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1 ZAMĚŘENÍ A CÍLE VÝZKUMNÉHO ÚKOLU V ROCE 2008
Výzkum disparit v územním rozvoji České republiky je projektem realizovaným v rámci
výzkumného programu Ministerstva pro místní rozvoj na léta 2007 aţ 2011 - programu WD Výzkum pro řešení regionálních disparit.
V rámci výzkumného úkolu WD-55-07-1 Regionální disparity v územním rozvoji ČR –
jejich vznik, identifikace a eliminace byly v roce 2008 řešeny dvě výzkumné aktivity:
Dokončena byla aktivita
A401 -

Rozšíření a prohloubení poznání vývoje územních nerovností vedoucích k
disparitám ovlivňujícím rozvoj jednotlivých regionů i celkový regionální rozvoj
České republiky,

a rozpracována byla aktivita A402. Vzhledem k časovému nesouladu termínů řešení aktivity
s termíny hodnocení průběţných výsledků řešení ze strany MMR, byla aktivita časově a
obsahově rozdělena na dvě části – A402a a A402b.
Obsahem aktivity A402 je navrţení systémového a metodologického rámce pro identifikaci a
klasifikaci územních disparit. Provedení systémové dekompozice regionálních disparit v ČR a
deskripce jejich relevantních vazeb.
Aktivita A402 byla rozdělena na dvě části takto:
Na část A402a řešenou v období 1.4.2008 – 31.12.2008 a na část A402b řešenou v období
2.1.2009 – 31.3.2009

Obsah řešení aktivity A402a
V první fázi prací prohloubení problematiky, prezentované v předchozí etapě. V prvé řadě
teoretické rozpracování přístupů, které se váţí k negativním a pozitivním disparitám.
Z teoreticko-metodologického hlediska prohloubení pojetí informační hodnoty disparit a
definování čtyři aspektů jejich informační hodnoty. Dále prohloubení hledisek zkoumání
regionálních disparit a rozpracování jejich relevantních atributů, jako východiska pro
klasifikaci a systémovou dekompozici regionálních disparit.
Podrobení kritické analýze skeletu soustavy sledování a hodnocení regionálních disparit,
navrţeného v 1. etapě řešení a v návaznosti na to byla provedení jeho aktualizace a
doplnění.
V části řešení zaměřeného na přenos poznatků o regionálních disparitách vyplývajících
z mezinárodního srovnání a budou analyzovány dokumenty pro komparativní analýzu pojetí a
vyuţití regionálních disparit v regionální politice a v regionálním managementu pěti
vybraných zemí střední Evropy.
Na základě studia strategických a programových dokumentů národní regionální politiky a
politiky soudrţnosti v Maďarsku, Německu, Polsku, Rakousku a na Slovensku a na základě
analýzy statistických dat budou pro kaţdý stát analyzovány hlavní regionální disparity a
přístupy k řešení disparit na národní a regionální úrovni.
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Obsah řešení aktivity A402b
Ve druhé části řešení aktivity A402 bude řešení zaměřeno na podrobnější rozpracování
vertikální a horizontální perspektivy a jejího základního členění. Pozornost bude věnována
především rozpracování horizontální perspektivy a její koordinaci s klasifikací na 1. a 2.
úrovni.
Rovněţ budou definovány tzv. nemateriální (mentální) disparity a rozpracováno jejich pojetí
a klasifikace.
Při dekompozici systému sledování a hodnocení regionálních disparit v ČR bude pozornost
zaměřena na dopracování soustavy primárních a sekundárních indikátorů. Rovněţ budou
naznačeny základní souvislosti spojené s jejich uplatněním.
V návaznosti na provedenou systémovou dekompozici regionálních disparit bude vypracován
návrh soustavy deskriptorů a indikátorů pro identifikaci regionálních disparit ve sféře sociální,
ekonomické a územní.
V rámci mezinárodního srovnání bude z dílčích závěrů pro jednotlivé země provedena
komparativní analýza pojetí, přístupů a vyuţití regionálních disparit v regionálním
managementu zemí středoevropského prostoru a v rámci EU.
Závěrečnou část prací na aktivitě A402b bude shrnutí získaných poznatků do ucelené podoby
ve formě 3 výzkumných studií a průběţné výzkumné zprávy, zahrnující rovněţ práce
provedené v období 1. 4. 2008 – 31. 12. 2008 v rámci aktivity A402a.
Poznatky a závěry aktivity A402 budou následně vyuţity při řešení aktivity A403, jejímţ
hlavním obsahovým zaměřením je rozpracování a ověření nástrojů pro sledování, hodnocení
a eliminaci resp. zmírňování územních disparit a deskripce cest moţného ovlivňování vývoje
územních disparit prostřednictvím regionálního managementu, zejména prostřednictvím
vypracovávaných rozvojových strategií a programů.
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2

ŘEŠENÉ AKTIVITY A DOSAŢENÉ DÍLČÍ VÝSLEDKY
VÝZKUMU V ROCE 2008

Splnění první aktivity (A401) a podstatné části prvního dílčího cíle (DC001) bylo prezentováno
v červnu 2008 průběţnou výzkumnou zprávou TEORIE, IDENTIFIKACE, KLASIFIKACE A
HODNOCENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT a vydáním tří výzkumných studií:
 Vznik regionálních disparit, jejich pojetí, charakteristika a klasifikace
 Identifikace, dekompozice a hodnocení regionálních disparit
 Regionální disparity v mezinárodním srovnání
Dostupné na: http://disparity.vsb.cz/cz/o-projektu/vysledky/
Podrobně jsou dílčí výsledky prezentované tímto realizačním výstupem popsány ve výzkumné
zprávě dostupné v části 4.4 přílohové části periodické zprávy 2008.
Závěry vyplývající z poznatků výzkumu v roce 2008 a další orientace resp. usměrnění prací
jsou uvedeny dále v kapitole 4.

2.1 Aktivita A401
Cílem aktivity A401 bylo rozšíření a prohloubení poznání vývoje územních nerovností
vedoucích k disparitám ovlivňujícím rozvoj jednotlivých regionů i celkový regionální rozvoj
České republiky.
V průběhu celého řešení jsou disparity pojímány jako fenomén, jehoţ pochopení a zvládnutí
má velký vliv na územní rozvoj země i na kvalitu regionálního managementu na všech jeho
úrovních.
Podstatné proto bylo hned v počátku výzkumu zjistit, jak je tento fenomén ve světě, zejména
však v Evropě, teoreticky a metodologicky zvládnut a jak kvalitní východiska pro náš výzkum
vytváří dosud publikované práce uznávaných autorů, zabývajících se touto problematikou.
Analytická fáze výzkumu, reprezentovaná aktivitou A401 byla proto přednostně zaměřena na
zkoumání výchozího stavu zvládnutí předmětné problematiky, ale jiţ i vypracování prvních
výchozích návrhů jejího řešení v podmínkách České republiky.
Vymezeny byly tyto problémových okruhy výzkumných prací:
 Analýza publikovaných prací teorie a metodologie disparit a regionálních disparit.
 Analýza vzniku územních nerovností, jejich charakteru a vývoje, deskripce atributů
disparit, klasifikace regionálních disparit.
 Vypracování výchozího návrhu systému sledování a hodnocení regionálních
disparit v podmínkách ČR a principů jeho dekompozice do úrovně indikátorů.
 Analýza pouţívaných metod měření a hodnocení regionálních disparit a jejich
srovnání.
 Výchozí návrh metod
managementu ČR.

vyuţitelných
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pro

hodnocení

disparit

v

regionálním

 Komparace regionálních disparit v zemích středoevropského prostoru (2 země
EU15, 3 nové členské země EU – Německo, Rakousko, Slovensko, Polsko,
Maďarsko).
Jako výsledek prací na aktivitě A401 byla navrţena teoretická východiska a metodické
postupy pro identifikaci, klasifikaci a hodnocení regionálních disparit, rozšířeno a prohloubeno
bylo poznání vývoje územních nerovností vedoucích k disparitám ovlivňujícím rozvoj
jednotlivých regionů i celkový regionální rozvoj České republiky.
Byla vytvořena výchozí poznatková základna pro návrhovou a aplikační část úkolu (aktivity
A402 - A403) a věcně i metodicky uspořádány dostupné poznatky o regionálních disparitách
v pěti středoevropských zemích.
Výsledky aktivity A401 vytvořily analytický základ pro pokračování výzkumu aktivitou A402a.
Výsledky analytické části úkolu byly průběţně prezentovány různými formami.
Získané poznatky a dosaţené výsledky aktivity jsou prezentovány na webové stránce úkolu
http://disparity.vsb.cz.
Dílčí výsledky výzkumu jsou prezentovány v recenzovaném elektronickém časopisu
REGIONÁLNÍ DISPARITY vydávaném v rámci tohoto výzkumného úkolu (ve třech vydaných
číslech bylo řešiteli úkolu publikováno 15 příspěvků charakterizujících z různých pohledů
dosaţené dílčí výsledky řešení).

2.2 Aktivita A402a
Aktivita A402a byla zahájena v souladu s plánem k 1.4.2008. Její plánované zaměření bylo
konfrontováno s poznatky získanými v průběhu řešení aktivity A401 a na základě jejích
dosaţených výsledků modifikováno.
Obsahové úpravy neměnily stanovený cíl, ani výstupy řešení aktivity. Na základě dosaţeného
stavu poznání problematiky disparit se aměnily zejména vzájemné proporce a hloubka
zkoumání jednotlivých problémů. Zpřesněný obsah aktivity A402a byl rozvrţen do dílčích
úkolů a v rámci nich probíhaly potřebné výzkumné aktivity.
Rozsah plnění cílů řešení úkolu jako celku k 31.12.2008 je větší, neţ předpokládal plán.
Vedle prezentace úkolu a jeho průběţných výsledků v průběţné výzkumné zprávě, v dílčích
výzkumných studiích a na webových stránkách úkolu http://disparity.vsb.cz/cz/oprojektu/vysledky/ byla vydána dvě čísla recenzovaného elektronického časopisu
REGIONÁLNÍ DISPARITY, vydávaného v rámci tohoto výzkumného úkolu (dostupné na
http://disparity.vsb.cz/cz/working-papers/) a dílčí výsledky úkolu byly také prezentovány
dvěma publikovanými příspěvky (Hučka, M., Kutscherauer, A: Metodologická východiska
zkoumání regionálních disparit; Kutscherauer, A: Regionální disparity v malých zemích) na
11. mezinárodním kolokviu o regionálních vědách 2008 a řadou dalších článků v odborném
tisku (viz periodickou zprávu 2008 – přílohu 4.2).
Jako součást prezentace výsledků úkolu byl uskutečněn mezinárodní vědecký seminář
„Regionální disparity – jejich pojetí, klasifikace a měření “ ve dnech 13. – 14.11.2008
v Šilheřovicích, na kterém byly prezentovány průběţné výsledky řešení i poznatky
spolupracujících zahraničních institucí. Velký prostor byl vytvořen také pro prezentaci
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výsledků výzkumu ostatním řešitelům programu WD – Výzkum pro řešení regionálních
disparit a jejich vzájemnou konfrontaci.
Po obsahové stránce byl seminář zaměřen tak, aby zmapoval dosaţený průběţný stav
poznání problematiky disparit v linii teorie - metodologie - zjišťování (měření) – hodnocení –
prezentace regionálních disparit a pomohl ţádoucími směry usměrnit druhou polovinu řešení
programu „WD – Výzkum na podporu regionálních disparit“. Své průběţné výsledky řešení
prezentovalo šest výzkumných úkolů programu.
Sborník příspěvků prezentovaných na semináři je dostupný na:
http://disparity.vsb.cz/sbornik_html/index.php .
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ROZVRŢENÍ VÝZKUMU V ROCE 2008 DO DÍLČÍCH ÚKOLŮ

Výše uvedené problémové (obsahové) vymezení výzkumu bylo rozvrţeno do tří dílčích úkolů,
jejichţ výsledky zkoumání budou prezentovány dílčími výzkumnými studiemi v březnu 2009.
Tyto výzkumné studie budou prezentovat souhrnně výsledky řešení obou částí aktivity A402
a následně budou integrovány do výzkumné zprávy (průběţného realizačního výstupu)
REGIONÁLNÍ DISPARITY - Teorie, klasifikace, systémová dekompozice a mezinárodní
srovnání.

3.1 Dílčí úkol Teorie, klasifikace a hodnocení významnosti
regionálních disparit
Cílem tohoto dílčího úkolu je vytvoření teoretického a metodologického rámce pro identifikaci
a klasifikaci regionálních disparit v České republice a deskripce jejich relevantních vazeb.
Stanovený cíl je naplňován prostřednictvím těchto aktivit:
 zkoumáním a kritickým posouzením dosavadních systémových a metodických
přístupů k regionálním disparitám v ČR a ve světě,
 identifikací a rozpracováním atributů (podstatných znaků) regionálních disparit,
 specifikací typů územních disparit jako základního hlediska jejich systémové
dekompozice a klasifikace,
 navrţením klasifikační stupnice regionálních disparit.

3.2 Dílčí úkol Dekompozice systému sledování a hodnocení
regionálních disparit v České republice
Cílem tohoto dílčího úkolu je navrţení systému sledování a hodnocení regionálních disparit
v České republice a provedení jeho dekompozice aţ do úrovně indikátorů (ukazatelů).
Stanovený cíl je naplňován prostřednictvím těchto aktivit:
 shrnutí teoretických východisek i empirických zkušeností rozhodujících pro
identifikaci disparit,
 formulováním základních východisek pro identifikaci regionálních disparit v ČR,
 zdůvodněním metodického přístupu k identifikaci disparit včetně přístupu
k vymezení oblastí, v nichţ jsou disparity identifikovány,
 navrţením soustavy deskriptorů a indikátorů disparit mezi regiony ČR v oblastech
ekonomické, sociální a územní podle jednotlivých úrovní hierarchie stát, kraj,
obec s rozšířenou působností, obec),

3.3 Dílčí úkol Komparativní analýza pojetí, přístupů a vyuţití
regionálních disparit ve vybraných středoevropských
zemích
8

Cílem tohoto dílčího úkolu je přispět k naplnění dílčího cíle úkolu DC002 „vypracování
metodiky přenosu poznatků a nástrojů ovlivňujících řešení regionálních disparit do metod a
technik regionálního managementu“.
Výzkum v rámci tohoto dílčího úkolu je zaměřený na mezinárodní srovnání přístupu k řešení
disparit vybraných středoevropských zemí a má vytvořit předpoklady k přenesení
mezinárodních zkušenosti do praxe regionálního managementu v České republice.
Tato výzkumná studie úzce navazuje na poznatky a návrhy z předchozí studie a dále je
rozpracovává tak, aby byl naplněn dílčí cíl úkolu.
Stanovený cíl je naplňován prostřednictvím těchto aktivit:
 souhrnným představením současných přístupů k regionální politice v zemích EU,
 shrnutím reakcí regionální politiky zemí EU na řešení regionálních problémů, na
řízení regionální politiky a regionální management,
 analýzou struktury vybraných strategických a programových dokumentů regionální
politiky ve vybraných zemích,
 analýzou přístupů k řešení regionálních disparit v těchto zemích na národní a
regionální úrovni,
 Provedením syntézy získaných poznatků řešení regionálních disparit v jednotlivých
zemích.
Řešení výše specifikovaných aktivit tvoří jednotlivé části obsahu charakterizovaných
výzkumných studií.
Stav rozpracovanosti všech tří výzkumných studií k 31.12.2008 vytvořil předpoklad jejich
dokončení a prezentace výsledků řešení v plánovaném termínu 31.3.2009.
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3

ZÁVĚRY A DALŠÍ ORIENTACE VÝZKUMU REGIONÁLNÍCH
DISPARIT

3.1 Závěry k teorii, pojetí, identifikaci, klasifikaci a hodnocení
disparit a regionálních disparit
Výskyt prostorové proměnnosti vede k nerovnoměrnému rozvoji regionů, charakterizovanému vznikem prostorových nerovností - disparit. Problematika disparit je sloţitý problém,
který zasluhuje, aby byly aplikovány celostní pohled, multidimenzionální přístup,
multidisciplinární způsob zkoumání a pouţita pluralitní metodologie jeho zkoumání.
Prezentovaná hlediska zkoumání regionálních disparit představují velkou šíři pohledů na
regionální disparity a dokreslují dříve uvedená filozofická a systémová východiska pojímat
regionální disparity jako multidimenzionální problém.
Pro další analýzy, ale zejména pro účely ovlivňování regionálních disparit nástroji regionální
politiky je zapotřebí tyto různorodé pohledy na regionální disparity převést do „uchopitelné“
podoby. V této souvislosti je především nutné stanovit, která hlediska budou pouţita pro
klasifikaci regionálních disparit, a která hlediska budou povaţována za atributy
identifikovaných regionálních disparit.
Tato východiska vedla řešitele k tomu, ţe bylo analyzováno několik hledisek pro identifikaci,
hodnocení, resp. klasifikaci regionálních disparit. Jde o hlediska: časové, měřitelnost,
teritorialitu, ovlivnitelnost, způsob vzniku a dopady regionálních disparit, která jsou
povaţována za základní atributy disparit.
Pokud jde o klasifikaci regionálních disparit, na současné úrovni poznání lze doporučit jako
určující klasifikační hledisko hledisko věcné, se základním členěním na regionální disparity
sociální, ekonomické a územní, ke kterému se také kloní většina renomovaných autorů.
Provedené analýzy prokázaly, ţe existence regionálních disparit je objektivním jevem, jehoţ
specifickou stránkou je moţnost nebo nemoţnost ovlivňování jeho budoucího vývoje. Je
zřejmé, ţe část disparit nelze ovlivňovat vůbec (zejména disparity fyzického charakteru). U
ovlivnitelných disparit je vzhledem k jejich charakteru významné poznání, které z nich je
ţádoucí ovlivňovat a jakým směrem – jaký by měl být charakter vývoje disparity –
konvergenční či divergenční.
Při ovlivňování vývoje disparity se jako nejúčelnější jeví působení přímo na hnací síly
způsobující disparitu, čímţ lze mnohdy v různé míře ovlivnit i disparity s ní korelující.
Při vyuţití navrţené soustavy indikátorů regionálních disparit musíme tedy nejdříve zváţit,
zda je daná disparita vůbec ovlivnitelná, zda ji potřebujeme ovlivňovat a pokud ano, jakým
směrem.
Výše uvedené však bude účelné jen tehdy, pokud budeme schopni nalézt a charakterizovat
takové regionální disparity, jejichţ srovnávání má racionální smysl. Jen tak lze na území
regionů analyzovat existující jevy a procesy s různými příčinami, dopady a moţnostmi
ovlivňování. Chápání racionality však můţe být v průběhu času různé.
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Rozdílnost pohledů na klasifikaci kritérií pro popis a analýzu regionálních disparit, které nabízí
teorie i praxe, zakládá poměrně širokou bázi variant metodických přístupů k regionálním
disparitám, jejich pojetí a vyjádření indikátory a nás utvrzuje v názoru, ţe neexistuje pouze
jeden objektivně správný postup. Je ale třeba brát v úvahu, ţe koncepty, které zejména v
České republice a také v orgánech Evropské unie jiţ získaly široký konsensus (Strategie
udrţitelného rozvoje ČR, Strategie regionálního rozvoje ČR, strukturální ukazatele EU atd.),
jsou pro volbu systémové dekompozice disparit do úrovně deskriptorů a indikátorů vhodným
vodítkem.
Ke zkoumaným metodám hodnocení regionálních disparit je třeba konstatovat ţe, všech
sedm námi vybraných metod má svá pro a proti. K hodnocení regionálních rozdílů se nám
jako nejvhodnější jeví vyuţití bodové metody a metody normované proměnné, s jejichţ
pomocí jsme schopni poměrně rychle a kvalitně získat dostatečně hodnotné informace o
vývoji regionálních disparit.
Je však moţné konstatovat, ţe jako poměrně vhodné se nám jeví také metody škálování a
metoda průměrné odchylky. Naopak za zcela nevhodné či poněkud zkreslující můţeme
označit pouţití zbývajících dvou metod, tj. vzdálenosti od fiktivního bodu a souhrnného
indexu. Z tohoto závěru se odvíjejí také orientace další fáze výzkumu metod hodnocení
regionálních disparit.
Mezinárodní srovnání regionálních disparit vychází z přístupu Evropské unie k disparitám
odvozenému z filosofie soudrţnosti, která je jedním z klíčových principů a cílů Společenství a
je pravidelně hodnocena Evropskou komisí.
Statistiky na národní úrovni i na úrovni Eurostatu obsahují řadu regionálních ukazatelů, avšak
jejich naplnění konkrétními a aktuálními daty je v jednotlivých zemích značně odlišné.
Srovnávání regionálních disparit ve zkoumaných zemích Evropské unie se proto v této
průběţné výzkumné zprávě omezuje jen na vybraný soubor tzv. strukturálních ukazatelů a
ukazatelů pouţívaných pro hodnocení soudrţnosti Evropské unie.
Analyzované země uplatňují různé přístupy k regionální politice a regionálním disparitám.
Zatímco v Německu a Rakousku je hlavní váha intervencí přenesena na úroveň spolkových
zemí, v Maďarsku, Polsku a na Slovensku ještě převládá centralizovaná exogenní orientace
regionální politiky a to zejména proto, ţe finanční zdroje regionálního rozvoje pochází ve
značné míře z unijního rozpočtu.
Řešení regionálních disparit je ve všech analyzovaných zemích podtextem a původním
východiskem regionální politiky, avšak v Rakousku a Německu je jiţ kladen silný důraz na
endogenní faktory rozvoje, zvyšování potenciálu regionů a nespoléhání se na realokaci
národních nebo evropských zdrojů.

3.2 Další orientace výzkumu regionálních disparit
Další postup výzkumných prací je odvozen od plánu věcného a časového postupu
jednotlivých etap prací na úkolu WD-55-07-1 „Regionální disparity v územním rozvoji ČR –
jejich vznik, identifikace a eliminace“.
V roce 2009 bude do 31.3.2009 hlavní náplní prací řešitelského týmu aktivita A402b, jejíţ
základní obsahová charakteristika je uvedena výše.
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Obsahově bude při dokončování aktivity A402b předmětem dalšího zkoumání regionálních
disparit:


v teoretických, metodologických a systémových otázkách:


prohloubení poznání regionálních disparit ve vztahu k teoriím regionálního
rozvoje z hlediska příčin regionálních disparit a základních tendencí regionálního
rozvoje,



rozpracování atributů regionálních disparit,



specifikace typů regionálních disparit jako základního hlediska jejich systémové
dekompozice a klasifikace,

 v identifikaci, měření a vyhodnocování regionálních disparit:


systémová dekompozice regionálních disparit v České republice,



návrh deskriptorů a indikátorů pro identifikaci dle vymezených problémových
oblastí (ekonomické, sociální, územní),

 v mezinárodním srovnávání regionálních disparit:


komparativní analýza pojetí, přístupů a vyuţití regionálních disparit v
regionálním managementu pěti středoevropských zemí (Polska, Slovenska,
Maďarska, Německa a Rakouska),

Od 1.4.2009 do 31.12.2009 bude hlavní náplní prací řešení aktivity A403a zaměřené na
rozpracování a ověření nástrojů pro sledování, hodnocení a eliminaci resp. zmírňování
územních disparit a deskripce cest moţného ovlivňování vývoje územních disparit
prostřednictvím regionálního managementu (zejména prostřednictvím vypracovávaných
rozvojových strategií a programů).
Obsahově bude řešení v této fázi výzkumných prací zaměřeno na vypracování modelů vyuţití
informací o regionálních disparitách a jejich komparaci s navrţenou soustavou indikátorů pro
sledování a hodnocení disparit v ČR a na identifikaci disparit, jejichţ řešení by mělo být
předmětem strategického plánování a programování na národohospodářské a regionální
úrovni ČR.
Ověření uplatnitelnosti vypracovaných návrhů pro sledování a hodnocení regionálních disparit
v ČR bude provedeno formou případových studií.
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