikátoru vyznačuje největší váhu (40% podíl na
hodnotě INI 10), je indikátor podíl zastavěných ploch na území kraje. Tento ukazatel vyjadřuje
intenzitu využití území pro osídlení a, jak jsme již naznačili výše, poměrně úzce souvisí s hustotou
obyvatel na kilometr čtvereční. Na druhé straně je nutno podotknout, že tento indikátor v sobě
nezahrnuje pouze plochy určené pro bydlení, ale také plochy, jež jsou zastavěny občanskou
vybaveností, infrastrukturou a výrobními podniky. Zcela podle očekávání dosáhly nejvyššího podílu
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zastavěných ploch, poté co opět abstrahujeme od Hl. m. Prahy, kraje Moravskoslezský,
Královéhradecký, Středočeský a Zlínský, tj. kraje, jež se vyznačují jak rozvinutým průmyslem, tak
vysokou hustotou osídlení na kilometr čtvereční.
Posledním ukazatelem, s jehož pomocí vypočteme hodnotu integrovaného indikátoru INI 10 je
ukazatel hustota obyvatel na jeden hektar zastavěné plochy. Také v tomto případě dosahuje, po
vyčlenění Hlavního města Prahy, nejvyšších hodnot Moravskoslezský kraj, jenž je následován kraji
Karlovarským, Ústeckým, Libereckým, Zlínským a Jihomoravským. Naopak nejnižšími hodnotami se
v tomto případě vyznačovaly kraje Středočeský (53,82 %), Plzepský (56,04 %), Královehradecký (58,20
%) a Jihočeský (58,64 %), kde hustota obyvatel na jeden hektar odpovídá zhruba 60 procentům
hodnoty tohoto ukazatele v krajích s nejvyšší hustotou. Také v tomto případě tento indikátor úzce
souvisí s hustotou obyvatelstva na kilometr čtvereční a s podílem zastavěných ploch.
Praktická aplikace metody normované proměnné6
Jak je zřejmé z údajů zachycených jak v tabulkách 1 až 4, tak na obrázku 1, Hlavní město Praha je
regionem, který se v oblasti osídlení zcela jednoznačně vymyká ostatním regionům, když se hodnota
normované proměnné vypočtená pro tento kraj pohybuje v průměru na úrovni 3,32, kdežto
v případě ostatních krajů je průměrná hodnota daného indikátoru -0,26. Příčinou tohoto výsadního
postavení Hl. m. Prahy je čistě městská povaha jeho území. Pokud tento region z celkového
hodnocení vyjmeme, viz obrázek 2 a tabulka 5, pak dospějeme k závěru, že v průběhu námi
analyzovaných čtrnácti let, lze vývoj v oblasti osídlení označit za poměrně rovnoměrný. Změny,
k nimž došlo u jednotlivých integrovaných indikátorů, jsou pouze pomalé a nevýrazné, což je zcela
v souladu s jednou se základních tezí urbanismu, která hovoří o tom, že změny v osídlení mají
dlouhodobý, pomalý a plynulý průběh.
Budeme-li na vypočtené indikátory INI 10 aplikovat metodu semaforu, pak budeme schopni stanovit
diference mezi jednotlivými kraji. Jak je patrné z tabulky 5, také pomocí této metody dospíváme
k závěru, že mezi jednotlivými regiony České republiky existují rozdíly, jež však mají setrvalý
charakter. Pokud daný kraj na počátku sledovaného období obdržel červený terčík, pak si tento terčík
zpravidla udržel i na konci námi sledovaného období. Jediným krajem, který se tak v průběhu námi
sledovaného období přesunul mezi jednotlivými pásmy (ze žlutého do zeleného) byl kraj Karlovarský,
kde k těmto změnám došlo nejprve mezi roky 1995 a 1996 a následně mezi roky 2006 a 2007.

6

Podrobnější informace o způsobu výpočtu integrovaných indikátorů naleznete v Kutscherauer a kol. (2010).
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Obrázek 1 – Integrovaný indikátor osídlení vypočtený pomocí metody normované proměnné v jednotlivých
krajích České republiky v letech 1995-2008

Pramen: vlastní výpočet

Tabulka 10 – Integrovaný indikátor osídlení vypočtený pomocí metody normované proměnné bez Hl. m.
Prahy v jednotlivých krajích České republiky v letech 1995-2008
kraj
Středočeský kraj
Jihočeský kraj
Plzeňský kraj
Karlovarský kraj
Ústecký kraj
Liberecký kraj
Královéhrad. kraj
Pardubický kraj
Vysočina
Jihomorav. kraj
Olomoucký kraj
Zlínský kraj
Moravskosl. kraj

1995
-0,54
-0,53
-0,46
-0,09
0,03
-0,04
-0,26
-0,40
-0,60
-0,23
-0,34
0,16

1996
-0,51
-0,50
-0,42
-0,06
0,06
-0,01
-0,23
-0,37
-0,57
-0,20
-0,39
-0,30
0,19

1997
-0,51
-0,50
-0,41
-0,07
0,06
-0,01
-0,23
-0,37
-0,57
-0,21
-0,40
-0,28
0,19

1998
-0,50
-0,50
-0,41
-0,07
0,06
-0,02
-0,23
-0,37
-0,58
-0,21
-0,40
-0,27
0,19

1999
-0,50
-0,49
-0,41
-0,07
0,06
-0,01
-0,23
-0,37
-0,58
-0,21
-0,40
-0,28
0,19

2000
-0,50
-0,49
-0,41
-0,08
0,05
-0,02
-0,23
-0,37
-0,55
-0,21
-0,39
-0,28
0,18

2001
-0,50
-0,49
-0,41
-0,08
0,05
-0,02
-0,23
-0,37
-0,55
-0,20
-0,39
-0,28
0,18

2002
-0,50
-0,49
-0,41
-0,08
0,05
-0,02
-0,24
-0,37
-0,55
-0,21
-0,40
-0,27
0,18

2003
-0,50
-0,49
-0,41
-0,08
0,05
-0,03
-0,24
-0,37
-0,55
-0,21
-0,40
-0,27
0,18

2004
-0,49
-0,49
-0,41
-0,08
0,05
-0,03
-0,24
-0,37
-0,55
-0,21
-0,40
-0,27
0,18

2005
-0,50
-0,49
-0,41
-0,08
0,04
-0,03
-0,24
-0,38
-0,54
-0,22
-0,41
-0,27
0,18

2006
-0,49
-0,48
-0,41
-0,08
0,05
-0,02
-0,25
-0,38
-0,55
-0,23
-0,41
-0,28
0,17

2007
-0,50
-0,49
-0,40
-0,04
0,05
-0,03
-0,25
-0,37
-0,56
-0,24
-0,42
-0,29
0,16

2008
-0,50
-0,50
-0,40
-0,04
0,05
-0,03
-0,26
-0,37
-0,56
-0,24
-0,43
-0,30
0,15

Pramen: vlastní výpočet
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Obrázek 2 – Integrovaný indikátor osídlení vypočtený pomocí metody normované proměnné bez Hl. m.
Prahy v jednotlivých krajích České republiky v letech 1995-2008

Pramen: vlastní výpočet

ZÁVĚR

Cílem této stati bylo provést určitou retrospektivu pohledů a výsledků, jichž jsme v uplynulých třech
letech dosáhli v oblasti výzkumu, jež byla věnována hledání metod, s jejichž pomocí lze odpovídajícím
způsobem měřit regionální disparity. Vycházeje z tohoto cíle, zaměřili jsme svou pozornost na
deskripci sedmi základních metod, jež jsme v první fázi našeho výzkumu, považovali za nejpřijatelnější
pro hodnocení regionálních disparit. Konkrétně se jednalo o škálovací techniky a metodu semaforu,
jež jsme považovali za metody, jejichž použití 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
upřednostpovali při konkrétním výpočtu souhrnných indikátorů, jež považujeme 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.
Budeme-li zpětně hodnotit průběh našeho výzkumu, pak dospějeme k závěru, že proces hledání
odpovědi na otázku, která z metod měření regionálních disparit je tou nejvhodnější, byl procesem
poměrně složitým a zdlouhavým. Jak jsme již uvedli výše, v průběhu námi realizovaného výzkumu
jsme nalezli několik typů metod, které se jevily jako vhodné pro měření meziregionálních rozdílností,
avšak v průběhu času se prokázalo, že jejich reálné využití je v některých případech více než
diskutabilní. Navíc jsme si v průběhu vlastního řešení uvědomili, že problém měření regionálních
disparit je problémem, který se ve finále rozpadá do dvou samostatných oblastí, jimiž jsou nalezení
nejvhodnější metody, s jejíž pomocí budeme schopni dostatečně kvalitně kvantifikovat úrovep
regionálních disparit, kdežto tou druhou oblastí je otázka obsahové náplně vlastního měření. Zde se
DUBEN 2011

- 66 -

REGIONÁLNÍ DISPARITY N. 9/2011

disparity.vsb.cz

jedná zejména o stanovení jednotlivých indikátorů, s jejichž pomocí budou analytici schopni onu výše
uvedenou kvantifikaci provést. Přesto máme pocit, že se nám na závěr podařilo nalézt vhodné
metody, jichž lze v praxi velmi dobře využít. To zda je tento náš předpoklad správný či nikoliv však
ukáže až reálné využití výše uvedených metod. Proto musíme na závěr této stati konstatovat, že by
v tomto okamžiku bylo vhodné, aby výše uvedené metody a postupy začaly být využívány v praxi,
která jako jediná může nejlépe ověřit správnost našeho výběru a prokázat dostatečnou vypovídací
schopnost námi navržených integrovaných indikátorů.
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