
 

 

  VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

EKONOMICKÁ FAKULTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOKTORSKÁ DIZERTAČNÍ PRÁCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014                     Ing. Lukáš Melecký 

  



 

 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

EKONOMICKÁ FAKULTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOKTORSKÁ DIZERTAČNÍ PRÁCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disparity, soudržnost a konkurenceschopnost regionů NUTS 2 zemí Visegrádské čtyřky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studijní program:  Ekonomické teorie 

Studijní obor:  Ekonomie 

Školitel:  doc. RNDr. Dana Šalounová, Ph.D. 

 

 

 

 

 

Autor práce:  Ing. Lukáš Melecký 

 

Ostrava, 2014 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROHLÁŠENÍ 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, že jsem celou doktorskou dizertační práci včetně příloh vypracoval samostatně. 

Všechny použité informační zdroje jsem uvedl v seznamu literatury a patřičně citoval 

v doktorské dizertační práci. 

 

 

Dílčí části doktorské dizertační práce vznikly za podpory projektu SGS (SP2014/111) 

Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava. 

 

 

 

 

 

 

V Ostravě dne 29. prosince 2014 

 

 

 

 

Podpis  ………………………………. 

                             Ing. Lukáš Melecký 

  



 

 

Anotace v českém jazyce 

Předmětem řešení doktorské dizertační práce je problematika disparit, soudržnosti  

a konkurenceschopnosti, která je empiricky analyzována a hodnocena na úrovni  

35 regionů NUTS 2 zemí Visegrádské čtyřky. Hlavním cílem doktorské dizertační práce je 

ověření provázanosti konceptů soudržnosti a konkurenceschopnosti jako dvojice 

komplementárních cílů Evropské unie prostřednictvím empirické analýzy a zhodnocení úrovně 

disparit, soudržnosti a konkurenceschopnosti regionů NUTS 2 zemí Visegrádské čtyřky  

v referenčním období 2000–2011. Naplnění cíle doktorské dizertační práce tak úzce souvisí 

s ověřením platnosti vzájemného vztahu mezi soudržností a konkurenceschopností, jenž je dán 

výchozí hypotézou doktorské dizertační práce a na regionální úrovni sledován zástupnými 

kompozitními indikátory VAID a RCI 2010. Závěry doktorské dizertační práce, založené na 

empirických výsledcích v oblasti zkoumání disparit a soudržnosti poukazují na to, že 

v regionech NUTS 2 zemí Visegrádské čtyřky dochází ve sledovaném období ke snižování 

disparit a posilování hospodářské, sociální a územní soudržnosti. V oblasti regionální 

konkurenceschopnosti dochází ve sledovaných regionech ke sbližování ekonomické 

výkonnosti, a to jak mezi regiony NUTS 2 zemí Visegrádské čtyřky navzájem, tak vůči 

průměrné úrovni EU-27. Ačkoliv byl ve většině regionů NUTS 2 zemí Visegrádské čtyřky 

zaznamenán pozitivní trend klesající úrovně disparit v oblasti ekonomické, sociální a územní 

soudržnosti, stále zde existují meziregionální rozdíly zejména mezi regiony s aglomeracemi 

hlavních měst a ostatními regiony NUTS 2 zemí V4, které dosahují relativně vyšší úrovně 

disparit (nižší úrovně soudržnosti) a relativně nižší úrovně konkurenceschopnosti. Celkově 

došlo, na vzorku 35 regionů NUTS 2 zemí Visegrádské čtyřky, k naplnění cíle doktorské 

dizertační práce v podobě identifikace pozitivní závislosti a vzájemné provázanosti 

teoretických konceptů soudržnosti (odvozené od úrovně regionálních disparit)  

a konkurenceschopnosti, jako dvojice komplementárních cílů Evropské unie. 
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Disparities, Cohesion and Competitiveness of Visegrad Four NUTS 2 Regions   

The subject of the doctoral dissertation thesis is submitted by the issue of disparities, cohesion 

and competitiveness, which is empirically analyzed and evaluated at the level of 35 NUTS  

2 regions of the Visegrad Four. The main aim of the doctoral dissertation thesis is to verify the 

coherence of the concept of cohesion and competitiveness as a pair of complementary EU 

objectives through empirical analysis and evaluation of the level of disparities, cohesion and 

competitiveness of NUTS 2 regions of the Visegrad Four countries in the reference period 

2000–2011. The fulfilment of doctoral dissertation thesis objective is closely related with 

validation of mutual relationship between cohesion and competitiveness, which is determined 

by the default hypothesis of doctoral dissertation thesis and followed by proxy composite 

indicators VAID and RCI 2010. Conclusions of doctoral dissertation thesis, based on empirical 

results of the examination of disparities and cohesion pointed out that in NUTS 2 regions of the 

Visegrad Four we have occurred process of reducing disparities and strengthening economic, 

social and territorial cohesion between NUTS 2 regions of the Visegrad Four in the period 
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1. Úvod 

Ekonomická, sociální, kulturní a historická různorodost regionů je hlavním rysem evropského 

kontinentu. Na Evropskou unii (EU) lze proto nahlížet jako na mozaiku složenou  

z více než dvou stovek rozmanitých regionů. Regionální mnohotvárnost, jíž se EU vyznačuje, 

představuje specifickou konkurenční výhodu, ale do jisté míry také znázorňuje slabou stránku 

vyváženého rozvoje.  Význam regionálně vytvořených struktur, jejich specifik a požadavků se 

promítá také v oficiální politické linii EU, která vychází z myšlenky Evropy regionů a je 

založena na principu subsidiarity. Právě účast regionů na rozhodovacích procesech EU je 

způsobem, jak přiblížit EU občanům, snížit demokratický deficit a zachovat kulturní 

mnohotvárnost evropských regionů. Myšlenka fungování Evropské unie, jako integračního 

uskupení složeného z odlišných suverénních států a jejich regionů, vychází ze sdílení 

společných hodnot a principů, jež jsou vlastní všem členským zemím. Jednou z takovýchto 

hodnot je solidarita mezi státy (regiony) bohatšími a chudšími či znevýhodněnými. Umocnění 

solidarity a spolupráce členských států evropského integračního uskupení přichází s existencí 

či prohlubováním hospodářských, sociálních a územních rozdílů, jež negativně ovlivňují 

harmonický rozvoj států a jejich regionů, a tím celého Společenství.  

Vzrůstající role regionů v integračním procesu Evropské unie naznačuje, že regiony se stávají 

klíčovým prvkem pro zajištění prosperující, solidární, spolupracující a bezpečné Evropy jako 

celku. Existující různorodost regionů chápe EU zároveň jako hodnotu, jež může podporovat 

evropskou jednotu. Konečně jednota v rozmanitosti je samotným mottem Evropské unie, které 

vyjadřuje společné odhodlání Evropanů prostřednictvím EU usilovat o mír a prosperitu, 

přičemž jsou obohacováni různými kulturami, tradicemi a jazyky evropského kontinentu. 

Dosažení prosperity je však možné pouze za předpokladu, že jednota v rozmanitosti bude 

uplatňována ve všech sférách – hospodářské, sociální, územní, kulturní či environmentální. 

Tato specifika jsou zohledňována politikou hospodářské, sociální a územní soudržnosti (HSS),  

v jejímž rámci není Unie chápána jako svazek států, nýbrž jako celek, který se zaměřuje na 

odstraňování hospodářských, sociálních a územních rozdílů mezi jeho jednotlivými regiony, 

zejména na úrovni NUTS 2. 

Podpora soudržného, udržitelného a vyváženého rozvoje států a jejich regionů představuje 

společně se zvyšováním konkurenceschopnosti evropského území dva základní rozvojové cíle 

Evropské unie, které se ovšem navzájem nevylučují, ale právě naopak se vzájemně doplňují, 

jak dokládá řada vědeckých publikací, např. Hall, Smith a Tsoukalis (2004), Boddy a Parkinson 
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(2005) či Molle (2007). V Evropské unii jsou otázky konkurenceschopnosti nutně spojovány  

s problematikou hospodářské, sociální a územní soudržnosti, která je odrazem existujících 

hospodářských, sociálních a územních disparit mezi členskými státy EU a jejich regiony, jež 

mají negativní dopad na vyvážený rozvoj celé Unie a oslabují tak její konkurenceschopnost  

v globálním kontextu. Koncept soudržnosti Evropské unie a jeho praktická realizace v podobě 

politiky soudržnosti tvoří jednu z klíčových otázek současného a budoucího rozvoje evropské 

integrace.  

Z hlediska hodnocení dosahované úrovně soudržnosti a konkurenceschopnosti  

v podmínkách EU vychází doktorská dizertační práce ze všeobecně platného konceptu Willema 

Molla, jenž definuje pojem soudržnost jako stav, který je možné vyjádřit takovou úrovní 

rozdílností (disparit) mezi státy, regiony nebo skupinami, které jsou politicky  

a společensky snesitelné (Molle, 2007). Čím nižší jsou tyto rozdílnosti, tím je vyšší úroveň 

soudržnosti území a opačně. Také pojem konkurenceschopnost má své pojetí a definici. Zde je 

však nutné upozornit na multidimenzionální přístup k vymezení tohoto pojmu, neboť 

konkurenceschopnost se dá chápat na různých úrovních, a to zejména na úrovni 

mikroekonomické (firemní), makroekonomické (národní) a regionální (územní), na kterou je 

právě tato doktorská dizertační práce zaměřena. Mezi nejznámější definice regionální 

konkurenceschopnosti, využitelné pro potřeby doktorské dizertační práce, patří např. pojetí 

Martina, Kitsona a Tylera (2004), kteří chápou regionální konkurenceschopnost jako schopnost 

regionální ekonomiky přitáhnout a udržet firmy se stabilním nebo rostoucím podílem na trhu 

jejich produkce, které zároveň zachovávají nebo zvyšují životní standard těch, kdo na jejich 

výrobě participují.   

Uplynulé desetiletí bylo pro Evropskou unii náročným obdobím, mimo jiné také proto, že došlo 

k přijímání velkého počtu nových členských států, což byl významný milník i pro země 

Visegrádské čtyřky (Visegrad Four, V4), tj. Českou republiku, Polsko, Slovensko a Maďarsko. 

Vstup třinácti zemí střední a východní Evropy znamenal pro EU jak ohrožení, jelikož došlo  

k prohloubení meziregionální rozdílů, tak také výzvu v podobě udržení a posílení 

konkurenceschopnosti, zajištění a zvýšení soudržnosti evropských zemí a EU jako celku. Na 

první pohled se může zdát, že země Visegrádské čtyřky jsou neporovnatelnou skupinou, neboť 

země mají rozdílnou velikost, počet obyvatel, regionální strukturu i administrativní členění, 

jinou ekonomickou výkonnost i odlišnou úroveň ekonomických, sociálních  

a územních disparit. Na druhou stranu však mají tyto země identické rysy v podobě společného 

historického a integračního vývoje, podobného kulturního prostředí, tradic a vzájemně 
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provázaných ekonomických vztahů. Také trendy v oblasti tvorby a eliminace regionálních 

disparit a přístupy k regionální politice jsou v těchto zemích velmi blízké. Avšak přes podobné 

historické, politické a hospodářské rysy členů Visegrádské čtyřky disponovaly jednotlivé země 

na počátku nového tisíciletí rozdílnými výchozími ekonomickými a sociálními podmínkami, 

což se také odrazilo v úspěšnosti konvergenčního procesu v oblasti dosahování evropské úrovně 

soudržnosti a konkurenceschopnosti. 

Snižování socioekonomických rozdílů mezi regiony a posilování jejich konkurenceschopnosti 

lze považovat za dlouhodobý a dnes již neodmyslitelný cíl nejen politiky soudržnosti, ale také 

mnoha dalších hospodářských politik a koncepcí na úrovni regionální, národní a nadnárodní. 

Každý region si přitom přirozeně stanovuje rozdílné priority z hlediska jeho dalšího 

potenciálního rozvoje, přičemž pro stanovení a přijetí efektivního návrhu rozvoje daného území 

je nutné všechny aspekty regionálních disparit poznat a správně vyhodnotit. Měření  

a hodnocení regionálních rozdílů v úrovni rozvoje regionů se tak stává důležitým předmětem 

regionálních analýz. Dosud však žádný způsob měření a hodnocení regionálních rozdílů nebyl 

označen za univerzální a komplexní. Jedním z důvodů může být samotné vymezení pojmu 

regionální disparita, u něhož se uplatňuje řada odlišných přístupů a metodik, stejně jako 

v případě regionálních klasifikací. Navíc, měření a hodnocení regionálních disparit představuje 

zkoumání fungování složitých společenských objektů, jejichž vývoj se odehrává v odlišných 

socioekonomických podmínkách, čase a prostoru. Tento fakt způsobuje řadu problémů při 

měření a hodnocení regionálních disparit uvnitř země a mezi zeměmi. 

Je zřejmé, že sladění snahy o posilování hospodářské, sociální a územní soudržnosti  

a konkurenceschopnosti států a regionů jako dvojice komplementárních cílů v podmínkách EU, 

není při počtu 28 zemí a 272 regionů úrovně NUTS 2 jednoduchou záležitostí a proto se tyto 

skutečnosti staly motivací k empirickému zkoumání výchozích teoretických předpokladů 

konceptů soudržnosti a konkurenceschopnosti na vzorku 35 regionů zemí V4 v rámci doktorské 

dizertační práce.  

1.1. Cíle doktorské dizertační práce 

Hlavním cílem doktorské dizertační práce je ověření provázanosti konceptů soudržnosti  

a konkurenceschopnosti jako dvojice komplementárních cílů EU prostřednictvím empirické 

analýzy a zhodnocení úrovně disparit, soudržnosti a konkurenceschopnosti regionů NUTS 2 

zemí Visegrádské čtyřky v referenčním období 2000–2011. 
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K naplnění hlavního cíle doktorské dizertační práce je nutné splnit následující dílčí cíle:  

a) Popsat teoretická východiska a terminologii disparit, soudržnosti  

a konkurenceschopnosti v podmínkách Evropské unie včetně přístupů k jejich měření. 

Pro naplnění prvního dílčího cíle je nutné zmapovat teoretickou rovinu disparit  

v kontextu regionálního rozvoje prostřednictvím dostupné literatury. Vzhledem 

k tomu, že problematika disparit a jejich ukazatelů je v doktorské dizertační práci 

navázána na odvození úrovně soudržnosti a konkurenceschopnosti, je dále nutné 

zmapovat terminologii související s pojetím soudržnosti a konkurenceschopnosti  

v podmínkách EU. Na základě dosaženého stupně teoretického poznání těchto 

základních pojmů a konceptů je možné charakterizovat souvislosti a spojení mezi 

regionálními disparitami, soudržností a konkurenceschopností v podmínkách 

Evropské unie. 

b) Identifikovat vhodné výzkumné metody a postupy pro hodnocení disparit, soudržnosti 

a konkurenceschopnosti v regionech NUTS 2 zemí V4 v referenčním období 2000-

2011. 

Pro naplnění druhého dílčího cíle je nutné provést literární rešerši z oblasti 

výzkumných metod používaných pro měření a hodnocení regionálních disparit, 

soudržnosti a regionální konkurenceschopnosti, provést literární rešerši soudobých 

přístupů empirických analýz zabývajících se hodnocením soudržnosti  

a konkurenceschopnosti v podmínkách Evropské unie a popsat zvolené výzkumné 

metody, jež budou použity v aplikační části doktorské dizertační práce. Hodnocení 

disparit a odvození úrovně soudržnosti v regionech NUTS 2 zemí V4 je založeno na 

integrovaném přístupu s využitím kompozitních indikátorů (syntetických indexů 

disparit) pro hodnocení ekonomické, sociální a územní soudržnosti 35 regionů NUTS 

2 zemí V4. K analýze a hodnocení dosažené úrovně konkurenceschopnosti je ve 

sledovaných regionech využit přístup EU a Světového ekonomického fóra (WEF) 

determinující koncept indexu regionální konkurenceschopnosti (RCI), jenž byl 

poprvé publikován v roce 2010. Konstrukce syntetických indexů disparit je založena 

na metodách vícerozměrné analýzy a vícekriteriálního rozhodování, tzn. metody 

faktorové analýzy a entropické metody, která je využita při stanovení vah dílčích 

indexů disparit.  
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Využitými softwarovými nástroji jsou v případě faktorové analýzy IBM SPSS 

Statistics 22 a v případě konstrukce syntetických indexů disparit a entropické metody 

stanovení vah tabulkový procesor Microsoft Excel v rámci kancelářského balíčku 

Microsoft Office 2010. 

c) Vyhodnotit úroveň regionálních disparit a soudržnosti v regionech NUTS 2 zemí V4 

prostřednictvím dílčích indexů ekonomických, sociálních a územních disparit  

a především pak prostřednictvím konstrukce váženého agregovaného indexu disparit 

(VAID). 

Vyhodnocení míry regionálních disparit a úrovně soudržnosti v rámci třetího dílčího 

cíle je provedeno na základě návrhu třívrstvého (třífázového) modelového postupu 

konstrukce váženého agregovaného indexu disparit. V první fázi je vytvořena datová 

základna regionálních ukazatelů používaných k hodnocení hospodářské, sociální  

a územní soudržnosti v podmínkách EU, která je následně podrobena v jednotlivých 

dimenzích soudržnosti samostatné průzkumové analýze prostřednictvím popisných 

statistik a korelační analýzy. Dalším krokem je stanovení míry centrální tendence 

odrážející optimální hodnotu jednotlivých ukazatelů v regionech. Tato hodnota 

následně vstupuje do výpočtu míry vzdálenosti, kterou je disparita statisticky 

aproximována. Ve druhé fázi konstrukce VAID je využita metoda faktorové analýzy 

k získání faktorových zátěží ukazatelů disparit v jednotlivých dimenzích soudržnosti. 

Výsledkem druhé fáze je konstrukce dílčích kompozitních indikátorů disparit 

v podobě Indexu ekonomických disparit (IED), Indexu sociálních disparit (ISD)  

a Indexu územní disparit (IUD).  Následně, ve třetí fázi modelového konceptu VAID 

je proveden výpočet vážené hodnoty dílčích indexů disparit a výpočet agregované 

hodnoty VAID pro jednotlivé regiony NUTS 2 zemí Visegrádské čtyřky ve 

sledovaném referenčním období. Od hodnot tohoto kompozitního indikátoru je 

následně odvozena úroveň soudržnosti daného území dle přístupu W. Molla.   

d) Vyhodnotit úroveň regionální konkurenceschopnosti zemí Visegrádské čtyřky 

s využitím konceptu Indexu regionální konkurenceschopnosti (RCI). 

Za účelem naplnění čtvrtého dílčího cíle doktorské dizertační práce je úroveň 

dosahované regionální konkurenceschopnosti v regionech NUTS 2 zemí V4 

analyzována prostřednictvím soudobého přístupu EU a WEF, která v roce 2010 

vyústila do komplexní metodiky váženého kompozitního indikátoru na regionální 

úrovni v podobě Indexu regionální konkurenceschopnosti (RCI). Z dostupných 
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hodnot RCI 2010, jsou vyselektovány hodnoty dosažené v regionech NUTS 2 zemí 

V4 a přepočteno pořadí těchto regionů v rámci zemí V4.    

e) Vyhodnotit míru závislosti mezi dosaženými výsledky ukazatelů VAID a RCI pro 

jednotlivé regiony NUTS 2 zemí V4 a ověření platnosti stanovené hypotézy doktorské 

dizertační práce. 

Závěrečným krokem vedoucím k naplnění posledního dílčího cíle doktorské 

dizertační práce je stanovení míry závislosti (korelace) pořadí hodnot dosažených 

regiony NUTS 2 zemí V4 za celé sledované období prostřednictvím Spearmanova  

a Kendallova testu pořadové (ordinální) korelace.  

1.2. Hypotéza doktorské dizertační práce 

Na základě určení cíle doktorské disertační práce je formulována základní výzkumná otázka:  

Jaký je vztah mezi soudržností a konkurenceschopností v regionu (na regionální úrovni)? 

Z výzkumné otázky pak vychází hypotéza doktorské dizertační práce: Region s vyšší úrovní 

soudržnosti, odvozené od nižší úrovně disparit, dosahuje vyšší úrovně konkurenceschopnosti.  

S ohledem na záběr řešené problematiky a konkrétní vzorek sledovaných regionů byla tato 

hypotéza rozšířena o dílčí hypotézu: V regionech NUTS 2 zemí V4, které budou vyhodnoceny 

jako území s nejnižší mírou disparit a nejvyšší odvozenou úrovní ekonomické, sociální  

a územní soudržnosti, dosahující také nejlepší úrovně konkurenceschopnosti, se nacházejí 

aglomerace hlavních měst. 

1.3. Struktura doktorské dizertační práce 

Doktorská dizertační práce je strukturována, s ohledem na zvolený cíl a hypotézu, do čtyř 

hlavních obsahových kapitol doplněných o úvod, závěr, seznam literatury, seznam zkratek  

a přílohy. 

První část doktorské dizertační práce je věnována teoreticko-metodologickým východiskům 

disparit, soudržnosti a konkurenceschopnosti. V této části je vymezeno teoretické pojetí 

regionálních disparit, jsou popsány jejich příčiny, charakteristiky a klasifikace. V návaznosti na 

obecné vymezení problematiky disparit jsou následně popsána teoretická východiska 

problematiky soudržnosti a konkurenceschopnosti v kontextu Evropské unie.  
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Druhá část doktorské dizertační práce je zaměřena na rozbor metod, jež jsou vhodné pro měření 

regionálních disparit a regionální konkurenceschopnosti a na výběr vhodných ukazatelů a tedy 

konstrukci datové základny pro samotné hodnocení regionálních disparit, soudržnosti  

a konkurenceschopnosti. Za účelem hodnocení regionálních disparit je zde představena 

metodika konstrukce třívrstvého modelu VAID. Pro účely hodnocení úrovně 

konkurenceschopnosti v regionech NUTS 2 zemí V4 je proveden rozbor metodických 

východisek konstrukce RCI.  

Ve třetí části doktorské dizertační práce jsou popsány souvislosti utváření spolupráce zemí 

Visegrádské čtyřky a je provedena zjednodušená situační analýza zemí V4  

a charakterizována jejich regionální struktura z pohledu nomenklatury územních statistických 

jednotek (NUTS) včetně identifikace regionálních disparit na základě vybraných ukazatelů. 

Ve čtvrté, aplikační části doktorské dizertační práce je provedena analýza  

a zhodnocení dosažené úrovně soudržnosti a konkurenceschopnosti v regionech NUTS 2 zemí 

V4 v referenčním období 2000-2011 . Dále je statisticky vyhodnocena významnost vzájemné 

závislosti empirických hodnot vyčíslených na základě kompozitních indikátorů VAID a RCI 

2010. Cílem aplikační části je ověření teoretické vazby obou těchto konceptů, které představují 

komplementární cíle z pohledu územního rozvoje EU.   
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2. Teoreticko-metodologická východiska konceptů disparit, 

soudržnosti a konkurenceschopnosti 

Evropská unie představuje heterogenní celek s výraznými ekonomickými a sociálními rozdíly 

mezi jejími státy i regiony a s nerovnoměrným územním rozložením ekonomických aktivit, 

které se projevují v rozdílné míře životní úrovně jejich obyvatel. Vývoj Evropské unie je 

dlouhodobě určován dvojicí komplementárních cílů, kterými jsou soudržnost  

a konkurenceschopnost. Zatímco orientace na konkurenceschopnost určuje postavení EU  

v globálním světě, je politika soudržnosti vyvolána existencí disparit mezi zeměmi, regiony  

a sociálními skupinami a jejím hlavním cílem je tyto disparity redukovat. Pod politikou 

soudržnosti Evropské unie se skrývá dosahování cíle konvergence pro vybranou skupinu zemí 

(a tedy i regionů) a cílů konkurenceschopnosti a zaměstnanosti pro skupinu zemí nebo regionů 

jiných. Politika soudržnosti je vyvolána právě existencí disparit mezi zeměmi, regiony  

a sociálními skupinami a jejím hlavním cílem je tyto disparity redukovat. Velikost, struktura  

a úroveň disparit vyjádřená prostřednictvím vybraných ukazatelů je dokonce mírou či měřítkem 

soudržnosti v podmínkách Evropské unie, což dokládá řada zahraničních  

i domácích odborných publikací a studií jako např. Hall, Smith a Tsouklis (2004), Leonardi 

(2005), Molle (2007), Wishlade (2008), Skokan (2007), Kutscherauer a kol. (2010), Fojtíková 

a kol. (2014) a řada dalších autorů. Podpora politiky soudržnosti, která má zajistit, aby  

v rámci Evropské Unie docházelo ke konvergenci mezi bohatými a chudými státy a jejich 

regiony, je jedním z hlavních cílů evropské integrace od jejich počátků v 50. letech 20. století. 

S postupným rozšiřováním Evropské unie a jejím dalším vývojem se projevují v rámci 

rostoucího ekonomického integračního seskupení velké rozdíly v rozdělení bohatství a jsou 

hledány cesty jak pro snižování těchto rozdílů, tak pro zvýšení ekonomické výkonnosti EU jako 

celku a jejich jednotlivých částí na úrovni států i regionů.  

Vyjádřením přístupu k řešení nerovností v podmínkách Evropské unie je především poznání 

podstaty disparit a jejich identifikace, které se následně promítají do pojmů jako soudržnost  

a konkurenceschopnost, jejímž teoretickým vymezením se zabývá následující část doktorské 

dizertační práce.  

2.1. Teoretická východiska regionálních disparit a konceptu soudržnosti 

Evropské unie 

Rozdíly v socioekonomické vyspělosti regionů lze považovat za problém, který se dotýká 

široké veřejnosti – obyvatelstva daného regionu a země, subjektů veřejné i soukromé sféry. 
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Intenzita vnímání regionální problematiky se však vyvíjela a měnila společně s převažujícími 

ekonomickými směry v daném období. Do 30. let 20. století byly regionální rozdíly  

v ekonomickém vývoji považovány za přirozený jev determinovaný podmínkami národní 

ekonomiky. Regionální nerovnováha byla považována pouze za dočasný problém ve 

všeobecném automatickém systému ekonomické rovnováhy. Od 70. let 20. století, kdy význam 

regionálních ekonomik postupně roste, a regionální rozdíly jsou považovány za negativní jev, 

je potřeba jejich řešení stále významnější a naléhavější. Od 80. let 20. století se snižování 

disparit mezi státy a jejich regiony řadí k dlouhodobým cílům států Evropských společenství  

a později Evropské unie, především z důvodu posilování soudržnosti a konkurenceschopnosti. 

Od 90. let 20. století představuje eliminace disparit mezi regiony a podpora vyváženého rozvoje 

území důležité rozvojové cíle také v případě států střední a východní Evropy. Regionální 

disparity se tak stávají fenoménem ovlivňujícím úroveň regionálního rozvoje posledních 

desetiletí. V evropském pojetí jsou regionální disparity měřítkem úrovně ekonomické, sociální 

a teritoriální soudržnosti evropského území, což determinuje jejich členění do tří základních 

kategorií a pak můžeme hovořit o ekonomických, sociálních a územních disparitách. Existence 

různých pohledů na chápání a pojetí regionů vede při zkoumání regionálních disparit  

v podmínkách EU k indikaci regionů ve smyslu jejich integrovaného rozvoje. Výchozí krok  

k analýze regionálních disparit v podmínkách EU tak spočívá ve stanovení souboru indikátorů 

(ukazatelů, charakteristik), které by umožnily relevantním způsobem charakterizovat stupeň 

rozvoje regionu na základě zkoumání vývoje ekonomických, sociálních, teritoriálních či 

environmentálních aspektů, které je nutno vždy posuzovat ve vzájemných souvislostech, jak 

dokládá např. Hrabánková a kol. (2006), Tuleja (2008a, 2010), Kutscherauer a kol. (2010) či 

Poledníková a Melecký (2013). Pojem regionální disparity lze chápat a definovat mnoha 

způsoby a této problematice se z pohledu Evropské unie v kontextu konceptu soudržnosti 

věnuje následující kapitola, ve které je souhrnně představena definice a pojetí disparit, jejich 

charakter a informační hodnota, příčiny vzniku a pojetí disparit z pohledu teorií regionálního 

rozvoje.  

2.1.1. Teoretická východiska regionálních disparit 

Definice a pojetí regionálních disparit 

Při definování tohoto pojmu se setkáváme se dvěma dílčími aspekty. Jedním z nich je 

definování pojmu region a druhým je definování pojmu disparita. Pojem region je chápán 

v různém smyslu a je používán v různých souvislostech a významech. Nelze jej chápat pouze 

jako ekonomickou jednotku, ale i jako prostor, ve kterém žijí lidé. Stručný Oxfordský slovník 
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definuje region jako oblast, pruh země, prostor, místo, která má více či méně jasně stanovené 

hranice nebo určité vlastnosti (Novotná, 2008). Podobnou definici nabízí také Všeobecná 

encyklopedie Diderot, která uvádí, že region je část zemského povrchu s určitými typickými 

znaky. Na rozdíl od těchto zeměpisných definic existují i ekonomické definice regionu, které 

zohledňují společné výrobní vzorce, tržní vazby, směr ekonomické závislosti či povahu trhu 

práce (Středoevropské politické studie, 2004). Hranice regionů jsou tvořeny většinou jako 

hranice přírodní, historické nebo administrativní.  

Pojem disparita je velmi frekventovaným pojmem posledního desetiletí. Pochází z latinského 

dis- parita(u)s, což znamená rozdělený. V teoretické literatuře a encyklopediích je pojem 

disparita definován velmi obecně. Ve slovnících cizích slov však můžeme najít, že disparita 

znamená nerovnost, různost, rozdílnost či nepoměr různých jevů. Jak již bylo zmíněno, v EU 

existují mezi jejími regiony výrazné regionální rozdíly, jež začaly být v souvislosti s regionální 

politikou intenzivně zkoumány. Pro pojem regionální rozdíly neboli rozdíly mezi regiony je 

používán jako synonymum právě pojem regionální disparity. Definice regionálních disparit je 

však mnohem složitější a v odborné literatuře můžeme nalézt řadu definic. Například Novotná 

(2008, s. 25) zjednodušeně definuje regionální disparity jako „rozdíly v ekonomické, sociální  

a jiné oblasti života společnosti v konkrétním území“. Kutscherauer a kol. (2010, s. 6) definuje 

regionální disparitu jako „rozdílnost nebo nerovnost znaků, jevů či procesů majících 

jednoznačné územní umístění (lze je alokovat ve vymezené územní struktuře) a vyskytujících se 

alespoň ve dvou entitách této územní struktury.“ Navrátil, Kaňa a Zlý (2012, s. 18) definují 

regionální disparity jako „rozdílnosti, resp. nerovnosti mezi regiony, jejichž hlavní příčiny 

souvisejí s nerovnovážným rozvojem regionů, který je v podmínkách spontánního působení 

tržních sil provázen úpadkem některých odvětví s nestejnoměrným rozvojem soukromého 

podnikání, s nerovnoměrnou vybaveností území technickou infrastrukturou, případně s nízkou 

meziregionální mobilitou pracovních sil.“ Podle Budíka (2009, s. 18) se regionálními 

disparitami rozumí „rozdíly v úrovni hospodářského, environmentálního a sociálního rozvoje 

regionů v míře, která je celospolečensky uznána za nežádoucí. Za regionální disparity nelze 

např. považovat rozdíly vyplývající z rozmanitosti podmínek jednotlivých regionů a z nich 

vyplývající rozdíly v kvalitě života např. v městských nebo venkovských oblastech, kde se výhody 

a nevýhody navzájem vyvažují.“ Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (Regionální rozvoj [online], 

2014) vymezuje regionální disparity jako „…neodůvodněné regionální rozdíly v úrovni 

ekonomického, sociálního a ekologického rozvoje regionů. Disparitami, které je třeba řešit, 

jsou rozdíly vyvolané subjektivní lidskou činností, nikoliv rozdíly vzniklé z objektivních příčin, 
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například na základě přírodních podmínek.“ Dle Organizace pro hospodářskou spolupráci  

a rozvoj (OECD) vyjadřují regionální disparity míru rozdílnosti intenzity projevu 

pozorovaného ekonomického jevu zkoumaného v rámci regionů dané země. Územní disparita 

tak naznačuje míru intenzity odlišnosti daného ekonomického jevu mezi regiony v rámci dané 

země, jak uvádí Kutscherauer a kol. (2010). 

Pojetí disparit jako projevů složitých společenských subjektů, k čemuž se tato doktorská 

dizertační práce přiklání, vyžaduje opustit jednostranné přístupy a nahlížet na problematiku 

disparit jako na složitý problém, který vyžaduje, aby byl přijat multidimenzionální přístup  

k jeho zkoumání, jak uvádí Kutscherauer a kol. (2010). Takový přístup znamená především 

celostní (systémový) pohled na předmět zkoumání, který je totožný s evropským pojetím  

a chápáním disparit v kontextu politiky soudržnosti. Je zde tedy na místě, rozšířit zkoumání 

všeobecně převládající ekonomické dimenze o zkoumání na další dimenze, tj. sociální, územní, 

politicko-správní, institucionální, sociálně-prostorové apod. (Gajdoš a Pašiak, 2006). K tomuto 

přístupu se implicitně přiklánějí autoři, jako např. Molle (2007), Nijkamp (2009), Wishlade  

a Yuill (1997) a řada dalších. 

Charakter a informační hodnota disparit 

V evropském pojetí jsou regionální disparity měřítkem úrovně ekonomické, sociální  

a teritoriální soudržnosti evropského území a jsou tedy nejčastěji chápány ve smyslu 

nežádoucího jevu, tzn. problému, který negativně ovlivňuje rozvoj regionů. Určitá míra 

rozdílnosti jednotlivých částí území je na druhou stranu věcí přirozenou a je významným 

podnětem společenského vývoje a předpokladem pro formování efektivnějších forem územní 

dělby práce a specializace. Na druhou stranu příliš velké rozdíly mezi regiony (podobně  

i mezi jednotlivci) přestávají působit stimulačně a mohou mít nepříjemné ekonomické  

a sociální důsledky. Na disparity lze ale nahlížet také jako na jevy pozitivní, a to ve smyslu 

silných stránek regionu, jež mohou vyústit do komparativní, či konkurenční výhody regionu. 

Schematicky jsou výše uvedené úvahy znázorněny na obrázku 2.1. Regionálním disparitám je 

v současnosti přisouzen nový atribut, který lze nazvat motivačním. Pozornost se zaměřuje na 

úspěšné regiony a lokality, které mají sloužit jako příklad a zejména motivace pro jejich méně 

úspěšné konkurenty. Nejedná se ani tak o přímé kopírování úspěšných, jako spíše o získání 

inspirace, resp. pomoc při identifikaci hospodářsko-sociální konstelace vedoucí k vlastnímu 

rozvoji, jak uvádí Kutscherauer a kol. (2010). Tyto dva odlišné pohledy se pak promítají do 

koncepcí regionálního rozvoje a přístupů k regionální politice. 
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Obrázek 2.1: Negativní a pozitivní regionální disparity 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Kutscherauer a kol., 2010; vlastní úprava, 2014 

Negativní regionální disparity jsou základem tradiční regionální a strukturální politiky  

a především pak politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU1. Ta je založena na solidárním 

principu pomoci méně rozvinutým regionům ke spravedlivějšímu příjmu či distribuci 

zaměstnanosti, resp. na solidaritě rozvinutějších regionů s méně rozvinutými a bývá také mimo 

jiného zdůvodňována potřebou zachovat sociální konsensus mezi regiony a sociálními 

skupinami v rámci zemí i v rámci Evropské unie. Motivy spojené s redistribučním přístupem 

jsou tedy převážně politické. Regionální politika, která má tržním hospodářství ve vztahu  

k tržně hospodářským procesům koordinační, doplňkovou a korigující funkci, pak spočívá  

v tom, že vychází z kvantitativně formulovaných představ o cílech a prostředcích jejich 

dosažení a pokouší se politicky určené cíle uplatnit (prosadit) selektivními intervencemi. To 

předpokládá určení intervenovaných území (nejpotřebnějších regionů), podpůrných prostředků 

                                                 

 

1 Počátky regionální politiky můžeme hledat ve Velké Británii začátkem 50. let 20. století. Na nadnárodní úrovni 

se regionální politika začala rozvíjet již při jejím vzniku v Římských smlouvách (1957). Regionální politika měla 

sloužit ke snižování hospodářských rozdílů mezi regiony. K dosažení tohoto cíle byly využívány fondy a jiné 

finanční prostředky z rozpočtu Společenství. Zpočátku měly tyto procesy sloužit k řešení problémů na trhu práce, 

až následně byly rozšířeny na strukturální problémy. Pro zajištění větší koordinace byla následně regionální politika 

koncem 80. let 20. století integrována s částí sociální a zemědělské politiky, čímž vznikla na úrovni Evropských společenství 

strukturální politika. Podporované aktivity zahrnovaly široké spektrum oblastí. V této době byly využívány strukturální fondy, 

především Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF), Evropský sociální fond (ESF) a Evropský zemědělský garanční a 

podpůrný fond (EAGGF). V rovině novodobé architektury Evropské unie definované od 90. let 20. století podpisem Maastrichtské 

smlouvy (1993) o založení EU, je politika hospodářské a sociální soudržnosti založena na principu finanční solidarity. Cílem 

politiky HSS EU je posilování hospodářské, sociální a územní soudržnosti mezi členskými státy EU, při kterém dochází ke 

snižování strukturálních rozdílů mezi členskými státy a regiony EU v ekonomické i životní úrovni a schopnosti EU jako celku čelit 

výzvám 21. století. 

Regionální disparity 

Negativní Pozitivní 

Slabé stránky Silné stránky 

Klíčové zranitelnosti Komparativní výhody 

Chybějící zdroje Chybějící schopnosti Konkurenční výhody 

Unikátní a 

hodnotné zdroje 

Unikátní 

schopnosti 

(způsobilosti) 
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a klíčových oblastí, kam mají podpůrné prostředky směřovat (věda a výzkum, cestovní ruch, 

infrastruktura, životní prostředí apod.), jakož i dohody o nástrojích (zpravidla příspěvek na 

investice) a intenzitě podpory. Takto pojatá regionální politika se snaží snižovat disparity  

v zájmovém území (politický vyrovnávací cíl) a současně efektivně využívat diverzifikovaný 

prostorový rozvojový potenciál (růstový cíl), jak uvádí Kutscherauer a kol. (2010). Negativní 

disparity mají úzkou vazbu na koncepci regionální polarizace. Zastánci regionální polarizace 

(Myrdal, 1957, Hirschman, 1958) zdůrazňují rozdíly mezi regiony a popisují mechanismy, 

které vedou k regionální polarizaci. Zatímco v neoklasických představách odklon od rovnováhy 

vyvolává procesy, které znovu vedou k rovnovážné hodnotě, Myrdal (1957) argumentuje 

souvislostmi, které působí na původní odchylku tak, že se zesiluje. Neoklasická teorie tedy 

předpokládá negativní zpětnou vazbu, zatímco Myrdal zdůrazňuje možnost pozitivní zpětné 

vazby, jak dokládá Kutscherauer a kol. (2010).  

Pozitivní regionální disparity našly svůj odraz v koncepci pólů růstu a center růstu (Maier  

a Tödtling, 1998). Zatímco klasičtí zastánci teorie polarizace hodnotí negativně polarizující 

účinek rozvojového procesu, zastánci koncepce pólů růstu poukazují na jeho pozitivní stránky. 

Důvěřují tomu, že při dostačující hospodářské síle centra dominují rozšiřující efekty nad 

stahujícími efekty a spatřují v tom koncepční bod pro rozvojovou strategii. Poznané disparity 

pak sehrávají pozitivní roli při identifikaci relevantních regionů, pólů rozvoje  

a rozvojových center. Zatímco neoklasický přístup a strategie pólů růstu dávají do popředí 

mobilitu faktorů, a především efekty lokalizace podniků v regionu, jiní zastánci koncepce pólů 

růstu a center růstu preferují endogenní přístupy (např. Hahne, 1985; Maier a Tödling, 1998), 

přičemž si kladou otázku, zdali faktory a zdroje existující v regionu se budou moci co nejlépe 

využít a jaká je konkurenční schopnost podniků v regionu.  

Zjišťování, seskupování a hodnocení regionálních disparit přináší uživateli informací určitou 

informační hodnotu. Užitek uživatele z těchto přijatých informací o regionálních disparitách 

může mít podobu hodnoty poznávací (informace zvyšují stav poznání uživatele), rozhodovací 

(informace vytvářejí uživateli možnosti pro rozhodování), motivační (informace motivují 

uživatele k nějaké konkrétní činnosti) a operační (informace poskytují uživateli podněty pro 

operativní jednání), jak uvádí Kutscherauer a kol. (2010).  

Příčiny vzniku regionálních disparit 

Regionální problémy mohou být způsobeny celou řadou faktorů ekonomické i neekonomické 

povahy. Tyto faktory můžeme rozdělit na primární a sekundární. K primárním faktorům, jak 

uvádí Wokoun et al (2008) patří:  
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a) relativně nízká mobilita pracovní síly, kterou lze vysvětlit tak, že zaměstnanci nejsou 

schopni reagovat okamžitě na rozdíly ve mzdách a jejich reakce se opožďují za 

poptávkou. To vede ke vzniku regionálních nestejností v příjmech; 

b) relativně nízká mobilita kapitálu, který je většině odborné literatury považován za 

velice mobilní. Ve skutečnosti však kapitál není schopen bez výrazného prodlení 

reagovat na rozdíly ve výrobních nákladech; 

c) geografické faktory, mezi které patří zejména geografická odlehlost regionu  

a nedostatečné přírodní zdroje. Umístění regionu na periferii pro něj představuje jisté 

ekonomické nevýhody, jako například nadprůměrné dopravní náklady, omezený 

přístup k dostatečně velkým městským centrům poskytujícím specifické služby, velká 

vzdálenost od tržních informací a kontaktu se zákazníkem nebo nízkou kvalitu 

dopravních spojů. Přírodní vybavení může být negativním nebo pozitivním faktorem, 

neboť některé regiony mohou být nedostatečně vybavené tímto bohatstvím (např. 

horské regiony, regiony se špatnou půdou) a naopak jiné regiony z výskytu přírodního 

bohatství (ropa, zemní plyn) mohou těžit; 

d) ekonomická struktura regionu, kdy každý region má svou typickou ekonomickou 

strukturu, která se později odráží ve vyspělosti regionu dle stádia vývoje  

a poptávky po převažujících odvětvích. Regiony, které jsou ekonomicky orientované 

na útlumová odvětví, mají vážné problémy se zaměstnaností. U regionů ekonomicky 

založených na rozvíjejících se odvětvích (např. elektronika, spotřební průmysl) roste 

za normálních okolností poptávka po pracovních silách; 

e) další primární faktory, mezi které se obvykle řadí např. centralizace či decentralizace 

státních institucí, neboť centralizující vliv ústředních institucí může být do jisté míry 

zodpovědný za regionální nerovnost. Dále zde můžeme zařadit např. politická 

rozhodnutí ve státoprávním a územním uspořádání či psychologické faktory. 

Nerovnoměrnost regionálního rozvoje podle Wokouna et al (2008) taktéž výrazně ovlivňují 

sekundární faktory vyplývající z výše zmíněných primárních faktorů, ke kterým patří: 

a) vnější ekonomika - velký vliv na příliv nových firem do regionu mají faktory jako např. 

technická a finanční infrastruktura na okolní regiony, spojový a dopravní systém  

a další; 

b) demografická situace - k těmto faktorům patří rozdíl ve vzdělanosti venkovského 

obyvatelstva vůči městskému obyvatelstvu nebo také rozdíly v přírůstcích 

obyvatelstva; 
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c) rigidita nákladů a cen - v regionech existují určité setrvačné síly, které znemožňují 

přirozené přizpůsobování trhů změnám v nabídce a poptávce. V zaostávajících 

regionech je mzdový růst často závislý na dohodách v rámci tripartitních jednání. 

Důsledkem je pak zamezení odlivu pracovní síly ze zaostávajících regionů, ale zároveň 

také odstranění zřetelného podnětu, který by mohl do těchto regionů přilákat kapitál; 

d) faktory prostředí - důležitým faktorem regionu je přitažlivost jeho prostředí neboli tzv. 

image jeho prostředí. Zpustošené regiony je proto zapotřebí dovést k původnímu stavu, 

aby byly přitažlivé pro nová odvětví a zahraniční kapitál; 

e) ostatní faktory - např. rozdíly regionů v inovacích, v průmyslovém a sociálním 

prostředí pro vznik nových firem atd. 

Typologie regionální disparit v EU z pohledu soudržnosti 

Na evropské úrovni jsou regionální rozdíly zkoumány podle dvou základních hledisek- 

horizontální a vertikální perspektivy. Dle horizontální perspektivy, přijmeme-li tezi, disparity 

jsou výrazem úrovně soudržnosti, dochází k rozdělení disparit na ekonomické, sociální  

a územní dle jednotlivých dimenzí soudržnosti.  

Ekonomické disparity představují rozdíly v ekonomickém vývoji (kvalitě a kvantitě 

regionálního výstupu) mezi jednotlivými regiony. Ekonomické disparity jsou v evropském 

přístupu odrazem míry hospodářské soudržnosti, která může být dosažena tehdy, pokud jsou 

všechny hospodářské segmenty (především regiony) začleněny do evropského hospodářství 

takovým způsobem, že jsou schopné čelit mezinárodní konkurenci. Úroveň ekonomické 

soudržnosti se zvyšuje tehdy, pokud klesají rozdíly mezi složkami konkurenceschopnosti, což 

znamená, že nejméně rozvinuté regiony jsou schopné dohánět ty vyspělejší (Molle, 2007). Za 

hlavní indikátor ekonomických disparit bývá pokládán hrubý domácí produkt na obyvatele 

(HDP/obyv.), který umožňuje srovnávání mezi různými státy či regiony. 

Sociální disparity jsou vztaženy k tomu, jak obyvatelstvo vnímá teritoriálně diferencovanou 

kvalitu života, životní úroveň, sociální nerovnosti atd. Za operativní indikátory považujeme 

míru nezaměstnanosti, míru zaměstnanosti, míru rizika chudoby, které se nejvíce používají pro 

identifikaci sociálních problémů, součástí by však měla být i dostupnost zaměstnání, případně 

kvalita zaměstnání a ve znalostní společnosti také kvalifikace pracovní síly a úroveň vzdělání. 

Na rozdíl od ekonomické soudržnosti nelze v této oblasti vystačit s jedním integrujícím 

indikátorem, jak uvádí Kutscherauer a kol. (2010). 
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Územní disparity jsou odrazem silných nerovností ve vybavenosti faktory 

konkurenceschopnosti. Územní nerovnováha je vyjádřena značnými rozdíly v hospodářské 

výkonnosti, fyzicko-geografickém potenciálu, dopravní a technické infrastruktuře, kvalitě 

životného prostředí mezi jednotlivými státy a regiony. V souvislosti s územními disparitami se 

často pro vyjádření územních rozdílů používá pojem územní nerovnováha. V EU existuje 

mnoho aspektů územní rovnováhy, které ohrožují harmonický rozvoj hospodářství Unie, jak 

blíže uvádí zpráva Evropské komise o územní soudržnosti z roku 2004 (European Commission, 

2004)2 Územní disparity jsou často odrazem silných nerovností ve vybavení územními faktory 

konkurenceschopnosti, které postupně vedou k asymetrické distribuci fyzického a lidského 

kapitálu. Existují rozdíly mezi periférií a centrem pokud jde o obyvatelstvo, bohatství, přístup 

ke službám obecného zájmu, k dopravě, energii, telekomunikacím a informační společnosti 

nebo pokud jde o výzkum a kapacity pro inovace. Tyto rozdíly nelze ignorovat, protože 

ovlivňují celkovou konkurenceschopnost ekonomiky EU. Pro územní nerovnosti existují různé 

klasifikace, např. Molle (2007) nebo Faludi (2004, 2007) navrhují hodnocení územních disparit 

podle dostupnosti trhů, přístupu ke znalostem a k inovacím. Územní systémy jsou odvozeny ze 

struktury osídlení a můžeme je charakterizovat jako uzly, tj. centra ekonomických aktivit  

a rozhodování nebo sítě, tj. infrastrukturní vazby mezi uzly ve fyzickém významu (silniční  

a telekomunikační sítě) nebo ve významu síly vztahů mezi jednotlivými subjekty v uzlech. 

Úroveň interakcí se snižuje se vzdáleností. Rozdíly v síle uzlu z hlediska koncentrace aktivit  

a úrovně rozhodování a kvality sítí určují právě zmíněnou dostupnost trhů, center znalostí apod. 

Dostupnost se tak může hodnotit pomocí různých statistických ukazatelů, např. velikost trhu 

(obyvatelstvo, HDP), náklady přístupu na trh z jiného regionu odvozenými od sítí mezi 

uzlovými body všech regionů. Územní disparity se pak mohou projevit v tzv. konektivitě území 

na hlavní dopravní sítě (silniční, železniční, letiště apod.) nebo v intenzitě vývoje a výzkumu  

v daném území vyjádřené jak počtem a strukturou organizací vědy a výzkumu a institucí 

                                                 

 

2 Na úrovni EU je to vysoká koncentrace hospodářské činnosti a obyvatelstva v centrální oblasti neboli v tzv. 

pětiúhelníku (Pentagonu) vymezeném městy Londýn, Paříž, Milano, Mnichov a Hamburg. Na národní úrovni je 

to přetrvávání značných nevyvážeností mezi hlavními metropolitními oblastmi a zbytkem státu, pokud jde  

o hospodářský rozvoj. Na regionální úrovni je to zvětšování velkého počtu územních rozdílů kromě těch, které lze 

změřit HDP nebo nezaměstnaností, jako např. vzrůstající dopravní zácpy a znečištění ovzduší a přetrvávání 

sociálního vyloučení v hlavních městských aglomeracích, zatímco mnoho venkovských oblastí trpí nedostatečným 

hospodářským spojením se sousedními malými a středními městy, poklesem počtu obyvatel  

a snižováním dostupností základních služeb. V rámci regionů a měst je to rozvoj hnízd chudoby a sociálního 

vyloučení, atd. 
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poskytujících vysokoškolské vzdělání, tak i pomoc počtu výstupů vědy a výzkumu 

(publikačních, patentů apod.), jak uvádí Skokan (2008). 

Podle vertikální perspektivy3 zkoumání disparit, jsou regionální disparity v kontextu 

soudržnosti evropského území identifikovány na úrovni územní jednotky NUTS 24, která je 

základem pro přijetí opatření politiky soudržnosti EU. 

 

2.1.2. Teoretická východiska konceptu soudržnosti Evropské unie 

Koncept soudržnosti (koheze) představuje v rovině architektury Evropské unie jeden ze tří 

pilířů konstrukce evropského politického a ekonomického prostoru, který doplňuje působení 

vnitřního trhu a hospodářské a měnové unie. Soudržnost v EU představuje jedinečný koncept 

politiky, která usiluje o snižování (vyrovnávání) rozdílů mezi úrovněmi rozvoje různých 

regionů a zaostalosti nejvíce znevýhodněných regionů nebo ostrovů, včetně venkovských 

oblastí. Soudržnost je důležitým nástrojem EU sloužícím jako vzor rozvoje, v němž hrají aktivní 

roli solidarita a spolupráce. 

Pojem soudržnost a s ním spojené úsilí o snižování regionálních disparit se objevuje postupně 

ve všech základních smlouvách Evropských společenství a Evropské unie5. Avšak přestože se 

v pramenech primárního práva soudržnost běžně používá, není v nich jednoznačně definována. 

Teoretickou definici soudržnosti odvozujeme v podmínkách EU na základě existence 

regionálních disparit. Můžeme přitom vyjít ze všeobecně přijímaného konceptu  

W. Molla, jenž definuje soudržnost jako „stav, který je možné vyjádřit takovou úrovní 

rozdílností (disparit) mezi státy, regiony nebo skupinami, které jsou politicky a společensky 

snesitelné. Čím nižší jsou tyto rozdílnosti, tím je vyšší úroveň soudržnosti a opačně“ (Molle, 

                                                 

 

3 Vertikální perspektiva vychází z poznatku, že disparity se mění v souladu s územním měřítkem, přičemž disparity 

mají tendenci se zvyšovat se snižováním územního měřítka. 
4 Klasifikace územních jednotek NUTS je blíže uvedena v kapitole 3.3. 
5 Počátky politiky soudržnosti v Evropě sahají až k Římské smlouvě (1957), ve které je v preambuli uveden odkaz 

na zajištění harmonického rozvoje snižováním regionálních disparit mezi různými regiony a zmírňováním 

zaostalostí měně rozvinutých oblastí. V 70. letech 20. století se na úrovni Společenství začínají koordinovat 

národní politiky a poskytují se další finanční zdroje prostřednictvím Evropského fondu regionálního rozvoje na 

podporu nejchudších regionů (Faludi 2004). S přijetím Jednotného evropského aktu (1986) se vytvářejí podmínky 

pro skutečnou politiku soudržnosti. Od reformy strukturálních fondů v roce 1989 vyhlásila EU princip soudržnosti 

– snižování disparit v ekonomickém výstupu a příležitostí mezi regiony EU za jednu ze svých hlavních politik. V 

Maastrichtské smlouvě o Evropské unii (1992) je soudržnost definována jako jeden  

z hlavních cílů Unie vedle měnové unie a jednotného trhu a konečně ve smlouvě o Evropské unii ve znění tzv. 

Amsterodamské smlouvy (1997) je v článku 2 hospodářská a sociální soudržnost zařazena mezi základní úkoly 

Společenství. Je do ní vložena celá kapitola týkající se hospodářské a sociální soudržnosti s články 158 až 162.  

V Amsterodamské smlouvě se však objevuje také poprvé pojem územní soudržnosti v souvislosti s popisem služeb 

tzv. obecného ekonomického zájmu, jejichž rolí je podporovat sociální a územní soudržnost. 
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2007, s. 5). Teoretické pojetí soudržnosti v Evropské unii nabízí odpovědi na otázku co je 

předmětem a cílem zvolené politiky soudržnosti. Hlavní myšlenkou této koncepce je 

skutečnost, že soudržnost představuje politický cíl usilující o větší rovnost a vytvoření 

společnosti schopné vytvářet příležitosti pro všechny občany EU bez ohledu na to, kde žijí 

(teritoriální aspekt soudržnosti).  

V dokumentech EU můžeme v současné době rozlišovat tři základní dimenze soudržnosti: 

hospodářská, sociální a územní soudržnost a jejich obsah se někdy překrývá, jak dokládá např. 

Fojtíková a kol. (2014). Hospodářská (ekonomická) soudržnost hodnotí ekonomickou 

konvergenci a dá se vyjádřit snižováním disparit mezi úrovněmi rozvoje různých regionů (států) 

pomocí ekonomických indikátorů, jako jsou např. HDP na obyvatele, zaměstnanost, 

produktivita apod. Podle Molla (2007, s. 37) „hospodářská soudržnost existuje, když všechny 

ekonomické segmenty (zejména regiony) jsou začleněny do evropské ekonomiky takovým 

způsobem, aby mohly čelit mezinárodní konkurenci. Ekonomická soudržnost se zvyšuje, resp. 

zlepšuje, pokud dochází k poklesu disparit mezi složkami (faktory) konkurenceschopnosti; 

jinými slovy v případě, kdy nejslabší regiony jsou schopny dohánět ty vyspělejší“. Ekonomická 

soudržnost tak směřuje k firmám a k dalším aktérům ekonomického rozvoje, jako jsou například 

odbory a další zaměstnanecké organizace a k prostředí pro podnikání. Otázky a problémy 

sociální soudržnosti se týkají vyvážené účasti různých skupin na společenském životě (Molle, 

2007). Sociální soudržnost převládá, pokud disparity v řadě sociálních indikátorů jsou politicky 

udržitelné. Zaměřuje se na dosažení cílů v oblasti nezaměstnanosti, úrovni vzdělání, sociálním 

vyloučení různých skupin, v demografických trendech v rámci EU apod. Územní soudržnost je 

doplňkovým pojmem k hospodářské a sociální soudržnosti. Územní soudržnost se vztahuje  

k regionálním agregátům a k územnímu kontextu ekonomické a sociální soudržnosti. Koncept 

územní soudržnosti rozvíjí hospodářskou a sociální soudržnost tím, že základní cíl EU, tj. 

vyvážený a udržitelný rozvoj, převádí do územního kontextu. Územní soudržnost představuje 

vyváženou distribuci lidských aktivit v rámci EU, zahrnuje rovný přístup občanů  

a ekonomických subjektů ke službám obecného ekonomického zájmu bez ohledu na území, ke 

kterému náleží a podporuje územní integraci a spolupráci mezi regiony (Molle, 2007). Územní 

soudržnost umožňuje efektivní využívání územního potenciálu pro zvyšování 

konkurenceschopnosti.  

Odlišnosti mezi sociální, hospodářskou neboli ekonomickou a územní soudržností popisuje 

například Maier (2007) pomocí subjektů, ke kterým se příslušná politika soudržnosti vztahuje. 

Podle Maiera sociální soudržnost směřuje k osobám a domácnostem a jejím cílem je odvrátit 
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bídu a minimalizovat nezaměstnanost. Ekonomická soudržnost směřuje k firmám a k dalším 

aktérům ekonomického rozvoje, jako jsou například odbory a další zaměstnanecké organizace 

a k prostředí pro podnikání. Územní soudržnost se pak vztahuje k regionálním agregátům  

a k územnímu kontextu ekonomické a sociální soudržnosti. Jednotlivé dimenze soudržnosti se 

odlišují také podle cílů politiky, které je mají dosáhnout, jak uvádí tabulka 2.1, ze které vyplývá, 

že hospodářská a sociální soudržnost je výrazem solidarity mezi státy a regiony a je v podstatě 

implementována prostřednictvím regionální politiky EU (politiky soudržnosti EU). Územní 

soudržnost je důsledkem hospodářské soudržnosti, tj. snížení regionálních nebo národních 

disparit a sociální soudržnosti, definované široce jako přítomnost sdílených hodnot, snížených 

nerovností v bohatství, absencí mechanismů společenského vyloučení, existencí sociálních sítí, 

územní sounáležitosti a identity. 

Tabulka 2.1: Cíle hospodářské, sociální a územní soudržnosti  

Dimenze soudržnosti Cíle politiky soudržnosti Dlouhodobý cíl 

Hospodářská soudržnost 

 Zvýšit udržitelnost ekonomického růstu 

 Redistribuovat ekonomické aktivity a růst 

v rámci území 

 Vytvořit a rozvíjet 

ekonomický a finanční 

kapitál 

Sociální soudržnost 

 Snížit sociální disparity, nerovnosti a 

sociální vyloučení. 

 Posílit sociální vztahy, interakce a vazby 

 Vytvořit a rozvíjet 

sociální kapitál 

Územní soudržnost 

 Zvýšit přístup ke službám všeobecného 

ekonomického zájmu 

 Vyvarovat se územní nerovnováhy 

 Rozvíjet polycentrické územní systémy 

v urbánních i venkovských oblastech a 

vytvářet příležitosti pro všechny 

 Vytvářet a rozvíjet 

územní kapitál 

Zdroj: Farrugia, 2008; vlastní úprava, 2014 

Koncepce soudržnosti není pasivní koncepcí, která pouze přerozděluje příjmy, ale dynamickým 

modelem politiky, jak uvádí obrázek 2.2, který se snaží vytvořit prostředky zaměřením faktorů 

hospodářské konkurenceschopnosti a zaměstnanosti, zvláště tam, kde je vysoký nevyužitý 

potenciál. Jedná se o specifickou politiku usilující o přerozdělování finančních zdrojů mezi 

členské státy EU skrze rozpočet EU za účelem podpory ekonomického růstu a udržitelného 

rozvoje. Evropská komise se ve spolupráci s partnery v členských státech snaží o to, aby každý 

cent investovaný prostřednictvím politiky soudržnosti byl vydáván efektivně a co možná 

nejcíleněji. Dynamizace politiky soudržnosti se projevovala zejména v programovacím období 

2007-2013, kde priority a cíle politiky hospodářské a sociální soudržnosti kladli značný důraz 

na agendu Unie zaměřenou na růst a zaměstnanost (Fojtíková a kol., 2014). 
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Koncept soudržnosti rovněž souvisí s ekonomickým konceptem dosahováním hospodářské 

konvergence. Koncept konvergence odpovídá na otázku, „jakým“ způsobem je možné 

dosáhnout vyšší úrovně soudržnosti. Stále častěji se úroveň konvergence promítá do 

socioekonomických rozdílů daných zemí či regionů. Pokud jednotlivé země nerealizují 

konvergenční program ve vytyčeném časovém horizontu, nelze rovněž realizovat cíle směřující 

k zajištění soudržnosti daného území. Aspekt soudržnosti je tedy možné v tomto pojetí chápat 

jako jeden z možných výstupů realizovaného procesu konvergence. Konvergence v teoretickém 

pojetí soudržnosti již není pouhým ekonomickým konceptem, nýbrž hraje důležitou úlohu při 

dosahování „spravedlivějšího“ vývoje ekonomické úrovně jednotlivých regionů EU.  

Obrázek 2.2: Pojetí soudržnosti v Evropské unii – dynamický model 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Leonardi, 2005; vlastní zpracování, 2014 

Soudržnost je tedy základním politickým cílem Evropské unie, kterého je dosahováno skrze 

proces socioekonomické konvergence a budování příslušných institucí na evropské úrovni, jak 

znázorňuje obrázek 2.2. Je však třeba si uvědomit, že soudržnost bez realizace procesu 

konvergence je pouhým abstraktním politickým konceptem, který není dosažitelný.  

V dlouhém období je možné koncept soudržnosti realizovat pouze za předpokladu, že političtí 

aktéři vytvářejí formální instituce a pravidla, které umožňují činit zásadní rozhodnutí 

přispívající k dosažení soudržnosti (Melecký, 2006). 

Politický význam konceptu soudržnosti je spojen s cílem dosažení rovnovážného vývoje  

v Evropské unii prostřednictvím transferů směřujících od států bohatších ke státům chudším.  

Evropská politika soudržnosti je tedy politikou solidarity. Prostřednictvím této politiky Unie 
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ocitly v obtížné situaci, k ekonomické diverzifikaci venkovských oblastí, kde je zemědělství na 

ústupu, či k revitalizaci zanedbaných městských čtvrtí. Politika soudržnosti tak v širším pojetí 

podporuje harmonický, vyvážený a udržitelný rozvoj ekonomických činností, vysokou úroveň 

zaměstnanosti, rovnost mezi muži a ženami a v kontextu územní soudržnosti také ochranu 

životního prostředí.  

Prakticky je těchto cílů dosahováno pomocí různých typů intervencí s využitím různých typů 

finančních operací, zejména s pomocí relativně složitého systému finančních nástrojů  

a soustavy strategických a operačních programových dokumentů v členských státech EU. 

Propracovaný a logicky propojený systém předem definovaných nástrojů a programů, stejně 

jako výše vyhrazených finančních prostředků či použité právní nástroje, činí z politiky 

soudržnosti unikátní a jedinečnou politiku, která nemá jinde na světě, ve svém rozsahu  

a provedení, obdobu (Jeníček a kol., 2010).  

Klíčovým nástrojem financování politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU jsou Evropské 

strukturální a investiční fondy (ESIF). Specifickými rysy politiky soudržnosti EU jsou také její 

jedinečně zvolené postupy a metody fungování, které umožňují účinnější prosazování této 

politiky prostřednictvím procesu programování strukturální pomoci. Politika soudržnosti tak 

napomáhá nejchudším regionům Evropy udělat významný krok vpřed  

a podporuje vznik mnoha pracovních míst v oblastech s vysokou nezaměstnaností (Leonardi, 

2006). Politika soudržnosti EU disponuje stabilními prostředky a podporuje dlouhodobé 

plánování a rozvoj. Metoda realizace politiky soudržnosti klade na regiony odpovědnost za 

výběr a řízení projektů spolufinancovaných z fondů EU. Spojuje vnitrostátní, regionální  

a místní orgány, podniky a nevládní organizace do účinného partnerství. Zajišťuje rovněž výběr 

a realizaci projektů, které odpovídají prioritám a cílů dohodnutým na počátku každého 

programovacího období mezi členskými státy a Evropskou komisí, jak dokládá Fojtíková  

a kol. (2014).  

 

2.1.3. Možnosti měření a hodnocení regionálních disparit v kontextu soudržnosti  

Hodnocení regionálních disparit a sledování jejich tendencí v kontextu soudržnosti vychází  

z vývoje ukazatelů disparit především na úrovni NUTS 2, které jsou již od roku 1996 

zveřejňovány Evropskou komisí v tzv. Zprávách o hospodářské, sociální a územní soudržnosti 



26 

 

(kohezní zprávy), a to každé tři roky6. K hodnocení úrovně rozdílů zemí a regionů EU se 

využívá také Strukturálních ukazatelů EU a ukazatelů Strategie Evropa 2020, a to  

v oblasti sledování plnění strategických cílů EU, k nimž cíle politiky soudržnosti EU také 

přispívají. V kohezních zprávách se však nesetkáme se zcela přesným a striktním rozčleněním 

ukazatelů ekonomických, sociálních či územních disparit, jež by odrážely danou dimenzi 

soudržnosti. Nýbrž sledují takové vybrané ukazatele, jež můžeme přirozeně a intuitivně  

s ohledem na „definici“ dané dimenze soudržnosti označit a určit za vhodné pro hodnocení 

ekonomické, sociální či územní soudržnosti. Identifikace ukazatelů pro měření regionálních 

disparit se na evropské úrovni potýká, obdobně jako identifikace ukazatelů regionální 

konkurenceschopnosti, s problémy omezené dostupnosti dat v časovém rámci a na dané 

teritoriální úrovni. V EU poskytuje regionální data zejména Evropský statistický úřad 

(Eurostat) v rámci Evropského systému národních a regionálních účtů - ESA 1995. Součástí 

regionální báze dat jsou ukazatelé regionálních disparit sledované v kohezních zprávách, jejich 

zastoupení je však omezené. Dostupnost základních ukazatelů z pohledu vybrané statistické 

územní jednotky a časových řad je dostatečná a kvalitní pro hodnocení sociálních  

a ekonomických disparit. Největší problémy s daty se naopak vyskytují v oblasti územních 

statistik, kdy v drtivé většině případů zcela chybí adekvátní ukazatelé, stejně jako možnost 

sledovat je v časových řadách. Dostupnost a délka časových řad publikovaných regionálních 

dat klesá rovněž s rostoucím počtem regionálních jednotek NUTS 2 v dané zemi EU a nízkou 

propracovaností regionálního účetnictví.  

Relativně samostatným a v posledních letech hojně využívaným přístupem k měření  

a hodnocení ukazatelů disparit v kontextu hospodářské, sociální a územní soudržnosti je 

konstrukce souhrnných integrovaných indikátorů a kompozitních indexů. Kompozitní (složené) 

indikátory jsou uživatelsky nejpřívětivějšími, avšak co do vypovídající schopnosti 

nejdiskutabilnějšími způsoby hodnocení regionálních disparit. Představují užitečný nástroj pro 

tvorbu regionálních politik a pro veřejnou komunikaci ve smyslu předávání informací  

o výkonnosti regionů v oblastech hospodářství, životního prostředí, společnosti nebo 

technologického vývoje. Kompozitní indikátory se dají mnohem „lépe“ popisovat (místo deseti 

hodnot máme pro každý region jenom jednu) než zkoumat několik samostatných ukazatelů 

                                                 

 

6 Zprávy o hospodářské, sociální a územní soudržnosti včetně báze sledovaných ukazatelů jsou blíže specifikovány 

v kapitole 3.3.1. 
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odděleně. Na druhé straně však mohou posílat tvůrcům politik zavádějící zprávy, pokud jsou 

špatně postaveny nebo interpretovány, jak dokládá Nardo et al (2005).  

Hlavní výhody kompozitních indikátorů shrnuje Nardo et al (2005) následovně: 

 shrnují složitou problematiku, 

 lze je jednodušeji interpretovat než se snažit najít trend v mnoha samostatných 

indikátorech, 

  umožňují seřadit jednotlivé země (regiony) v komplexní problematice, 

 redukují velikost původního souboru ukazatelů, 

 usnadňují komunikaci s běžnými občany a podporují zodpovědnost.  

Za nevýhody kompozitních indikátorů pak Nardo et al (2005) považuje především: 

 poskytování zavádějících informací v případě že jsou špatně postaveny nebo 

interpretovány, 

 tendenci ke zjednodušeným politickým závěrům, pokud nejsou používány 

v kombinaci s původními ukazateli, 

 instrumentální použití, pokud není jejich konstrukce transparentní a založená na 

řádných statistických nebo koncepčních principech, 

 potenciální zamaskování závažných nedostatků v některých oblastech a tím 

zkomplikování procesu určování správných nápravných opatření.  

Z výše uvedené je patrné, že by se mělo při použití kompozitních indikátorů v regionálních 

analýzách dbát určitých zásad, které zajistí transparentnost, věrohodnost a relevantnost 

vzhledem ke zkoumané problematice.  

Na regionální úrovni se hodnotí prostřednictvím kompozitních indikátorů především takové 

charakteristiky, jako jsou regionální konkurenceschopnost (Huggins a Thompson, 2010; 

Annoni a Kozovska, 2010), inovace (Hollanders et al, 2012), znalostní ekonomika (Huggins et 

al, 2010), ekonomická vyspělost (Žítek a Klímová, 2010; Minařík, Borůvková a Vystrčil, 2013) 

či regionální odolnost (Žižka a kol., 2013). Ve většině případů je kompozitní indikátor vytvořen 

z několika ukazatelů jako vážený součet jejich hodnot, které jsou normovány do navzájem 

srovnatelného měřítka. Konstrukce souhrnných (složených) indexů reprezentuje integrovaný 

přístup k měření a hodnocení regionálních disparit, který metodologicky souhrnně mapují např. 

publikace Nardo (2005) či OECD (2008). Empirický výzkum v oblasti měření a hodnocení 

disparit s využitím integrovaných indikátorů pak reprezentuje řada vědeckovýzkumných studií 

a článků jako např. Farrugia (2007), Farrugia  a Gallina (2008), Bárcena, Prado, Beccaria  
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a Machlik (2010), Tuleja (2008a, 2009), Kutscherauer a kol. (2010), Vojvodíková et al (2010), 

Tvrdoň a Skokan (2011), Rydvalová a Žižka (2011), Jindrová (2012), Melecký (2012) nebo 

Tvrdoň (2012). V těchto studiích (a řadě dalších) je možné vypozorovat, že integrované 

indikátory jsou indikátory 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), což je také cílem této 

doktorské dizertační práce v její empirické části.  

2.2. Teoretická východiska konceptu konkurenceschopnosti se zaměřením 

na regionální dimenzi 

V rámci této kapitoly jsou vymezena teoretická východiska problematiky 

konkurenceschopnosti se zaměřením na zkoumání jejich regionálních aspektů. Dále je 

pozornost věnována přístupům k měření a hodnocení konkurenceschopnosti se zaměřením na 

její regionální rozměr. Hned v úvodu této kapitoly je třeba upozornit na řadu problémů 

spojených s vymezením konkurenceschopnosti. Tento pojem je primárně vztahován na 

podnikatelskou sféru, tedy na úroveň mikroekonomickou, ale ani zde není interpretace zcela 

jednoznačná. K definičním potížím však dochází zejména v případě snahy o posuzování  

a hodnocení konkurenceschopnosti na makroekonomické a regionální úrovni.  

 

2.2.1. Definice a pojetí konkurenceschopnosti 

Pro efektivní analýzu konkurenceschopnosti je třeba vycházet z předem definovaného 

konceptu. Při definici konkurenceschopnosti často narážíme na problém základního vymezení 

tohoto pojmu z důvodu neexistence jednotného přístupu k jeho chápání. Pojem 

konkurenceschopnost lze chápat na různých úrovních, a to zejména na úrovni 

mikroekonomické (firemní), makroekonomické (ekonomiky jako celku) a regionální (území).    

Mikroekonomická konkurenceschopnost 

Ve svém původním významu se pojem konkurenceschopnost vztahoval pouze na firmy  

a firemní strategie. Poměrně nejjednodušším vymezením pro konkurenceschopnost je tedy 

mikroekonomické pojetí na úrovni firmy. Ale i v tomto případě není definice zcela jednoznačná 

a to především z toho důvodu, že konkurenceschopnost lze chápat jak v absolutním, tak  

i v relativním smyslu. Co se týče absolutního pojetí, jedná se tedy o firmy, které působí na trhu 
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a současně dosahují pozitivních výsledků ve své činnosti. V relativním smyslu se 

konkurenceschopnost firmy odvozuje od toho, jaké je její postavení na trhu vůči ostatním 

firmám. Z dlouhodobého pohledu je pak základním kritériem pro konkurenceschopnost firmy 

to, zda se dokáže přizpůsobovat měnícímu se tržnímu prostředí (Viturka, 2010). 

Mikroekonomická konkurenceschopnost je definována poměrně přímočaře, především  

v souvislosti se schopností firem vytvářet zisky a soutěžit s ostatními firmami, jež působí na 

trhu. Konkurenceschopností podniků čili firem je rozuměna schopnost podniků poskytovat 

výrobky a služby stejně nebo efektivněji než jejich významní konkurenti (Porter, 2003). Jedna  

z mnoha definic např. uvádí, že „podniky jsou konkurenceschopné, kdy dosahují trvalého růstu 

v pracovních silách a celkového faktoru produktivity, který jim umožní mít nižší náklady na 

jednotku výstupu a lepší nenákladové charakteristiky než ostatní firmy“ (Skokan, 2004, s. 63). 

Konkurenceschopnost firem je pak odvozována od základního zdroje konkurenceschopnosti,  

a to konkurenční výhody. Konkurenční výhodu mohou firmy získat svými způsoby vnitřní 

organizace, nastavením výroby a působením na trzích ve srovnání se soupeři na trhu  

a vztahuje se na schopnost firmy udržet svou pozici na trhu. To znamená současně dosahovat 

několika cílů: firma musí dodávat výrobky přiměřené kvality, včas a za konkurenční cenu; dále 

musí být schopna poskytovat dostatečně diverzifikované výrobky, aby uspokojila různou 

poptávku; a musí být schopna pružně reagovat na změny v chování poptávky. Přičemž platí, že 

nejvíce konkurenceschopný je ten subjekt, který se dokáže nejlépe přizpůsobit měnícímu se 

prostředí, či je svou činností sám také vytvářet, jak uvádí Porter (2003).  

Michael E. Porter ve svém díle (např. 1990, 1998) dále propojil konkurenceschopnost  

s produktivitou a položil základy tzv. mikroekonomické teorie konkurenceschopnosti s modelem 

diamantu, ve kterém definoval její hlavní determinanty: faktory vstupů, faktory poptávky, 

faktory generované přítomností příbuzných a podpůrných odvětví, faktory generované 

strategiemi a charakterem konkurence firem a dále faktory vlivu a náhody. 

Konkurenceschopnost v konečném důsledku závisí podle Portera na zdokonalování 

mikroekonomických základů konkurence, a tedy i produktivita je odvozena z kvality 

mikroekonomického podnikatelského prostředí firem, která je funkcí vzájemně provázaných 

faktorů propojených v tomto modelu diamantu. Produktivity, a potažmo konkurenční výhody, 

lze dosáhnout jedině skrze inovace technologií a procesů, což vyžaduje jak investice do 

vzdělání, tak do fyzického kapitálu.  
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V souladu s modelem diamantu Porter dále prosazuje koncept klastrů7, které chápe jako 

geografická soustředění vzájemně provázaných firem, specializovaných dodavatelů  

a poskytovatelů služeb a dalších institucí. Aplikace tohoto konceptu je mnohem bližší 

regionálnímu než odvětvovému členění systému národní ekonomiky. Novodobé výzkumné 

práce v oblasti konkurenceschopnosti zdůrazňují úlohu znalostí a inovací jako stále 

významnějších faktorů pro dosažení konkurenceschopnosti ve společnosti postavené na 

znalostech a inovacích. Michael J. Enright se věnuje komplexnímu pohledu na 

konkurenceschopnost a uvádí (Enright et al, 1996), že je úspěch firem závislý na jejich inovační 

kapacitě, schopnosti vytvářet efektivní marketingový systém, schopnosti budovat a udržet 

vlastní značky apod. Konkurenceschopnost je tak z mikroekonomického pohledu základem 

úspěchu všech podnikatelských subjektů. Konkurenceschopností firem lze tedy rozumět 

schopnost poskytovat výrobky a služby stejně nebo efektivněji než jejich významní konkurenti 

(Greenaway, Görg a Kneller, 2008). Znamená to mít trvalý úspěch na mezinárodních trzích bez 

ochranářských opatření a bez subvencí. 

Makroekonomická konkurenceschopnost 

Zatímco o pojmu konkurenceschopnosti firem se moc nediskutuje, o pojmu národní  

a regionální konkurenceschopnost se vedou četné odborné diskuse. Konkurenceschopnost je 

v současné době jednou z nejsledovanějších charakteristik národních ekonomik. Potřeba 

teoretického vymezení konkurenceschopnosti na makroekonomické úrovni se do centra 

pozornosti dostává v souvislosti s rozvojem globalizačních procesů ve světové ekonomice,  

a to vzhledem k silnému nárůstu konkurence mezi jednotlivými zeměmi, resp. světovými 

ekonomickými centry. Konkurenceschopnost státu patří k hlavním prioritám hospodářských 

politik zemí, přesto neexistuje (na rozdíl od konkurenceschopnosti na podnikové úrovni) 

jednotné vymezení a chápání konkurenceschopnosti národní. Jeden z nejčastějších výkladů 

tohoto pojmu chápe národní konkurenceschopnost jako schopnost produkovat zboží a služby, 

které jsou schopny úspěšně čelit mezinárodní konkurenci, přičemž občané se mohou těšit  

z rostoucí a dlouhodobé udržitelné životní úrovně (Klvačová a Malý, 2008). 

                                                 

 

7 Pojem klastr představuje vyústění různých proudů teorie a praxe ekonomického rozvoje: spolupráci a propojení 

mezi firmami (sítě), aglomerační výhody (externí úspory), sociální kapitál a transfer a šíření technologií. Všechny 

tyto proudy přispívají k tzv. kolektivní efektivnosti regionu, která je kombinací externích aglomeračních úspor a 

společných akcí účastníků klastrů. Klastry tedy představují vzájemně provázaná odvětví soustředěná geograficky 

na vymezeném území, jsou hnací silou národního, regionálního a místního rozvoje (blíže např. Porter, 1990). 
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Základním problémem při definování makroekonomické konkurenceschopnosti je skutečnost, 

zda území (města, regiony, státy) mezi sebou skutečně soutěží nebo zda konkurenceschopnost 

je nepřiměřené označení pro hodnocení zdraví a úspěšnosti ekonomiky. Známý americký 

ekonom Paul Krugman odsuzuje používání pojmu národní konkurenceschopnost s tím, že 

území nejsou firmy, a proto spolu nesoutěží tak jako firmy (Krugman, 1994). Na druhé straně 

se pojem konkurenceschopnost států, regionů či měst stále více objevuje při hodnocení jejich 

ekonomiky, prosperity, blahobytu či dosažené životní úrovně. Ideovým východiskem prakticky 

všech hodnocení konkurenceschopnosti je paradigma neoliberalismu s jeho požadavkem na co 

největší otevřenost národních ekonomik a minimalizaci role národních států. V rámci tohoto 

konceptu, jsou země hodnoceny především podle toho, zda příliš nebrání volnému vstupu zboží 

a zejména kapitálu na své území, zda příliš neaspirují na vlastní výkon podnikatelské funkce ve 

státních podnicích, zda uskutečnily nebo uskutečňují důsledně privatizaci, zda nezasahují trhu 

do tvorby cen, zda nezdaňují příliš podnikatelské aktivity apod., jak uvádí Klvačová (2003).  

Stéphane Garelli, ředitel projektu světové konkurenceschopnosti v rámci Mezinárodního 

institutu pro rozvoj managementu (International Institute for Management Development, IMD) 

a duchovní otec Ročenky světové konkurenceschopnosti (World Competitiveness Yearbook, 

WCY), se přiklání k většinovému názoru, že by státy měly tvořit pravidla hry pro podniky 

(soutěžitele) a nikoli být samotnými soutěžiteli v rámci pravidel vyhlašovaných podniky, což 

dokládá např. následujícím tvrzením: „Někteří vědci tvrdí, že soutěžit nemají státy, nýbrž 

podniky. Není pochybnosti o tom, že konkurenceschopné podniky jsou hlavním motorem 

konkurenceschopnosti země. Ale v posledních letech vzrostla ekonomická odpovědnost vlád do 

takové míry, že je prostě nemožné ignorovat vliv, který mají státy na moderní ekonomiky. Státy 

mění prostředí, v nichž podniky působí, a ovlivňují tak jejich konkurenceschopnost. Významná 

část konkurenceschopnosti určitých zemí dnes plyne z agresivních incentivních politik 

uskutečňovaných s cílem přilákání zahraničních investorů.“ (Garelli, 2002, s. 45).  

Lze říci, že území spolu skutečně soutěží v tom, aby vytvářela, přitahovala, udržela  

a podporovala ekonomické entity – firmy i jednotlivce, kteří budou generovat nová pracovní 

místa, nové příležitosti a tím i bohatství. Konkurenceschopnost států lze shrnout jako schopnost 

jeho občanů dosahovat vysoké a rostoucí životní úrovně. Ve většině států je životní úroveň 

určena produktivitou, s jakou jsou využívány zdroje státu. Vysoké a rostoucí životní úrovně 

všech občanů může být dosaženo trvale nepřetržitým zvyšováním produktivity  

v existujících firmách nebo úspěšným vznikem nových podniků s vyšší produktivitou.  
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Oficiální definici konkurenceschopnosti státu předkládá Organizace pro hospodářskou 

spolupráci a rozvoj (Organization for Economic Cooperation and Development, OECD), která 

ji definuje jako stupeň nebo rozsah, v jakém může země v podmínkách otevřeného  

a spravedlivého trhu produkovat výrobky a služby, které obstojí na mezinárodních trzích  

a současně udrží a zvýší reálné příjmy svých obyvatel v dlouhém období (OECD, 2013). Jednu 

z definic národní konkurenceschopnosti uvádí také Evropská komise v Šesté zprávě  

o sociální a ekonomické situaci a rozvoji regionů v EU z roku 1999 následovně: „Národní 

konkurenceschopnost je schopnost produkovat zboží a služby, které vyhovují podmínkám 

mezinárodních trhů, a současně schopnost dosahovat vysokých a udržitelných příjmů. Obecněji 

je to schopnost generovat vysoké příjmy i vysokou zaměstnanost v podmínkách externí 

konkurence“ (Mouqué et al, 1999, s. 81). Jiná definice je uvedena ve Zprávě Evropské komise 

o konkurenceschopnosti, která uvádí, že ekonomika je konkurenceschopná, pokud se její 

obyvatelstvo těší trvale vysoké a rostoucí životní úrovni a trvalé vysoké zaměstnanosti 

(European Commission, 1999). Ve všech případech však konkurenceschopnost znamená, že 

jedna organizace, oblast nebo stát má potenciál být určitým způsobem a z ekonomického 

hlediska výkonnější než jiná. 

V průběhu posledních desetiletí došlo na poli vymezení makroekonomické 

konkurenceschopnosti k výraznému posunu. Zatímco dříve bylo na ni nahlíženo především jako 

na jisté synonymum exportní výkonnosti, dnes převažuje širší vymezení konkurenceschopnosti, 

kde je kladen důraz na zvyšování příjmů obyvatel. Je-li definována konkurenceschopnost  

v dlouhém období, pak dlouhá perspektiva vyžaduje, aby se braly v úvahu také sociální faktory 

a ekologické důsledky a intenzita využívání zdrojů s ohledem na udržitelný růst, možnosti  

a kapacitu ekosystémů území státu. 

Regionální konkurenceschopnost 

Podobné závěry, uvedené výše, v rámci pojetí konkurenceschopnosti na úrovni států platí  

i pro konkurenceschopnost regionů. Makroekonomický koncept konkurenceschopnosti států 

není možné plně aplikovat na regionální úroveň. Kritická debata o tzv. teritoriální (národní, 

regionální) konkurenceschopnosti se týká vztahu mezi konkurenceschopností firem a jejich 

vlivem na konkurenceschopnost států, regionů, resp. ekonomiky, ve které jsou firmy umístěny. 

Nelze totiž jednoznačně tvrdit, že teritorium je konkurenceschopné, obsahuje-li dostatek 

konkurenceschopných firem. Konkurenceschopnost státu nebo regionu není jen prostým 

součtem úsilí a výsledků těchto firem ve státě či regionu, ale důsledkem činností ostatních 

institucí a organizací, které jsou s firmami v interakci, a také důsledkem dalších faktorů, které 
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v daném teritoriu působí (Skokan, 2004). Konkurenceschopnost území patří mezi 

makroekonomické pojmy a je mnohem hůře a nejednoznačně definována. Krugman (1996) 

např. tvrdí, že mezi koncepty mikroekonomické a makroekonomické konkurenceschopnosti je 

velký rozdíl. Konkurenceschopnost firmy má jasně definovanou spodní mez, kdy přestává 

existovat, tj. jestliže si firma nemůže dovolit platit své zaměstnance, dodavatele, držitele 

obligací, pak skončí s podnikáním, resp. není-li firma konkurenceschopná, přestane existovat. 

To však neplatí pro země, ty nemohou odejít z podnikání, nemají tedy jasně definovanou spodní 

mez, kdy přestávají být konkurenceschopné. Pro státy a regiony není měřítkem na trhu jejich 

udržitelnost, není to ani bilance zahraničního obchodu, protože obchodní přebytek může nastat 

i v dobách ekonomické krize, a naopak (Krugman, 1994). 

V posledním období, jak uvádí např. Třetí či Čtvrtá zpráva o ekonomické a sociální soudržnosti 

Evropské unie a řada jiných oficiálních pramenů Evropské komise, se začíná stále více v 

odborných kruzích zdůrazňovat pojem regionální konkurenceschopnost. Proč se hovoří stále 

více o konkurenceschopnosti na úrovni regionů či měst ve srovnání s konkurenceschopností 

státu? Existuje k tomu hned několik důvodů (Corvers, 2003): 

 regiony se v globální ekonomice stále více stávají hnacími silami, motory ekonomiky. 

V Evropě se dokonce mluví o regionech jako lokomotivách rozvoje, protože v 

celosvětovém měřítku dochází ke koncentraci a specializaci ekonomických aktivit, tj. 

k tzv. klastrování; 

 současné ekonomické základy území (států, regionů) jsou ohroženy přesunem 

výrobních aktivit do míst s lepšími podmínkami, a přitom nejde jen o podmínku levnější 

pracovní síly, neboť v poslední době se tento trend týká i vědeckovýzkumných aktivit, 

mezinárodních call center apod.; 

 na regionální úrovni neexistují automatické a efektivní kompenzační a regulační 

mechanismy jako na úrovni státu. Naopak migrace mobilních faktorů, kapitálu  

a práce se mohou stát pro regiony hrozbou. Na rozdíl od států, které mohou soutěžit 

na základě principu komparativní výhody, regiony nemají předem definovanou roli v 

mezinárodní dělbě práce; 

 konkurenceschopnost regionů ovlivňuje také regionalizace veřejných politik. Dochází 

k postupnému přesunu koordinačních a rozhodovacích aktivit na regionální úroveň, 

kdy regiony sehrávají stále významnější úlohu v ekonomickém rozvoji států. 

Příkladem je přístup národních vlád ve Velké Británii, Rakousku, ale také ve Francii, 

Německu apod.; 
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 změny ve světové ekonomice vedoucí k její regionalizaci na úrovni nadnárodních 

uskupení. To vede k jistému omezení role národních států, které ztrácejí některé 

možnosti v rámci provádění makroekonomické hospodářské politiky. Dá se tak říci, 

že ze států se stávají svým způsobem regiony, neboť jejich postupy jak ovlivňovat 

některé ekonomické jevy se spíše podobají postupům regionálních autorit. 

V současnosti je tedy regionální dimenze konkurenceschopnosti v analýzách a teoretických 

pracích silně zdůrazňována, což souvisí s poznáním, že to jsou právě regiony, které jsou 

základem národní konkurenceschopnosti, neboť právě na jejich úrovni dochází k přímému 

střetu mezi tvůrci znalostí a jejich uživateli. Prosperita regionu (Corvers, 2003) pak závisí 

především na tom, jak se podaří danému regionu překonat případnou propast mezi těmito 

dvěma skupinami subjektů. Jednotlivé regiony si tak vzájemně konkurují nejrůznějšími 

způsoby – atraktivitou podnikatelského prostředí, pracovní silou, kapitálem apod. – regionální 

konkurenceschopnost je pak třeba chápat jako souhrn synergie a komplementarity, ke kterým 

dochází v rámci podnikatelských a dalších socioekonomických aktivit rozvíjených v daném 

regionu. 

Z výše uvedených důvodů nelze makroekonomický koncept konkurenceschopnosti států plně 

aplikovat na regionální úroveň. Předcházející diskuse však vede k tomu, že v rámci vymezení 

regionální konkurenceschopnosti, lze definovat určité základní faktory ovlivňující 

konkurenceschopnost regionu. Dle Wokouna (2008, 2009) mezi ně patří např.: 

 dovednost pracovní síly měřená rozsahem hladiny dosaženého vzdělání  

a práceschopným obyvatelstvem; 

 fyzická a sociální infrastruktura měřená hladinou základní infrastruktury a dopravní 

dostupnosti; 

 výkonnost veřejného sektoru daná výkonností veřejných institucí a inovačními 

kapacitami; 

 výkonnost v produktivitě měřená vztahy mezi příjmy a zaměstnaností. 

Produktivita či výkonnost v regionech může tedy záviset na řadě klíčových faktorů 

konkurenceschopnosti, avšak je nezbytné tyto faktory zkoumat z hlediska jejich vzájemné 

propojenosti, aby byl dosažen komplexní a ucelený pohled na konkurenceschopnost lokalit  

a regionů. Právě potřeba zachycení komplexních vztahů majících vliv na úroveň ekonomické 

výkonnosti a produktivity v regionech se stala také základem pyramidového modelu 

konkurenceschopnosti, který znázorňuje následující obrázek 2.3. Z obrázku je patrné, že 
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regionální konkurenceschopnost není založena pouze na jediném faktoru, ale je podmíněna 

multifaktorově. Regionální konkurenceschopnost je pojem dynamickým (Martin, 2003), což 

znamená, že faktory, jež ji ovlivňují, se neustále vyvíjejí podle rozvinutosti dané společnosti a 

předvídají produktivitu daných regionů, jejich zaměstnanost a životní úroveň. Za hlavní faktory 

konkurenceschopnosti jsou označovány struktura ekonomických aktivit, stupeň dostupnosti 

regionu, úroveň inovací a úroveň dosažené vzdělanosti pracovních sil. Tyto faktory jsou 

navzájem propojeny a působí zejména v oblasti veřejné správy a v podpůrných službách pro 

podniky. V případě, že je posuzována konkurenceschopnost firem prostřednictvím výkonnosti 

regionů, lze do faktorů, jež ovlivňují konkurenceschopnost, zařadit i fyzickou a sociální 

infrastrukturu, kvalifikaci pracovních sil, institucionální rámec, kulturu a v neposlední řadě 

efektivnost veřejných institucí (Skokan, 2004). 

Obrázek 2.3: Pyramidový model regionální konkurenceschopnosti 

 
Zdroj: Martin, 2003; vlastní zpracování, 2014 

Samotný pojem regionální konkurenceschopnost má svůj původ ve více teoriích. První oblast 

předmětu zájmu se orientuje kolem tradičních modelů ekonomického růstu vycházející ze 

Solowova modelu (Solow, 1956). Zde je vhodné akcentovat především jeho hypotézu  

o procesu postupné konvergence ekonomické úrovně jednotlivých zemí, resp. regionů. Tato 

konvergence je v tomto případě podmíněná, protože závisí na míře úspor, růstu počtu obyvatel 

a poloze produkční funkce. Tyto charakteristiky se mohou lišit (a také se liší) a lze zde vidět 



36 

 

aspekt vybavenosti regionů jednotlivými výrobními faktory v podobě zdrojů 

konkurenceschopnosti a provázanost konkurenceschopnosti s problematikou konvergenčního 

procesu, který je v podmínkách EU zcela zásadní. 

Druhá oblast je reprezentována konceptem technologické mezery a tzv. doháněním ze 

schumpeterovské teorie. Tyto teorie jsou založeny na předpokladu, že transfer technologií je 

možný, ale velmi obtížný a finančně náročný. Důvodem je to, že technologie je v drtivé většině 

případů vytěsněna díky korporátním strategiím. To vede k tomu, že faktor technologií je velice 

důležitý zejména s ohledem na vysokou míru inovativnosti, kterou s sebou technologie nesou, 

a jsou tedy intenzivním faktorem potenciálního ekonomického růstu. Z hlediska 

konkurenceschopnosti je proto rozlišováno dohánění potenciální a skutečné. S vazbou na 

koncept reálné konvergence je důležité zejména skutečné dohánění a jeho možnosti, a proto 

bývá v tomto smyslu zohledňováno např. šíření znalostí, strukturální změny v ekonomice, 

akumulace kapitálu a expanze poptávky. Konkurenceschopnost je v tomto případě dána tím, 

jak se „vůdčí“ země (výchozí region ke kterému ostatní regiony konvergují) a následovnická 

země (v tomto případě lze brát v úvahu například regiony, které mají nižší tempa růstu) 

ovlivňují prostřednictvím kapitálových a znalostních toků. 

Třetí oblast tvoří nové teorie růstu, případně teorie endogenního růstu, které kladou akcent na 

endogenní charakter technologické změny (Romer, 1986). Technologický pokrok je brán jako 

výsledek tržní aktivity subjektů dané ekonomiky. Technologické znalosti jsou brány jako 

výrobní faktor a na rozdíl od faktoru práce a kapitálu jsou alespoň z části vylučitelné. 

Významnou roli pro ekonomický růst zde sehrávají i inovace, které nemají jen soukromý vliv, 

ale způsobují i externality. 

Definování pojmu regionální konkurenceschopnost není dosud jednoznačně dokončeno a je 

tedy neuspokojivé. Nicméně řada definic regionální konkurenceschopnosti existuje. Jednotliví 

autoři těchto definic zkoumají různé aspekty regionální konkurenceschopnosti, přičemž každý 

z nich se zabývá problematikou se specifickým zaměřením, což znamená, že si autoři definují 

klíčové pojmy, zaměřují se na ekonomický růst a produktivitu regionů, regionální rozvoj, 

dynamiku a podobně. V podstatě lze říci, že se jedná o snahu vytvořit daný konceptuální rámec 

dané problematiky, jenž obsahuje co možná nejvíce různých pohledů a dílčích analýz. Jedním 

z přístupů k vymezení regionální konkurenceschopnosti je, že je chápána jako agregovaná 

podniková konkurenceschopnost. Tento přístup vychází z toho, že v regionu existují podniky, 

které trvale a ziskově vyrábějí produkty, jež splňují požadavky otevřeného trhu z hlediska ceny, 

kvality apod. V podstatě se předpokládá, že zájmy firem a regionu, v němž působí, jsou 
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podobné. Je ovšem obtížné udržet si takovouto představu, když si uvědomíme, že firmy se snaží 

o dosažení produktivity a zisku, zatímco v pojmu regionální konkurenceschopnost musí být 

zahrnuta také úroveň zaměstnanosti. Jde o to, že i když v každém regionu působí podniky  

s různou úrovní konkurenceschopnosti ve svém sektoru, existují určité společné rysy regionu, 

které mají vliv na konkurenceschopnost všech podniků sídlících v daném regionu. Další přístup 

chápe regionální konkurenceschopnost jako odvozenou makroekonomickou 

konkurenceschopnost a vychází z toho, že některé zákony, které platí v mezinárodním obchodu, 

nefungují na nižší úrovni, než je národní úroveň. Na rozdíl od úrovně zemí kurzové rozdíly  

a změny poměrů cen a mezd na regionální úrovni buď neexistují, nebo nefungují. Na straně 

druhé přesun mobilních faktorů (kapitál, práce) mezi regiony může být pro regiony reálným 

ohrožením. 

V souladu s prvním přístupem byla Evropskou komisí (1999) definována regionální 

konkurenceschopnost jako schopnost produkovat zboží a služby, které obstojí na mezinárodních 

trzích a zároveň zabezpečí vysokou a udržitelnou úroveň příjmů nebo obecněji řečeno, je to 

schopnost regionů vystavených vnější konkurenci dosahovat poměrně vysoký příjem a vysokou 

úroveň zaměstnanosti. Z toho vyplývá, že region, který chce být konkurenceschopný, musí 

zabezpečit pracovní příležitosti v přiměřeném množství a kvalitě. V rámci této definice je dále 

možné zohlednit produktivitu, a tedy vyšší mzdy a zisky, a zároveň analýzu institucionálního 

uspořádání a tržních struktur – konkurenceschopnost je schopnost regionální ekonomiky 

optimalizovat svá domácí aktiva a tak soutěžit a prosperovat na národních a světových trzích  

a přizpůsobovat se změnám na těchto trzích. 

Zajímavý názor na tuto problematiku má i Wokoun (2009), který ve své publikaci Regionální 

konkurenceschopnost: teorie a přístupy uvádí, že regionální konkurenceschopnost je 

významným faktorem pro rozvoj regionů. Regiony, města a obce spolu soutěží při vytváření, 

získávání, udržení a podporování ekonomických subjektů, jelikož právě tyto subjekty generují 

nová pracovní místa, nové příležitost, přičemž mají nemalý vliv na prosperitu, blahobyt  

a životní úroveň regionů a obcí. Regionální konkurenceschopnost je tedy schopnost regionu 

udržet úroveň zaměstnanosti v rámci národní a mezinárodní konkurence. 

Jedna z mnoha definic regionální konkurenceschopnosti ji chápe jako „schopnost regionální 

ekonomiky přitáhnou a udržet firmy se stabilním nebo rostoucím podílem na trhu jejich 

produkce, které zároveň zachovávají nebo zvyšují životní standard těch, kdo na jejich výrobě 

participují“ (Martin, Kitson a Tyler, 2006, s. 2). Regionální konkurenceschopnost je pak tedy 

chápána jako určitá schopnost zvyšovat zaměstnanost, diverzifikovat produkci, zvyšovat 
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produkt a přidanou hodnotu dostatečným tempem tak, aby se obchodní vztahy vyvíjely 

vyrovnaným způsobem, jak uvádí např. Beneš (2006). 

Prezentované pojetí a přístupy k vymezení regionální konkurenceschopnosti je také možné 

syntetizovat, jak dokládá např. Nevima (2009), následující definicí regionální 

konkurenceschopnosti: „Konkurenceschopností regionu rozumíme uplatnění vlastních 

výrobních disponibilních faktorů při zvyšování ekonomického růstu regionu s ohledem na 

množství těchto disponibilních faktorů uvnitř regionu i s využitím vnějších disponibilních 

faktorů, přičemž tyto použitelné faktory nejsou ovlivňovány pouze působením standardních 

tržních mechanismů, ale i realizovanou regionální a strukturální politikou. 

Konkurenceschopnost regionu tak spočívá ve specializaci a lokalizaci vytvořených statků  

a služeb uplatněním použitých výrobních faktorů, které jsou cenově i necenově efektivnější než 

statky a služby ostatních regionů.“ (Nevima, 2009 In: Nevima, 2014, s. 24). 

Závěrem tohoto teoretického exkurzu je třeba upozornit na to, že i když odborná akademická 

sféra v poslední době klade na problematiku regionální konkurenceschopnosti stále větší důraz 

ve svých analýzách, tak stále neexistuje žádný obecně přijatý teoretický či empirický rámec  

k tématice konkurenceschopnosti regionů, měst a lokalit. Dle mnoha autorů je možné regionální 

konkurenceschopnost definovat jako úspěšnost regionů a měst, se kterou mezi sebou vzájemně 

soutěží např. v oblasti podílů na exportních (národních či mezinárodních) trzích nebo  

v přilákání kapitálu a zaměstnanců na své území. 

2.2.2. Možnosti měření a hodnocení konkurenceschopnosti 

Problematika měření a hodnocení konkurenceschopnosti, zejména regionální, souvisí  

s důležitým aspektem spočívajícím v tom, že právě ekonomická výkonnost je často projevem 

konkurenceschopnosti. S tímto souvisí dvě významné skutečnosti: 

 výkonnost států (regionů) je chápána jako ekonomický růst a tento růst je nejčastěji 

aproximován ukazatelem hrubého domácího produktu (HDP). Ekonomické teorie 

přitom nejsou postaveny vyloženě na konkurenceschopnosti, ale spíše v pohledu na 

potenciální zdroje konkurenceschopnosti, hnací síly konkurenceschopnosti anebo na 

důsledcích realizovaného typu hospodářské politiky na konkurenceschopnost; 

 absence metodologické opory konkurenceschopnosti v systémech národního 

účetnictví jednotlivých států vede k tomu, že není možné na základě ucelené metodiky 

konkurenceschopnost explicitně podchytit. 
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Většina teoretických přístupů se shoduje na tom, že synonymem pro konkurenceschopnost je  

z hlediska příčin produktivita a z hlediska důsledků zvyšující se životní úroveň  

a zaměstnanost. Konkurenceschopnost je pak měřena prostřednictvím produktivity, protože 

vysoká úroveň produktivity umožňuje dosažení vysokých mezd a tudíž i vysoké životní úrovně. 

V následující částí doktorské dizertační práce jsou shrnuty základní přístupy k měření 

konkurenceschopnosti ve třech základních dimenzích, definovaných v podkapitole 2.2.1, se 

zaměřením na možnosti měření a hodnocení regionální konkurenceschopnosti.  

Možnosti měření mikroekonomické konkurenceschopnosti 

Měřítkem konkurenceschopnosti firmy v obchodovatelném zboží je její ziskovost, exportní 

ukazatelé (např. objem exportu k celkovým tržbám) a podíl na globálním  

regionálním trhu. U neobchodovatelných zboží je velmi obtížné její měření, protože neexistuje 

přímý test tržní výkonnosti. Podle Beneše (2006) závisí konkurenceschopnost na kontextu, 

v němž je firma hodnocena. Zde je především důležité časové hledisko a to, o jakou tržní 

strukturu se jedná. Jedním z příkladů je dokonalá konkurence, která předpokládá neoklasické 

pojetí, čili homogenní produkt, dostatečný počet kupujících, pro které je stejná tržní cena  

a v neposlední řadě dokonalá informovanost aktérů. Z takto stanovených podmínek vyplývá, 

že konkurenceschopnost nelze posuzovat absolutně, tedy jen podle nákladových či 

technologických faktorů. Je nutné počítat i s poptávkovou stranou, a to především s velikostí 

trhu. Druhým předpokladem při měření a hodnocení konkurenceschopnosti firmy je 

nedokonalá konkurence, kdy jsou si firmy vědomy své jedinečnosti, co se postavení na trhu 

týče, a tato skutečnost ovlivňuje jejich strategické chování. Existuje několik modelů popisující 

chování takovýchto firem, obecně se dá ale říci, že firmy mezi sebou budou soutěžit především 

v oblasti cenové politiky a nabízeného množství výrobků a služeb. 

Blažek (2008) používá dva přístupy pro sběr informací pro hodnocení hospodářské úspěšnosti 

firem, a to tvrdá a měkká data. Mezi tvrdá data, jež se používají především v podnikovém 

hospodářství, se řadí především finanční ukazatele, popřípadě takové, které se dají objektivně 

vyjádřit a přesně změřit údaje ekonomického charakteru. Výsledky měření jsou poté v číselné 

podobě, získané mnohačetným měřením a jsou zpravidla statisticky doložitelné. Také zde 

nejsou opomenuta ani měkká data, ve kterých se pracuje s lidskými faktory, především  

s jejich kreativitou, kvalifikací a vzájemnými vztahy uvnitř podniku. Výsledky takovéhoto 

šetření pak mají charakter případových studií nebo obecných rad a doporučení. Tuto metodu 

preferuje převážně podnikový management. Další z mnoha přístupu k měření 

konkurenceschopnosti na mikroekonomické úrovni je metoda analýz, které vychází  
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z předpokladů, že se konkurenceschopnost podniku promítá do jeho výkonnosti a je zapříčiněna 

faktory, které lze kvalitativně charakterizovat. Metody, kterými se měří konkurenční schopnost 

podniku, lze rozdělit na finanční metody a metody nefinanční.  

Nejlepším znakem konkurenceschopnosti firmy je v současnosti patrně dobrá image. Takováto 

firma je pak schopna těžit jednak na trzích produkce, ale také na straně poptávky po 

zaměstnancích, kdy má možnost vybrat si ten nejkvalitnější lidský kapitál, dále pak na trhu 

komponent a v neposlední řadě pak na finančním trhu. Za úspěchem potom stojí dlouhodobé 

využívání těchto výhod a schopnost vytvářet a využívat výhod nových (Beneš, 2006). 

Přístupy k hodnocení makroekonomické konkurenceschopnosti 

V průběhu posledních desetiletí došlo na poli vymezení makroekonomické 

konkurenceschopnosti k výraznému posunu. Zatímco dříve bylo na ni nahlíženo především jako 

na jisté synonymum exportní výkonnosti, dnes převažuje širší vymezení, kde je kladen důraz 

na zvyšování příjmů obyvatel. Podle modernějšího pojetí je tedy konkurenceschopnou taková 

ekonomika, která vykazuje vysokou životní úroveň, na níž participuje co nejvíce obyvatel země 

(Hančlová a kol., 2010). Právě sociální faktory spolu s ekologickými jsou dnes také součástí 

hodnotících kritérií konkurenceschopnosti.  

V současné době se sledováním konkurenceschopnosti zemí zabývá celá řada institucí. Do 

popředí se dostávají komplexní indikátory, jež zahrnují ukazatele z více oblastí, a to nejen těch 

čistě ekonomických. V rámci konkrétního měření makroekonomické konkurenceschopnosti se 

stalo v posledních letech trendem rozlišovat několik oblastí, mezi které patří např. cenové  

a nákladové indikátory nebo obchodní výkonnost a mnohé další ukazatele, které jsou zpravidla 

součástí multikriteriálních hodnocení (Slaný a kol., 2006). O tom, v kolika disciplínách jsou 

národní státy nuceny soutěžit, vypovídají nejlépe právě multikriteriální komplexní indikátory, 

které zahrnují škálu dílčích ukazatelů z celé řady oblastí, a to nejen čistě ekonomických. Velkou 

výhodou takto vzniklých ukazatelů je jejich komplexnost. Zahrnují totiž takřka vše, co je 

použitelné, a to je zároveň určitou jejich slabinou, neboť se spoléhají nejen na měřitelná (tvrdá) 

data, ale také na různé kvalitativní jevy (měkká data), které je nutné sledovat na základě 

dotazníkových šetření.  

V rámci přístupů k hodnocení konkurenceschopnosti bývají na národní úrovni nejčastěji 

používány přístupy desagregace souhrnných makroekonomických ukazatelů mezinárodních 

organizací – Světového ekonomického fóra (World Economic Forum, WEF) a Mezinárodního 

institutu pro rozvoj managementu (International Institute for Management Development, IMD). 
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První z nich, WEF pravidelně vydává Zprávu o globální konkurenceschopnosti (Global 

Competitiveness Report, GCR). Tato publikace každoročně poskytuje srovnání 

konkurenceschopnosti národních ekonomik již od roku 1979, a to za pomocí více než 100 

různých indikátorů. Na základě těchto indikátorů byl zkonstruován souhrnný index „globální“ 

konkurenceschopnosti (Global Competitiveness Index, GCI). Druhá významná instituce 

v oblasti hodnocení národní konkurenceschopnosti je IMD, které již od roku 1989 vydává 

Ročenku světové konkurenceschopnosti (World Competitiveness Yearbook, WCY), která 

poskytuje komplexní informace o konkurenceschopnosti zemí, hodnotí a analyzuje, jak národní 

prostředí vytváří a dále podporuje podmínky pro konkurenceschopnost podniků.   

Pro hodnocení konkurenceschopnosti Evropské unie v kontextu jejích růstových strategií 

vydává WEF specializované hodnotící zprávy. Zprávy Lisbon Review sloužily  

k hodnocení pokroku jednotlivých členských zemí Evropské unie, jehož dosáhly v rámci plnění 

cílů Lisabonské strategie, a jejich následnému srovnání. V reakci na aktuálně platnou Strategii 

Evropa 2020 vydává WEF po vzoru zpráv Lisbon Review zprávy The Europe 2020 

Competitiveness Report, resp. Europe 2020 Review. I tyto zprávy slouží k hodnocení pokroku 

jednotlivých evropských států, jehož dosáhly v rámci plnění cílů Strategie Evropa 2020,  

a jejich následnému vzájemnému srovnání.  

Přístupy k hodnocení regionální konkurenceschopnosti 

Regionální konkurenceschopnost je komplexní pojem, pro který není jednoznačná definice.  

K tomu, aby bylo možné měřit a posuzovat rozdílně vyvinuté regiony z hlediska jejich 

konkurenceschopnosti, je zapotřebí znát nepřeberné množství ukazatelů z různých oblastí. 

Jedná se v současné době o jedno z velmi aktuálních témat, pro jehož měření existuje několik 

přístupů, které se shodují v tom, že konkurenceschopnost je spojena především  

s produktivitou, jež je odvozena od inovací a znalostí. Touto problematickou se zbývá řada 

autorů, bohužel většina z nich se potýká s nedostatkem regionálních dat. 

Přístupy k hodnocení regionální konkurenceschopnosti se potýkají s neexistencí určitého 

mainstreamového proudu, respektive jednotné metodiky pro sledování a hodnocení 

konkurenceschopnosti na úrovni regionů. V rámci přístupů k hodnocení regionální 

konkurenceschopnosti bývají nejčastěji používány přístupy desagregace souhrnných, výše 

uvedených komplexních makroekonomických ukazatelů mezinárodních organizací WEF  

a IMD. Existují však i metodiky odlišné, jako např. metodika použitá dle Viturky (2007), která 

je orientována na dlouhodobý časový horizont. Hlavním cílem tohoto přístupu je, obdobně jako 

u hodnocení makroekonomické konkurenceschopnosti, strukturované vyhodnocení 
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konkurenčního potenciálu regionů posuzovaného na základě kvality podnikatelského prostředí, 

využití lidských zdrojů a inovačního potenciálu firem. Hlavní výhody tohoto přístupu tkví ve 

vyšší vypovídací schopnosti posilující přímé vazby na formulování programových cílů 

regionální politiky.  

Na regionální úrovni jsou však využívány i přístupy v podobě komplexních (převážně 

deskriptivních) analýz, jejichž cílem je identifikace klíčových faktorů regionálního rozvoje, 

produktivity a ekonomického růstu jak ve svých pracích uvádí např. Martin (2005), Viassone 

(2008), Wokoun (2009) nebo Žítek, Kunc a Tonev (2006). Dalším přístupem může být také 

hodnocení výkonnosti regionů na základě předem definovaných soustav heterogenních 

ukazatelů v rámci strategických programových dokumentů regionálního rozvoje, např. Hlavsa 

(2010).  

Regionální konkurenceschopnost lze charakterizovat souborem ekonomických, sociálních, 

politických, ekologických, organizačních a dalších faktorů. Optimální by bylo, aby byl 

vytvořen jeden syntetický indikátor charakterizující regionální konkurenceschopnost. Jde o to, 

aby syntetický indikátor adekvátním způsobem reflektoval úroveň regionální 

konkurenceschopnosti a zároveň umožnil porovnávat různé regiony. Např. Huggins (2003) 

představuje tzv. index konkurenceschopnosti (Competitiveness Index) pro případ Velké 

Británie. Tento index reflektuje měřitelná kritéria místní konkurenceschopnosti. Tím se snaží 

zaplnit určitou mezeru ve výzkumu konkurenceschopnosti, protože většina odborných studií 

zabývajících se danou problematikou má tendenci zkoumat faktory a indikátory 

konkurenceschopnosti nezávisle na sobě (samostatně) a chybí zde celkový pohled na 

propojenost těchto faktorů a na jejich vzájemnou podmíněnost. Evropská komise vytvořila pro 

hodnocení regionální konkurenceschopnosti specifické indexy v kontextu plnění cílů 

Lisabonské strategie. Aby bylo možné získat regionální náhled na lisabonskou agendu, byl 

vytvořen syntetický index založený na užším výběru šesti relevantních lisabonských ukazatelů 

na regionální úrovni, jež byl publikován ve Čtvrté právě o hospodářské a sociální soudržnosti. 

Pro podrobné hodnocení Lisabonské strategie na regionální úrovni EU byl vytvořen tzv. 

regionální lisabonský index, který byl založen na užším výběru osmi cílových ukazatelů 

Lisabonské strategie. WEF vydává každý rok pro jednotlivé země Zprávu o globální 

konkurenceschopnosti. Na základě metodiky pro konstrukci GCI, zmíněného výše, byl 

Evropskou komisí vytvořen index k hodnocení všech NUTS 2 regionů EU, tzv. Index 

regionální konkurenceschopnosti (Regional Competitiveness Index, RCI), který byl 

publikován v Páté zprávě o hospodářské, sociální a územní soudržnosti.  
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Vzhledem k neexistenci hlavního proudu názorů na hodnocení konkurenceschopnosti existuje 

jistý prostor pro prezentaci alternativních přístupů. Jako alternativní přístupy k výše uvedeným, 

je možné využít i další metodologické koncepty hodnocení národní a regionální 

konkurenceschopnosti jako např. hodnocení pomocí systému ukazatelů evropských růstových 

strategií na posílení konkurenceschopnosti, tj. strukturálních ukazatelů EU a ukazatelů 

Strategie Evropa 2020 (např. Staníčková a Melecký, 2012) nebo prostřednictvím specifických 

ekonomických koeficientů (např. Nevima, 2014), pomocí makroekonometrického modelování 

konstrukcí regresního ekonometrického modelu panelových dat (např. Nevima a Melecký, 

2011; Nevima, 2014) či pomocí metody analýzy obalu dat (např. Staníčková a Skokan 2012, 

2013).  

Analyzované přístupy k problematice konkurenceschopnosti regionů představují širokou škálu 

různých pohledů od různých autorů. V některých aspektech se tyto pohledy překrývají, autoři 

často dospívají ke stejným nebo obdobným závěrům. Je možno konstatovat, že většina analýz 

konkurenceschopnosti regionů jsou spíše komplementárního charakteru. Jednotliví autoři v 

těchto analýzách zkoumají různé aspekty regionální konkurenceschopnosti, přičemž každý z 

nich se zabývá touto problematikou se specifickým zaměřením. V podstatě se jedná o snahu 

vytvořit určitý konceptuální rámec problematiky konkurenceschopnosti regionů obsahující co 

možná nejvíce různých pohledů a dílčích analýz.  
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3. Metodická východiska měření regionálních disparit, hodnocení 

soudržnosti a konkurenceschopnosti v zemích Visegrádské 

čtyřky 

V rámci této kapitoly je souhrnně vymezen metodický rámec doktorské dizertační práce 

spočívající v představení zvolených metod vědecké práce, praktického postupu realizace 

výzkumné procedury vztahující se k realizaci výzkumného cíle a ovlivňující také výběr 

výzkumných metod uplatněných v analytické části práce. Dále je zde pozornost věnována 

přístupům k měření a hodnocení regionálních disparit a regionální konkurenceschopnosti 

v podmínkách Evropské unie včetně typologie ukazatelů užívaných pro měření disparit, 

hodnocení soudržnosti a konkurenceschopnosti v národním či regionálním měřítku 

zkoumaného území.  

 

3.1. Metody vědecké práce a postup zpracování doktorské dizertační práce 

Výběr relevantních a využitelných metod vědecké práce, prostřednictvím kterých  

lze dosáhnout zvolených cílů a potvrdit či vyvrátit navrženou hypotézu doktorské dizertační 

práce lze rozdělit, s využitím přístupů k metodologii vědy podle Ochrany (2013) či Molnára 

(2008), do tří základních skupin:  

a) obecně teoretické metody, které nevycházejí primárně z empirických zkušeností či 

měření, ale jsou všeobecně přijímány jako univerzální teoretické postupy vědecké 

práce; 

b) empirické metody, založené na zkušenostních principech, které jsou výsledkem již 

používaných a vyzkoušených postupů bádání buď prostřednictvím samotného badatele 

(či badatelů v minulosti), nebo na základě využití přístrojů. Při jejich použití je třeba 

mít na paměti okolnosti a podmínky, za kterých byly empirické výsledky vědecké 

práce získány; 

c) specifické metody, které zaujímají zvláštní postavení mezi vědeckými metodami. 

V oblasti společenských věd se v této kategorii můžeme nejčastěji setkat 

s kvantitativním přístupem aplikujícími především matematické a statistické metody, 

které umožňují přesné exaktní vyjádření jevů a vztahů mezi nimi. Významnou 

vědeckou metodou spadající do této kategorie je i metoda modelování, která 

prostřednictvím formulace problému, vytvoření modelu a výzkumu modelu přenáší 

znalost o modelu zpět na realitu.  
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3.1.1. Metody vědecké práce 

Pro zkoumání problematiky regionálních disparit, soudržnosti a konkurenceschopnosti 

v kontextu regionů NUTS 2 zemí Visegrádské čtyřky jsou v práci využity, v rámci obecně 

teoretických metod, následující párové metody vědecké práce: a) analýza – syntéza,  

b) abstrakce – konkretizace, c) indukce – dedukce. 

V teoreticko-metodologické části doktorské dizertační práce, jež je zaměřena na představení 

teoretických konceptů disparit, soudržnosti a konkurenceschopnosti, je využita zejména metoda 

dedukce, umožňující postupovat od obecných informací, definicí a typologií ke konkrétním 

faktům a vyvozování méně obecných závěrů. Metoda vychází ze získaných známých, 

ověřených a platných informací a znalostí, a aplikuje je na zkoumanou problematiku doktorské 

dizertační práce. Při zpracování teoretických východisek obsažených ve druhé kapitole 

doktorské dizertační práce byla rovněž využita metoda abstrakce, na základě které došlo ke 

koncentraci informací o problematice regionálních disparit, soudržnosti  

a konkurenceschopnosti nezahrnujících méně podstatné, nepodstatné či nahodilé vlastnosti 

zkoumaných jevů a jsou zde představeny obecné vlastnosti a vztahy, které vedou k objasnění 

podstaty dané zkoumané problematiky.   

Analytická část doktorské dizertační práce věnovaná deskriptivní situační analýze a regionální 

struktuře zemí Visegrádské čtyřky a zejména pak kvantitativní analýze a hodnocení dosažené 

úrovně regionálních disparit, soudržnosti a konkurenceschopnosti, je zpracována zejména 

prostřednictvím metody pozorování, analýzy a následné syntézy dostupných informací a jejich 

následného využití pro potvrzení či vyvrácení stanovené hypotézy doktorské dizertační práce. 

Z hlediska obecně teoretických metod vychází empirická část doktorské dizertační práce, 

s ohledem na stanovenou hypotézu, především z metody induktivní. Tato metoda spočívá v tom, 

že po zjištění všech dostupných indikátorů regionálních disparit, jejich kvantitativní analýze  

v rámci zvolených empirických metod pro měření a hodnocení disparit, a komparativní analýze 

dosažených výsledků, bude vyvozen závěr o agregované úrovni disparit dosahované 

jednotlivými regiony NUTS 2 zemí V4 a ověřen teoretický předpoklad vzájemné závislosti na 

dosažených výsledcích v rámci konceptu regionální konkurenceschopnosti. Prostřednictvím 

metody dedukce jsou, na základě stanovené hypotézy a výsledků empirické analýzy, vyvozeny 

závěry o úrovni soudržnosti a konkurenceschopnosti hodnocených regionů NUTS 2 zemí V4. 

Induktivní metoda také úzce souvisí se zajištěním zpětné vazby při kontrole dosažených 

výsledků a plnění stanovených cílů doktorské dizertační práce. Pomocí metody zpětné vazby je 

možné ze strany výzkumníka identifikovat odchýlení od předem stanoveného postupu, 
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nedodržení naplánovaných metod či odklon od zkoumaného problému. Tyto nesrovnalosti 

mohou být natolik důležité, že bez zpětné vazby nelze prakticky dosáhnout stanovených cílů. 

Z empirických metod je, v analytické části práce, použita metoda nepřímého pozorování  

a metoda měření, kde jsou sledovány a kvantitativně srovnávány vybrané ukazatele 

ekonomických, sociálních a územních disparit zahrnující rovněž ukazatele regionální 

konkurenceschopnosti dle přístupů Evropské unie. Kromě těchto metod je v práci aplikována 

metoda komparace a metoda historická.  

V rámci metody komparace, realizované na regionální úrovni, jsou na základě provedené 

identifikace a analýzy regionálních disparit, porovnávány jednotlivé regiony NUTS 2 zemí V4 

s cílem nalézt společné a odlišné rysy ve vývoji sledovaných indikátorů ekonomických, 

sociálních a územních disparit. Tato metoda hodnocení meziregionálních disparit je zaměřena 

jednak na srovnání regionálních struktur jednotlivých zemí uskupení V4, jednak na komparaci 

vybraných charakteristik soudržnosti, ukazujících na možné územní nerovnosti a potenciální 

bariéry regionálního rozvoje. Způsob použití zvolené metody meziregionální komparace  

a kvalita dosažených výsledků doktorské dizertační práce však s sebou přináší určitá úskalí, 

která lze shrnout do několika následujících bodů:  

 časová a věcná srovnatelnost informací – vzhledem k tomu, že při využití metody 

meziregionální komparace jsou srovnávány jednotlivé regiony úrovně NUTS 2 na 

základě předem zvolených ukazatelů, jež mohou být následně komparovány  

z hlediska věcného, časového či prostorového, je nutné, aby při vlastní komparaci 

nebyla porušena zásada, dle níž se ze tří výše uvedených kritérií mohou srovnávané 

indikátory lišit pouze v jednom parametru. Při aplikaci tohoto principu na 

meziregionální komparaci členských států EU se srovnávané ukazatele liší pouze  

v prostorovém vymezení, z čehož vyplývá, že z hlediska věcného a časového jsou 

zcela identické; 

 kvalita a dostupnost informací – získání dostatečného množství kvalitních informací 

o vývoji ukazatelů použitelných k hodnocení úrovně soudržnosti na regionální úrovni 

v podmínkách EU je jednou z nejproblematičtějších fází zpracování doktorské 

dizertační práce neboť definuje vypovídací schopnost datové základny vstupující do 

analýzy a tím určuje kvalitu dosažených výsledků;  

 vedlejší faktory – při komparaci územních nerovností je třeba brát v potaz nejen cíle  

a priority vymezené hospodářskými autoritami jednotlivých zemí, ale také řadu 

vedlejších faktorů, k nimž lze zařadit např. přírodní bohatství jednotlivých zemí, 
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úroveň jejich politické stability či vývojové tendence prosazující se ve světové 

ekonomice, které se vždy nemusí plně odrazit ve výsledném vzorku analyzovaných 

ukazatelů;  

 objektivnost analýz – vzhledem k neexistenci jednotné a všeobecně přijímané soustavy 

kvantitativních ukazatelů pro potřeby hodnocení ekonomických, sociálních  

a územních disparit, závisí vlastní volba metod měření, tvorba vhodné datové základny 

a určení jejich relativní důležitosti prostřednictvím vybrané metody stanovení vah, 

pouze na způsobu pojetí a stanovení regionálních disparit, což může následně vést  

k závěrům, jež nemusí být plně v souladu s realitou.  

Při aplikaci metody meziregionální komparace na problematiku zkoumanou v rámci doktorské 

dizertační práce, jsou, s ohledem na minimalizaci negativních dopadů výše uvedených aspektů, 

dodržována následující základní pravidla: 

 definování objektu komparace a výběr územní úrovně 

- úroveň regionů NUTS 2: 35 regionů zemí Visegrádské čtyřky; 

 stanovení cíle komparace 

- vyhodnocení úrovně soudržnosti a konkurenceschopnosti jednotlivých regionů 

NUTS 2 zemí Visegrádské čtyřky v referenčním období 2000–2011 a ověření 

provázanosti obou konceptů jako dvojice komplementárních cílů EU;  

 určení kritérií pro vlastní analýzu zvolených objektů 

- ekonomické, sociální a územní charakteristiky v případě soudržnosti regionů  

a ekonomické, sociální, územní, institucionální, výkonnostní aj. charakteristiky, dle 

konceptu indexu regionální konkurenceschopnosti (RCI), tvořící konkurenční 

potenciál regionů NUTS 2 zemí Visegrádské čtyřky; 

 výběr vhodných ukazatelů pro analýzu 

- databáze 40 hlavních ukazatelů sledovaných Evropskou komisí prostřednictvím 

Třetí a Čtvrté zprávy o hospodářské a sociální soudržnosti (Evropská komise, 2004, 

2007) a také Páté zprávy o hospodářské, sociální a územní soudržnosti (Evropská 

komise, 2010) a databáze 94 ukazatelů v rámci konceptu RCI pro úroveň regionální 

konkurenceschopnosti (Annoni a  Kozovska, 2010);  

- zdrojové databáze ukazatelů na regionální úrovni: databáze Evropského 

statistického úřadu, Světové banky (WB), Euro Barometer, Organizace pro 

hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a Evropské klastrové observatoře 

(ECO);  
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 vymezení časové osy komparace a periodicity dat 

- 2000–2011, tj. období růstové dynamiky 2000–2008 a období ekonomického 

poklesu 2009–2011 (dle dostupnosti regionálních dat); 

- periodicita dat: roční. 

Historická metoda je v doktorské dizertační práci využita k interpretaci historických událostí  

a pochopení jejich významu. Hlavním smyslem aplikace historické metody na řešenou 

problematiku doktorské dizertační práce je rekonstrukce vývoje vykazovaného v oblasti 

disparit a soudržnosti v regionech NUTS 2 zemí V4 v letech 2000–2011. 

Ze specifických metod jsou, pro zkoumání úrovně regionálních disparit a soudržnosti 

jednotlivých regionů NUTS 2 zemí V4 na základě výsledků dosahované úrovně dílčích 

syntetických indexů ekonomických, sociálních a územních disparit a váženého agregovaného 

indexu disparit (VAID) soudržnosti a konkurenceschopnosti, použity především metody 

založené škálovacích technikách, vybrané metody vícerozměrné statistické analýzy a metody 

vícekriteriální optimalizace. Ze škálovacích technik byla použita metoda semaforu 

s tříbarevnou škálou. Z matematicko-statistických metod se jedná zejména o využití základních 

popisných statistik v podobě měr centrální tendence, měr rozptýlenosti, šikmosti  

a špičatosti. V rámci konstrukce dílčích syntetických indexů disparit je využita vícerozměrná 

statistická metoda faktorové analýzy a pro účely konstrukce VAID je využita entropická metoda 

stanovení vah kritérií, která spadá mezi objektivní metody stanovení vah v rámci vícekriteriální 

optimalizace v ekonomickém rozhodování.   

 

3.1.2. Postup zpracování empirické části doktorské dizertační práci 

Hodnocení soudržnosti regionů NUTS 2 zemí V4 jako dvou komplementárních cílů Evropské 

unie je založeno na analýze ukazatelů regionálních disparit charakterizujících ekonomickou, 

sociální a územní dimenzi soudržnosti. Problematika hodnocení konkurenceschopnosti daných 

regionů pak zaujímá více dimenzi sledování (např. institucionální, environmentální, 

technologickou, apod.) Provázanost celkového postupu empirické části doktorské dizertační 

práce a využití jednotlivých metod pro zkoumání regionálních disparit, soudržnosti a 

konkurenceschopnosti v rámci této práce je znázorněno na obrázku 3.1.  
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Obrázek 3.1: Postup zpracování empirické části doktorské dizertační práce 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní návrh a zpracování, 2014 

 

3.2. Metody používané pro měření a hodnocení regionálních disparit 

Z existence regionálních disparit vyvstává základní výzkumná otázka: „Jak měřit a hodnotit 

tyto disparity?“ Není však jednoduché na tuto otázku nalézt odpověď, neboť neexistuje 

všeobecně přijímaná univerzální metoda, která by byla využívána všemi institucemi a 

vědeckými pracovišti zabývajícími se touto problematikou. Mezi problémy spojené s měřením  

a hodnocením disparit obvykle řadíme samotné pojetí a charakter disparit, stanovení vhodné 

báze ukazatelů, které budou pro hodnocení regionálních disparit využity a povedou ke splnění 

1. fáze 

Databáze ukazatelů sestavených na základě 

kohezních zpráv EU 

Cíl: 

Definovat ukazatele vhodné pro sledování 

disparit v oblasti hospodářské, sociální  

a územní soudržnosti 

2. fáze 

Výběr ukazatelů na základě dostupnosti dat pro 

regiony NUTS 2 zemí V4 

Cíl: 

Získat co největší množství ukazatelů 

vhodných k popisu ekonomických, sociálních 

a územních disparit 

v regionech NUTS 2 zemí V4 

3. fáze 

Průzkumová analýza dat pro regiony NUTS 2 

zemí V4 

Cíl: 

Popis statistických charakteristik dat  

a ověřování základních předpokladů o datech 

4. fáze 

Identifikace vnitřní struktury vztahů mezi 

ukazateli regionálních disparit prostřednictvím 

faktorové analýzy a stanovení vah na základě 

faktorových zátěží 

 

Cíl: 

Konstrukce dílčích indexů ekonomických, 

sociálních a územních disparit 

5. fáze 

Objektivní stanovení vah dílčích indexů 

disparit prostřednictvím metody Entropie 

 

Cíl: 

Konstrukce váženého agregovaného indexu 

disparit a stanovení pořadí regionů NUTS 2 

zemí V4 

6. fáze 

Identifikace úrovně regionální 

konkurenceschopnosti regionů NUTS 2 zemí 

V4 na základě přístupu RCI2010 

 

Cíl: 

Stanovení pořadí regionů NUTS 2 zemí V4 

dle hodnot indexu RCI2010 

7. fáze 

Spearmanův test pořadové (ordinální) 

korelace mezi pořadím dosaženým regiony 

NUTS 2 zemí V4 v oblasti regionálních 

disparit a regionální konkurenceschopnosti 

 

Cíl: 

Ověření provázanosti konceptů soudržnosti  

a konkurenceschopnosti jako dvojice 

komplementárních cílů EU na příkladu 

regionů NUTS 2 zemí V4 
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stanoveného cíle výzkumu. Dalším problémem, jak už bylo zmíněno v kapitole 3.1.1, je 

stanovení vhodné prostorové úrovně, na které budou disparity řešeny. Výběr vhodně zvolené 

datové základny ukazatelů a relevantní metody měření a hodnocení ukazatelů disparit 

determinuje celkovou kvalitu získaných výsledků, které pak na základě rozhodovací hodnoty 

informací o získaných disparitách vede aktéry regionálního plánování či regionální politiky 

jako takové k přijetí konkrétních rozhodnutí.  

Způsob měření regionálních disparit vychází obecně ze dvou empiricky uplatňovaných 

přístupů. Prvním z nich je statistické měření regionálních disparit, zaměřující se na v daném 

čase na analýzu a hodnocení ukazatelů regionálních disparit v krátkodobém či střednědobém 

horizontu. Druhým přístupem je dynamický koncept založený na Solowově modelu 

ekonomického růstu (Solow, 1956), který sleduje úroveň regionálního rozvoje v dlouhém 

období, jak uvádí např. Tvrdoň a Skokan (2011).  

 

3.2.1. Typologie metod využívaných pro měření a hodnocení regionálních disparit 

V domácí odborné literatuře (např. Tuleja, 2008a, 2008b; Kutscherauer a kol., 2010; Viturka, 

2010 nebo Poledníková, 2014), ale i zahraničních vědeckých statích (např. Sala-i-Martin; 

Prezioso, 2008 či Villaverde a Maza, 2009) můžeme nalézt různé typy metod měření  

a hodnocení regionálních disparit. V následující části jsou tyto metody rozděleny do tří 

základních a nejběžněji používaných skupin: 

a) metoda meziregionální komparace - tato metoda je založena na porovnávání 

jednotlivých regionů a procesů, jež probíhají uvnitř těchto regionů, a to na základě 

předchozí analýzy neboli na základě znalostí a zkušeností. Cílem metody je tak získat 

společné a odlišné rysy v jejich vývoji. Metoda meziregionální komparace se zaměřuje 

na srovnávání struktur regionů a na porovnání vybraných ekonomických, sociálních  

a environmentálních indikátorů poukazujících na možné územní nerovnosti. 

Výstupem metody jsou zpravidla analýzy, v rámci kterých dochází pouze k verbálnímu 

hodnocení regionálních disparit. U této metody se však můžeme setkat s jistými 

úskalími, kterými jsou především obtížná časová a věcná srovnatelnost informací  

o disparitách, nízká kvalita a špatná dostupnost informací, ale také působení vedlejších 

faktorů, které snižují objektivnost realizovaných analýz;  

b) metody grafické a škálovací – metody spadající do této oblasti se odlišují od jiných 

metod svými výstupy, neboť bývají ve formě různých mapových podkladů, grafů, 

obrázků, tabulek či metrických a nemetrických škál. Nejčastěji využívanými  
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z těchto metod bývají metody využívající geografická data v rámci geografických 

informačních systémů (GIS), metoda semaforu a metoda umělých neuronových sítí. 

Tyto metody vhodně doplňují výstupy metody meziregionální komparace, jak uvádí 

Kutscherauer a kol. (2010);  

c) metody matematicko-statistické – do této skupiny můžeme zařadit širokou škálu 

jednorozměrných a vícerozměrných kvantitativních metod založených na 

matematických a statistických postupech. K jednorozměrným metodám zobrazování 

kvantitativních ukazatelů regionálních disparit můžeme zařadit např. míry centrální 

tendence (průměr, modus, medián), míry rozptýlenosti (rozptyl, směrodatná odchylka, 

variační rozpětí, variační koeficient), míry šikmosti a špičatosti, apod.  Mezi 

vícerozměrné statistické metody, využívané při analýze regionálních disparit, řadíme 

obvykle metodu hlavních komponent, faktorovou, shlukovou a diskriminační analýzu. 

Shluková analýza představuje poměrně rozsáhlou skupinu metod, které jsou 

využívány k roztřídění (shlukování) určité množiny objektů do několika relativně 

homogenních celků, které jsou zpravidla označovány jako shluky nebo také klastry. 

Faktorová analýza je pak příkladem vícerozměrné statistické metody, která umožňuje 

nalézt nepřímo pozorované příčiny variability jednotlivých ukazatelů sloužících 

k deskripci regionálních disparit. Tuto metodu je vhodné použít zpravidla při analýze 

velkých souborů dat, které poskytují dostatek informací o příslušném regionu, ale 

současně díky svému rozsahu omezují interpretaci dosažených výsledků.  V kapitole 

3.4 je věnována této metodě větší pozornost neboť je základem metodického přístupu 

k tvorbě syntetických indexů ekonomických, sociálních a územních disparit pro 

regiony NUTS 2 zemí V4.   

 

3.2.2. Využití metod pro měření a hodnocení regionálních disparit v empirických studiích    

Pro hodnocení územních nerovností v podmínkách EU jsou jak v domácí, tak zahraniční 

odborné literatuře a vědeckovýzkumných studiích zastoupeny všechny nejběžnější používané 

metody měření a hodnocení disparit uvedené výše. Při podrobnější analýze výpočetní 

náročnosti a vypovídací schopnosti metod užívaných v dostupných domácích literárních 

zdrojích, je možné říci, že se vhodné metody pro měření a hodnocení regionálních disparit  

a využití jejich výsledků v regionálním managementu koncentrují do čtyř skupin. První 

skupinou jsou vědecké práce využívající metody založené na škálovacích technikách, z nichž 

často využívanou specifickou metodou škálování je metoda semaforu, kdy jsou jednotlivým 

hodnotám indikátorů přiřazeny specifické symboly či barevné hodnotící škály. Výhodou této 
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škálovací techniky je její dobrá přehlednost, rychlost a bezproblémová využitelnost při analýze 

různě širokých skupin indikátorů. Metodu semaforu je možné uplatnit zejména ve fázi 

identifikace regionálních disparit, jak dokládají např. Tuleja (2008a, 2009, 2010), Kutscherauer 

a kol. (2010), Melecký a Skokan (2011), Melecký a Staníčková (2011). Další skupinou často 

využívaných metod pro měření a hodnocení regionálních disparit jsou jednorozměrné 

matematicko-statistické metody, při jejímž využití jsou regionální disparity nejčastější 

hodnoceny v podmínkách EU pomocí různých měr rozptýlenosti či variability, jako je např. 

absolutní odchylka, průměrná odchylka, relativní průměrná odchylka (např. Tuleja 2008a; 

Kutscherauer a kol., 2010) nebo směrodatná odchylka (Matlovič et al, 2008) či variační 

koeficient (např. Matlovič et al, 2008; OECD, 2009; Tvrdoň a Skokan, 2011; Melecký  

a Staníčková, 2011; Tvrdoň, 2012 a další). V případě analýzy velkých souborů dat pak 

v analýzách zemí a regionů střední Evropy či EU, jednoznačně převládají metody vícerozměrné 

analýzy a metody vícekriteriálního rozhodování. U vícerozměrných statistických metod se 

praktického využití dostává nejvíce shlukové a faktorové analýze, jež jsou používány buď jako 

cílové metody zkoumání regionů a jejich disparit (např. Pavel, Křupka a Provazníková, 2010, 

2011; Křupka, Provazníková a Švejcar, 2011; Zdražil a Kraftová, 2012; Sobotková, 2010; 

Rydvalová a Žižka, 2011; Žižka, 2011; Melecký, 2012 a další) nebo dílčí výzkumné metody 

vedoucí ke konstrukci různých forem integrovaných indikátorů regionálních disparit, které 

souhrnně můžeme zařadit do skupiny kompozitních (složených) indikátorů (např. Hlavsa, 

2010a,b; Žižka, 2013; Horká, 2013, Nardo et al, 2005; OECD, 2008 a další). Specifickým 

přístupem k tvorbě integrovaných ukazatelů disparit je pak tzv. bodová metoda, která umožňuje 

nalezení regionu, jenž v případě analyzovaného indikátoru dosahuje buďto maximální či 

minimální hodnoty. Hlavní výhodou této metody je její schopnost shrnout do jedné syntetické 

charakteristiky, jíž je bezrozměrné číslo, indikátory, které jsou zachyceny v různých měrných 

jednotkách a nabývá tak povahy integrované hodnoty (např. Tuleja, 2008a; Kutscherauer, 2010; 

Staníčková, Melecký a Poledníková, 2011; Svatošová a Boháčková, 2012; Poledníková, 2013 

a další).    

3.3. Ukazatele regionálních disparit pro hodnocení soudržnosti  

a konkurenceschopnosti v podmínkách Evropské unie 

Současné politiky Evropské unie jsou zaměřeny na cíl konkurenceschopnosti formulovaný již 

v rámci Lisabonské strategie rozvoje EU v roce 2000, cíl udržitelného rozvoje doplněný na 

jednání v Goteborgu v roce 2001 a cíl soudržnosti, který byl deklarován jako oficiální cíl EU 
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již v roce 1993 na základě Smlouvy o Evropské unii. Pro hodnocení dosahování dvojice těchto 

cílů (soudržnosti a konkurenceschopnosti) se často používají podobné ukazatele jak na národní, 

tak i na regionální úrovni.  

Porovnatelné formy regionální statistiky jsou důležitou částí evropského statistického systému, 

o který pečuje Evropský statistický úřad (European Statistical Office, Eurostat). Jejich sběr je, 

vzhledem k množství vyhodnocovaných údajů a charakteristik jednotlivých regionů, jakož  

i samotnému počtu těchto regionů, dlouhodobou záležitostí. Sběr, vyhodnocování a následnou 

tvorbu databází také komplikuje kvalita a úplnost sběru dat na území jednotlivých členských 

států EU. Z toho vyplývá, že dostupnost relevantních a kvalitních dat o regionech nastává až 

s odstupem času po delší době. Je tedy zřejmé, že regionální data jsou vystavena zcela běžným 

časovým zpožděním a potřebná data lze získat zpravidla, v nejlepším případě, s dvouletým 

zpožděním až po zpoždění čtyřleté. Při shromažďování relevantní databáze regionálních dat je 

nutné jednoznačné vymezení regionálních územních jednotek, k čemuž slouží jednotná 

klasifikace (nomenklatura) územních statistických jednotek - NUTS8. Nejprecizněji se Eurostat 

zabývá sběrem dat pro úroveň regionů NUTS 1 a NUTS 2. Pro tyto úrovně jsou dostupné 

statistiky nejúplnější. Pro úroveň NUTS 3 jsou dostupná pouze vybraná základní data a často 

v omezeném časovém úseku. Od roku 2004 se Eurostat zabývá i městskou statistikou, která 

byla v roce 2010 plně včleněna do databáze regionálních ukazatelů „Regions and Cities“ 

Eurostat dnes provádí sběr více než 270 indikátorů na národní úrovni, které se následně pro 

regionální statistiky rozděluji do 17 tematických oblastí a 34 podoblastí a čítají přibližně 100 

sledovaných ukazatelů (Eurostat, 2014a).  Systém NUTS rozděluje každý členský stát EU na 

daný počet regionů označených jako NUTS 1. Každý z nich je pak následně dělen na regiony 

NUTS 2 a ty se rozdělují na úroveň NUTS 39. Pokud pomineme lokální rozdělení malých 

územních jednotek (Local Administrative Unit, LAU), státní administrativy členských zemí 

obvykle zahrnují dvě hlavní úrovně regionů (např. v Německu jsou správními jednotkami 

NUTS 1 – Länder a NUTS 3 – Kreise, ve Francii to jsou NUTS 2 – régione a NUTS 3 – 

                                                 

 

8 NUTS – z francouzského originálu „Nomenclature des Unites Territoriales Statistique“ nebo anglického překladu 

„Nomenclature of Units for Territorial Statistics“. Jedná se o územní celky vytvořené pro statistické účely 

srovnávání různých typů ukazatelů v rámci členských zemí EU. Tyto statistické územní jednotky ovšem zároveň 

respektují i tradiční regionální uspořádání jednotlivých členských států. NUTS byla vytvořena Eurostatem na 

počátku 70. let 20. století jako jednotný a logický systém pro rozdělení území členských států Evropských 

společenství za účelem vytváření příslušných statistik pro Společenství. Zmínka o klasifikaci NUTS v právu 

Evropských společenství se objevila poprvé v roce 1988.  
9 Aktuální klasifikace NUTS-2010 pro EU-27, platná do 31. 12. 2014 zahrnuje 97 regionů úrovně NUTS 1, 270 

regionů úrovně NUTS 2 a 1294 regionů úrovně NUTS 3. Po přistoupení Chorvatska (2013) se počty jednotek 

NUTS navýšily o 1 region NUTS 1, 2 regiony NUTS 2 a 3 regiony na úrovni NUTS 3 (Eurostat, 2012).     
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départemente a v Česku je to NUTS 1 – území a NUTS 3 – kraje. Aby tedy mohlo dojít  

k porovnávání skupin regionů na každé NUTS úrovni, bylo nutno ke stávajícím (existujícím) 

administrativním regionům přidat další „normativní“ úroveň. Tyto „normativní regiony“ však 

postrádají část administrativních pravomocí nebo je nemají vůbec.10 Aby bylo v rámci EU 

dosaženo přijatelného srovnání, bylo v roce 2003 přijato Nařízení (ES) 1059/200311, které 

vymezuje pro jednotky NUTS prostřednictvím počtu obyvatel, jak uvádí tabulka 3.1. 

Tabulka 3.1: Počty obyvatel pro jednotky NUTS v Evropské unii 

Statistická jednotka Nejvyšší počet obyvatel Nejnižší počet obyvatel 

NUTS 1 7 000 000 3 000 000 

NUTS 2 3 000 000 800 000 

NUTS 3 800 000 150 000 

Zdroj: Eurostat, 2012; vlastní zpracování, 2014 

I přes tato normativní vymezení přetrvává mezi jednotkami NUTS v zemích EU poměrně 

značná heterogenita, která je dokladem rozdílného přístupu k regionům v jednotlivých 

členských zemích EU. V rámci analýzy dostupnosti dat pro empirickou analýzu regionálních 

disparit je nutné stanovit nejnižší územní jednotku NUTS, za kterou je možné získat srovnatelná 

data v čase a v průřezu jednotlivými vybranými regiony. Nejnižší územní jednotkou, jež 

poskytuje v podmínkách EU srovnatelné regionální informace, je úroveň NUTS 3. Na úrovni 

NUTS 3 je však častým problémem nedostatečná propracovanost regionálního účetnictví  

a k dispozici je jen velmi málo ukazatelů s rozdílnou délkou časových řad a pouze roční 

periodicitou. Souhrn takovýchto ukazatelů pak není dostatečný pro hodnocení regionální 

konkurenceschopnosti a je nutné zvolit vyšší územní úroveň, např. úroveň NUTS 2. Lze se však 

setkat s argumenty (např. Viturka, 2007), že srovnávat jednotky NUTS 2 není efektivní  

a vhodné především proto, že nemají své institucionální vymezení (jak bylo uvedeno výše) jako 

jednotky NUTS 3 a také díky své vysoké míře agregace, která zkresluje skutečný odraz 

regionálních disparit a tím také i rozvojového potenciálu území. Důvodem opravňujícím k volbě 

regionální úrovně NUTS 2 pro analýzu disparit v zemích V4 v rámci doktorské dizertační práce 

je skutečnost, že postavení regionů úrovně NUTS 2 je legitimní z pohledu cílů a zaměření 

politiky hospodářské a sociální soudržnosti (HSS) EU, neboť Evropská komise akcentuje 

                                                 

 

10Na základě příkladu uvedeného výše tedy můžeme konstatovat, že těmito „regiony“ jsou v Německu NUTS  

2- Regierungsbezirke, ve Francii NUTS 1 – Z.E.A.T. a v Česku NUTS 2 – regiony soudržnosti. 
11 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003  ze dne 26. 5. 2003 o zavedení společné klasifikace 

územních statistických jednotek (NUTS) (Úřední věstník EU, 2003). 
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pragmatický přístup při provádění opatření v rámci politiky soudržnosti a realizaci strukturální 

pomoci v členských státech EU právě na úrovni regionálních jednotek NUTS 2, která je tak 

z institucionálního a legislativního pohledu úrovní základní. 

Není zcela jednoduché sledovat všechny ukazatele územních nerovností v rámci států  

a regionů Evropské unie, protože ty jsou v podmínkách EU hodnoceny z různých pohledů  

v závislosti na účelu, ke kterému hodnocené ukazatele slouží. Neexistuje také ani jednotná 

typologie ukazatelů disparit, avšak značný pokrok k systematizaci těchto ukazatelů byl učiněn 

po roce 2000 přijetím Lisabonské strategie (Prezioso, 2008). Skokan a kol. (2008) navrhnul ve 

své výzkumné studii systém indikátorů spadající do tří oblastí hodnocení disparit:  (1) ukazatele 

pro hodnocení soudržnosti podle pravidelných zpráv o ekonomické, sociální  

a územní soudržnosti, (2) ukazatele pro hodnocení plnění cílů Lisabonské strategie. Jedná se  

o systém tzv. strukturálních ukazatelů a (3) ukazatele pro hodnocení územního rozvoje EU, 

které vycházejí z projektu ESPON12. Velmi obdobné členění ukazatelů disparit v podmínkách 

EU navrhuje také Prezioso (2008), který rozlišuje (1) strukturální ukazatele EU, (2) indikátory 

územního rozvoje a (3) indikátory konkurenceschopnosti. Vzhledem ke stanovenému cíli 

doktorské dizertační práce a metodologickým východiskům tvorby datové základny, budou 

v dalších kapitolách představeny ukazatele regionálních disparit pro hodnocení ekonomické, 

sociální a územní soudržnosti a dále pak ukazatele spojené s měřením a hodnocením regionální 

konkurenceschopnosti v podmínkách EU.      

3.3.1. Ukazatele regionálních disparit pro hodnocení soudržnosti v podmínkách Evropské 

unie 

Základem pro tvorbu datové základny ukazatelů ekonomických sociálních a územních disparit 

regionů NUTS 2 zemí V4 byly zprávy o hospodářské, sociální a územní soudržnosti Evropské 

unie (tzv. kohezní zprávy), které jsou pravidelně vydávány Evropskou komisí na základě 

primárního práva EU, konkrétně Smlouvy o fungování Evropské unie, hlavy XVIII, článku 

17513. Na základě tohoto článku předkládá Evropská komise každé tři roky Evropskému 

                                                 

 

12 Program ESPON (European Spatial Planning Observation Network) - Monitorovací síť pro evropské územní 

plánování - jedná se o výzkumný program, který formou výzkumných projektů sbírá a porovnává informace o 

rozvojových trendech napříč Evropou, které zahrnují nejen členské státy EU, ale také Norsko, Švýcarsko, Island 

a Lichtenštejnsko. Program se zaměřuje na zkoumání územních dopadů sektorových politik na oblasti, jakými jsou 

např. zemědělství, doprava, výzkum a vývoj. Dále zkoumá vliv evropských strukturálních  

a investičních fondů na městské oblasti a hraje také klíčovou úlohu při formulování Evropských perspektiv 

územního rozvoje (ESDP) a vytváření vazeb mezi výzkumem a politikou územního rozvoje nové Evropy. 
13 Jedná se o bývalý článek 159 Smlouvy o založení Evropských společenství v konsolidovaném znění smlouvy  

z Nice z roku 2001. 
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parlamentu, Radě, Hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů zprávu o pokroku 

dosaženém při upevňování hospodářské, sociální a územní soudržnosti  

a o způsobu, jakým k tomu přispěly různé prostředky stanovené v tomto článku. Z hlediska 

periodicity publikování a struktury můžeme kohezní zprávy rozdělit do dvou samostatných 

kategorií (European Commission, 2011, 2014): (1) Zprávy o ekonomické (hospodářské)  

a sociální soudržnosti a (2) Zprávy o pokroku v oblasti hospodářské, sociální a územní 

soudržnosti. První typ zpráv můžeme považovat za hlavní a zásadní způsob monitorování  

a hodnocení úrovně soudržnosti v podmínkách EU. Tyto kohezní zprávy jsou publikovány 

Evropskou komisí vždy jedenkrát za tři roky. Představují tak klíčové analytické studie 

celoevropského významu nesoucí vždy určitý podtitul charakterizující současný a následný 

vývoj v blízké budoucnosti EU.  Přehled dosud zveřejněných kohezních zpráv včetně celého 

názvu jejich podtitulu v českém překladu uvádí následující tabulka 3.2. 

Tabulka 3.2: Zprávy o hospodářské, sociální a územní soudržnosti EU 

Pořadí zprávy Zveřejnění Název zprávy 

1. 1996 První kohezní zpráva 

2. 2001 
Druhá zpráva o hospodářské a sociální soudržnosti: Jednota, solidarita, 

diverzita pro Evropu, její obyvatele a její území 

3. 2004 
Třetí zpráva o hospodářské a sociální soudržnosti: Nové partnerství pro 

soudržnost, konvergenci, konkurenceschopnost, spolupráci 

4. 2007 
Čtvrtá zpráva o hospodářské, sociální a územní soudržnosti: Rostoucí 

regiony, rostoucí Evropa 

5. 2010 
Pátá zpráva o hospodářské, sociální a územní soudržnosti: Investování do 

budoucnosti Evropy 

6. 2014 

Šestá zpráva o hospodářské, sociální a územní soudržnosti. Investice pro 

růst a zaměstnanost: Podpora rozvoje a dobrého vládnutí v regionech a 

městech EU 

Zdroj: European Commission, 2011, 2014; vlastní zpracování, 2014 

Jednotlivé kohezní zprávy mají podobný obsah, který se od roku 2001 ve své struktuře příliš 

neliší. Kohezní zprávy EU hodnotí současnou úroveň tří základních dimenzí soudržnosti 

(ekonomická, sociální a územní) a rozdílů mezi státy a regiony, dopad politiky soudržnosti EU 

na její území a obyvatele, dopady národních politik soudržnosti a stanoví orientaci politiky 

soudržnosti v příštím období. Pátá zpráva o hospodářské, sociální a územní soudržnosti (2010) 

ve své době podala prvotní pohled na budoucí podobu (dnešní) politiky soudržnosti EU 

v programovém období 2014–2020 a stala se propagátorem cílů stanovených ve Strategii 

Evropa 2020. Z hlediska kontextu regionálních disparit zpráva konstatuje, že ve sledovaném 

čase (do roku 2009) se nerovnosti mezi jednotlivými regiony úrovně NUTS 2 (270) postupně 

snižovaly, přičemž největší pokrok byl zaznamenán v dimenzi ekonomických disparit, který je 

provázen především sbližováním úrovně HDP na obyvatele a současně poklesem nerovností 
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v míře zaměstnanosti a nezaměstnanosti. Ve své přílohové části pak zahrnuje Pátá kohézní 

zpráva soubor ukazatelů pro hodnocení ekonomické, sociální a územní soudržnosti, který je již 

od roku 2004, kdy byla vydána Třetí zpráva o hospodářské a sociální soudržnosti EU, postupně 

doplňován a aktualizován. V podobě odpovídající Čtvrté (2007) a Páté (2010) kohézní zprávě 

obsahuje databáze sledovaných indikátorů celkem 40 hlavních regionálních ukazatelů, které 

vstupují do hodnocení ekonomické, sociální a územní dimenze soudržnosti EU.  Přehled těchto 

ukazatelů, které představují výchozí databázi sledovaných ukazatelů, je uveden v tabulce 3.3. 

Pro úplnost je vhodné dodat, že druhá skupina zpráv, tzv. Zprávy o pokroku v oblasti 

ekonomické (hospodářské) a sociální soudržnosti představují periodické publikace vydávané 

Evropskou komisí zpravidla jedenkrát ročně v období mezi vydáním zpráv o hospodářské  

a sociální soudržnosti. Tyto zprávy představují kratší analytické studie shrnující situaci od 

vydání poslední „hlavní“ zprávy o ekonomické a sociální soudržnosti EU. Přehled dosud 

zveřejněných zpráv o pokroku v ekonomické, sociální a územní soudržnosti čítá seznam již 

osmi vydaných zpráv, publikovaných v letech 1999 až 2013. Doposud poslední Osmá zpráva  

o pokroku v oblasti ekonomické, sociální a územní soudržnosti (2013) je zaměřena na 

regionální a městský rozměr hospodářské krize s datovou základnou do roku 2012.  

Tabulka 3.3: Hlavní regionální ukazatele pro hodnocení ekonomické, sociální a územní 

soudržnosti v EU  

Dimenze 

soudržnosti 
Regionální ukazatel (jednotka indikátoru) 

Ekonomická 

soudržnost 

Růst reálného HDP na obyvatele (%) 

HDP na obyvatele (PPS; %, EU-27=100) 

Disponibilní příjem domácností (PPS založena na konečné spotřebě na obyvatele) 

Produktivita práce na zaměstnanou osobu (PPS na zaměstnanou osobu; %, EU-27=100) 

Produktivita práce v průmyslu a službách (%, EU-27=100)  

Hrubé domácí výdaje na výzkum a vývoj (GERD), (% HDP) 

Tvorba hrubého fixního kapitálu (mil. EUR) 

Lidské zdroje ve vědě a technologiích (% EAO*; % zaměstnanosti) 

Přihlášky patentů u Evropského patentového úřadu (počet přihlášek na milión obyvatel;  

%, EU-27=100) 

Zaměstnanost v sektoru technologií a znalostně náročných odvětvích (% celkové zaměstnanosti) 

Zaměstnanost v high-tech odvětvích (% celkové zaměstnanosti) 

Zaměstnanost dle odvětví (% celkové zaměstnanosti) 

Sociální 

soudržnost 

Míra zaměstnanosti (% celkové populace15-64 let; % celkové populace 55-64 let; % populace 

žen; % dle pohlaví) 

Míra zaměstnanosti starších pracovníků (% populace 55-64 let; % dle pohlaví) 

Míra zaměstnanosti dle nejvyššího dosažené vzdělání, prvního a druhého stupně terciárního 

vzdělávání (%) 

Míra nezaměstnanosti (% pracovní síly, % pracovní síly žen, % pracovní síly 15-24 let) 

Míra dlouhodobé nezaměstnanosti (% pracovní síly 15-64 let, % celkově nezaměstnaných 15-64 

let) 

Dlouhodobě nezaměstnaní (12 měsíců a více), (% celkové aktivní populace) 
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Riziko chudoby (% žen; % mužů) 

Podíl mladých lidí ve věku 25-34 let na vysokoškolském nebo srovnatelném vzdělání  

(% celkové populace 25-34 let) 

Celkové veřejné výdaje na vzdělání (% HDP) 

Celkové populační změny (roční průměr populace v tisících obyvatel) 

Územní 

soudržnost 

Emise skleníkových plynů (v tisících tunách, CO2 ekvivalent) 

Energetická náročnost ekonomik (kilogram ropného ekvivalentu na 1000 EUR)  

Elektřina pocházející z obnovitelných zdrojů (%) 

Komunální odpad a nakládání s odpady (Kg/obyvatele; kilotuna na 10 000 obyvatel) 

Rozdíly v nezaměstnanosti v městských oblastech (Směrodatná odchylka míry nezaměstnanosti, 

%) 

Využití železniční trati (milion cestujících v km/milionu tun nákladu v km na km železnice) 

Hustota železnic (kilometry na 1000 km2) 

Hustota dálnic (kilometry na 1000 km2) 

Přístup cestujících k letecké dopravě (Počet pasažérů letecké dopravy/den) 

Nemocniční lůžka (počet na 100 000 obyvatel) 

Domácnosti s vysokorychlostním připojením k internetu (% domácností) 

Kapacita čištění městských odpadních vod (Zpracovatelská kapacita jako % celkového 

generovaného zatížení) 

Intenzita cestovního ruchu - hromadná ubytovací zařízení cestovního ruchu (počet) 

Příjezdy do ubytovacích zařízení cestovního ruchu (počet) 

Oběti dopravních nehod (počet obětí na milión obyvatel) 

Úmrtí při dopravních nehodách (počet úmrtí na milion obyvatel) 

Kojenecká úmrtnost (% celkové úmrtnosti dětí ve věku do jednoho roku) 

Podíl výkonů v nákladní dopravě na HDP (Index (2000=100)) 

Poznámka: * EAO – ekonomicky aktivní obyvatelstvo 

Zdroj: Evropská komise, 2007, 2010, Eurostat, 2014a; vlastní zpracování, 2014 

 

3.3.2. Ukazatele pro hodnocení konkurenceschopnosti v podmínkách Evropské unie 

Posilování konkurenceschopnosti a rozvoj evropského území patří mezi stěžejní zájmy, jež se 

EU snaží realizovat prostřednictvím svých růstových strategií – Lisabonské strategie  

a Strategie Evropa 2020. Ne příliš úspěšným pokusem Evropské unie ve snaze získání 

světového prvenství na poli konkurenceschopnosti byla Lisabonská strategie, jež svými směry 

a cíli ovlivnila rozvoj členských zemí Evropské unie. V důsledku světové hospodářské krize 

byl poměrně příznivý vývoj evropských ekonomik přerušen, což vyústilo v přijetí nové 

Strategie Evropa 2020, která představuje novou vizi směřování Evropské unie v příštích deseti 

letech. Úspěšnost naplňování těchto strategií tvoří jednu z klíčových otázek současného  

a budoucího rozvoje evropské integrace. 

Lisabonská strategie 

Na počátku 90. let 20. století evropský integrační proces velmi pokročil a zaznamenal 

významné úspěchy, mezi něž se řadilo zejména dotvoření jednotného vnitřního trhu  

a postupný přechod k vytváření a realizaci hospodářské a měnové unie. Docházelo  

k prohlubování propojenosti evropských ekonomik, což bylo bráno jako předpoklad  
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k urychlení ekonomického růstu, růstu produktivity a konkurenceschopnosti. Vývoj Evropské 

unie byl tedy sledován s rostoucím optimismem. Ovšem na přelomu tisíciletí se evropské 

růstové a rozvojové perspektivy začaly značně měnit, kromě těchto silných stránek se začaly 

také projevovat slabiny EU, a to jak vnitřní, tak vnější14. 

V reakci na nastalou situaci se zvýšení konkurenceschopnosti Unie jako celku stalo jedním ze 

stěžejních cílů a současně byla deklarována potřeba přijetí komplexního plánu, který by 

nastartoval nezbytné reformy k odstranění slabých stránek evropských ekonomik. V roce 2000 

formulovali vrcholní představitelé EU svůj záměr v podobě tzv. Lisabonské strategie (LS), jež 

předpokládala, že se do roku 2010 Evropská unie stane nejkonkurenceschopnější  

a nejdynamičtější ekonomikou na světě, založenou na znalostech a inovacích, schopnou 

dosahovat udržitelného hospodářského růstu s více a lepšími pracovními místy, s větší sociální 

soudržností a úctou k životnímu prostředí (Evropská komise, 2010).  

Základní cíl byl velmi ambiciózní, vycházel ovšem z tehdejšího očekávaného příznivého 

výhledu evropských ekonomik. Jednalo se o scénář pro komplexní hospodářskou, sociální  

a environmentální obnovu Evropské unie. Lisabonský reformní program nezahrnoval jen čistě 

ekonomický záměr, ale byl od počátku zamýšlen tak, aby ekonomická dynamika, která se 

projevuje silnějším růstem a vyšším počtem zaměstnanců, byla v souladu s tradičními 

evropskými zájmy. LS měla tedy i sociální a ekologickou dimenzi, mezi něž patří sociální 

soudržnost, sociální spravedlnost a ochrana životního prostředí. K dosažení stanoveného 

ambiciózního cíle byla LS konkretizována do devíti dílčích směrů15, které pokrývaly tyto její 

tři hlavní pilíře – ekonomický, sociální a environmentální. 

Pro každoroční hodnocení pokroku v dosahování stanovených cílů LS byla sestavena skupina 

ukazatelů mezinárodního srovnání, tzv. strukturálních (lisabonských) ukazatelů Evropské unie. 

Strukturální ukazatele byly sestavovány v rámci Eurostatu na základě pravidelně zasílaných 

údajů z národních statistických úřadů. Tyto ukazatele primárně odrážely míru disparit mezi 

                                                 

 

14 EU se potýkala s problémy na trhu práce, tedy v oblasti zaměstnanosti, nezaměstnanosti či produktivity práce a 

stárnutí populace. Také sektor služeb čelil nedostatečné rozvinutosti a velice kritická situace byla v oblasti 

výzkumu a inovační výkonnosti. Tyto vnitřní slabiny byly umocněny situací na globální scéně v souvislosti  

s postupujícími globalizačními procesy a nástupem tzv. nové ekonomiky. EU zaostávala jak v tempu růstu HDP, 

růstu produktivity, tak v inovační výkonnosti, za většinou vyspělých center světové ekonomiky a zejména za svými 

hlavními obchodními rivaly – USA a Japonskem. 
15 1. Informační společnost pro všechny; 2. Vytvoření evropského výzkumného prostoru; 3. Odstranění překážek 

pro podnikání, zejména pro malé střední podniky; 4. Ekonomická reforma spojená s dokončováním vnitřního trhu; 

5. Vytvoření integrovaných finančních trhů; 6. Lepší koordinace makroekonomických politik; 7. Aktivní politika 

zaměstnanosti; 8. Modernizace evropského sociálního modelu; 9. Udržitelný rozvoj a kvalita života. 
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státy či regiony a také jistou míru dosažené konkurenční schopnosti a výkonnosti země či 

regionu. Strukturální ukazatele pokrývaly všechny tři pilíře LS  a byly rozděleny do šesti 

průřezových oblastí hodnocení – celkové ekonomické prostředí, zaměstnanost, inovace  

a výzkum, ekonomická reforma, sociální soudržnost, životní prostředí. Pro efektivnější způsob 

hodnocení míry plnění lisabonských cílů byl v roce 2004 vytvořen zkrácený seznam, tzv. krátký 

seznam strukturálních ukazatelů (Short-list) obsahující 14 ukazatelů, jejichž přehled je uveden 

v tabulce 3.4. Tento zkrácený seznam se od června roku 2010 částečně transformoval do 

seznamu ukazatelů, jež slouží k hodnocení Strategie Evropa 2020. 

Tabulka 3.4: „Short-list“ strukturálních ukazatelů Lisabonské strategie 

Strukturální ukazatel Cíl hodnocení Specifikace ukazatele 

HDP na obyvatele v PPS 
Celkové ekonomické 

prostředí 

Hrubý domácí produkt na osobu v paritě kupního 

standardu (PPS), (EU27 = 100) 

Produktivita práce na 

zaměstnanou osobu 

Celkové ekonomické 

prostředí 

Hrubý domácí produkt v paritách kupního standardu 

(PPS) na osobu zaměstnanou v EU25, (EU25 = 100) 

Míra zaměstnanosti Zaměstnanost 
Podíl počtu zaměstnaných osob ve věku 15-64 let na 

celkové populaci ve stejné věkové kategorii (v %) 

Míra zaměstnanosti starších 

pracovníků 
Zaměstnanost 

Podíl počtu zaměstnaných osob ve věku 55-64 let na 

celkové populaci ve stejné věkové kategorii (v %) 

Hrubé domácí výdaje na 

výzkum a vyroj 
Inovace a výzkum 

Hrubé domácí výdaje na výzkum a vývoj jako 

procentuální podíl na HDP, v % 

Úroveň dosaženého vzděláni 

mládeže 
Inovace a výzkum 

Procento obyvatelstva ve věku 20–24 let, které má 

alespoň vyšší střední vzdělání 

Relativní cenová úroveň Ekonomická reforma 

Relativní cenová úroveň celkové spotřeby 

domácností zahrnující nepřímé daně, v %, 

(EU25=100) 

Kapitálové investice Ekonomická reforma Kapitálové investice do soukromého, v % HDP 

Míra rizika chudoby – po 

sociálních dávkách 
Sociální soudržnost 

Podíl osob s příjmem pod hranici rizika chudoby po 

sociálních transferech. Hranice chudoby se 

stanovuje, jako 60% národního mediánového 

disponibilního přijmu po sociálních transferech, v % 

Rozptyl regionální míry 

zaměstnanosti 
Sociální soudržnost 

Variační koeficient míry zaměstnanosti regionů 

(úroveň NUTS 2) uvnitř zemí 

Míra dlouhodobé 

nezaměstnanosti 
Sociální soudržnost 

Dlouhodobé nezaměstnaní (12 měsíců a déle) jako 

procento celkového ekonomicky aktivního 

obyvatelstva ve věku 15–64 let 

Emise skleníkových plynů Životní prostředí 

Celkové emise skleníkových plynů, procentní 

změna od základního roku 1990 a cílů podle 

Kjótského protokolu, Rozhodnuti Rady EU pro roky 

2008–2012 – základ pro index = 100. založeno na 

ekvivalentech C02 

Energetická náročnost 

národního hospodářství 
Životní prostředí 

Hrubá spotřeba energie v zemi dělená HDP (ve 

stálých cenách, 1995=100) – kgoe (kilogram of oil 

equivalent) na 1 000 Euro 

Objem nákladní dopravy k 

HDP 
Životní prostředí 

Index objemu nákladní dopravy v zemi vztahující se 

k HDP; měřený v tkm/HDP (ve stálých cenách 

1995=100 Euro) 

Zdroj: Eurostat, 2011; vlastní zpracování, 2014 
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V prvních letech naplňování Lisabonské strategie se EU a její členské státy nevyznačovaly 

příliš úspěšným ekonomickým vývojem a nedařilo se jim dostatečně naplňovat stanovené cíle, 

což vyústilo v roce 2005 k reformě lisabonského procesu a přijetí nového akčního plánu – 

Lisabonská strategie pro růst a zaměstnanost. Obnovená LS byla primárně zaměřena na 

dosahování dlouhodobého hospodářského růstu a zaměstnanosti, opatření v sociální  

a environmentální oblasti byla mírně potlačena. Základní cíl byl tedy zřetelně méně ambiciózní 

než v původní Lisabonské strategii. V roce 2008, díky celosvětovému hospodářskému otřesu  

a citelným dopadům krize nejen v Evropě, ale i jiných částech světa, byl však nově započatý 

vývoj pozastaven a dosažení stanovených cílů do roku 2010 se tak stalo prakticky nereálné. EU 

nebyla v roce 2010 ani nejkonkurenceschopnější, ani nejdynamičtější ekonomikou na světě. 

Lisabonská strategie přinesla řadu pozitivních efektů, avšak její hlavní cíle se nepodařilo 

naplnit, tzn. míru zaměstnanosti ve výši 70 % a výdaje na výzkum a vývoj ve výši 3 % HDP. 

V roce 2008 dosáhla míra zaměstnanosti v EU 66 % (v roce 2000 to bylo 62 %) a poté  

v důsledku krize znovu poklesla. Unii se nepodařilo snížit rozdíly v růstu produktivity ve 

srovnání s průmyslově nejvyspělejšími zeměmi: celkové výdaje na výzkum a vývoj v EU se 

zlepšily pouze okrajově (z 1,82 % HDP v roce 2000 na 1,9 % HDP v roce 2008). Hodnocení 

úspěchů a neúspěchů při realizaci Lisabonské strategie bylo využito při formulaci Strategie 

Evropa 2020. 

Strategie Evropa 2020 

Dopady hospodářské a finanční krize na členské státy Evropské unie posilnily význam 

zavádění, a zejména efektivního naplňování ekonomických reforem. Také v návaznosti na sílící 

konkurenci ekonomik velkých rozvíjejících se zemí (zejména Číny a Indie), nově způsobené či 

odhalené problémy evropských ekonomik, byla během roku 2010 přijata nová růstová strategie 

– Strategie Evropa 2020, jež navazuje na Lisabonskou strategii a představuje směr, kterým by 

se Evropská unie měla ubírat v příštích deseti letech. Strategie by měla napomoci dosahování 

hospodářských reforem nezbytných k řešení následků krize, oživení ekonomické výkonnosti  

a konkurenceschopnosti a k zajištění dlouhodobého, udržitelného a vyváženého rozvoje EU. 

Strategie, která by měla Evropskou unii dovést k hospodářství, které bude vykazovat vysokou 

úroveň zaměstnanosti, produktivity a sociální soudržnosti, je často reprezentována jako vize 

evropského sociálně tržního hospodářství pro 21. století (Evropská komise, 2010). 
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Jádrem nové růstové strategie jsou tři prioritní oblasti, které svým zaměřením do jisté míry 

korespondují se třemi pilíři Lisabonské strategie – ekonomickým, sociálním  

a environmentálním. Těmito prioritami jsou: 

 inteligentní růst orientovaný na rozvoj ekonomiky založené na znalostech  

a inovacích; 

 udržitelný růst zahrnující podporu konkurenceschopnější a ekologičtější ekonomiky, 

jež bude méně náročná na zdroje; 

 růst podporující začlenění spočívající v rozvoji ekonomiky s vysokou zaměstnaností, 

která se bude vyznačovat hospodářskou, sociální a územní soudržností. 

Prioritní oblasti jsou specifikovány do pěti cílů16, které jsou definovány nejen na úrovni 

nadnárodní, tedy Evropské unie, ale současně i na úrovni národní. Každý členský stát by měl 

tyto cíle, dle své konkrétní situace a požadavků národní ekonomiky, převést do podoby 

vnitrostátních cílů. Toto opatření by mělo zaručit, že ze strany každého členského státu bude 

vyvinuto maximální úsilí pro dosažení jím stanovených cílů, což by mělo následně vést 

k efektivnímu naplňování stanovených cílů EU jako celku. K úspěšnému naplňování daných 

priorit a cílů by mělo napomoci sedm tematických iniciativ17, které jsou zaměřeny vždy na 

specifickou a konkrétní oblast zaměření Strategie. 

Za účelem hodnocení pokroku při dosahování stanovených cílů je i v rámci Strategie Evropa 

2020, stejně jako v případě LS, sestaven seznam ukazatelů Evropa 2020 odpovídajících 

stanoveným prioritním oblastem, jež je uveden v tabulce 3.5. Ačkoliv základní seznam 

ukazatelů pro hodnocení Strategie Evropa 2020 zahrnuje v současné době 11 ukazatelů,  

z původního zkráceného seznamu strukturálních ukazatelů přebírá pouze 1 ukazatel a to hrubé 

domácí výdaje na výzkum a vývoj.  

  

                                                 

 

16 Cíle Strategie Evropa 2020: 1. Zaměstnanost obyvatelstva ve věku od 20 do 64 let vy výši 75 %, 2. Výdaje na 

výzkum a vývoj ve výši 3 % HDP, 3. Snížení emisí CO2 o 20 %, zvýšení energetické účinnosti o 20 % a nárůstu 

používání obnovitelných zdrojů také o 20 %, 4. Snížení počtu žáků předčasně opouštějících vzdělávací zařízení  

o 10 % a zvýšení počtu vysokoškolsky vzdělaných lidí ve věku 30-34 let na 40 %, 5. Snížení počtu osob 

ohrožených chudobou o 20 milionů. 
17 1. Inovace v Unii, 2. Mládež v pohybu, 3. Digitální program pro Evropu, 4. Evropa méně náročná na zdroje,  

5. Průmyslová politika pro éru globalizace, 6. Program pro nové dovednosti a pracovní místa, 7. Evropská 

platforma pro boj proti chudobě. 
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Tabulka 3.5: Ukazatele hodnocení cílů Strategie Evropa 2020 

Ukazatel Evropa 2020 Cíl hodnocení Specifikace ukazatele 

Míra zaměstnanosti dle pohlaví, 

věková skupina 20-64 let 

Zaměstnanost obyvatelstva ve věku 

20-64 let ve výši 75 % 

Podíl počtu zaměstnaných osob ve 

věku 20-64 let na celkové populaci 

ve stejné věkové kategorii (%) 

Hrubé domácí výdaje na výzkum  

a vývoj 

Výdaje na výzkum a vývoj ve výši 

3 % HDP 

Hrubé domácí výdaje na výzkum  

a vývoj jako % podíl na HDP (%) 

Emise skleníkových plynů, výchozí 

rok 1990 

Klimaticko-energetické cíle 

Strategie „20/20/20“ 

Celkové roční emise skleníkových 

plynů ve vztahu k emisním 

hodnotám z roku 1990 (%, 1990 = 

100) 

Podíl obnovitelných zdrojů energie 

na celkové energetické spotřebě 

Klimaticko-energetické cíle 

Strategie „20/20/20“ 

Podíl obnovitelných zdrojů energie 

na celkové energetické spotřebě  

(v %) 

Energetická náročnost ekonomik 
Klimaticko-energetické cíle 

Strategie „20/20/20“ 

Poměr mezi hrubou domácí 

spotřebou energie a HDP, 

vypočteno pro kalendářní rok, kgoe 

(kilogram of oil equivalent) na 

1000 Euro, referenční rok 2000 

Lidé předčasně ukončující 

vzdělávání a odbornou přípravu 

(podle pohlaví) 

Snížení počtu žáků předčasně 

opouštějících vzdělávací zařízení  

o 10 % a zvýšení počtu 

vysokoškolsky vzdělaných lidí ve 

věku 30-34 let na 40 % 

% populace 

ve věku 18-24 let, které dosáhlo 

maximálně nižšího středního 

vzdělání a neúčastní se dalšího 

vzdělávání nebo odborné přípravy 

Vysokoškolsky vzdělaní lidé dle 

pohlaví, věková skupina 30-34 let 

Snížení počtu žáků předčasně 

opouštějících vzdělávací zařízení o 

10 % a zvýšení počtu 

vysokoškolsky vzdělaných lidí ve 

věku 30-34 let na 40 % 

Procento populace ve věku 30-34 

let, které úspěšně dokončilo 

vysokoškolské vzdělávání 

Osoby ohrožené chudobou nebo 

sociálním vyloučením (spojení tří 

níže uvedených ukazatelů) 

Snížení počtu osob ohrožených 

chudobou o 20 milionů 

Obyvatelstvo ohroženo chudobou  

a sociálním vyloučením, procento 

z celkového počtu obyvatel (%)  

a 1000 osob 

Osoby žijící v domácnostech  

s velmi nízkou intenzitou práce 

Snížení počtu osob ohrožených 

chudobou o 20 milionů 

Osoby žijící v domácnostech  

s velmi nízkou intenzitou práce, 

procento z celkového počtu 

obyvatel (%) a 1000 osob 

Osoby ohrožené chudobou po 

sociálních transferech 

Snížení počtu osob ohrožených 

chudobou o 20 milionů 

Podíl osob s disponibilním příjmem 

pod hranicí rizika chudoby, která je 

stanovena na 60% průměrného 

národního disponibilního příjmu 

v daném státě, po sociálních 

transferech, procento z celkového 

počtu obyvatel (%) a 1000 osob 

Materiálně handicapované osoby 
Snížení počtu osob ohrožených 

chudobou o 20 milionů 

Materiálně handicapované osoby, 

procento z celkového počtu 

obyvatel (%) a 1000 osob 

Zdroj: Eurostat, 2014c; vlastní zpracování, 2014 
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Navzdory rozporuplným výsledkům, jež provázejí Lisabonskou strategii (Staníčková, 2011), se 

jeví přijetí Strategie Evropa 2020 jako důležitý impuls v pokračování koordinace nejen 

hospodářských reforem, ale také doprovodných opatření v sociální a environmentální oblasti. 

Dnešní EU se musí vyrovnávat s důsledky nedávné krize a dlouhodobě stojí před úkolem, jak 

se vyrovnat s konkurenceschopností v globální ekonomice, což ovšem prvotně znamená 

nezbytnost řešení problémů, jež jsou vlastní jednotlivým členským státům. Tyto vnitřní 

problémy a zároveň výzvy lze spatřovat v rozdílné ekonomické výkonnosti, nedostatečné 

pružnosti trhu práce, dlouhodobě nízké úrovni podpory vědy a výzkumu a následně 

nedostatečné inovační výkonnosti. Úroveň konkurenceschopnosti Evropské unie je odrazem 

růstové dynamiky, ekonomické výkonnosti a stability všech členských států. Celková úroveň 

rozvoje evropského území a dosahované míry konkurenceschopnosti však, v delším časovém 

horizontu, vyžaduje, aby byly brány v úvahu nejen ekonomické, ale také sociální  

 environmentální faktory (Fojtíková a kol., 2014). 

 

3.4. Metodická východiska pro hodnocení disparit a úrovně soudržnosti  

v regionech NUTS 2 zemí Visegrádské čtyřky 

Metodická východiska navrženého postupu zpracování doktorské dizertační práce, která jsou 

zachycena na obrázku 3.1 v kapitole 3.1.2, jsou v rámci praktického řešení doktorské dizertační 

práce představena v následujících kapitolách zahrnujících motivaci a popis konstrukce 

váženého agregovaného indexu disparit (VAID), představení metod použitých v jednotlivých 

fázích konstrukce VAID včetně postupu jejich praktického použití.     

 

3.4.1. Vážený agregovaný index disparit jako příklad konstrukce souhrnného 

integrovaného indikátoru 

Integrovaný přístup k hodnocení ekonomických, sociálních a územních disparit v regionech 

NUTS 2 zemí V4 byl v rámci doktorské dizertační práce zvolen z toho důvodu, že doposud 

neexistuje, až na výjimky18, v oblasti hospodářské, sociální a územní soudržnosti  

v podmínkách EU obecně uznávaná a platná metodika konstrukce komplexního indexu disparit 

či indexu soudržnosti, jako je tomu např. při měření konkurenceschopnosti19, kde se můžeme 

setkat s ustálenou metodikou Indexu celkové konkurenceschopnosti (GCI), Indexu regionální 

                                                 

 

18 např. metodika vyvinutá v práci autorů Rydvalová a Žižka (2011) nebo Kutscherauer a kol. (2010). 
19 blíže viz kapitola 3.5.  
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konkurenceschopnosti (RCI) či měření úrovně lidského rozvoje (HDI).  Souhrnný vážený index 

disparit může poskytnout komplexnější obraz o dosahované míře soudržnosti zkoumaných 

regionů, stejně jako celé EU. Inspirací a motivací ke konstrukci váženého agregovaného indexu 

disparit (VAID) na regionální úrovni byl přístup ke konstrukci Indexu územní soudržnosti 

(Territorial Cohesion Index, TCI), mapující polycentrický rozvoj území, jež byl použit  

v pracích Nadia Farrugie (Farrugia, 2007; Farrugia a Galina, 2008).  Index územní soudržnosti 

je teoreticky konstruován na základě sedmi dílčích subindexů (komponent) charakterizujících 

územní soudržnost dle její obecné definice. Farrugia však již ve svých pracích nenavrhuje 

konkrétní postup konstrukce indexu územní soudržnosti z hlediska empirické analýzy.  

Metodika tvorby souhrnného indexu územní soudržnosti, je v podmínkách EU, rozpracována 

také v rámci programu ESPON, kde byl učiněn pokus vyvinout nástroj pro měření scénářů 

územního rozvoje na základě syntetického indexu s názvem Index evropské územní soudržnosti 

(ETCI). Vytvoření indexu bylo podmíněno dostupností stanovených dat na regionální úrovni, 

což se prokázalo pouze pro vybrané ukazatele ekonomické dimenze, jak uvádí Skokan (2008). 

Také v oblasti sociální soudržnosti byl učiněn pokus k metodologické konstrukci souhrnného 

Indexu sociálních disparit, jenž je odrazem úrovně sociální soudržnosti a to v podmínkách 

Latinské Ameriky, jak dokládá práce Bárcena a kol. (2010). V domácích empirických studiích 

se rovněž objevují pokusy o konstrukci souhrnných agregovaných ukazatelů, odrážejících 

úroveň disparit v různých oblastech. Metodika konstrukce integrovaných ukazatelů navržených 

autorským kolektivem Rydvalová a Žižka (2011) vyústila v rámci výzkumného záměru (WD-

30-07-01) Inovační přístup k řešení disparit na úrovni regionů do certifikované metodiky 

v souladu s podmínkami Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI). Formalizovanou podobu 

rovněž získaly konstrukce řady integrovaných indikátorů autorského kolektivu Kutscherauer  

a kol. (2010) v rámci výzkumného záměru (WD-55-07-1) Regionální disparity v územním 

rozvoji České republiky - jejich vznik, identifikace a eliminace. Autoři ve své publikaci navrhují 

konstrukci integrovaných indikátorů v ekonomické, sociální a územní sféře včetně průřezového 

integrovaného indikátoru, který vyúsťuje do modelových regionů. Tvorba subindexů disparit, 

jež determinují úroveň ekonomické, sociální a územní soudržnosti na regionální úrovni, stejně 

jako konstrukce průřezového agregovaného váženého indexu disparit představuje v této 

dizertační práci jistou analogii k výše uvedeným postupům. 

Základním smyslem a metodologickou podmínkou navrženého konceptu VAID je striktní 

vymezení disparit ve třech základních oblastech (ekonomické, sociální a územní) tak, aby jej 

bylo možné využít k odvození úrovně příslušné dimenze soudržnosti. Snahou při konstrukci 
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VAID bylo rovněž vyhodnocení jednotlivých dimenzí soudržnosti samostatně na základě 

vybraného vzorku regionálních ukazatelů ekonomických, sociálních a územních disparit, jež 

jsou sledovány v kohézních zprávách v letech 2004-2010. Ke stanovení požadavků na tvorbu 

souhrnného indikátoru bylo přistupováno právě především z hlediska možnosti jeho uplatnění 

pro hodnocení hospodářské, sociální a územní soudržnosti na úrovni regionů NUTS 2. 

Navržená metodika je však volně přenositelná i do nižších územních celků, jako jsou regiony 

NUTS 3 či lokální územní jednotky (LAU1, LAU2) v případě dostupné datové základny. Návrh 

konstrukce VAID vyústil, s ohledem na výše uvedené, do konceptu třívrstvého modelu, kdy 

každá vrstva odpovídá jedné dílčí fázi výpočtu výsledných hodnot VAID. Celkové schéma 

třívrstvého modelu konstrukce VAID je zachyceno na obrázku 3.2.  Mezi základní kritéria 

tvorby indikátoru VAID dle konstrukce uvedené na obrázku 3.2 patří:  

 významnost - indikátory  disparit jsou složeny z ukazatelů, které jsou významné  

z hlediska sledování ve zprávách o hodnocení hospodářské, sociální a územní 

soudržnosti. Toto kritérium bylo bráno na zřetel především při prvotním výběru 

ukazatelů, kdy bylo zkompletováno celkem 40 regionálních ukazatelů, ze kterých 

bylo, na základě shodné dostupnosti časových řad, vybráno 24 reprezentativních 

ukazatelů; vždy 8 ukazatelů za každou dimenzi soudržnosti;  

 validita – vybrané indikátory disparit musí vycházet ze správně naměřených dat, aby 

nebyly zatíženy významnějšími chybami. Chyby z hlediska validity analyzovaných 

dat není zcela možné vyloučit, ale protože k analýzám byla využita jednotná databáze 

Eurostatu, lze se domnívat, že data byla zatížena jen velmi malou chybou. Ojediněle 

identifikované chybějící hodnoty (missing values) uvnitř časových řad 24 sledovaných 

ukazatelů byly doplněny ve statistickém softwaru IBM SPSS Statistics 22 metodou 

interpolace lineárního trendu (linear trend at point). Souhrnný přehled vybraných 

vstupních ukazatelů pro hodnocení hospodářské, sociální a územní soudržnosti je 

uveden v tabulce 3.6, která identifikuje název indikátoru, jednotky ve kterých je 

indikátor měřen a časovou dostupnost pro regionální úroveň NUTS 2. V případě dvou 

indikátorů (Tvorba hrubého fixního kapitálu a Přihlášky patentů u Evropského 

patentového úřadu) byla dostupnost úplné časové řady identifikována pouze do roku 

2010 a z důvodu zajištění co možná nejvíce pozorování byly tyto řady extrapolovány 

o jeden rok (2011) s využitím metody predikce pomocí klouzavých průměrů (moving 

average). Výchozím rokem hodnocení byl zvolen rok 2000 související s vydáním 

Lisabonské strategie rozvoje EU a formalizací soustavy strukturálních ukazatelů;  
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I. vrstva 

Přípravná fáze 

Datová základna vybraných ukazatelů regionálních disparit 

Třívrstvý model 

Konstrukce váženého agregovaného indexu disparit (VAID) 

Ukazatele ekonomických disparit Ukazatele sociálních disparit Ukazatele územních disparit 

Standardizace vícerozměrných dat  

(Z-skóre) 

Stanovení míry centrální tendence 

(Medián) 

Stanovení míry vzdálenosti  

(čtverec euklidovské vzdálenosti) 

Průzkumová analýza vícerozměrných 

dat 

Stanovení míry centrální tendence 

(Medián) 

 

Stanovení míry vzdálenosti  

(čtverec euklidovské vzdálenosti) 

Stanovení míry centrální tendence 

(Medián) 

 

Stanovení míry vzdálenosti  
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II. vrstva 
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Faktorová analýza 

Faktory ekonomických disparit 

Faktorové zátěže ukazatelů 

ekonomických disparit 

Faktory sociálních disparit 

Faktorové zátěže ukazatelů 

sociálních disparit 

Faktory územních disparit 

Faktorové zátěže ukazatelů 

územních disparit 

Dílčí index ekonomických disparit 

 

(lineární kombinace čtverce euklidovské 

vzdálenosti a faktorových zátěží 

ukazatelů ekonomických disparit) 

Dílčí index sociálních disparit 

 

(lineární kombinace čtverce euklidovské 

vzdálenosti a faktorových zátěží 

ukazatelů sociálních disparit) 

 

Dílčí index územních disparit 

 

(lineární kombinace čtverce euklidovské 

vzdálenosti a faktorových zátěží 

ukazatelů územních disparit) 

 

III. vrstva 

Výpočet váženého 

agregovaného indexu 

disparit (VAID) 

Entropická metoda stanovení vah pro jednotlivé dimenze disparit 

Vážený index ekonomických disparit Vážený index sociálních disparit Vážený index územních disparit + + 

= 

Vážený agregovaný index disparit (VAID) 

Standardizace vícerozměrných dat  

(Z-skóre) 

Průzkumová analýza vícerozměrných 

dat 

 

 Standardizace vícerozměrných dat  

(Z-skóre) Standardizace vícerozměrných dat  

(Z-skóre) 

Průzkumová analýza vícerozměrných 

dat 

 

 Standardizace vícerozměrných dat  

(Z-skóre) 

Obrázek 3.2: Schéma konstrukce váženého agregovaného indexu disparit (třívrstvý model)  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní návrh a zpracování, 2014 
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 jedinečnost -  kritérium bylo zohledněno při výběru ukazatelů vstupujících do 

konstrukce dílčích indexů disparit. Týká se testování vztahů závislosti sledovaných 

ukazatelů v každé dimenzi soudržnosti a redukci nadbytečných informací, což bylo 

provedeno na základě korelační analýzy a faktorové analýzy, která je příkladem 

vícerozměrné statistické metody; 

 interpretovatelnost -  požadavek v sobě zahrnuje srozumitelnost a jednoduchost  

v komentování výsledků souhrnných indikátorů. Z výsledků dílčích indexů disparit  

a také indexu VAID je na první pohled patrné, jaké hodnoty indikátorů je možné 

považovat za nadprůměrné a jaké za podprůměrné. To je zajištěno způsobem, jakým 

je porovnávána vzájemná podobnost objektů. Meziobjektová podobnost může být 

měřena různými způsoby, které se dají obecně zařadit do tří základních skupin (míry 

asociace, míry korelace, míry vzdálenosti), jak uvádí Řezanková, Húsek a Snášel 

(2007) nebo Řezanková (2009). Mírou meziobjektové podobnosti hodnoty 

jednotlivých indikátorů byla stanovena třetí skupina, tj. míry vzdálenosti, které jsou 

běžně využívány pro metrická data a představují nejčastěji užívané míry založené na 

prezentaci objektů v prostoru, jehož souřadnice tvoří jednotlivé znaky (Meloun, 

Militký a Hill, 2005). Vypočtené skóre dílčích a agregovaných indexů disparit pro 

jednotlivé regiony NUTS 2 zemí V4 nabývají kladných hodnot, vzdálenost byla 

definována v modifikované podobě ( , )ES i iD x x
s využitím mediánu )i(x , jehož 

aplikace je pro model klíčová a představuje v dílčích indexech disparit (IED, ISD  

a IUD), stejně jako v agregovaném indexu (VAID) míru centrální tendence, od které 

je v modelu vypočítána příslušná vzdálenost jednotlivých indikátorů. Čtverec 

euklidovské vzdálenosti, jako míra vzdálenosti pro srovnávání disparit v regionech, 

byl zvolen také proto, že tento přístup klade větší důraz na objekty, jež jsou od sebe 

vzdáleny, jak uvádí např. Mooi a Sarstedt (2011). Hodnota mediánu je ve srovnání 

s aritmetickým průměrem (x)  pro daný soubor vhodnější, jak uvádí např. Hendl 

(2009), neboť se jedná o asymetricky rozdělený soubor dat. Silným argumentem pro 

použití mediánu je skutečnost, že jednotlivé časové řady regionálních ukazatelů 

obsahují odlehlé hodnoty¸ zpravidla odpovídající hodnotám dosaženým 

v metropolitních regionech NUTS 2 zemí V4, kde se nacházejí aglomerace hlavních 

měst (CZ01, HU10, PL12 a SK01). Cílem konstrukce indexu VAID je ponechání 

těchto odlehlých hodnot ve statistickém souboru z důvodu možnosti ověření dílčí 

hypotézy doktorské dizertační práce, jež je formulována v úvodu. Zdůvodněním pro 
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použití mediánu k rozpoznání středu rozdělení dat je dále i normalita rozdělení dat, 

kdy průzkumová analýza provedená na základě popisných statistik zahrnujících 

koeficient šikmosti a špičatosti naznačuje, že se ve většině případů jedná o pozitivně 

zešikmené rozdělení datového souboru s nenulovou hodnotou špičatosti odpovídající 

více vrcholům oproti normálnímu rozdělení. Medián ( x ) tak v tomto případě vypovídá 

lépe o centrální poloze nežli aritmetický průměr ( )x . Z hlediska číselné kvantifikace 

hodnoty indikátorů je za hranici srovnatelnosti považována minimální hodnota 

čtvercové modifikované euklidovské vzdálenosti od mediánu, která je kvantifikací 

velikosti (míry) disparity každého regionu ve sledovaném období 2000–2011. 

Výsledná hodnota kompozitních indikátorů představuje kladné bezrozměrné číslo, 

v rámci jehož hodnoty je možné jednoduše stanovit relativní pořadí regionů NUTS 2 

zemí V4; 

 využitelnost - souhrnný indikátor by měl co nejlépe kvantifikovat regionální rozdíly a 

identifikovat problémy odlehlých pozorování. Jeho využití je možné  

i v případě, že ukazatele jsou v různých měrných jednotkách, což je i případ vstupních 

proměnných empirické analýzy, jak dokládá tabulka 3.6. 
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Tabulka 3.6: Vybrané indikátory pro analýzu disparit a hodnocení ekonomické, sociální  

a územní soudržnosti v regionech NUTS 2 zemí V4 

Dimenze 

soudržnosti 
Indikátor disparit Jednotky 

Dostupnost 

indikátoru 

Ekonomická 

soudržnost 

HDP na obyvatele PPS na obyvatele 2000-2011 

Disponibilní příjem domácností 
PPS založena na konečné 

spotřebě na obyvatele 
2000-2011 

Produktivita práce na zaměstnanou osobu PPS na zaměstnanou osobu 2000-2011 

Hrubé domácí výdaje na výzkum a vývoj % HDP 2000-2011 

Tvorba hrubého fixního kapitálu mil. EUR 2000-2010 

Lidské zdroje ve vědě a technologiích % EAO* 2000-2012 

Přihlášky patentů u Evropského patentového 

úřadu 

počet přihlášek na milión 

obyvatel 
2000-2010 

Zaměstnanost v sektoru technologií a 

znalostně náročných odvětvích 
% celkové zaměstnanosti 2000-2012 

Sociální 

soudržnost 

Míra zaměstnanosti % celkové populace (15-64 let) 2000-2012 

Míra zaměstnanosti žen % populace žen (15-64 let) 2000-2012 

Míra zaměstnanosti starších pracovníků % celkové populace (55-64 let) 2000-2012 

Míra nezaměstnanosti % pracovní síly (15-64 let) 2000-2012 

Míra nezaměstnanosti mladých % pracovní síly (15-24 let) 2000-2012 

Dlouhodobá míra nezaměstnanosti % pracovní síly (15-64 let) 2000-2012 

Podíl mladých lidí na vysokoškolském nebo 

srovnatelném vzdělání 
% celkové populace (25-34 let) 2000-2012 

Celkové populační změny 
roční průměr populace v tisících 

obyvatel 
2000-2012 

Územní 

soudržnost 

 

Komunální odpad a nakládání s odpady kilotuna na 10 000 obyvatel 2000-2011 

Hustota železnic km/1000 km2 2000-2012 

Hustota dálnic km/1000 km2 2000-2012 

Nemocniční lůžka počet na 100 000 obyvatel 2000-2011 

Intenzita cestovního ruchu (hromadná 

ubytovací zařízení) 
počet ubytovacích zařízení 2000-2012 

Příjezdy do ubytovacích zařízení cestovního 

ruchu 
počet příjezdů 2000-2012 

Oběti dopravních nehod počet úmrtí na milion obyvatel 2000-2012 

Kojenecká úmrtnost 
% celkové úmrtnosti dětí ve 

věku do jednoho roku 
2000-2012 

Poznámka: * EAO – ekonomicky aktivní obyvatelstvo 

Zdroj: Evropská komise, 2007, 2010; Eurostat, 2014a; OECD, 2014; vlastní zpracování, 2014 

 

 



71 

 

3.4.2. Výběr metod pro konstrukci váženého agregovaného indexu disparit 

Při konstrukci třívrstvého modelu váženého agregovaného indexu disparit, který je zachycen 

na obrázku 3.2, je ve druhé vrstvě (fázi) využito metod vícerozměrné statistické analýzy, 

konkrétně metody faktorové analýzy. Faktorová analýza (Factor analysis, FA) bývá při 

konstrukci integrovaných indikátorů relativně často využívanou vícerozměrnou statistickou 

metodou. Faktorová analýza byla použita například v rámci hodnocení socioekonomické 

rozmanitosti evropských regionů (Del Campo et al., 2008), hodnocení regionálních disparit 

(např. Soares et al, 2003; Jindrová, 2012; Žižka, 2013) nebo hodnocení sociálního kapitálu  

a ekonomického rozvoje regionů (např. Woodhouse, 2006; Horká, 2013). Studie se zaměřují na 

identifikaci faktorů determinujících zkoumané prostředí v regionu. Pro následné hodnocení 

jednotlivých regionů je zpravidla aplikována shluková analýza, která regiony klasifikuje do 

několika skupin dle hodnot jednotlivých faktorů tak, že uvnitř skupiny jsou si regiony podobné 

a mezi skupinami se regiony co nejvíce liší. Tento přístup však zanedbává fakt, že jednotlivé 

faktory nejsou v analýze stejně důležité. Proto se v případě hodnocení indikátorů ekonomické, 

sociální a územní soudržnosti jeví jako vhodnější použít pro klasifikaci regionů kompozitní 

indikátor, který je složen z regionálních ukazatelů, jimž jsou přiřazeny váhy. Samotné stanovení 

vah je jedním z problematických kroků konstrukce kompozitního indikátoru, protože je často 

prováděno subjektivně a není dostatečně a přesvědčivě odůvodněno. V případě integrovaného 

ukazatele VAID jsou váhy stanoveny objektivně prostřednictvím entropické metody, jejíž 

podstata je přiblížena v další části této kapitoly po uvedení teoretických východisek faktorové 

analýzy.  

Faktorová analýza 

Faktorová analýza (FA) je vícerozměrná statistická metoda, jež slouží k vyšetření vnitřních 

souvislostí a vztahů (korelací) a odhalení základní struktury zdrojové matice. Faktorová 

analýza20 vychází z předpokladu, že závislosti mezi sledovanými proměnnými jsou důsledkem 

působení určitého menšího počtu v pozadí stojících nezměřitelných veličin (tzv. latentních 

proměnných), které jsou označovány za společné faktory, jak uvádí např. Meloun et al (2005) 

                                                 

 

20 Faktorová analýza vznikla v psychologii a za jejího zakladatele je považován Charles Spearman (1904).  

O další rozvoj FA se zasloužil např. L. L. Thurstone, který rozšířil Spearmanův model na vícefaktorový nebo další 

psychologové, jako R. B. Cattel, C. Burt nebo G. Thomson. K jejímu rozvoji přispěla rovněž řada známých 

statistiků, např. D. N. Lawley, H. Hotelling, M. S. Bartlett, C. R. Rao, K. G. Jörenskog a další, jak uvádí např. 

Hebák, a Hustopecký (2005). 
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nebo Hebák a Hustopecký (2005). Mezi primární cíle faktorové analýzy můžeme podle 

Melouna et al (2005) zařadit: 

 sumarizaci dat prostřednictvím faktorů, které vysvětlí a usnadní pochopení dat daleko 

menším počtem latentních proměnných, než je původní počet proměnných (znaků),  

a to s minimální ztrátou informace; 

 redukci dat pomocí vyčíslení skóre pro každý faktor a následnou náhradou původních 

znaků novými latentními proměnnými – faktory. 

FA jako příklad vícerozměrné statistické metody neslouží k testování statistických hypotéz  

a zpravidla ani k měření souvislostí mezi nezávisle a závisle proměnnými, ale primárně  

k redukci rozsáhlých souborů dat. Primární cíle FA uvedené výše je možné specifikovat do 

podrobnějších cílů. FA slouží v první fázi k analýze korelace většího množství proměnných 

(indikátorů) tím, že se více proměnných shlukuje tak, že většina proměnných v jednom shluku 

spolu silně koreluje. Proměnné z různých shluků mezi sebou naopak zpravidla nekorelují. Shluk 

proměnných je pak charakteristický pro danou faktorovou proměnnou. S využitím přístupu FA 

je možné pak interpretovat faktory podle toho, jaké proměnné obsahuje příslušný shluk  

a shrnout variabilitu proměnných pomocí několika málo faktorů.  

FA se řadí mezi metody snížení dimenze čili redukce počtu původních ukazatelů (Meloun et al, 

2005). Metodou velmi blízkou FA je Analýza hlavních komponent (Principal Component 

Analysis, PCA), také nazývaná komponentní analýza, která se rovněž objevuje v konstrukcích 

integrovaných indikátorů pro hodnocení socio-ekonomického rozvoje (např. Jindrová, 2012). 

FA pomáhá najít faktory vysvětlující co největší část společné variability původních 

proměnných, zatímco PCA se používá k redukci dat na menší množství komponent 

vysvětlujících co největší část celkové variability původních proměnných. Hlavní rozdíl mezi 

oběma přístupy tkví v tom, že FA díky novým faktorům lépe reprodukuje vzájemné vztahy  

a závislosti mezi proměnnými, zatímco PCA prostřednictvím nových komponent lépe 

vysvětluje jejich variabilitu. I přes značnou matematickou odlišnost se ve velké většině případů 

výstupy obou metod příliš neodlišují, jak potvrzují Hebák a  Hustopecký (2005). 

Základní smyslovou podstatou FA je rozbor struktury vzájemných spojitostí jednotlivých 

proměnných na základě předpokladu, že tyto spojitosti jsou důsledkem působení menšího počtu 

v pozadí stojících nezměřitelných veličin. Nově vzniklé proměnné mají ryze imaginární 

charakter a jsou označovány jako faktory či dimenze. Tyto faktory reprezentují již jednou 

zmíněné, navenek nepozorovatelné a běžnými metodami nezměřitelné, tedy latentní 
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charakteristiky sumarizující původní proměnné (Mulíček, 2005). Základní myšlenkou FA je 

tak nalézt skryté faktory, které vysvětlují empiricky pozorované proměnné. Podstatou faktorů 

jsou nezávislé zdroje variability extrahované ze souboru původních proměnných, s jejichž 

pomocí je tento soubor popsán úsporněji a syntetičtěji a ve výsledku je snáze interpretovatelný 

(Hendl, 2012). V rámci FA se předpokládá, že každý vstupující znak lze vyjádřit jako lineární 

kombinaci nevelkého počtu společných skrytých faktorů a jediného chybového faktoru. Metoda 

vychází z původní zdrojové matice X, která obsahuje m sloupců znaků X1,…,Xm a n řádků 

objektů. Všechny znaky jsou standardizovány, střední hodnota je nulová s jednotkovým 

rozptylem, navíc jejich kovariance představují párové korelační koeficienty. Předpokládáme-li, 

že xi
T=(x1,x2,…xm)T je jeden obecný i-tý objekt pro dané znaky s korelační maticí R, pak tento 

objekt je v modelu FA vyjádřen vztahy v soustavě rovnic (3.1) (Meloun et al, 2005, s. 97):  

1 11 1 12 2 1 1

2 21 1 22 2 2 2

1 1 2 2

....... ,

....... ,

....... ,

p p

p p

m m m mp p m

x a F a F a F e

x a F a F a F e

x a F a F a F e

    

    

    

   (3.1) 

kde F1, F2, ….Fp  je p vybraných společných faktorů, které vyvolávají korelace mezi  

m původními znaky. Faktory mají nulovou střední hodnotu a jednotkový rozptyl, e1,e2, ….em, 

jsou specifické (chybové) faktory, které přispívají pouze k rozptylu jednotlivých znaků. 

Koeficienty aij  představují faktorové zátěže i-tého znaku na j-tém společném faktoru Fj, tyto 

koeficienty představují prvky matice faktorových zátěží. Čtverec faktorové zátěže ai
2, jenž se 

označuje jako komunalita, je množství celkového rozptylu dotyčného znaku vysvětlené 

faktorem (Meloun, 2005). V maticovém tvaru pro n-tici objektů lze regresní model FA vyjádřit 

ve tvaru (3.2) (Meloun et al, 2005):  

, T *X FA E      (3.2) 

v němž matice X je rozměru n x m, F má rozměr n x p, A má rozměr m x p a E* je rozměru  

n x m. Zde má matice F řádky, které obsahují p-tici faktorů nahrazujících m-tici znaků, a E* je 

matice chybových členů, specifik. Faktorová analýza je tedy podobná PCA, jak bylo uvedeno 

výše.  

Faktorové zátěže (váhy, saturace) představují korelační koeficienty mezi původní proměnnou 

a faktorem a udávají, jakou část variability proměnné daný faktor vysvětluje. Faktorová zátěž 

představuje vysvětlení role každého původního znaku při definování dotyčného faktoru, jak 

blíže vysvětluje Meloun et al (2005, s. 97). Faktorové zátěže získané z FA sehrávají ve druhé 

vrstvě konstrukce indexu VAID klíčovou roli neboť jsou využity jako váhy jednotlivých 
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ukazatelů ekonomických, sociální a územních disparit, které vstupují do konstrukce dílčích 

syntetických indexů disparit IED, ISD a IUD. Tento postup doporučuje ve své metodické 

publikaci věnované postupu tvorby kompozitních indikátorů Nardo et al (2005).  

Samotným úkolem faktorové analýzy je určit matici faktorových zátěží, na jejímž základě jsou 

interpretovány a pojmenovány jednotlivé faktory. Počáteční extrahované faktory však bývají 

často obtížně vysvětlitelné z důvodu korelace faktorů s více znaky. Protože jedním z cílů FA je 

právě identifikace smysluplných faktorů, které zestručňují popis původních dat, přistupuje se 

k tzv. rotaci (otáčení) faktorů. Cílem rotace je transformovat původní matici do otočené 

podoby, ve které lze faktory lépe interpretovat. Každý znak by měl dosahovat vysoké zátěže  

u jediného faktoru (Meloun et al, 2005). Rotaci rozeznáváme ortogonální a šikmou, kdy 

ortogonální rotace na rozdíl od šikmé zachovává podmínku nekorelovanosti nových faktorů. 

Mezi nejznámější způsoby (metody) rotace patří dle Hendla (2009, s. 508): 

 Varimax – patří k ortogonálním rotacím (souřadné osy faktorů se otočí o 90°), 

minimalizuje počet proměnných, jež mají vysoké zátěže s každým společným 

faktorem;  

 Quartimax – řadí se k ortogonálním rotacím, minimalizuje počet faktorů, kterých je 

potřeba pro vysvětlení jednotlivých proměnných; 

 Oblimin, oblimax – představují rotace šikmé, pomocí nich se dosahují jednodušší 

struktury faktorů za cenu, že jsou korelované. 

Poslední fázi analýzy tvoří výpočet faktorových skóre, což jsou odhadnuté hodnoty 

jednotlivých faktorů pro každý objekt (Hendl, 2009). Jak uvádí Hebák a Hustopecký (2005), 

faktorové skóre nejsou odhady parametrů v běžném významu, protože jde o odhady hodnot 

nepozorovatelných veličin. Odhadnuté faktorové skóre využívá odhady faktorových zátěží  

i specifických rozptylů. Faktorové skóre mohou být užitečným nástrojem diagnózy dat, ale 

zároveň případným důležitým vstupem dalších analýz. 

Entropická metoda pro stanovení vah jednotlivých komponent VAID 

Stanovení vah je jedním z problematických kroků konstrukce každého integrovaného 

indikátoru, jak už bylo uvedeno výše. V rámci schématu třívrstvého modelu VAID uvedeného 

na obrázku 3.2 je zřejmé, že problematika stanovení vah dílčích indexů IED, ISD a IUD patří 

do třetí fáze konstrukce indexu VAID. Váhy proměnných či kritérií (v terminologii 

vícekriteriálního rozhodování) je možné v závislosti na cílovém objektu analýzy stanovit 

v zásadě dvojím způsobem:  
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1) Subjektivním přístupem ke stanovení vah, který je možné vysledovat např. ve studích 

Farrugia a Gallina (2008); Bárcena et al (2010) nebo Bergera a Bristowa (2008), kteří 

předpokládají stejné váhy indikátorů či subindexů. V krajním případě je možné také 

použití expertních odhadů vybraných indikátorů (např. Kutscherauer a kol., 2010) 

nebo je možné použít váhy diferencované, získané např. z FA či PCA (např. Jindrová, 

2012; Horká, 2013; Žižka, 2013). V rámci tohoto přístupu existuje celá řada 

subjektivních metod stanovení vah kritérií buď na základě potřeby (1) ordinální 

informace o preferencích kritérií (např. metoda pořadí, metoda Fullerova trojúhelníku, 

bodovací metoda, Saatyho metoda) nebo potřeby (2) kardinální informace  

o preferencích kritérií (funkce užitku, metoda váženého součtu, metoda AHP) či (3) 

metod založených na minimalizaci vzdáleností od ideální varianty (např. metoda 

TOPSIS). Jednotlivé typy subjektivních metod stanovení vah blíže rozvádí řada autorů 

(např. Šubrt a kol., 2011; Dömeová a Houška [online], Jablonský, Fiala a Maňas, 

1986). 

2) Objektivním přístupem ke stanovení vah, který založen na analýze kriteriální matice  

a extrakce informace, kterou obsahuje. Mezi objektivní metody stanovení vah patří 

např. entropická metoda (Ching-Lai Hwang a Kwangsun Yoon, 1995; Jablonský, Fiala  

a Maňas, 1986; Fiala, Jablonský a Maňas, 1994), která je založena na poznatcích  

z oblasti teorie informace a metoda normalizovaného variačního koeficientu (např. 

Tvrdoň a Skokan, 2011; Šubrt a kol., 2000), která vychází z této statistické 

charakteristiky variability. 

Navržený model konstrukce VAID je postaven na minimalizaci míry subjektivizace ze strany 

výzkumného postupu a tudíž bylo v konstrukci třívrstvého modelu přistoupeno k využití 

diferencovaných vah, stanovených pro každou dimenzi dílčího indexu disparit zvlášť a to na 

základě entropické metody.  

Entropie je důležitý pojem ve společenských i přírodních vědách. Navíc má význam  

v teorii informace, kde je mírou očekávaného informačního obsahu zprávy. Dříve než bude 

vysvětleno vyjádření entropie, je nutné zavést některé základní pojmy vícekriteriálního 

hodnocení variant, které jsou součástí metody vícekriteriální optimalizace. Metody 

vícekriteriální optimalizace lze třídit podle mnoha hledisek, jak blíže uvádí Jablonský, Fiala  

a Maňas (1986). Pro účely doktorské dizertační práce je ta část teorie vícekriteriální 

optimalizace, která se zabývá rozhodovacími situacemi s konečnou množinou explicitně 

daných variant nazývána vícekriteriálním hodnocením variant. Množina variant má potom 
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konečný počet prvků, z nichž každý je charakterizován vektorem čísel, představujících 

zakódované hodnoty kritérií. Rozhodovací situace je následně charakterizována tzv. kriteriální 

maticí A , kde jednotlivé sloupce odpovídají kritériím s označením 1 2( , ,..., )kA A A  

a řádky hodnoceným variantám s označením 1 2( , ,..., )px x x . Prvky matice jsou označeny 

, 1,2,...,p, j 1,2,...,k. ijy i . Kriteriální matice A  má pak tvar (3.3): 

1 2 kA A ... A  

1

2

p

x

x

.
.

.

.

x

 
 
 
 
 
 
 
 
  

11 12 1k

21 22 2k

p1 p2 pk

y y ... y

y y ... y

. . .

. . ... .

. . .

y y ... y

     (3.3) 

Metoda entropie vychází z informací o variantách a lze ji použít jen v případě konečného počtu 

variant. Metoda vyžaduje znalost hodnot všech kritérií pro všech p variant ve tvaru kriteriální 

matice (3.3). Entropie v teorii informace je kritériem pro množství neurčitosti představované 

diskrétním rozdělením pravděpodobnosti ip . Tato míra neurčitosti je vyjádřena dle (Ching-Lai 

Hwanga a Kwangsun Yoona (1995) či Jablonského, Fialy a Maňase (1986) výrazem (3.4):   

1

S( ) ln ,
n

1 2 n i i

i

p , p ,..., p c p p


       (3.4) 

kde c je kladná konstanta. Protože výraz (3.4) je výrazem pro entropii ve statistickém pojetí, 

nazývá se entropie rozdělení pravděpodobnosti pi a termíny entropie a pravděpodobnost se 

považují za synonyma. Pokud se všechna pi rovnají, pak pro dané i , 
1

n
ip   dosahuje 

S( )
1 2 n
p , p ,..., p maximální hodnoty. Rozhodovací matice ,( )A i ja  pro množinu alternativ 

obsahuje určité množství informace a entropie se může použít jako nástroj pro ohodnocení 

kritérií v podobě stanovení vah (Jablonský, Fiala a Maňas, 1986; Dömeová a Houška [online]). 

Z kriteriální matice lze určit podíl i-té varianty na součtu hodnot j-tého kritéria ( )
ij
p  pro všechna 

kritéria dle výrazu (3.5): 
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1

, 1,2,..., , 1,2,..., .



  



ij

ij p

ij

i

y
p i p j k

y
   (3.5) 

Entropii j-tého kritéria ( )js  pak můžeme definovat dle výrazu (3.6): 

1

.ln , 1,2,..., .


  
p

j ij ij

i

s c p p j k     (3.6) 

Když zvolíme konstantu 
1

,
ln

c
p

potom je zaručeno, že 0 1. js  Rozlišovací schopnost  

j-tého  kritéria ( )jd  lze definovat jako 1 , 1,2,..., .  j jd s j k  Pokud neexistuje důvod 

preferovat některé kritérium, potom se obvykle předpokládá, že všechna kritéria mají stejnou 

váhu. Váhy kritérií vektoru  j 1 2 kv = v ,v ,...v potom dostaneme normalizací vektoru jd  podle 

vztahu (3.7) 

            (3.7) 

 

Výše uvedený postup výpočtu normovaných vah metodou entropie se vztahuje v rámci 

konstrukce indexu VAID vždy pro jeden rok ze sledovaného období. Vzhledem ke snaze  

o stanovení objektivních vah pro jednotlivá kritéria v celém sledovaném období je zapotřebí 

tento postup opakovat pro každý rok dle vztahu (3.8):  

 1 , 1,2,..., = 20, 00,  ,  2011 .  t t

j j j td s k   (3.8) 

3.4.3. Praktické použití matematicko-statistických metod při výpočtu VAID    

Návrh konstrukce kompozitního indikátoru typu VAID představuje několik postupných kroků, 

jak uvádí např. Nardo et al (2005): (1) výběr vhodných ukazatelů, (2) výběr vhodných 

sledovaných jednotek, (3) normalizace dat, (4) průzkum struktury ukazatelů, (5) proces 

agregace, (6) přidělení vah ukazatelům. Jednotlivé kroky jsou důležité zejména proto, aby 

nedošlo ke zkreslení kompozitního indikátoru. Při konstrukci kompozitního indikátoru je ve 

druhé vrstvě využita metoda FA k určení vah jednotlivých ukazatelů disparit v každé dimenzi 

soudržnosti prostřednictvím faktorových zátěží (viz např. Nardo et al, 2005; Žižka, 2013)  

a metoda entropie ke stanovení vah dílčích indexů disparit vstupujících ve třetí vrstvě do 

výpočtu indexu VAID .  

1

, 1,2,..., .



 



j

j k

j

j

d
v j k

d
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Aplikaci FA předchází kroky stanovené v první vrstvě modelu VAID, který zahrnuje (1) 

průzkumovou analýzu vícerozměrného datového souboru 24 ukazatelů ekonomických, 

sociálních a územních disparit, (2) standardizaci dat z důvodu zajištění srovnatelných údajů 

v rámci meziregionálního hodnocení, (3) stanovení míry centrální tendence standardizovaných 

hodnot (medián ( izx )) a (4) definování míry (ne)podobnosti prostřednictvím míry vzdálenosti.  

V rámci zajištění srovnatelnosti mezi hodnocenými regiony jsou všechny vstupní proměnné 

standardizovány a případně vyloučeny z důvodu nenaplnění předpokladů aplikace FA21. 

Použitým způsobem standardizace je tzv. Z-transformace pomocí funkce Z-skóre (3.9), která je 

kombinací sloupcového centrování a sloupcové standardizace: 

 

i

i,r,t i

i,r,t

x

x - x
zx = ,

s
 (3.9) 

kde i,r,tzx  je standardizovaná proměnná pro i-tý ukazatel a r-tý region; i,r,tx  je výchozí hodnota 

i-tého ukazatele pro r-tý region; ix  je aritmetický průměr i-tého ukazatele; 
ix
s   představuje 

směrodatnou odchylku i-tého ukazatele. Tyto standardizované hodnoty ukazatelů mají po 

standardizaci střední hodnotu rovnou 0 a rozptyl roven 1 a vstupují do dalších výpočtů míry 

centrální tendence a míry vzdálenosti, jak je blíže specifikováno v kapitole 3.4.1. 

Při kalkulaci standardizovaných hodnot prostřednictvím Z-skóre byl aritmetický průměr 

vypočten prostřednictvím následující rovnice (3.10): 

   

 i,r,t

r t
i

x

x = ,
n

     (3.10) 

kde i,r,tx  znázorňuje hodnotu i-tého ukazatele pro r-tý region v čase t; n=r.t, r představuje 

region, r = {1 = CZ01,…, 8 = CZ08, 9 = HU10, ..., 15 = HU33, … , 16 = PL11, …, 31 = PL63, 

32 = SK01, …,  35 = SK04}; t čas, t = {2000, …, 2011}. 

Při kalkulaci standardizovaných hodnot prostřednictvím Z-skóre je směrodatná odchylka 

vypočtena za pomocí rovnice (3.11): 

                                                 

 

21 Hodnoty jednotlivých znaků objektů jsou často v různých jednotkách, což může způsobovat, že se určité znaky 

jeví jako dominující a jiné znaky právě naopak. Z tohoto důvodu je proto vhodné data upravit, aby byly všechny 

znaky souměřitelné. Jedním ze způsobů, jak toho docílit, je standardizace dat, která je v této práci využita 

prostřednictvím výpočtu Z-skóre. Standardizace dat odstraní citlivost míry vzdálenosti na rozličné stupnice nebo 

na lišící se numerické velikosti proměnných, přičemž proměnné s větší proměnlivostí (směrodatnou odchylkou) 

mají větší vliv na míru podobnosti (Meloun et al, 2005). 
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i

2

i,r,t i

r t
x

(x - x )

s = ,
n

    (3.11) 

kde i,r,tx  znázorňuje hodnotu i-tého ukazatele pro r-tý region v čase t; n=r.t, r představuje 

region, r = {1 = CZ01, … , 8 = CZ08, 9 = HU10, ..., 15 = HU33, … , 16 = PL11, …, 31 = PL63, 

32 = SK01, …,  35 = SK04}; t čas, t = {2000, …, 2011}, ix  je aritmetický průměr  

i-tého ukazatele. 

Výchozím bodem pro konstrukci dílčích indexů disparit a váženého agregovaného indexu 

disparit je určení způsobu vyjádření podobnosti (vzdálenosti) jednotlivých regionů. Za míru 

vzdálenosti je zvolen čtverec (druhá mocnina) euklidovské vzdálenosti ESD  představující 

obvyklý typ vzdálenosti (Řezanková et al, 2007). Jako centrální hodnota při kalkulaci čtverce 

euklidovské vzdálenosti je použit medián s označením i,r,tzx , který představuje medián 

standardizovaných hodnot ukazatelů disparit i pro jednotlivé regiony r v čase t. Modifikovaná 

podoba standardního čtverce euklidovské vzdálenosti s využitím mediánu je kalkulována 

prostřednictvím rovnice (3.12): 

2

, , , , , ,
( , ) ( ) ,


 

ES i r t i r i r t i r
D zx zx zx zx    (3.12) 

kde i,r,tzx  je standardizovaná proměnná pro i-tý ukazatel r-tého regionu; i,rzx  představuje 

medián standardizovaných hodnot ukazatelů disparit pro i-tý ukazatel r-tého regionu vypočtený 

přes celý časový úsek t; r představuje region, r = {1 = CZ01,…,8 = CZ08, 9 = HU10,…,  

15 = HU33, …, 16 = PL11,…, 31 = PL63, 32 = SK01,…, 35 = SK04}. S ohledem na 

maximalizační či minimalizační kritérium při dosažení cílové hodnoty jednotlivých indikátorů 

ekonomických, sociálních a územních disparit je v rámci výpočtu modifikované čtvercové 

euklidovské vzdálenosti 


ESD  použita u každého sledovaného indikátoru buď maximální
MAXizx

nebo minimální 
MINi

zx hodnota mediánu, dosažená za všechny regiony v rámci jednoho 

indikátoru. Konečná podoba modifikované čtvercové euklidovské vzdálenosti, s ohledem na 

výše uvedené, je tedy formulována následovně (3.13): 

2

, , , ,( , ) ( ) ,  
MAX MAXES i r t i i r t iD zx zx zx zx resp. 

2

, , , ,( , ) ( ) .  
MIN MINES i r t i i r t iD zx zx zx zx (3.13) 
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Aplikace FA, která je součástí druhé vrstvy konstrukce VAID, pak vychází z kroků 

provedených v první fázi a uvedených výše. Faktorová analýza je provedena dle obecných 

postupů definovaných v kapitole 3.4.2 a příslušné literatuře (např. Meloun et al, 2005; Hendl, 

2009) pro jednotlivé dimenze ukazatelů odrážejících úroveň hospodářské, sociální a územní 

soudržnosti. Cílem provedené FA je získání koeficientů aij z rovnice 3.1, které představují 

faktorové zátěže i-tého čtverce odchylky od mediánu v rámci konstrukce modifikované 

euklidovské vzdálenosti (rovnice 3.12) na j-tém společném faktoru Fj,.Tyto koeficienty 

představují prvky matice faktorových zátěží, jež jsou následně použity k výpočtu dílčích indexů 

IED, ISD a IUD. Hodnoty faktorových zátěží i, ja  pro k čtverců odchylek standardizovaných 

hodnot od mediánové hodnoty ve třech zkoumaných dimenzích představují absolutní váhy iw

, které byly převedeny, dle vztahu (3.14), na váhy normované izw , jejichž součet za každou 

dimenzi je roven jedné. 

1

, i 1,2,..., .



 



i
i k

i

i

w
zw k

w
    (3.14) 

V literatuře se také můžeme setkat s dodatečnou korekcí normovaných vah (např. Zdražil  

a Kraftová, 2012), která se provádí z toho důvodu, že poměr hodnot ukazatelů se  

v jednotlivých letech mírně liší a je zřejmé, že při opakovaném provedení FA se bude mírně 

lišit i skóre a faktorové zátěže těchto komponent v jednotlivých letech. Z důvodu požadavku na 

uniformitu konstrukce kompozitních indikátorů může být v průběhu sledovaného období 

definováno, že váhy pro jednotlivé dílčí ukazatele budou pevně stanoveny (např. aritmetickým 

průměrem vah) za sledované období. Tento přístup však nebyl při vážení dílčích indexů disparit 

zohledněn z důvodu zachování vlivu poměru a variability proměnných, které vstupovaly do 

FA.  

Po určení vah dílčích indexů disparit (komponent indexu VAID) je již možné, v závěru druhé 

fáze, vypočítat hodnoty IED, ISD a IUD. Výpočet těchto hodnot je proveden v každém roce 

sledovaného období z i-tého indikátoru pro r-tý region sumací součinů (linerání kombinací) 

hodnot modifikované čtvercové euklidovské vzdálenosti , , ,( , )

ES i r t i rD zx zx a normovaných vah 

izw  této vzdálenosti. Příklad výpočtu dílčího indexu ekonomických disparit složeného z osmi 

indikátorů je naznačen vztahem (3.15):  
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8

, , , ,

1

( , ).( ).



 Er t ES i r t i r i

i

IED D zx zx zw     (3.15) 

Z výrazu (3.15) je patrné, že dílčí index ekonomických disparit představuje ze statistického 

pohledu de facto váženou modifikovanou čtvercovou euklidovskou vzdálenost určenou vztahem 

(3.16):   

     (3.16) 

Ve třetí etapě konstrukce indexu VAID jsou objektivním způsobem stanoveny váhy pro 

jednotlivé dílčí indexy disparit s využitím metody entropie a postupem řešení uvedeném 

v rovnicích (3.4) až (3.8). Rozhodovací situace je pak charakterizována kriteriální maticí, kde 

jednotlivé sloupce odpovídají v daném čase t třem dílčím indexům ekonomických )
r,t

(IED , 

sociálních )
r,t

(ISD a územních )
r,t

(IUD disparit pro r-tý region a řádky matice odpovídají 35 

hodnoceným regionům NUTS 2 zemí V4 s označením (CZ01t, …, SK04t). Prvky matice jsou 

označeny 1 2 35 1 3
ij
y ,i , ,..., , j ,..., .  Kriteriální matice pro výpočet vah dílčích indexů disparit pro 

jednotlivé regiony NUTS 2 metodou Entropie pro modelový rok 2000 má tvar (3.17): 

         Eko Soc UzeDimenze Dimenze Dimenze  

2000 2000 2000

2000 2000 2000

2000 2000 2000

2000 HU33200

CZ01 CZ01 CZ01

CZ02 CZ02 CZ02

HU10 HU10 HU10

HU33

IED ISD IUD

... ... ...CZ01

IED ISD IUD...

CZ02 ... ... ...

...
IED ISD IUD

HU10
... ... ...

...
IED ISDHU33

...

PL11

...

PL62

...

SK01

...

SK04

HU330 2000

2000 2000 2000

2000 2000 2000

2000 2000 2000

2000 2000 2000

PL11 PL11 PL11

PL62 PL62 PL62

SK01 SK01 SK01

SK04 SK04 SK04

IUD

... ... ...

IED ISD IUD

... ... ...

IED ISD IUD

... ... ...

IED ISD IUD

... ... ...

IED ISD IUD
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Po určení váhy dílčích indexů disparit (komponent indexu VAID) je již možné, v závěru třetí 

fáze, vypočítat vážené hodnoty IED, ISD a IUD. Výpočet těchto hodnot je opět proveden 

v každém roce sledovaného období pro r-tý region lineární kombinací hodnot dílčích indexů 

disparit , , ,
( , , )

r t r t r t
IED ISD IUD a normovaných vah odpovídajících dimenzi ekonomické  

( )
Ej
v , sociální ( )

Sj
v  a územní ( )

Uj
v . Konečná formulace VAID je příkladem následující 

lineární kombinace (3.18):  

       , , ,IUD .  
E S Ur t j r t j r t jVAID IED v ISD v v     (3.18) 

 

3.5. Metodická východiska pro hodnocení úrovně konkurenceschopnosti  

v regionech NUTS 2 zemí Visegrádské čtyřky 

Přístupy k hodnocení regionální konkurenceschopnosti se potýkají s neexistencí jednotné 

metodiky pro sledování a hodnocení regionální konkurenceschopnosti, jak již bylo uvedeno 

výše. Otázka hodnocení regionální konkurenceschopnosti je tím pádem neméně složitá jako 

vymezení a chápání pojmu samotného. Vzhledem k neexistenci mainstreamu k hodnocení 

regionální konkurenceschopnosti existuje jistý prostor pro prezentaci alternativních přístupů, 

jež byly prezentovány v kapitole 2.2.2. Vytvoření systému pro hodnocení dosažené úrovně 

konkurenceschopnosti je v podmínkách EU navíc významně ztíženo jednak heterogenitou států 

a zejména regionů, která se projevuje se v mnoha oblastech. Je však zřejmé, že hodnocení 

konkurenceschopnosti z hlediska diferencí mezi jednotlivými regiony EU je třeba sledovat  

v širokém komplexu kritérií, na jejichž základě lze vymezit problémové oblasti jednotlivých 

regionů, které způsobují tyto rozdíly. 

Základním problémem, na který se při měření konkurenceschopnosti naráží a které všechny 

výše popsané přístupy nikterak neřeší, je absence uceleného souboru regionálních statistických 

dat, na základě kterého by bylo možné konstruovat vhodné metody a modely, které by odrážely 

kvantitativní i kvalitativní aspekty konkurenceschopnosti na zvolené regionální úrovni.  

S konkrétní specifikací datových souborů pak v případě zkoumání regionální 

konkurenceschopnosti úzce souvisí další důležitý faktor, a to dostupnost dat determinující 

četnost a délku časových řad regionálních ukazatelů vhodných pro konstrukci příslušných 

metod a modelů. Významnou úlohu při volbě datové základny pro hodnocení regionální 

konkurenceschopnosti sehrává délka posuzovaného období, periodicita dat  
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a zejména výběr konkrétních ukazatelů, jež by vhodně odrážely úroveň regionální 

konkurenceschopnosti. 

Hodnocení konkurenceschopnosti regionů je ovlivněno zvoleným přístupem, ale je také značně 

determinováno výběrem zvolené územní úrovně regionu. To platí obzvláště v podmínkách EU 

v rámci Nomenklatury územních statistických jednotek - NUTS. V případě hodnocení regionální 

konkurenceschopnosti je třeba si uvědomit, obdobně jako v případě hodnocení regionálních 

disparit, že dostupnost a délka časových řad přímo úměrně klesá s územně menší regionální 

jednotkou v rámci klasifikace NUTS.  

V rámci specifikace podmínek datové základny vhodné pro návrh vhodných metod určených  

k hodnocení regionální konkurenceschopnosti v podmínkách EU je třeba si uvědomit dva 

klíčové aspekty:  

 metody by měly mít vytvořenu dostatečnou oporu v národním účetnictví členských 

států EU a také v evropských souhrnných statistikách, protože jedině za splnění tohoto 

předpokladu mohou mít navržené metody dostatečný ekonomický význam; 

 při výběru a formulaci metod vhodných pro hodnocení regionální 

konkurenceschopnosti v podmínkách EU je nutno čelit základnímu nedostatku, na 

který se při zkoumání regionálních aspektů obvykle naráží, a to je délka využitelných 

časových řad regionálních ukazatelů. V řadě případů je totiž limitující stávající, 

relativně malý počet regionálních ukazatelů, které jsou sledovány a bezprostředně 

odrážejí vývoj v regionech EU a byly by srovnatelné s dostatečnou vypovídací 

schopností.  

Pro sledování a hodnocení konkurenceschopnosti v evropském měřítku se jeví jako 

nejvhodnější využití stávající opory systému evropských účtů (European System of Accounts, 

ESA), který je od roku 1995 základním východiskem pro národní účetnictví a zahrnuje také 

regionální účty v rámci regionální databáze Regions and Cities Evropského statistického úřadu 

(Eurostat, 2014a).  

 

3.5.1. Koncept RCI pro hodnocení regionální konkurenceschopnosti EU 

V rámci doktorské dizertační práce je jako výchozí přístup k hodnocení regionální 

konkurenceschopnosti zemí Visegrádské čtyřky využit přístup Evropské komise v podobě 

Indexu regionální konkurenceschopnosti (RCI), koncipovaného v roce 2010. Jelikož se jedná  
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o legitimní přístup na úrovni EU, jež adekvátním způsobem reflektuje úroveň regionální 

konkurenceschopnosti a zároveň umožňuje porovnávat regiony na úrovni NUTS 2.  

Při hodnocení regionální konkurenceschopnosti byl pro potřeby Páté zprávy o hospodářské, 

sociální a územní soudržnosti (2010) ze strany Evropské komise modifikován postup používaný 

na úrovni WEF, jehož vyústěním je koncept RCI 2010, který měří institucionální, politické  

a ekonomické faktory určující úroveň produktivity a rozvinutosti regionů NUTS 2 v EU. 

Základním územím, pro které byl index konstruován, byly regiony NUTS 2, ovšem následně 

došlo k jeho překlenutí na národní úroveň a byl tak na základě identické metodiky vytvořen 

souběžně i index pro hodnocení konkurenceschopnosti členských států EU, tzv. Country 

Competitiveness Index (CCI). Následně v roce 2013 došlo k modifikaci tohoto přístupu (Annoni 

a Dijkstra, 2013), kdy v návaznosti na vývoj světové ekonomiky byly do indexů CCI/RCI 

přidány nové ukazatele a rovněž bylo rozšířeno území, jež je předmětem hodnocení, jelikož 

došlo k rozšíření EU o Chorvatsko. Koncept CCI/RCI má tři základní odlišnosti od předešlých 

modelů (Annoni a Kozovska, 2010): 

 respektuje skutečnost, že Evropa a její regiony vykazují větší konzistenci, než 

jednotlivé státy světa, které se nacházejí na různém stupni ekonomického  

a sociálního rozvoje; 

 vzhledem k víceméně porovnatelné datové základně více používá exaktní (tvrdá) data, 

nebo vychází ze studií a hodnocení renomovaných organizací; 

 v hodnocení diferencuje tak, aby nepřiměřeně nepenalizoval zjevně méně rozvinuté 

regiony. 

S ohledem na zaměření doktorské dizertační práce na regionální aspekty konkurenceschopnosti 

zemí Visegrádské čtyřky, je v následující části věnována pozornost primárně regionální dimenzi 

tohoto konceptu, tedy RCI. 

Schéma indexu RCI je znázorněno na následujícím obrázku 3.3. Pro vyjádření vnitřní struktury 

celkového RCI, byly vyčísleny tři dílčí sub-indexy, které se dále rozpadají do 11 pilířů 

regionální konkurenceschopnosti. Základní sub-index (Basic) zahrnuje základní pilíře 1, 2, 3, 

4 a 5; sub-index efektivity (Efficiency) zahrnuje pilíře efektivity 6, 7 a 8; sub-index inovací 

(Innovation) pak zahrnuje inovační pilíře 9, 10 a 11.  
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Obrázek 3.3: Rámec konceptu RCI  

 
Zdroj: Annoni a Kozovska, 2010, s. iv 

Základní pilíře obsahují klíčové prvky povzbuzující všechny typy ekonomik, tj. instituce, 

makroekonomická stabilita, infrastruktura, zdraví, kvalita základního a středoškolského 

vzdělávání. Pilíře efektivity představují aspekty, jejichž důležitost se zvyšuje spolu  

s rozvojem regionu, tj. vyšší a celoživotní vzdělávání, účinnost trhu práce a velikost trhu. 

Inovační pilíře zahrnují prvky povzbuzující pokročilá regionální hospodářství, tj. technologická 

připravenost, obchodní propracovanost a inovace. Každý z těchto pilířů umožňuje, aby byl 

výkon regionu posuzován ve vztahu ke všem ostatním regionům EU. Výsledkem je, že na ně 

lze pohlížet jako na ukazatele silných a slabých stránek každého regionu NUTS 2 z perspektivy 

EU. Tyto pilíře jsou naplněny jednotlivými ukazateli. Souhrnně pro RCI z let 2010 a 2013 je 

navrženo 118 kandidátních ukazatelů pro tvorbu indexu, nicméně jejich počet se liší s ohledem 

na dostupnost na národní a regionální úrovni. Další velkou výhodou tohoto přístupu je 

skutečnost, že jednotlivé pilíře, a tedy i jejich ukazatele rozděluje na dvě základní dimenze: 

vstupy a výstupy konkurenceschopnosti (viz obrázek 3.4). Vstupy charakterizují zdroje 

konkurenceschopnosti, výstupy jsou výsledkem konkurenční schopnosti dané ekonomiky. 
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Obrázek 3.4: Pilíře RCI dle dimenzí vstupů a výstupů 

 
Zdroj: Annoni a Kozovska, 2010, s. 30 

Jak se regiony svými vlastními cestami vyvíjejí, jejich socioekonomické podmínky se mění,  

a pro jejich konkurenceschopnost se stávají důležitější jiné klíčové faktory. Proto nejlepší 

způsob, jak zlepšit konkurenceschopnost rozvinutějšího regionu, nemusí být stejný jako pro 

méně rozvinutý region. Z tohoto důvodu jsou jednotlivé regiony klasifikovány na základě 

stádia (úrovně) ekonomického rozvoje, do kterého přísluší. Aby se zohlednil tento fakt, váha 

přisouzená každé z těchto tří skupin úrovně ekonomického rozvoje závisí na úrovni HDP na 

osobu daného regionu (viz tabulka 3.7), tedy obdobně jako při tvorbě indexu WEF. Nejnižší 

hranice HDP/obyv. pod úrovní 75 % průměru EU byla přijata jako referenční rámec, protože 

je, resp. byla kritériem pro určení regionů NUTS 2 způsobilých pro čerpání finančních 

prostředků v cíli Konvergence politiky soudržnosti EU v rámci programovacího období  

2007-2013. 

Tabulka 3.7: Kritérium pro zařazení regionů do stádia ekonomického rozvoje 

Úroveň ekonomického rozvoje HDP/obyv. (v PPP/obyv. v % průměru EU) 

Průměrná (Medium)  75 % 

Středně pokročilá (Intermediate) ≥ 75 % a < 100 % 

Vysoká (High) ≥ 100 % 

Zdroj: Annoni a Kozovska, 2010; vlastní úprava, 2014 
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Podle zařazení regionů NUTS 2 do stádia ekonomického rozvoje jsou následně regionům 

přiřazovány váhy v rámci dílčích sub-indexů. Analýza robustnosti provedená Evropskou komisí 

ukázala, že nejstabilnějším sub-indexem je sub-index „Efficiency“ zahrnující pilíře 6, 7 a 8, 

jemuž přisoudila váhu 50 %. Při rozdělení vah mezi sub-index „Basic“ a „Innovation“ komise 

doporučuje zohlednit míru vyspělosti hodnoceného regionu, aby nebyly nepřiměřeně 

penalizovány méně rozvinuté regiony. V méně rozvinutých regionech EU je základní skupině 

přiřazena váha 40 % a inovační pouze 10 % (efektivnost má fixní váhu 50 %). Ve středně 

rozvinutých regionech má základní skupina váhu pouze 30 %, zatímco váha inovační skupiny 

se zdvojnásobuje na 20 % (efektivnost má fixní váhu 50 %). Ve vysoce rozvinutých regionech 

má základní skupina váhu pouze 20 % a inovace 30 % (efektivnost má opět fixní váhu 50 %). 

To implicitně poskytuje tvůrcům politik vodítko, např. to znamená, že konkurenceschopnost 

méně rozvinutých regionů se pravděpodobně více posílí zlepšením institucí a základního 

vzdělání než snahou zvýšit počet patentových aplikací či výdajů na vědu a výzkum. Také to 

znamená, že když se region více rozvine, může ztratit konkurenceschopnost, pokud nebude více 

investovat do inovací. Vážící schéma indexu je zaznamenáno v tabulce 3.8.  

Tabulka 3.8: Schéma vah indexu dle skupin pilířů 

Sub-index 

Úroveň ekonomického rozvoje 

Průměrná 

(Medium) 

Středně pokročilá  

(Intermediate) 

Vysoká  

(High) 

Základní faktory (Basic) w = 40 % w = 50 % w = 20 % 

Efektivita (Efficiency) w = 50 % w = 50 % w = 50 % 

Inovace (Innovation) w = 10 % w = 50 % w = 30 % 

Suma vah 100 % 100 % 100 % 

Zdroj: Annoni a Kozovska, 2010; vlastní úprava, 2014 

Následná konstrukce RCI je agregovaným procesem na sebe navazujících kroků. První krok se 

skládá z výpočtu skóre pro každý pilíř RCI, jež se vypočte jako prostý aritmetický průměr 

transformovaných a normalizovaných ukazatelů, které projdou metodou hlavních komponent 

(Principal Compenent Analysis, PCA). Druhým krokem je výpočet skóre pro všechny tři dílčí 

sub-indexy RCI, tj. Basic, Efficiency a Innovation, jako aritmetické průměry skóre pilířů. Pro 

každý region i je skóre dílčího sub-indexu tvořeno spojením odpovídajících pilířů dle (3.19), 

(3.20) a (3.21):  

 

   
5

Basic

j=1

1
RCI i = score i, j ,

5


 (3.19) 

 

   
8

Efficiency

j=6

1
RCI i = score i, j ,

3
 (3.20) 
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11

Innovation

j=9

1
RCI i = score i, j ,

3


 (3.21) 

kde score (i, j) je skóre přiřazené regionu i pro rozměr pilíř j, j = 1,… 11 (pilíře jsou číslovány 

ve stejném pořadí jako uvedeny na obrázcích 3.3 a 3.4). Volba aritmetického průměru pro 

shromažďování pilířů v rámci jednoho sub-indexu je vedena potřebou udržet konstrukci 

celkovou indexu jednoduchou: 

 dílčí sub-index regionální konkurenceschopnosti RCIBasic charakterizuje základní 

atributy konkurenceschopnosti území; 

 dílčí sub-index regionální konkurenceschopnosti RCIEfficiency charakterizuje efektivitu 

využívání zdrojů v území pro růst regionální konkurenceschopnosti; 

 dílčí sub-index regionální konkurenceschopnosti RCIInnovation charakterizuje potenciál 

regionální konkurenceschopnosti postavené na inovacích. 

V posledním třetím kroku, je skóre indexu RCI vypočteno jako vážený průměr ze tří dílčích 

sub-indexů (3.22) za podmínek (3.23) a (3.24): 

 basic basic efficiency efficiency innovation innovationRCI(i)=w RCI (i)+w RCI (i)+w RCI (i) , (3.22) 

                                                            basic efficiency innovationw +w +w =1,                                             (3.23) 

basic efficiency innovationw +w +w 0.                                            (3.24) 

 

3.5.2. Východiska RCI při hodnocení regionální konkurenceschopnosti zemí V4 

Aplikační část práce v rámci hodnocení regionální konkurenceschopnosti se věnuje hodnocení 

konkurenceschopnosti regionů úrovně NUTS 2 v zemích Visegrádské čtyřky (V4), tj. České 

republice (CZ), Polsku (PL), Slovensku (SK) a Maďarsku (HU), tzn. 35 NUTS 2 regionech.  

Hodnocení regionální konkurenceschopnosti je založeno na legitimním přístupu Evropské 

komise pro hodnocení konkurenceschopnosti NUTS 2 regionů EU prostřednictvím indexu RCI. 

Jako výchozí index však není brán aktuálnější přístup z roku 2013, avšak přístup z roku 2010  

a to vzhledem k tomu, že v rámci aktualizace došlo v roce 2013 k mnoha inovacím. Kromě 

zařazení dalších ukazatelů do hodnocení, došlo především k obměně v hodnoceném vzorku 

regionů, kdy byly spojeny regiony hlavních měst s jejich spádovými oblastmi  

a některé regiony NUTS 2 tak v indexu RCI 2013 nefigurují jako samostatné jednotky, ale 

v rámci hodnocení jsou vytvořeny „nové“ regiony. Index RCI 2013 tak zahrnuje 262 regionů 

NUTS 2 zemí EU 28, zatímco index RCI 2010 zahrnuje 268 NUTS 2 regionů zemí EU 27. Tato 
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změna postihla i regiony NUTS 2 v České republice, konkrétně původní regiony CZ01 Praha  

a  CZ02 Střední Čechy, které byly spojeny do nově vzniklého regionu CZ00. Koncept RCI 2013 

tak zachycuje určité tendence k postupnému slučování metropolitních regionů s jejich 

spádovým územím (nodálními regiony). Využití přístupu z roku 2013 se, vzhledem ke 

stanovenému cíli doktorské dizertační práce, nejeví jako vhodné neboť index RCI 2013 

nezachycuje původní počet 35 regionů NUTS 2 zemí V4 a nebylo by tak možné porovnat 

hodnoty RCI s vypočtenými hodnotami dílčích indexů ekonomických, sociálních a územních 

disparit a indexu VAID, které jsou konstruovány pro všechny regiony NUTS 2 zemí V4. 

Z těchto důvodů je v doktorské dizertační práci použit koncept indexu RCI z roku 2010, který 

hodnotí úroveň konkurenceschopnosti 35 NUTS 2 regionů uskupení V4, a tyto výsledky je 

možné plnohodnotně porovnat s výsledky hodnocení regionálních disparit na stejném vzorku, 

resp. počtu regionů. 

Jako referenční rámec hodnocení regionální konkurenceschopnosti zemí V4 tak byl vybrán 

index RCI2010, který je založen celkem na 69 ukazatelích vstupů a výstupů, jež jsou zachyceny 

v přílohách 1 a 2 doktorské dizertační práce. Ačkoliv byl tento index vytvořen a publikován 

v roce 2010, nezakládá se na datech z roku 2010, ale na datech z roku 2007, jenž byl prvním 

rokem realizace politiky soudržnosti EU v programovacím období 2007–2013, a pro který byla 

dostupná data všech 69 ukazatelů pro 268 hodnocených NUTS 2 regionů EU. Rok 2007 je navíc 

rokem, za který byla stanovena referenční úroveň HDP/obyv. pro rozčlenění regionů dle úrovně 

jejich ekonomického rozvoje. 

Jako vstupní proměnné pro hodnocení regionální konkurenceschopnosti zemí V4 nevstupují  

v doktorské dizertační práci ukazatele vstupů a výstupů RCI, nýbrž jsou použity již vypočtené 

hodnoty dílčích sub-indexů RCI 2010 a celkového váženého indexu RCI 2010. V rámci těchto 

hodnot jsou s využitím metody semaforu (funkce podmíněného formátování) sledovány rozdíly 

napříč jednotlivými regiony NUTS 2 zemí V4 v jednotlivých pilířích. Dále je dle absolutního 

pořadí hodnot RCI 2010 dosahovaného napříč všemi 268 regiony sestaveno čistě relativní 

pořadí regionů NUTS 2 zemí V4 pro potřeby srovnání s pořadím regionů NUTS 2 zemí V4 

dosahovaným v rámci měření regionálních disparit pomocí indexu VAID, a potvrzení či 

vyvrácení stanovené hypotézy. 
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4. Socio-ekonomická analýza a identifikace disparit zemí 

Visegrádské čtyřky 

Visegrádský projekt byl vytvořen pro koordinaci a urychlení kroků souvisejících  

s integračními ambicemi zúčastněných států, tj. především členství v Severoatlantické alianci 

(North Atlantic Treaty Organization, NATO) a v Evropském společenství (ES), později v EU. 

Visegrádská čtyřka nebyla vytvořena jako alternativa k úsilí o celoevropskou integraci a nesnaží 

se konkurovat funkčním středoevropským strukturám. Její aktivity nesměřují v žádném případě 

k izolaci nebo k oslabení vztahů k ostatním zemím. Skupina zemí V4 se naopak snaží 

podporovat optimální spolupráci se všemi zeměmi, zvláště se zeměmi sousedskými, a zajímá 

se o demokratický rozvoj všech částí Evropy (Visegrad Group, 2014). Je platformou pro 

mezivládní jednání, vytváření ad-hoc pracovních schůzek a konzultací. Ty probíhají pravidelně 

na prezidentské, premiérské nebo vládní úrovni. Je zde podobně jako v EU zaveden systém 

předsednictví členských zemí v půlročních intervalech. Skupina zemí V4 nemá stálý sekretariát, 

sídlo a zaměstnance, přesto se stala v 90. letech 20. století vzorovým regionálním uskupením  

a byla vydávána téměř za příklad mezinárodní spolupráce „par excellence“. Základní příčinou 

vzniku V4 bylo co nejrychlejší zaplnění vzniklého geopolitického, hospodářského  

a bezpečnostního vakua po rozpadu Sovětského svazu. Současnými hlavními cíli V4 je zájem 

o demokratický rozvoj evropského kontinentu, sdílení hodnot v oblasti kultury, vědy  

a vzdělávání a posílení stability regionu střední Evropy. 

Do skupiny V4 patří státy střední Evropy, tj. Česká republika (Czech Republic, CZ), Slovenská 

republika (Slovakia, SK), Polská republika (Poland, PL) a Maďarsko (Hungary, HU). Na první 

pohled se může zdát, že se jedná o nesrovnatelné celky, neboť tyto země mají rozdílnou 

velikost, počet obyvatel, regionální strukturu a administrativní členění, jinou ekonomickou 

výkonnost i odlišnou úroveň ekonomických, sociálních a územních disparit. Samozřejmostí je 

i různá míra dostupnosti regionálních statistických dat. Na druhou stranu však mají tyto země 

do jisté míry identické znaky jako je především společná geografická poloha, historický vývoj, 

podobné kulturní prostředí, tradice a vzájemně provázané ekonomické vztahy.  
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Tato skutečnost tvoří základní premisu celé této spolupráce, založené na společné historické 

zkušenosti ještě z doby komunistické éry a následné transformace centrálně plánovaných 

ekonomiky na ekonomiky tržní, což přináší podobné neformální instituce22, jakož i velice blízké 

představy o potřebách orientace celé oblasti. Společná socialistická minulost zemí V4  

a následná podoba transformace jejich ekonomik sehrála významnou roli ve vývoji jednotlivých 

regionů, při vytváření systémových makrostruktur a aplikaci společných přístupů k územnímu 

rozvoji, jak dokládá např. Společný dokument územního rozvoje států V4+2, který představuje 

snahu šesti zemí23 o koordinaci územního rozvoje v podobě sjednocení přístupu k rozvojovým 

osám a pólům (oblastem) a koridorům dopravní infrastruktury (MMR, 2010). Historický vývoj 

zemí V4 tak vytváří významný rámec současných regionálních nerovností a determinuje trendy 

v oblasti tvorby a eliminace regionálních disparit, stejně jako přístupy k realizaci politiky 

hospodářské a sociální soudržnosti EU (Sucháček, 2013). 

  

4.1. Formování Visegrádské skupiny a její postavení v mezinárodním 

měřítku 

Uskupení zemí V4 bylo založeno jako neformální společenství středoevropských států s cílem 

vzájemné podpory při politické, ekonomické a sociální integraci a vstupu do EU. Za další 

významné cíle, jež vedly k vytvoření společenství lze považovat společnou snahu o oproštění 

se od pozůstatků komunistických režimů, vůli obnovit suverenitu a vytvořit parlamentní 

demokracii, dodržování základních lidských práv a svobod a vybudování tržního hospodářství. 

Naplnění těchto cílů mělo být zajištěno realizací praktických kroků, které blíže specifikuje 

Visegrádská deklarace, podepsaná roku 1991. Ačkoliv byl primární cíl splněn již  

v roce 2004 vstupem států do EU, a ostatní cíle lze rovněž považovat za uskutečněné, 

společenství funguje i nadále. V současnosti se skupina zaměřuje zejména na vzájemnou 

přeshraniční spolupráci regionů, spolupráci v oblastech energetiky, kultury a vzdělávání,  

a spolupráci v širším regionu střední Evropy. Co však předcházelo této novodobé spolupráci? 

Po pádu komunistického režimu ve střední a východní Evropě, se vznik společenství datuje na 

                                                 

 

22 V ekonomickém pojetí jsou instituce jakékoliv omezení, které utváří ekonomické chování lidí. Jinak řečeno jsou 

instituce množinami pravidel ovládajících jednání. Dělíme je na formální a neformální, přičemž za formální 

instituce můžeme označit např. zákonné normy, občanská práva, ústavu či soukromé vlastnictví. Neformální 

instituce pak mohou nabývat podoby zvyků, jazyka či obecně kultury společnosti. Formální instituce jsou obecně 

považovány za rychle a snadno změnitelné (např. přijetím příslušného zákona), naproti tomu neformální instituce 

mohou být velice rigidní, neboť podléhají dlouhodobým společenským procesům. Institucionalisté soudili, že 

neformální instituce jsou sice relativně stabilní, ale historicky proměnlivé.  
23 Státy skupiny V4, Bulharsko a Rumunsko. 
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15. února 1991. V tento den se představitelé třech středoevropských států – prezident České  

a Slovenské federativní republiky (ČSFR) Václav Havel, polský prezident Lech Wałęsa  

a maďarský ministerský předseda József Antall sešli opět v maďarském městečku Visegrád  

a podpisem tzv. Visegrádské deklarace dojednali vznik neformálního svazku spolupráce. 

Vyjednali zde dohodu o spolupráci v politických a obchodních záležitostech svých zemí. 

Visegrádská skupina vznikla původně jako Visegrádská trojka, po rozdělení ČSFR 1. ledna 

1993 však obě země zůstaly členy spolku a od tohoto dne se hovoří o Visegrádské čtyřce. Krátce 

po svém vzniku byla spolupráce poměrně intenzivní, byla hnána těmito společnými zájmy: 

 v plném smyslu obnovení státní suverenity, demokracie a svobody; 

 likvidace všech existujících společenských, ekonomických a duchovních pozůstatků 

totalitního systému; 

 vybudování parlamentní demokracie, moderního právního státu, dodržování lidských 

práv a základních svobod; 

 vytvoření moderního tržního hospodářství; 

 plné zapojení do evropského politického, hospodářského, bezpečnostního  

a právního systému. 

Společná euforie však poměrně rychle vyprchala, vzájemné sympatie vlivem problémů  

a sporů ochladly. Svazek nadále pokračoval spíše formálně, země přistupovaly ke společnému 

projektu vstupu do EU a NATO značně individuálně. Problémy, se kterými se musely 

jednotlivé země vypořádat, byly z podstatné míry spojené s budováním demokracie a tržní 

ekonomiky. Situaci nenapomohly ani vnitřní problémy členů, jistě netřeba zmiňovat ani 

celospolečenské problémy a odlišné názory na průběh ekonomické transformace uvnitř ČSFR, 

jež vedly k rozpadu společného státu. Trvající krizi spolupráce dokládá samostatné vyjednávání 

některých dohod s EU, jakož i fakt, že v roce 1999 vstoupila do NATO pouze Česká republika, 

Maďarsko a Polsko, nikoliv Slovensko. Obrat k lepšímu nastal až na přelomu tisíciletí, kdy se 

spolupráce v rámci svazku opět zintenzivnila. 

Dílčím úspěchem však bylo oživení spolupráce po výše naznačených problémech. Premiéři 

Česka, Polska a Maďarska se sešli 21. října 1998 v Budapešti, kde se opětovně přihlásili  

k Visegrádské deklaraci z roku 1991 a revitalizovali ji. Na tomto sjezdu také potvrdili 

příslušnost Slovenska k této skupině. Lídři států si uvědomovali nutnost spolupráce  

v moderním světě a nutnost prosperity střední Evropy. Velká míra spolupráce byla nutná také 

při dolaďování podmínek a požadavků při vyjednávání s EU o vstupu do Unie. Zde ale státy 

vesměs jednaly individuálně a tak, i přes náznaky, zde chyběl společný postoj. 
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Dne 1. května 2004 došlo k naplnění primárního cíle, kvůli kterému bylo seskupení 

zformulováno, tedy došlo ke společnému vstupu všech zúčastněných států do Evropské unie. 

Tento okamžik výstižně popisuje např. Jagodzinsky (2006), který uvádí, že se Visegrádské země  

staly součástí západu, prostředí demokracie, stability a ekonomické prosperity, čímž byly 

naplněny sny několika poválečných generací Čechů, Maďarů, Poláků a Slováků. Po tomto aktu 

došlo k nucené revizi původní Visegrádské deklarace, neboť dosažením cíle pozbyla smyslu, a 

na setkání představitelů všech čtyř zemí v českém městě Kroměříž, dne 12. 5. 2004, byla 

podepsána nová verze Visegrádská deklarace. Tento nový dokument vyjadřuje potěšení  

z naplnění cílů dokumentu předchozího a zároveň stvrzuje pokračování úspěšné spolupráce 

zúčastněných zemí jako členů EU a Severoatlantické aliance. Kromě pokračující spolupráce  

v oblasti integrace, má vzájemná podpora pokračovat zejména v oblastech regionálních aktivit 

a iniciativ zaměřených na posílení regionu střední Evropy a spolupráce s nejbližšími partnery. 

Dále pak prostřednictvím nabytých znalostí a zkušeností pomáhat zájemcům z oblastí východní 

a jihovýchodní Evropy při integraci a vstupu do EU. 

 

4.2. Socioekonomická analýza a regionální struktura zemí Visegrádské 

čtyřky 

Snahou politiků v nově nastolených demokratických společnostech bylo rychlé odstranění 

odkazů komunistických režimů, které v úzkém napojení na Sovětský svaz praktikovaly 

centrálně plánovanou ekonomiku. Všechny státy skupiny V4 se musely vypořádat po pádu 

komunistického režimu s problémy spojenými s přechodem od centrálně plánovaného  

k tržnímu hospodářství, se změnami politického, kulturního a sociálního systému. Cílem všech 

probíraných států v novém období byla liberalizace, stabilizace a privatizace (Holman, 2000). 

Tyto změny nebyly patrné a vyřešené ihned, a tak po prvotním nadšení z nového režimu, z nové 

mezinárodní spolupráce nastalo vystřízlivění a ve společnosti zklamání. I když každá země 

sledovala své vnitřní zájmy, i přesto je možné najít několik společných cílů  

a postupů. Výsledkem byla transformace všech těchto států. Ale díky různé kultuře politické  

i sociologické a díky různé hospodářské politice, byl výsledek rozdílný. Výše uvedený proces 

se nazývá proces transformace. Transformační proces zahrnoval změny spojené se změnami 

formálních institucí24, tj. systémovou strukturou, kam náležela privatizace státního majetku, 

                                                 

 

24 Za formální instituce můžeme označit např. zákonné normy, občanská práva, ústavu či soukromé vlastnictví. 

Formální instituce jsou obecně považovány za rychle a snadno změnitelné (např. přijetím příslušného zákona).   
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liberalizace trhu, liberalizace zahraničního obchodu, obnovení konvertibility měny, daňové  

a sociální reformy. Ale také změny institucionální struktury, což v praxi znamenalo vytvoření 

legislativního rámce a zřízení institucí, které dosud neměly v postižených zemích tradici, ale 

bez kterých trh nemůže „správně“ fungovat. 

 

4.2.1. Transformační proces států V4 

Ještě než se mohl liberalizovat trh, obchod, musely se realizovat nutné změny v podobě 

vytvoření institucionální struktury, legislativy, sociálních a daňových reforem. Zvolené formy 

průběhu procesu, tak jak ve sledovaných zemích probíhaly, lze rozlišit podle rozsahu  

a rychlosti provádění transformačních reforem. Samotná transformace ekonomik států mohla 

proběhnout liberálním nebo institucionálním přístupem. Liberalizace měla dvě základní fáze – 

první liberalizace trhů a stabilizace ekonomiky a druhá privatizace a restrukturalizace podniků. 

K první fázi se vztahovaly dva přístupy. Šoková terapie byla forma rychlých obsáhlých změn. 

Tuto cestu si zvolilo Československo a Polsko. Naopak Maďarsko si zvolilo formu gradualismu 

(Holman, 2000).  

Transformační proces však s sebou přinesl i řadu problémů, jehož některé kroky vedly  

k ekonomickým nerovnováhám. V průběhu 90. let 20. století tak docházelo ve většině 

transformujících se ekonomik k znatelnému poklesu ekonomického růstu, propadu HDP  

a markantnímu růstu míry inflace. Nemenším problémem byl i nárazový pokles exportu, který 

byl důsledkem přetrhání vazeb se Sovětským svazem. Dopadem této skutečnosti byl nárůst 

chudoby obyvatelstva a prohlubující se sociální nerovnosti mezi jednotlivými vrstvami. Jak lze 

vyčíst z následující tabulky 4.1, Česká republika ani Maďarsko nedosáhly téměř 10 let od 

zahájení transformace úrovně HDP z doby před jejím zahájením. Nutno podotknout, že ČR  

i Maďarsko přesto patřily mezi země, ve kterých měla transformace spíše měkčí dopady, ve 

srovnání s ostatními zeměmi socialistického bloku. Polsko i Slovensko, které v roce 1999 měly 

poměr HDP 1999/1989 dokonce větší než 1, jsou i v porovnání s ostatními postkomunistickými 

státy v tomto srovnání světlou výjimkou. 

Tabulka 4.1: Vybrané ukazatele transformačních procesů zemí V4 

Země V4 
Zahájení 

transformace 

Poměr HDP 

(1999/1989) 

Průměrná inflace 

(1989-1999) 
HDP/obyv. (1999*) 

Česko 1991 0,94 7,8 13 408 

Maďarsko 1990 0,99 19,7 11 273 

Polsko 1990 1,28 49,2 8 832 

Slovensko 1991 1,01 14,3 10 255 

Poznámka.: * v USD dle parity kupní síly (PPP) 

Zdroj: Cihelková, 2001; vlastní úprava, 2014 
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Integrační proces 

Uvedené změny s sebou přinášely i postupné vymaňování se z izolace v rámci socialistického 

bloku a nastartování integračního procesu. Jak uvádí Peltrám (2009), do roku 1990 vstupovali 

obyvatelé socialistických států s nadějí, že brzy dojde k sjednocení Evropy, což by znamenalo 

zvýšení životní úrovně, která byla ve členských státech Evropského společenství podstatně 

vyšší. Integrace ale probíhala pozvolna a postupně. Za jeden z prvních kroků k jejímu 

naplňování lze považovat podpis dohody o obchodní spolupráci Evropského společenství  

a zemí bývalého socialistického bloku, tedy včetně států V4, z roku 1990. Dalším významným 

krokem vpřed bylo podepsání Evropské dohody o přidružení ČSFR, Maďarska a Polska 

k Evropským společenstvím, k čemuž došlo v roce 1991. Ve stejném roce byla rozpuštěna Rada 

vzájemné hospodářské pomoci (RVHP) a naopak vznikla Visegrádská skupina. Vznik tohoto 

svazku však nelze považovat za reakci či následek rozpadu RVHP, cíle skupiny byly totiž 

definovány jako spíše politické, nežli ryze ekonomické. O rok později byla členy Visegrádské 

skupiny založena Středoevropská zóna volného obchodu (Central European Free Trade Area, 

CEFTA), jejímž cílem bylo pozvolné odstraňování celních překážek a s tím související 

liberalizace průmyslu a zemědělské výroby zúčastněných zemí. Dalším významným krokem  

k integraci do „vyspělé Evropy“ bylo ustanovení přístupových podmínek k EU, známé jako 

Kodaňská kritéria, která byla definována roku 1993.  

Kodaňská kritéria se obecně člení do tří klíčových oblastí: 

 politická: stabilní instituce garantující demokracii, právní stát, ochrana lidských práv 

a respektování menšin; 

 hospodářská: fungující tržní hospodářství; 

 acquis communautaire25: politické, hospodářské a měnové cíle EU. 

V následujících letech si pak země Visegrádské skupiny podaly přihlášky k přistoupení do EU. 

V dubnu roku 2003 dosáhla jejich snaha vytyčeného cíle, když byly podepsány přístupové 

smlouvy s novými členy. V následujícím roce, 1. května 2004, státy Visegrádské skupiny 

oficiálně vstoupily do EU. 

                                                 

 

25 Francouzský termín pro právní řád Evropské unie. Označuje souhrn všech právních pravidel v jakékoliv formě 

(obecně závazných i individuálně závazných aktů) a dokonce i právně nezávazných dokumentů (deklarace, 

prohlášení, Bílé knihy, strategie atd.), které se vztahují k činnosti Evropské unie.  Do češtiny pojem nebývá 

překládán. Odborné slovníky uvádějí český smyslový překlad „komunitární bohatství“. Pojem byl zaveden 

Maastrichtskou smlouvou (1993) a začal se následně v širokém měřítku užívat v odborném prostředí i v médiích 

jako ustálené slovní spojení. 
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4.2.2.  Ekonomický vývoj států V4 z pohledu základních makroekonomických veličin 

Hrubý domácí produkt 

Jako první makroekonomickou veličinu států lze porovnat důležitý údaj o výkonnosti ekonomik 

– růst reálného hrubého domácího produktu (HDP), kdy údaje graficky znázorněné v grafu 4.1 

zachycují období let 1990–2000, tedy období transformační (přibližně do konce roku 1997)  

a následný vývoj do konce tisíciletí. U všech státu je tendence růstu HDP velmi podobná. Po 

pádu totalitního režimu a přechodu na tržní ekonomiku nastal u všech sledovaných států silný 

propad. Polsko mělo situaci ještě těžší díky opravdu silné šokové terapii. Následné reformy  

a tržní systém postupně začaly fungovat a ekonomiky rostly. Jistým způsobem za to mohl  

i potenciál států. Na trh přišli noví investoři a trh se rozvíjel díky nenasycenosti. V tomto ohledu 

největších úspěchů zažilo Slovensko v roce 1995. Naopak Maďarsko se dlouhou dobu 

pohybovalo okolo nuly.  

Graf 4.1: Vývoj růstu reálného HDP států V4 v období 1990–2000 (v %) 

 
Zdroj: Eurostat, 2014b; vlastní zpracování, 2014 

Teprve v druhé polovině 90. let 20. století se HDP začalo zvyšovat a dohnalo či dokonce 

překonalo jiné státy. Jak již bylo řečeno dříve, Bokrosův reformní balík začal fungovat. Navíc 

do země začalo přicházet více investorů a začalo se dařit exportu. Druhá polovina 90. let 20. 

století se nesla spíše v duchu propadu a krize, jak je patrné z grafu 4.1. Do recese se nejvíce 

dostala Česká republika. Polsko a Slovensko zažily také propad. Naopak Maďarsku se dařilo. 

V Česku byly v roce 1997 přijaty reformy, díky kterým přišli na trh investoři a začalo se dařit 

exportu výrobků a služeb na západ. 
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Nové tisíciletí začalo pro země V4 mnohem lépe. Všechny ekonomiky měly tendenci růst, 

pouze Česko zažilo mírný propad. Nicméně v dalších letech nastal ekonomický růst, jak je 

patrné z grafu 4.2. Po vstupu do EU je evidentní vzestup všech ekonomik. Státy se staly 

otevřenější pro zahraničí, transparentnější a mohly naplno využívat výhod fondů EU. 

Největšího růstu dosáhlo opět Slovensko. Naopak v Maďarsku nastal od roku 2006 hluboký 

propad a to hlavně díky vysokému deficitu státního rozpočtu. Naplno se tyto problémy projevily 

během hospodářské krize, kdy nastal problém splácet dluhy, a celá maďarská ekonomika se 

ocitla v hluboké recesi. Zde byl nutný zásah Mezinárodního měnového fondu (IMF). Všechny 

státy V4 zaznamenaly citelný propad, až na výjimku – Polsko. Polsko jako jediné nezůstalo 

v červených číslech hlavně díky větší soběstačnosti a ne tolik velké závislosti na export. 

Postupně se začaly státy V4 zotavovat z krize a po recesi přišly první pozitivní vyhlídky a nastal 

mírný růst, což je rovněž patrné z grafu 4.2. 

Graf 4.2: Vývoj růstu reálného HDP států V4 v období 2001–2013 (v %) 

Zdroj: Eurostat, 2014b; vlastní zpracování, 2014 

Inflace 

Dalším důležitým makroekonomickým ukazatelem na národní úrovni je informace o míře 

inflaci, respektive nárůstu všeobecné cenové hladiny zboží a služeb v jednotlivých 

ekonomikách V4 za dané časové období. I zde je u všech sledovaných států možné vysledovat 

podobný průběh vývoje, jak dokládá graf 4.3. Na začátku transformace je vidět velmi vysoký 

nárůst inflace, v Polsku až extrémně26. Naopak v Maďarsku byla inflace nízká v rámci možností 

                                                 

 

26 Míra inflace za rok 1990 se v Polsku pohybovala na úrovni 567,9 % (Eurostat, 2014b), tedy nad horní hranicí 

měřítka svislé osy v grafu 4.3. 
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a porovnání. Bylo to díky tomu, že zde od 60. let 20. století procházela ekonomika a vývoj cen 

reformami a trh byl v porovnání s ostatními státy liberalizován. Ceny se tak při změně tržního 

mechanismu nezvedly o tak vysoké hodnoty. S dalším rozvojem trhu, reformami a stabilizací 

se míra inflace u všech státu postupně snižovala. Česko a Slovensko měly téměř totožný vývoj 

inflace. Ke konci milénia se podařilo hodnoty inflace u těchto států sblížit. Pouze Česko bylo 

výjimkou. Inflace se zde pohybovala mnohem níže, než u zbylých států V4. Díky reformním 

balíčkům se inflaci podařilo dostat pod 10 %, což dokládá graf 4.3. 

Graf:4.3: Vývoj roční míry inflace států V4 v období 1999–2000 (v %) 

Zdroj: Eurostat, 2014b; vlastní zpracování, 2014 

Na začátku druhého sledovaného období státy pokračovaly ve snižování inflace. Zejména 

v Polsku se dokázali vypořádat s dřívější obrovskou inflací. Stále nejnižší hodnoty míry inflace 

vykazovalo Česko. Naopak na Slovensku se díky reformám inflace dostala do vyšších čísel. 

Postupně se ale začala snižovat na nižší úroveň a naopak Slováci měli jednu z nejnižších hodnot 

inflace v rámci zemí V4. Takové Maďarsko bylo doslova jako na „houpačce“. V jednu chvíli 

se Maďarsku podařilo inflaci relativně zkrotit, poté se opět vyšplhala do vyšších čísel. Zlom 

pro státy V4 nastal v době finanční krize. Krátce před vypuknutí finanční krize zaznamenaly 

nárůst inflace všechny státy V4 (2007–2008). Poté ovšem nastal opětovný pokles inflace 

v letech 2008-2009 s následným růstem cenové hladiny (2009–2010). Jak je vidět z grafu 4.4, 

cenové hladiny nebyly stabilní v žádném státě skupiny V4.  
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Graf 4.4: Vývoj roční míry inflace států V4 v období 2001–2013 (v %) 

Zdroj: Eurostat, 2014b; vlastní zpracování, 2014 

Často tomu napomohly různé reformní balíčky a změny, které měly ekonomiku nastartovat  

a obnovit růst. V té době se také hledaly možnosti jakým způsobem přivést více peněz do 

státních rozpočtů. Díky tomu se zvyšovaly některé daně, jako např. v Česku. Značný inflační 

skok ale postihlo Maďarsko. Zde byl již výše zmiňovaný problém, a to deficit státního rozpočtu. 

Tamní ekonomika a maďarská měna Forint se propadly na takovou úroveň, že Maďarský stát 

měl problém se splácením pohledávek a díky tomu jim byl mezinárodními ratingovými 

agenturami snížen rating. Naštěstí se Maďarsku problém s inflací a splácením pohledávek 

podařilo vyřešit a dostat tak situaci pod kontrolu, jak dokládá graf 4.4. 

Míra nezaměstnanosti 

Dalším makroekonomickým ukazatelem který je vhodné na národní úrovni porovnat je míra 

nezaměstnanosti. Díky tomu je možné hodnotit ekonomickou aktivitu obyvatel. Za totalitního 

režimu pojem nezaměstnanost oficiálně neexistoval a nejsou tak k dispozici žádná dřívější data. 

S tímto pojmem se prvně setkávali nositelé nově formované hospodářské politiky krátce po 

roce 1989 a mnoho lidí na vlastní kůži zažilo, co znamená v tržním hospodářství nemít práci. 

Podle údajů Eurostatu (2014b) na tom byly státy Polska, Slovenska a Maďarska  

s nezaměstnaností velmi podobně. Graf 4.5 zachycuje prudký nárůst míry nezaměstnanosti 

během počátečních let transformačního období, poté její mírný pokles a ke konci 90. let 20. 

století a opět nárůst. 
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Graf 4.5: Vývoj míry nezaměstnanosti států V4 v období 1999–2000 (v %) 

 

Zdroj: Eurostat, 2014b; vlastní zpracování, 2014 

I v dalším období si Česko zachovalo relativně stabilní míru nezaměstnanosti, vzhledem  

k zbylým státům V4, a i nadále patřilo mezi státy s nejnižší mírou nezaměstnaností, jak 

dokumentuje graf 4.6.  Opět byl klíčový rok 2004, tedy rok vstupu do EU. V ČR, Polsku a na 

Slovensku se úspěšně, až do vypuknutí finanční krize, začalo dařit snižovat nezaměstnanost.  

U Česka tento trend nebyl rozhodně zanedbatelný. Nejnižší míra nezaměstnanosti dosahovala 

4,4 % v roce 2008, v podstatě na vrcholu hospodářského cyklu. Ale např. Polsku nebo 

Slovensku se podařilo snížit zaměstnanost oproti původnímu stavu výrazně více. Slovensko 

mělo v roce 2001 míru nezaměstnanosti 19,3 % a na vrcholu hospodářského cyklu 9,5 %. 

Polsko mělo v roce 2001 míru nezaměstnanosti ve výši 18,3 % a v roce 2002 dokonce na úrovni 

20 %. Na vrcholu hospodářského cyklu v roce 2008 dosahovalo Slovensko hodnot 9,6 % a 

Polsko 7,1 %.  

Graf 4.6: Vývoj míry nezaměstnanosti států V4 v období 2001–2013 (v %) 

  

Zdroj: Eurostat, 2014b; vlastní zpracování, 2014 
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Během finanční a hospodářské krize se tyto hodnoty samozřejmě začaly zvyšovat, což 

potvrzuje graf 4.6. Nejhorší situace byla na Slovensku s hodnotou lehce nad 14 %. Po období, 

kdy se tento problém začal zlepšovat, se s poklesem hospodářské výkonnosti negativně vyvíjela  

i nezaměstnanost. Ze států V4 jsou na tom Slováci procentuálně nejhůře. V Polsku je situace  

o něco lepší, ale vzhledem k většímu počtu obyvatel je počet nezaměstnaných mnohem vyšší. 

Česko je naopak na tom nejlépe. Navíc zprávy během prvního čtvrtletí 2014 hovoří  

o ekonomickém růstu a je zde potenciál na další snižování nezaměstnanosti. 

Běžný účet platební bilance 

Posledním ze sledovaných makroekonomických ukazatelů je vývoj salda běžného účtu platební 

bilance. V 90. letech 20. století se všechny státy V4 potýkaly s problémy právě na běžném účtu. 

Je to opět spojeno s procesem transformace. Česko a Polsko krátkou dobu vykazovaly kladná 

čísla. Ale téměř po celé období 90. let 20. století byly hodnoty běžného účtu záporné, jak je 

patrné z grafu 4.7. Velmi špatně na tom bylo Slovensko a Maďarsko, kde se hodnoty záporného 

salda běžného účtu platební bilance dostaly pod hranici 10 % HDP. 

Graf 4.7: Vývoj salda běžného účtu platební bilance států V4 v období 1999–2000 (v % HDP) 

Zdroj: Eurostat, 2014b; vlastní zpracování, 2014 

Ani po roce 2000 se situace v sledované oblasti významně nezlepšila, což názorně dokumentuje 

graf 4.8. Maďarsko a Polsko si stále zachovávaly nepříliš příznivé hodnoty. Jisté zlepšení je 

patrné u České republiky a Polska. Bohužel toto zlepšení bylo pouze dočasné. Navíc finanční 

a hospodářská krize tyto hodnoty příliš nezlepšila. 
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Graf 4.8: Vývoj běžného účtu platební bilance států V4 v období 2001–2010 (v % HDP) 

Zdroj: Eurostat, 2014b; vlastní zpracování, 2014 

Územní členění států V4  a jejich regionální struktura 

Rozdílnosti mezi jednotlivými územními celky a specifické problémy v každém z nich, které 

mohou být způsobovány řadou ekonomických i neekonomických faktorů, byly odjakživa 

vnímány odbornou veřejností, vládami i samosprávou. I přes tuto skutečnost lze však zvýšený 

zájem o regionalismus a s ním související regionální politiku zaznamenávat až zhruba od 

poloviny 20. století. Podle Kunešové a Cihelkové (2006) je tento fakt zapříčiněn působením 

regionalismu paralelně s procesem globalizace a multilateralismu, přičemž tyto tendence silně 

ovlivňují světovou ekonomiku, ale i sami sebe. „Ve vztahu ke globalizaci je regionalismus 

pojímán jako jedna z reakcí světové ekonomiky na její dalekosáhlé projevy a důsledky.  

V relaci s multilateralismem je logickým řešením výrazné heterogenity členské základny 

multilaterální liberalizace. Vůči oběma tendencím je jevem „rozporným“, ale i stejnosměrně 

působícím k naplnění hlavní funkce světové ekonomiky – zvyšování blahobytu populace 

prostřednictvím efektivnějšího využívání disponibilních zdrojů (Kunešová, Cihelková, 2006). 

Regionální politika je tedy důsledkem významných rozdílů mezi jednotlivými územními celky. 

Tyto rozdíly mohou znatelně ovlivňovat hospodářský vývoj regionů i státu, proto se v řadě zemí 

uplatňuje ona regionální politika, jejímž smyslem je odstraňování těchto diferencí a přispívání 

ke zvyšování konkurenceschopnosti regionů i celých států (Wokoun, 2008). 

Po téměř půlstoletí, kdy byly země V4 ve sférách vlivu Sovětského svazu, docházelo v nich ke 

zcela odlišnému regionálnímu vývoji, než tomu bylo u původních členských států EU.  

V důsledku toho byly jejich regiony v porovnání s většinou ostatních regionů členských států 

značně zaostalé a naprosto nesrovnatelné. Dalším společným znakem sledovaných zemí je 

obrovský rozdíl mezi normativním regionem (NUTS 2), který zahrnuje aglomeraci hlavního 
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města (region hlavního města Prahy, region Středního Maďarska, Mazowiecké vojvodství  

a Bratislavský kraj) a zbytkem státu, což je zřejmé zejména z velikosti ukazatele jejich 

regionálního HDP/obyv. Např. podle Skokana (2011), ale i řady dalších autorů, jsou hodnoty 

tohoto ukazatele silně ovlivněny vysokým počtem osob, které dojíždějí do regionů hlavních 

měst za prací z regionů spádových (nodálních). Skutečná hodnota HDP/obyv. je tedy v těchto 

„vyspělých“ regionech poněkud nadhodnocena na úkor regionů nacházejících se v přilehlém 

okolí. 

Územní členění zemí V4 vychází, s ohledem na statistický zdroj dat (Eurostat) pro kompletaci 

datové základny ukazatelů vhodné k hodnocení ekonomické, sociální a územní soudržnosti, 

z nomenklatury územních statistických jednotek (NUTS) pro uskupení EU-27 z roku 2012, jenž 

je platná k 31. 12. 2014. Základní úrovní pro sledování regionálních disparit v zemích V4 

zůstávají normativně vytvořené regiony úrovně NUTS 2, jejichž vhodnost pro analýzu 

regionálních disparit byla diskutována a zdůvodněna v kapitole 3.3. Dle platné klasifikace 

NUTS zahrnují státy V4 celkem 35 územních statistických jednotek z celkového počtu 272 

jednotek v rámci EU-28. Česko je složeno z osmi NUTS 2 regionů, Maďarsko ze sedmi, Polsko 

se skládá z 16 NUTS 2 regionů a Slovenko má čtyři jednotky NUTS 2. Regionální struktura 

zemí V4  dle klasifikace NUTS je znázorněna v tabulce 4.2. V rámci tabulky jsou uvedeny také 

národní názvy odpovídající jednotlivým úrovním klasifikace NUTS EU-27. 

Tabulka 4.2: Regionální struktura států Visegrádské čtyřky dle klasifikace NUTS 

Země 

V4 
NUTS 1 NUTS 2 NUTS 3 LAU 1 LAU 2 

CZ Území 1 Oblasti 8 Kraje 14 Okresy 77 Obce 6 251 

HU 
Statisztikai 

nagyrégiók 
3 

Tervezési-

statisztikai 

régiók 

7 
Megyék +  

Budapest 
20 

Statisztikai 

kistérségek 
174 Települések 3 154 

PL Regiony 6 Województwa 16 Podregiony 66 

Powiaty i 

miasta na 

prawach 

powiatu 

379 Gminy 2 479 

SK - 1 Oblasti 4 Kraje 8 Okresy 79 Obce 2 928 

Celkem 11  35  108  709  14 812 

Zdroj: Eurostat, 2012; vlastní zpracování, 2014 

Kompletní výčet regionů úrovně NUTS 2 zemí V4 s označením v národním jazyce  

a v českém překladu zachycuje následující strukturovaná tabulka 4.3. Grafické zobrazení 

administrativního členění území států V4 do regionů NUTS 2 je pak dále uvedeno v rámci 

stručné charakteristiky regionální struktury jednotlivých zemí V4. 
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Tabulka 4.3: Regiony NUTS 2 zemí Visegrádské čtyřky 

Počet Kód NUTS NUTS 2 regiony států V4 

 Česko (národní název) český název 

1 CZ01 Praha (hlavní město) Praha (hlavní město) 

2 CZ02 Střední Čechy Střední Čechy 

3 CZ03 Jihozápad Jihozápad 

4 CZ04 Severozápad Severozápad 

5 CZ05 Severovýchod Severovýchod 

6 CZ06 Jihovýchod Jihovýchod 

7 CZ07 Střední Morava Střední Morava 

8 CZ08 Moravskoslezsko Moravskoslezsko 

 Maďarsko (národní název) český název 

9 HU10 Közép-Magyarország (hlavní město) Střední Maďarsko 

10 HU21 Közép-Dunántúl Střední Zadunají 

11 HU22 Nyugat-Dunántúl Západní Zadunají 

12 HU23 Dél-Dunántúl Jižní Zadunají 

13 HU31 Észak-Magyarország Severní Maďarsko 

14 HU32 Észak-Alföld Severní Velká Planina 

15 HU33 Dél-Alföld Jižní Velká Planina 

 Polsko (národní název) český název 

16 PL11 Łódzkie Lodžské vojvodství 

17 PL12 Mazowieckie (hlavní město) Mazovské vojvodství 

18 PL21 Małopolskie Malopolské vojvodství 

19 PL22 Śląskie Slezské vojvodství 

20 PL31 Lubelskie Lublinské vojvodství 

21 PL32 Podkarpackie Podkarpatské vojvodství 

22 PL33 Świętokrzyskie Svatokřížské vojvodství 

23 PL34 Podlaskie Podleské vojvodství 

24 PL41 Wielkopolskie Velkopolské vojvodství 

25 PL42 Zachodniopomorskie Západopomořanské vojvodství 

26 PL43 Lubuskie Lubušské vojvodství 

27 PL51 Dolnośląskie Dolnoslezské vojvodství 

28 PL52 Opolskie Opolské vojvodství 

29 PL61 Kujawsko-Pomorskie Kujavsko-pomořanské vojvodství 

30 PL62 Warmińsko-Mazurskie Varmijsko-mazurské vojvodství 

31 PL63 Pomorskie Pomořanské vojvodství 

 Slovensko (národní název) český název 

32 SK01 Bratislavský kraj (hlavní město) Bratislavský kraj (hlavní město) 

33 SK02 Západné Slovensko Západní Slovensko 

34 SK03 Stredné Slovensko Střední Slovensko 

35 SK04 Východné Slovensko Východní Slovensko 

Zdroj: Eurostat, 2012; vlastní zpracování, 2014 
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Charakteristika regionální struktury Česka z pohledu klasifikace NUTS 

Pro prostorově srovnatelné regionální členění území Česka (České republiky) je využita, stejně 

jako v ostatních členských státech zemích EU-28, klasifikace územních statistických jednotek 

NUTS zachycená v tabulce 4.2. Rozdělení území Česka do sledovaných administrativních 

jednotek úrovně NUTS 2 dle tabulky 4.3 je znázorněno na obrázku 4.1. Normativně vytvořené 

regiony NUTS 2 se v Česku nazývají regiony soudržnosti a jsou tvořeny sdruženými kraji, kdy 

každý region soudržnosti je tvořen jedním až třemi kraji (jednotkami NUTS 3) v závislosti na 

počtu obyvatel27. Za nejrozvinutější region NUTS 2 je jednoznačně považován region NUTS 2 

hlavního města Prahy s kódovým označením CZ01, který jako jediný region NUTS 2 přesahuje 

unijní i národní průměr např. v ukazateli HDP/obyv. v paritě kupního standardu (PPS)28 Ostatní 

regiony NUTS 2 se pohybují v rozmezí 63-75 % unijního průměru29, přičemž statisticky 

nejvyspělejšími jsou regiony CZ02 Střední Čechy a CZ03 Jihozápad. Naopak z pohledu 

ukazatele ekonomické výkonosti odrážející také životní úroveň obyvatelstva (HDP/obyvatele) 

patří mezi nejméně vyspělé regiony NUTS 2 České republiky regiony CZ07 Střední Morava  

a CZ04 Severozápad, které se zejména v minulosti potýkaly s problémy způsobenými 

strukturálními změnami regionálního hospodářství regionů a čelí poměrně trvale vysoké míře 

nezaměstnanosti. Oba tyto regiony soudržnosti se v minulosti tradičně zaměřovaly na odvětví 

těžebního, textilního či těžkého strojírenského průmyslu, jež zaznamenaly v transformačním 

období značný útlum a byly tak vystaveny potřebě restrukturalizace výrobně-hospodářské 

základny regionů, která v současnosti existuje již v modifikované podobě. Následkem těchto 

strukturálních změn se v dotčených regionech snížila úroveň produkce a celkového výstupu  

a současně se zvýšila míra nezaměstnanosti. Bez ohledu na faktor vysokého stupně rozvoje 

                                                 

 

27 Za účelem regionální statistiky, čerpání předvstupní pomoci a následně i finančních prostředků ze strukturálních 

fondů EU byly po dohodě s Evropským statistickým úřadem ustanoveny jednotky  NUTS na základě Usnesení 

vlády České republiky č. 707 ze dne 26. října 1998. Pro implementaci regionální politiky EU jsou klíčovou úrovní 

regiony NUTS 2 a záměrem tehdejší vlády bylo, aby tyto regiony odpovídaly krajskému členění země. Kraje 

(jednotky NUTS 3) však byly z hlediska Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)  

č. 1059/2003 ze dne 26. května 2003 o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek příliš malé, 

protože většina krajů (vyšších územně samosprávných celků, VÚSC) měla v té době méně než jeden milión 

obyvatel. České republice bylo proto doporučeno pro úroveň NUTS 2 některé kraje sdružit tak, aby bylo dosaženo 

odpovídajícího počtu obyvatel. Komise navrhovala v době formování klasifikace NUTS v ČR 3-5 regionů na 

úrovni NUTS 2, česká strana trvala na 14 regionech odpovídajících uspořádání VÚSC, ale čeští vyjednavači 

nedokázali přesvědčit Evropskou komisi o vyšším počtu regionů NUTS 2 a nebylo ani možné v dané době 

argumentovat při stanovování NUTS stabilním územně správním členěním (Wokoun, 2003). Proto jsou tedy 

jednotky NUTS 2 vytvořeny spíše z praktického než geograficky opodstatněného důvodu.  
28Praha dosáhla za poslední dostupný rok (2011) úroveň HDP na obyvatele ve výši 171 % průměru EU-27 

(Eurostat, 2014a).  
29 Údaj platný za rok 2011, kdy unijní průměr představoval hodnotu EU-27. 
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regionů všech hlavních měst států V4, pak na základě statistik patří české regiony úrovně NUTS 

2 suverénně k nejbohatším, respektive nejvyspělejším. Nejméně vyspělé české regiony 

soudržnosti jsou relativně vyspělejší než všechny polské a většina maďarských i slovenských 

regionů úrovně NUTS 2. S tím koresponduje i fakt, že národní průměr ukazatele HDP/obyv.  

v PPS je v České republice na úrovni regionů NUTS 2 nejvyšší ze všech států V4. 

Obrázek 4.1: Rozložení regionů NUTS 2 v Česku 

 
Zdroj: ČSÚ, 2014; vlastní úprava 

Charakteristika regionální struktury Maďarska z pohledu klasifikace NUTS 

K charakteristice regionálního členění území Maďarska je využita, stejně jako v ostatních 

členských státech EU, územní klasifikace založena na jednotkách NUTS uvedená v tabulce 4.3. 

Rozdělení území Maďarska do sub-územních jednotek NUTS 2 dle tabulky 4.3 je znázorněno 

na obrázku 4.2. Maďarské regiony NUTS 2, národně označované jako tervezési-statisztikai 

régiók, jsou tvořeny třemi jednotkami úrovně tři národně označovanými jako megyék (jednotky 

NUTS 3). V průměru EU-28 dosahuje Maďarsko úrovně 67 % HDP/obyvatele v PPS30. 

Nejbohatším, respektive nejvyspělejším regionem NUTS 2, a současně jediným regionem nad 

národním i unijním průměrem z hlediska hodnoty HDP/obyvatele, je region HU10 Közép-

                                                 

 

30 Údaj Eurostatu pro rok 2013. 
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Magyarország, jež dosahuje hodnoty ukazatele 110 %. Ostatní části země se nacházejí  

v rozmezí 40-68 % průměru EU2731. Obecně lze říci, že regiony v západní části Maďarska jsou 

rozvinutější, nežli regiony na východě země, kde se nacházejí nejvíce zaostalé regiony HU31 

Észak-Magyarország a HU32 Észak-Alföld. Současně se změnou na tržní prostředí docházelo 

v Maďarsku k výrazným rozdílům mezi jednotlivými regiony. Obrovské rozdíly mezi regionem 

hlavního města a zbytkem Maďarska jsou patrné nejen v ekonomické sféře, ale  

i v demografických aspektech. Přibližně třetina populace žije v centrální části, která zaujímá 

cca 7,5 % území. Tato relativně malá část země se současně podílí na 45 % maďarského HDP. 

Obrázek 4.2: Rozložení regionů NUTS 2 v Maďarsku  

 

Zdroj: ČSÚ, 2014; vlastní úprava 

 

Vytvoření základních rozvojových regionů na úrovni NUTS 2 bylo nezbytnou povinností 

Maďarska v rámci procesu přípravy na vstup země do EU.  Regiony NUTS 2 byly v Maďarsku 

vytvořeny, obdobně jako v České republice, do jisté míry účelově a to spojením oblastí 

s relativně stejnými či podobnými ekonomickými, sociálními a environmentálními 

podmínkami. Sedm maďarských regionů úrovně NUTS 2, se od sebe liší, jak co do své rozlohy, 

počtu obyvatel, hustoty osídlení, tak i ekonomickou výkonností a sociální strukturou. Největším 

                                                 

 

31 Údaje Eurostatu pro rok 2011.  
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regionem NUTS 2 v Maďarsku je co do rozlohy HU33 Jižní Velká Planina (18 339 km2), kde 

se nachází největší kraj, jímž je Bács-Kiskun. Hned za ní jen s malým rozdílem následuje region 

HU32 Severní Velká Planina (17 729 km2). Největší maďarský region NUTS 2 však není 

regionem nejlidnatějším. V regionu HU33 Jižní Velká Planina žije přibližně 1,359 miliónů 

obyvatel. Je to region s nejnižším hustotou rozmístění municipalit (sídelních struktur) 

v Maďarsku. I přesto však patří se svými 47 městy mezi nejvíce urbanizované části Maďarska. 

V regionu HU32 Severní Velká Planina, která je z hlediska rozlohy regionem s menším územím 

žije 1,544 miliónů obyvatel. Z hlediska hustoty obyvatelstva se tyto dva největší maďarské 

regiony od sebe výrazně odlišují. Region Jižní Velká Planina patří mezi regiony s nižší hustotou 

zalidnění (74 obyvatel/km2) zatímco region Severní Velká Planina má v rámci všech sedmi 

maďarských regionů NUTS 2 spíše střední hustotu zalidnění (87,1 obyvatel/km2). S touto 

hustotou zalidnění představuje druhý nejlidnatější region Maďarska. Naopak rozlohou 

nejmenším maďarským regionem na úrovni NUTS 2 je HU10 Středomaďarský region, který se 

rozprostírá na ploše 6.918 km2. Daný region je nejlidnatějším regionem NUTS 2 v Maďarsku 

(2,835 mil. obyvatel) a zároveň také regionem s největší hustotou zalidnění na úrovni 409,8 

obyvatel/km2. Ve Středomaďarském regionu je situováno hlavní město Budapešť a Pešťský 

kraj. Sídelní struktura je tvořena více než 80 městy a vesnicemi ve kterých bydlí více než 80 % 

obyvatel Středomaďarského regionu. Třetím regionem s nejvyšší hustotou obyvatel na jeden 

km2 je Středozadunajský region (100 obyvatel/km2). Komplexně vzato, na území Maďarské 

republiky se nachází celkem 5 regionů NUTS 2, jejichž hustota zalidnění je menší než 100 

obyvatel na km2, jak uvádí ve své studii (Skokan a kol. (2008). Pouze u jednoho regionu 

přesahuje hustota obyvatelstva hodnotu 100 obyvatel/km2 (Středomaďarský region). Regiony 

s nejvyšší hustotou zalidnění se nacházejí na severu Maďarska a hraničí se Slovenskem. Naopak 

regiony s nízkou hustotou zalidnění nalezneme především v jižní části Maďarska, kde hraničí 

s Chorvatskem a Srbskem.  

Charakteristika regionální struktury Polska z pohledu klasifikace NUTS 

Území Polska (Polské republiky) je z pohledu metodiky klasifikace NUTS, zachycené v tabulce 

4.2, rozděleno do 16 jednotek NUTS 2, jež zobrazuje tabulka 4.3 a graficky zachycuje obrázek 

4.3. Jako rozlohou největší stát V4 má Polsko nejvíce regionů NUTS 2, které senazývají 

województwa (vojvodství). Každé województwo je tvořeno dvěma až osmi podregiony 

(jednotky NUTS 3). Nejbohatším regionem je województwo PL12 Mazowieckie, které 

dosahuje 107 % unijního HDP/obyvatele v PPS. Ostatní polské regiony se ocitají v rozmezí  
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44-74 %32. Specifikem Polska je, že kromě regionu hlavního města přesahují národní průměr 

HDP/obyv., který činí 68 %33, i regiony PL22 Slaskie, PL51 Dolnoslaskie a PL41 

Wielkopolskie. Jedná se o regiony velkých měst. Faktem však také zůstává, že Polsko má dva 

nejchudší regiony v rámci celé V4, jedná se o województwa PL31 Lubelskie a PL32 

Podkarpackie. Problémem Polska jsou velké rozdíly mezi bohatšími průmyslovými oblastmi  

a zaostalým venkovem. Oblasti velkých měst mají dostatek lidských i ekonomických zdrojů  

a mohou růst, zatímco východ, kde převažuje venkovské osídlení a chybí průmysl, tento 

potenciál nemá. Další významný problém, který brání rozvoji regionů je chybějící, resp. 

nedostatečná infrastruktura. 

Obrázek 4.3: Rozložení regionů NUTS 2 v Polsku 

 

Zdroj: ČSÚ, 2014; vlastní úprava 

 

Vůbec největším regionem na úrovni NUTS 2 je v Polsku region PL12 Mazowieckie vojvodství 

s rozlohou téměř 36 000 kilometrů čtverečních a 5,14 miliónů obyvatel. Z hlediska hustoty 

obyvatelstva, lze potom uvedený region umístit v polských poměrech mezi regiony se střední 

                                                 

 

32 Údaje Eurostau pro rok 2011. 
33 Údaj Eurostatu pro rok 2013. 
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úrovní zalidnění (144,5 obyvatel/km2). V pořadí druhé, dle rozlohy území, je vojvodství PL31 

Lubelskie (25,12 tis. km2). V tomto regionu však žije pouze cca 2,2 milióny obyvatel, což ho 

řadí k řídce osídleným polským NUTS 2 (87,1 obyvatel/km2). Co se týče počtu obyvatel, je 

druhým nejlidnatějším regionem v Polsko vojvodství PL22 Slaskie. Na jeho území žije 4,7 

miliónů obyvatel a vzhledem k jeho na polské poměry malé rozloze (12,33 tis. km2), je 

regionem s nejvyšší hustotou osídlení, když na km2 připadá až 381 obyvatel. Naopak rozlohou 

nejmenším polským regionem je vojvodství PL52 Opolskie, když se rozprostírá na 9,42 tis. 

km2. Dané vojvodství je společně s vojvodstvím PL43 Lubuskie jsou dvěma polskými regiony 

s nejmenším počtem obyvatel, přičemž je mezi nimi rozdíl v hustotě zalidnění. Zatímco region 

Opolskie patří v polském měřítku k regionům se střední hustotou zalidnění, Lubuskie je v 

pořadí třetím regionem s nejnižší hustotou obyvatel na km2. Komplexně vzato nachází se na 

území Polské republiky pět vojvodství, jejichž hustota zalidnění je nižší než 100 obyvatel na 

km2, u 9 vojvodství se počet obyvatel připadajících na km2 pohybuje v intervalu 100-150 

obyvatel a u dvou přesahuje hodnotu 200 obyvatel (Slaskie a Malopolskie). Oba posledně 

zmiňované regiony se nacházejí na jihu Polska a hraničí s Českou republikou, resp. 

Slovenskem. Naopak vojvodství s nízkou hustotou zalidnění nalezneme především na 

východních a západních hranicích této země, jak blíže uvádí Skokan a kol. (2008). 

Charakteristika regionální struktury Slovenska z pohledu klasifikace NUTS 

Implementace jednotek NUTS na území Slovenska (Slovenské republiky) probíhalo na základě 

stejných pravidel jako u předešlých států V4. Základní rozdělení území do jednotek NUTS 

zachycuje tabulka 4.2. Geografické rozdělení území Polska do jednotek NUTS 2 je znázorněno 

na obrázku 4.4. Regiony NUTS 2 se na Slovensku označují jako samosprávné oblasti a jsou 

tvořeny jedním až třemi kraji (jednotky NUTS 3). Nejrozvinutější je region SK01 Bratislavský 

kraj, který hodnotou HDP/obyvatele v PPS ve výši 186 %34 jako jediný překračuje národní i 

unijní průměr HDP/obyvatele. Druhým nejbohatším regionem je SK02 Západné Slovensko (72 

%), nejméně vyspělým je pak region SK04 Východné Slovensko, který dosahuje hodnoty 51 

% průměru HDP/obyvatele EU-27. Obrovský rozdíl mezi Bratislavským krajem a zbytkem 

Slovenska by, kromě faktoru hlavního města, mohl být zapříčiněn i vlivem výhodné 

geografické polohy regionu. Umístění v nejzápadnější části země, těsně sousedící s lehce 

vyspělejší Českem i o mnoho vyspělejším Rakouskem, navíc v dosahu nejvyspělejší části 

                                                 

 

34 Údaje Eurostat pro rok 2011. 
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Maďarska. Umístění, které je navíc doprovázeno existencí výborně splavné řeky Dunaj, jistě 

může k prosperitě regionu významně přispívat. 

Obrázek 4.4: Rozložení regionů NUTS 2 na Slovensku  

 

Zdroj: ČSÚ, 2014; vlastní úprava 

 

Jak již bylo uvedeno výše, do kategorie NUTS 2 na Slovensku spadají pouze čtyři slovenské 

regiony, a to Bratislavský kraj, Západní Slovensko, Střední Slovensko a Východní Slovensko. 

Rozlohou je největším regionem jednotka SK03 Střední Slovensko se svými 16 265 km2.  

S počtem obyvatel 1 350 366 se potom řadí až na třetí místo. To v souhrnu znamená, že tento 

region vykazuje nejnižší hustotu zalidnění mezi ostatními NUTS 2-83 obyvatel/km2. Toto je 

způsobeno především hornatým reliéfem středního Slovenska.  Druhým největším regionem 

NUTS 2 je SK04 Východné Slovensko s 15 723 km2. Na území Východního Slovenska žije 

1 576 042 obyvatel, což odpovídá hustotě zalidnění 100 obyvatel/km2. (Skokan a kol., 2008). 

Tento region je druhým nejlidnatějším regionem Slovenska na úrovni NUTS 2. Vůbec nejvíce 

osídleným regionem je Západní Slovensko, na jehož území (o rozloze 14 992 km2) žije 1 863 

740 obyvatel. Nejmenší ale nejhustěji obydlenou oblastí NUTS 2 je Bratislavský kraj (297 

obyvatel/km2), který se svojí rozlohou 2 054 km2 a počtem obyvatel 610 850 obyvatel je vůbec 

nejmenším regionem této úrovně na Slovensku. Bratislavský kraj tak v sobě zahrnuje hlavní 

město Slovenska – Bratislavu a její blízké okolí. 
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4.3. Identifikace regionálních disparit v zemích Visegrádské čtyřky 

prostřednictvím vybraných ukazatelů 

V této kapitole je provedeno, s využitím metody meziregionální komparace, souhrnné 

hodnocení vybraných ukazatelů regionálních disparit v ekonomické, sociální  

a územní dimenzi za sledované období 2000-2011, které tvoří referenční rámec následující 

empirické analýzy obsažené v páté kapitole. Do kvantitativní analýzy regionálních disparit 

vstupuje, po provedené průzkumové analýze dat, vedoucí k redukci datového souboru  

o ukazatele nedostatečně korelované, 18 hlavních regionálních ukazatelů obsažených ve 

zprávách o hodnocení hospodářské, sociální a územní soudržnosti. Jednotlivé ukazatele byly 

podrobeny grafické analýze prostřednictvím metody semaforu. Metoda semaforu, jež je 

specifickou podobou metody škálování, je založena na přiřazení specifických symbolů 

jednotlivým hodnotám ukazatelů, přičemž platí, že tyto symboly odpovídají určité procentuální 

úrovni buďto maximální nebo naopak minimální hodnoty analyzovaného ukazatele. V rámci 

hodnocení meziregionálních rozdílů, které jsou sledovány prostřednictvím vývoje jednotlivých 

ukazatelů, je využita tříbarevná škála, s jejíž pomocí je rozdělena příslušná skupina ukazatelů 

v každé dimenzi soudržnosti pomocí tří barev (zelená, žlutá a červená barva a jejich 

odpovídající barevná zvýraznění), prostřední barva odpovídá percentilu 50 (žlutá barva), ostatní 

dvě barvy jsou nad (zelená barva představující nejuspokojivější výsledky) a pod (červená barva 

představující nejméně uspokojivé výsledky) hodnotou percentilu 50. Datové matice všech 

ukazatelů ekonomických, sociálních a územních disparit v režimu podmíněného formátování 

rozškálované do tří výše uvedených barev jsou uvedeny, z důvodu jejich velkého rozsahu, 

v přílohách 1-3 doktorské dizertační práce. K analýze meziregionálních disparit v následující 

části jsou využity rozsahově úspornější pavučinové grafy, které umožňují přehlednou formou 

zachytit vývoj ukazatelů pro všechny regiony zemí V4 ve sledovaném období. V každé dimenzi 

disparit jsou v následujícím textu blíže komentovány vždy tři vybrané regionální ukazatele 

z každé dimenze. 

 

4.3.1. Identifikace vybraných ekonomických disparit 

Prvním ze sledovaných regionálních ukazatelů v ekonomické oblasti je Hrubý domácí produkt 

na obyvatele v paritě kupního standardu (GDPpc). Pohledem na tabulku  

3.1 uvedenou v příloze 3 doktorské dizertační práce je možné rozpoznat zelené pásmo 

nejvyspělejších regionů CZ01 Praha, HU10 Közép-Magyarország, PL12 Mazowieckie  

a SK01 Bratislavský kraj. Všechny čtyři tyto regiony zahrnují na svém území aglomerace 
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hlavních měst (Praha, Budapešť, Varšava, Bratislava) a po celé sledované období vykazují 

nejvyšší hodnoty ukazatele GDPpc. Stejný pohled nám nabízí pavučinový graf na obrázku 4.5. 

Z tabulky hodnot ukazatele HDP/obyvatele v příloze 3 také vyplývá postupný nárůst (rostoucí 

lineární trend) všech hodnot s patrným zlomem a klesající tendencí v letech 2008–2009, což je 

u většiny ukazatelů způsobeno vlivem finanční a hospodářské krize.  

Obrázek 4.5: Vývoj GDPpc (PPS) v regionech NUTS 2 zemí V4 (2000–2011) 
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Zdroj: Eurostat, 2014a; vlastní zpracování, 2014 

Většina regionů NUTS 2 v České republice vykazuje po celé sledované období velmi podobné 

hodnoty, jejichž absolutní odchylky jsou již pod rozlišovací schopností metody semaforu 

nastavené pro tříbarevnou škálu. U regionů NUTS 2 v Maďarsku můžeme vidět odlišnou 

strukturu vývoje GPDpc. Kromě dominujícího postavení regionu HU10 Közép-Magyarország, 

patří mezi rozvinutější regiony HU21 Közep-Dunántúl a HU22 Nyugat-Dunántúl. Zbylé 

regiony NUTS 2 pak tvoří ucelenější skupinu méně rozvinutých regionů, kde hodnota GPDpc 

dosahuje nejnižší úrovně mezi všemi regiony NUTS 2 zemí V4. Je zde však patrný 

konvergenční proces a určitá míra zlepšení zejména pak po roce 2008. V Polských regionech 

NUTS je situace velmi obdobná jako v Maďarsku. Opět je zde patrná dominance regionu PL12 

Mazowieckie, který svou hodnotu GDPpc za sledované období téměř zdvojnásobil obdobně 

jako region CZ01 Praha v České republice. Pozvolný rostoucí trend hodnot GDPpc u většiny 

polských regionů nabývá na své intenzitě mezi léty 2006 a 2008 a následně jsou regiony 
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vystaveny působení hospodářské krize a dochází k poklesu jejich výkonnosti. Nejzaostalejšími 

regiony z pohledu hodnot GDPpc jsou regiony PL31 Lubelskie a PL32 Podkarpackie. Vývoj 

GDPpc ve slovenských regionech NUTS2 kopíruje ve svém trendu vývoj v Maďarsku a Polsku. 

Nejvyspělejším regionem Slovenska, ale také celé V4 je region SK01 Bratislavský kraj, který 

svou hodnotu GDPpc během 12 let více než zdvojnásobil. Zbylé regiony pak vykazují rovněž 

rostoucí dynamiku, avšak mnohem horší startovací pozici v roce 2000. Barevné schéma 

v tabulce 3.1 se pak mění přibližně od roku 2006/2007, kdy regiony NUTS 2 vykazují vyšší 

hodnoty GDPpc. Nejméně rozvinutým regionem Slovenska zůstává region SK04 Východné 

Slovensko. 

Druhým z vybraných ekonomických regionálních ukazatelů jsou Hrubé domácí výdaje na 

výzkum a vývoj v % HDP (GERD). Hrubé domácí výdaje na výzkum a vývoj jsou klíčovým 

ukazatelem pro další zvyšování ekonomického růstu, neboť stimulace základního a následně 

aplikovaného výzkumu vytváří v ekonomice velké multiplikační efekty s dlouhodobou 

využitelností a předpoklady pro dlouhodobý ekonomický růst. Pohledem na tabulku 3.4 

uvedenou v příloze 3 doktorské dizertační práce je možné rozpoznat výrazně vyšší variabilitu 

zkoumaného souboru dat, než tomu bylo v případě GDPpc. Zelené pásmo zahrnuje nejvyšší 

hodnoty u regionů CZ01 Praha, HU10 Közép-Magyarország, PL12 Mazowieckie  

a SK01 Bratislavský kraj. Tyto regiony opět zahrnují na svém území aglomerace hlavních měst 

a po celé sledované období vykazují nejvyšší hodnoty ukazatele GERD. Stejný pohled nám 

nabízí pavučinový graf na obrázku 4.6. Z tabulky hodnot ukazatele GERD v příloze 3 také 

vyplývá postupný nárůst (rostoucí lineární trend) všech hodnot s patrným zlomem  

a klesající tendencí v letech 2008–2009, což je u většiny ukazatelů způsobeno vlivem finanční 

a hospodářské krize.  

S výjimkou regionu CZ01 Praha vykazují ostatní regiony NUTS 2 v České republice po celé 

sledované období velmi podobné hodnoty, jejichž absolutní odchylky jsou opět pod rozlišovací 

schopností metody semaforu nastavené pro tříbarevnou škálu. U regionů NUTS 2 v Maďarsku 

můžeme vidět odlišnou strukturu vývoje GERD. Kromě dominujícího postavení regionu HU10 

Közep-Magyarország, patří mezi rozvinutější regiony HU22 Nyugat-Dunántúl. Zbylé regiony 

NUTS 2, s výjimkou regionu HU31 Észak-Magyarország, pak tvoří ucelenější skupinu  

s relativně nízkými hodnotami GERD. Nejnižší úrovně výdajů na výzkum a vývoj pak vykazuje 

právě region HU31 Észak-Magyarország, který zároveň do oblasti výzkumu a vývoje investuje 

nejméně ze všech regionů NUTS 2 zemí V4. Je zde však patrný konvergenční proces a určitá 

míra zlepšení do roku 2008.   
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Obrázek 4.6: Vývoj GERD (% HDP) v regionech NUTS 2 zemí V4 (2000–2011) 
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Zdroj: Eurostat, 2014a; vlastní zpracování, 2014 

V polských regionech NUTS je situace podobná jako v Maďarsku. Opět je zde patrná 

dominance regionu PL12 Mazowieckie, který svou hodnotu GERD za sledované období téměř 

zdvojnásobil obdobně jako region CZ01 Praha v České republice. Pozvolný rostoucí trend 

vykazovaných investic do výzkumu a vývoje pak vykazují i zaostalejší regiony Polska a to až 

do roku 2008, kdy jsou poté opět vystaveny působení finanční a hospodářské krize a dochází 

k poklesu investic do výzkumu a vývoje. Regiony s nejnižšími hodnotami GERD jsou opět 

regiony PL31 Lubelskie a PL32 Podkarpackie. Vývoj ukazatele GERD ve slovenských 

regionech NUTS2 kopíruje ve svém trendu vývoj v Maďarsku a Polsku. Největší objem výdajů 

na výzkum a vývoj je vynakládán v nejvyspělejším regionu Slovenska SK01 Bratislavský kraj, 

který je svou hodnotu GERD zhruba na poloviční úrovni jako region CZ01 Praha. Zbylé 

regiony Slovenska pak vykazují výrazně nižší objemy výdajů na výzkum a vývoj v % HDP  

a v případě regionu SK02 Západné Slovensko a SK03 Stredné Slovensko pak jsou výdaje na 

výzkum a vývoj na konci období (2011) ještě nižší než na počátku sledovaného období (2000). 

Nejméně investuje do výzkumu a vývoje region SK02 Západné Slovensko.      

Třetím z vybraných ukazatelů je Tvorba hrubého fixního kapitálu v mil. EUR (GFCF).  Tvorba 

hrubého fixního kapitálu je dle národního účetnictví základní složkou tvorby hrubého kapitálu 

(celkových investic), do které se navíc zahrnuje změna stavu zásob a čisté pořízení cenností. 
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Podle metodologie ESA 95 se GFCF skládá z pořízení fixních aktiv mínus úbytky fixních aktiv 

u rezidentských výrobců v průběhu daného období plus určité zvýšení k hodnotě nevyráběných 

aktiv vznikajících v důsledku produkční činnosti výrobců nebo institucionálních jednotek. 

Tvorba čistého fixního kapitálu je rozdílem mezi tvorbou hrubého fixního kapitálu a spotřebou 

fixního kapitálu, oceňuje se v kupních cenách včetně nákladů spojených s instalací a ostatních 

nákladů na převod vlastnictví. Fixní aktiva jsou hmotná nebo nehmotná aktiva vyrobená jako 

výstup z výrobního procesu a používají se ve výrobním procesu opakovaně nebo průběžně po 

dobu více než jednoho roku. Z tabulky č. 3.5 uvedené v příloze 3 je zřejmé, že hodnoty GFCF 

mají nejvyšší variabilitu napříč regiony NUTS 2 zemí V4 ze všech vybraných ukazatelů 

ekonomických disparit. Zelené pásmo, již tradičně, zahrnuje nejvyšší hodnoty u regionů CZ01 

Praha, HU10 Közép-Magyarország, PL12 Mazowieckie a SK01 Bratislavský kraj, kde však 

tato převaha nad ostatními slovenskými regiony není tak zřetelná. Čtyři uvedené regiony opět 

vykazují po celé sledované období nejvyšší hodnoty ukazatele GFCF v rámci svých zemí.  

Stejný pohled, avšak s výrazně viditelnější převahou polského regionu PL12 Mazowieckie  nám 

nabízí pavučinový graf na obrázku 4.7. Z tabulky hodnot ukazatele GFCF opět vyplývá 

postupný nárůst všech hodnot s výraznou změnou trendu v roce 2008, kdy dopad krize na tvorbu 

hrubého fixního kapitálu je relativně nejvyšší ze všech sledovaných ukazatelů. Úroveň GFCF 

v regionech České republiky vykazuje, s výjimkou regionu CZ01 Praha, zanedbatelné odchylky 

a regiony vytvářejí hrubý fixní kapitál přibližně ve stejných objemech. U regionů NUTS 2 

v Maďarsku můžeme vidět naprosto totožnou situaci jen v menším absolutním měřítku. Kromě 

dominujícího postavení regionu HU10 Közép-Magyarország, zaujímá druhý nejlepší výsledek 

v ukazateli GFCF region HU33 Dél-Alföld. Zbylé regiony NUTS 2 tvoří ucelenou skupinu 

s nejnižšími hodnotami GFCF v rámci všech regionů NUTS 2 zemí V4. V Polských regionech 

NUTS je situace volatilnější a trendově se přibližuje situaci v České republice. Opět je zde zcela 

zřejmá dominance regionu PL12 Mazowieckie, který dosahuje nejvyšší hodnoty GFCF za 

sledované období ze všech reionů NUTS 2 zemí V4. Pozvolný rostoucí trend vykazovaných 

investic do výzkumu a vývoje pak vykazují i zaostalejší regiony Polska až do roku 2008, kdy 

jsou opět vystaveny působení hospodářské krize a dochází k poklesu investic do výzkumu a 

vývoje. Regiony s nejnižšími hodnotami GFCF jsou opět regiony PL52 Opolskie a PL34 

Podlaskie. Vývoj hodnot ukazatele GFCF v ostatních polských regionech je poměrně variabilní 

utváří jakou si „střední skupinu“ na jejímž počátku se nachází region PL22 Slaskie, který 

dosahuje druhé nejvyšší hodnoty ukazatele GFCF v Polsku. V rámci slovenských regionů 

NUTS2 je vývoj hodnot ukazatele GFCF velmi podobný vývoji v České republice. Největší 

tvorba hrubého fixního kapitálu je vykazována v nejvyspělejším regionu Slovenska SK01 
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Bratislavský kraj, který je svou hodnotu GFCF zhruba na poloviční úrovni hodnoty regionu 

CZ01 Praha. Zbylé regiony Slovenska pak vykazují výrazně nižší objemy GFCF avšak 

s rostoucím trendem ve vztahu k počátečnímu období. Nejmenší objem hrubého fixního 

kapitálu vytváří region SK04 Východné Slovensko.      

Obrázek 4.7: Vývoj GFCF (mil. EUR) v regionech NUTS 2 zemí V4 (2000–2011) 
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Zdroj: Eurostat, 2014a; vlastní zpracování, 2014 

 

4.3.2. Identifikace vybraných sociálních disparit 

V sociální oblasti je prvním vybraným sledovaným ukazatelem Míra zaměstnanosti vyjádřená 

v % celkové populace ve věku 15-64 let kódovým označením (ER15to64). Vývoj tohoto 

ukazatele je zachycen prostřednictvím metody semaforu v tabulce 4.1, která je součástí přílohy 

4. Z tabulky je patrné, že žádný z regionů NUTS 2 zemí V4 nedosahuje hodnotu  

75 %, která byla v roce 2010 stanovena jako cílová hodnota ve Strategii Evropa 2020. Tuto 

skutečnost je však možné brát pouze jako orientační východisko, neboť ukazatele Strategie 

Evropa 2020 jsou měřeny na národní úrovni. Vývoj a škálové hodnoty míry zaměstnanosti jsou 

velmi podobné vývoji ukazatele GDPpc v ekonomické oblasti, což je z makroekonomického  

i regionálního pohledu zcela legitimní. Mezi regiony NUTS 2 zemí V4, které dosahují nejvyšší 

míru zaměstnanosti, patří opět regiony s aglomeracemi hlavních měst, tj.  CZ01 Praha, HU10 

Közép-Magyarország, PL12 Mazowieckie a SK01 Bratislavský kraj, který v posledním 
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sledovaném roce (2011) dosáhl nejvyšší hodnoty míry zaměstnanosti ze všech sledovaných 

regionů. Jak je patrné z pavučinového grafu uvedeného na obrázku 4.8, hodnoty míry 

zaměstnanosti jsou v mnoha regionech NUTS velmi podobné a můžeme zde hovořit o relativně 

malých odchylkách (disparitách) s výjimkou polských regionů NUTS 2, které v první polovině 

sledovaného období vykazovaly nižší hodnoty míry zaměstnanosti ve srovnání s ostatními 

regiony NUTS 2 zemí V4. Zejména se jedná o regiony PL22 Slaskie, PL62 Kujawsko-

Pomorskie a PL63 Warminsko-Mazurskie. Z tabulky 4.1 uvedené v příloze 4 je možné u většiny 

regionů vysledovat souvislost s finanční a hospodářskou krizí v podobě poklesu míry 

zaměstnanosti v letech 2006–2009 a následně rostoucí trende až do konce sledovaného období. 

Mezi regiony s relativně nízkou mírou zaměstnanosti můžeme dále zařadit maďarské regiony 

HU23 Dél-Dunántúl, HU31 Észak-Magyarország a HU32 Ěszak-Alföld, kde se míra 

zaměstnanosti pohybuje v rozmezí 41,8-49,3 %. Většina méně rozvinutých regionů 

zaznamenala během sledovaného období v průměru pozitivní (konvergenční) trend, avšak 

v regionech hlavních měst CZ01 Praha a SK01 Bratislavský kraj dosahovala míra 

zaměstnanosti na konci sledovaného období stejné či dokonce nižší hodnoty oproti roku 2000.  

Obrázek 4.8: Vývoj ER15to64 (%) v regionech NUTS 2 zemí V4 (2000–2011) 
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Zdroj: Eurostat, 2014a; vlastní zpracování, 2014 

Druhým z vybraných regionálních ukazatelů v sociální oblasti je Míra nezaměstnanosti 

vyjádřená v % pracovní síly ve věku 15-64 let s kódovým označením (UR15to64). V tomto 

případě se jedná o ukazatel, jehož cílová hodnota má minimalizační charakter (všechny 
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předcházející sledované ukazatele byly povahy maximalizační), respektive hledáme nejnižší 

hodnotu ukazatele, od které se následně odvíjí hodnocení dalších naměřených hodnot. V rámci 

použité metody semaforu se tedy jedná o převrácené pořadí tří barevné škály, kdy zelená barva 

odpovídá nejnižší míře nezaměstnanosti v regionech NUTS 2 a barva červená pak reprezentuje 

hodnoty nejvyšší. Pohledem na tabulku 4.4 uvedenou v příloze 4 je možné identifikovat výrazně 

lepší hodnoty dosažené míry nezaměstnanosti v českých a maďarských NUTS 2 regionech, 

čemuž odpovídají hojně zastoupené odstíny zelené škály. Variabilita výsledných hodnot 

dosažené míry nezaměstnanosti v polských a slovenských regionech je poměrně nízká 

s výjimkou regionů zahrnujících hlavní města, tj. PL12 Mazowieckie a SK01 Bratislavský kraj. 

Zbytek zmíněných polských a slovenských regionů vykazuje v režimu podmíněného 

formátování téměř monotónní barevné schéma odstínů červené a oranžové barvy. Nejhorších 

výsledků v celém sledovaném souboru pak dosahují polské regiony PL62 Warminsko-

Mazurskie, PL51 Dolnoslaskie, PL43 Lubuskie a PL42 Zachodniopomorskie, ve kterých 

během období 2000-2005 přesahovala roční míra nezaměstnanosti kritickou hodnotu 20 %. Ve 

druhé polovině sledovaného období však hodnoty míry nezaměstnanosti v těchto regionech 

výrazně poklesly, zejména pak v letech 2007-2008. Po vypuknutí finanční a hospodářské krize 

však následovalo očekáváné zvýšení míry nezaměstnanosti v důsledku snížení produkce a 

celkového výstupu většiny ekonomik, což je patrné také z pavučinového grafu na obrázku 4.9.   

Obrázek 4.9: Vývoj UR15to64 (%) v regionech NUTS 2 zemí V4 (2000–2011) 
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Zdroj: Eurostat, 2014a; vlastní zpracování, 2014 
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Třetím z vybraných ukazatelů v sociální oblasti je Míra dlouhodobé nezaměstnanosti vyjádřená 

v % pracovní síly ve věku 15-64 let s kódovým označením (LtUR). Míra dlouhodobé 

nezaměstnanosti měřená Eurostatem zachycuje míru nezaměstnanosti v rámci pracovní síly, 

která hledá práci minimálně po dobu jednoho roku. Pokud se podíváme na barevné schéma 

dosažených hodnot míry dlouhodobé nezaměstnanosti v tabulce 4.6 uvedené v příloze 4, je 

zřejmé, že vývoj dosažených hodnot je silně korelován s vývojem celkové míry 

nezaměstnanosti. Tento fakt je přirozený neboť hodnoty míry dlouhodobé nezaměstnanosti 

představují v tomto případě časovou řadu hodnot odvozených od základní časové řady hodnot 

celkové míry nezaměstnanosti v jednotlivých regionech NUTS 2. Ukazatel LtUR vykazuje 

poměrně nízkou variabilitu (odchylky) napříč regiony uvnitř jednotlivých zemí V4, ale i mezi 

zeměmi V4 navzájem. Vývoj míry dlouhodobé nezaměstnanosti jednoznačně poukazuje na 

degresivní trend, tj. snižování míry dlouhodobé míry nezaměstnanosti v čase, což viditelně 

dokládá také pavučinový graf znázorněný na obrázku 4.10. Z obrázku je zcela zřejmé vychýlení 

hodnot míry dlouhodobé nezaměstnanosti v neprospěch polských a slovenských regionů. 

V případě polských regionů pak pouze do roku 2007, kdy přichází zlom v rychlosti dosavadního 

degresivního trendu a míra dlouhodobé nezaměstnanosti výrazně poklesla pod úroveň 3 %. 

Nejlepší hodnoty ukazatele LtUR dosahuje tradičně region CZ01 Praha, následovanými dalšími 

regiony s aglomeracemi hlavních měst, tj. region PL12 Mazowieckie a SK01 Bratislavský kraj. 

V případě maďarských regionů dosahuje v posledním sledovaném roce (2011) nejlepšího 

výsledku v míře dlouhodobé nezaměstnanosti poněkud překvapivě region HU22 Nyugat-

Dunántúl na úrovni 3,5 %.  Jak vyplývá z tabulky 4.6 v příloze 4, nejhorších hodnot v ukazateli 

dlouhodobé míry nezaměstnanosti dlouhodobě dosahuje region SK04 Východné Slovensko, 

který svou trendovou hodnotou pohybující se v průměru na úrovni přibližně 13 %, výrazně 

přesahuje všechny ostatní regiony NUTS 2 zemí V4.   
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Obrázek 4.10: Vývoj LtUR (%) v regionech NUTS 2 zemí V4 (2000–2011) 
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Zdroj: Eurostat, 2014a; vlastní zpracování, 2014 

4.3.3. Identifikace vybraných územních disparit 

Prvním z vybraných dostupných regionálních ukazatelů v územní (teritoriální) oblasti je 

Komunální odpad a nakládání s odpady, jenž je vyjádřen v kilotunách na 10 000 obyvatel  

a nese kódové označení (VMW). U této první územní charakteristiky se opět jedná o ukazatel, 

jehož cílová hodnota má jednoznačně minimalizační charakter stejně jako např. míra 

nezaměstnanosti či míra dlouhodobé nezaměstnanosti v předešlé kapitole. V rámci metody 

semaforu tedy hledáme regiony s nejmenším objemem vyprodukovaného odpadu na 10 000 

obyvatel.  Pohledem na tabulku 5.1 uvedenou v příloze 5 je možné rozpoznat zelené pásmo 

dosažených nejnižších hodnot komunálního odpadu mimo nejvyspělejší regiony hlavních měst 

zemí V4, což není výsledek nijak překvapující. Dokládá to také pavučinový graf zachycený na 

obrázku 4.11. V České republice k poslednímu sledovanému období vykázal nejnižší produkci 

komunálního odpadu region CZ03 Jihozápad, nejhorších výsledků pak dosahuje region CZ07 

Střední Morava. Nejvyspělejší regiony hlavních měst zemí V4 však spadají do kategorie 

regionů s velmi dobrými výsledky a výrazně degresivním trendem v produkci komunálního 

odpadu, což má pozitivní dopady zejména na jejich další udržitelný rozvoj.  
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Obrázek 4.11: Vývoj VMW (kilotuny) v regionech NUTS 2 zemí V4 (2000–2011) 
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Zdroj: Eurostat, 2014a; vlastní zpracování, 2014 

 

Všechny regiony NUTS 2 v Maďarsku vykazují, obdobně jako v České republice pozitivní 

degresivní trend, tj. dochází zde shodně ke snižování objemu vyprodukovaného komunálního 

odpadu. Žádný z maďarských regionů nemá výrazně dominující postavení v rámci tohoto 

ukazatele. To však neplatí v případě regionů NUTS 2 v Polsku, kde je jasně zřetelné pozitivně 

dominantní postavení regionů PL31 Lubelskie, PL32 Podkarpackie a PL33 Swietokrzyskie, 

které v rámci hodnocení předcházejících ukazatelů dosahovali většinou nejhorších hodnot. 

Nejhorších výsledků v ukazateli VMW pak v Polsku dosahuje region PL22 Slaskie, v jehož 

těsném závěsu se nachází region PL12 Mazowieckie s hlavním městem Varšavou. Na 

Slovensku dosahuje, dle výsledné barevné škály, nejhorších výsledků v ukazateli VMW region 

SK01 Bratislavský kraj, který i přes výrazně konvergenční trend zůstává regionem s nejhoršími 

hodnotami vyprodukovaného komunálního odpadu v rámci všech zemí V4. Všechny regiony 

NUTS 2 zemí V4 vykazují shodně silnější či slabší konvergenční trend, tj. dochází ke snižování 

objemu produkce komunálního odpadu a sbližování jednotlivých výsledků. Dopady 

hospodářské krize na vývoj ukazatele VMW v letech 2008–2009 jsou téměř zanedbatelné  

a tento ukazatel se tak jeví v podstatě jako rezistentní.       
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Druhým z vybraných územních charakteristik je ukazatel Hustoty dálnic vyjádřený objemem 

nově postavených kilometrů dálnic na 1 000 km2. Ukazatel má kódové označení (DM)  

a spadá mezi klíčové infrastrukturální ukazatele. Pohledem na tabulku 5.3 uvedenou v příloze 

5 je možné rozpoznat výrazně odlišné barevné schéma, jež metoda semaforu identifikovala 

z naměřených hodnot. Výrazně odlišného (sevřenějšího) tvaru dostal také mnohoúhelník 

znázorněný na pavučinovém grafu na obrázku 4.12.  Variabilita dat je v tomto případě velmi 

vysoká a je zatížena přítomností odlehlých hodnot, kterou představuje především slovenský 

region SK01 Bratislavský kraj, který vykazuje ročně v průměru přibližně 50 km nově 

postavených dálnic na 1 000 km2. Zelené pásmo dále zahrnuje nejvyšší hodnoty u regionů CZ01 

Praha a HU10 Közép-Magyarország. Vyspělý polský region PL12 Mazowieckie nepatří 

v rámci tohoto ukazatele do zeleného pásma, ale naopak ke konci sledovaného období vykázal 

nulový přírůstek nově postavených dálnic.  Z tabulky 5.3 hodnot ukazatele DM v příloze 5 je 

patrný postupný nárůst všech hodnot s výjimkou regionů v Polsku po roce 2006, kde dochází 

mezi léty 2005–006 k zásadnímu zlomu ve vývoji tohoto ukazatel a řada méně vyspělých 

regionů vykazuje nulový přírůstek nově postavených kilometrů silnic. Vzhledem k povaze 

liniových staveb a jejich dlouhodobé přípravě je reakce na finanční a hospodářskou krizi 

v letech 2008–2009 téměř zanedbatelná, respektive mimo zobrazovací schopnosti tříbarevné 

škály.   

Obrázek 4.12 Vývoj DM (km na 1 000 km2)v regionech NUTS 2 zemí V4 (2000–2011) 
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Zdroj: Eurostat, 2014a; vlastní zpracování 
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Třetím a závěrečným výběrovým ukazatelem, na kterém jsou popsány územní nerovnosti je 

ukazatel Nemocniční lůžka vyjádřený v počtu nemocničních lůžek na 100 000 obyvatel 

s kódovým označením (HB). Počet nemocničních lůžek je zcela odlišným typem ukazatele a 

proto také nabývá v absolutním měřítku jiných naměřených hodnot. Podíváme-li se do tabulky  

5.4 uvedené v příloze 5, je zřejmé, že hodnoty HB vykazují velice nízkou variabilitu napříč 

regiony NUTS 2 zemí V4, ale např. ve srovnání s ukazatelem hustoty dálnic jsou tyto hodnoty 

objemově vyšší, což svědčí o výrazně větší ploše mnohoúhelníku znázorněného na obrázku 

4.13. Tvar mnohoúhelníku je poměrně pravidelný s výběžky, které reprezentují odlehlé hodnoty 

v podobě nejlepších výsledků zeleného pásma, kde můžeme zařadit v podstatě jen dva regiony, 

CZ01 Praha a zcela překvapivě polský region PL42 Zachodniopomorskie. Tento region 

vykazuje nejvyšší počet nemocničních lůžek ze všech regionů NUTS 2 zemí V4. Naopak 

relativně nejhorších výsledků dosahují polské regiony PL52 Opolskie, PL63 Pomorskie, PL62 

Warminsko-Mahzurskie a PL43 Lubuskie. Nejvyrovnanějších výsledků s minimálními 

disparitami vykazují maďarské regiony, kde nejlepších výsledků dosahují regiony HU10 

Közép-Magyarország, HU23 Dél-Dunántul a HU31 Észak-Magyarország. Překvapivě 

pozitivního výsledku dosahuje také slovenský region SK04 Východné Slovensko, které se,  

i přes negativní divergenční trend vedoucí ke snižování počtu nemocničních lůžek, zařadilo na 

druhé místo hned za region SK01 Bratislavský kraj.  

Obrázek 4.13 Vývoj HB (počet na 100 000 obyvatel) v regionech NUTS 2 zemí V4  

(2000–2011) 
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5. Analýza a hodnocení regionálních disparit, soudržnosti  

a konkurenceschopnosti v regionech NUTS 2 zemí Visegrádské 

čtyřky 

V rámci této kapitoly je provedena empirická analýza a hodnocení tří základních konceptů 

doktorské dizertační práce, tj. regionálních disparit, soudržnosti a konkurenceschopnosti pro 35 

regionů NUTS 2 zemí V4 ve sledovaném období 2000–2011. Provázanost celkového postupu 

empirické části a využití jednotlivých metod pro zkoumání konceptů disparit, soudržnosti  

a konkurenceschopnosti na regionální úrovni v rámci doktorské dizertační práce je znázorněno 

na obrázku 3.1 v kapitole 3.1.2. 

 

5.1. Kvantitativní analýza regionálních disparit a hodnocení úrovně 

soudržnosti regionů NUTS 2 zemí Visegrádské čtyřky 

Předmětem této subkapitoly je představení datové základny ukazatelů ekonomických, 

sociálních a územních disparit, které jsou sledovány na platformě zpráv o hodnocení 

hospodářské, sociální a územní soudržnosti EU, dále ověření základních předpokladů o datech, 

jejichž splnění vyžaduje konstrukce váženého agregovaného indexu disparit (VAID) 

definovaná v třívrstvém modelu VAID představeném na obrázku 3.2 v kapitole 3.4.1.  

Splnění základních předpokladů modelu VAID je ověřeno v první vrstvě modelu 

prostřednictvím základních popisných charakteristik. Následně je provedena standardizace 

původních hodnot s cílem sjednocení měřítka pozorovaných hodnot, které vstupují do další 

vrstvy. V rámci první fáze je proveden výpočet modifikované euklidovské vzdálenosti 

s využitím konceptu mediánu a prošetřena struktura dat z hlediska vzájemné závislosti 

(korelace) na základě doporučených hodnot Pearsonova korelačního koeficientu neboť FA, 

která je součástí druhé vrstvy modelu VAID je smysluplná tehdy, jsou-li původní proměnné 

mezi sebou korelovány. S využitím FA jsou z jednotlivých ukazatelů disparit v rámci 

ekonomické, sociální a územní dimenze, určeny faktorové zátěže (váhy, saturace) 

extrahovaných faktorů, které jsou normovány a následně použity jako váhy pro výpočet dílčích 

syntetických indexů ekonomických, sociálních a územních disparit. Ve třetí vrstvě modelu 

VAID, která vede k samotnému výpočtu VAID, jsou hodnoty indexů ekonomických, sociálních 

a územních disparit jednotlivých regionů NUTS 2 zemí V4 objektivně váženy, vždy samostatně 

za každou dimenzi, metodou entropie. Lineární kombinací vypočtených dimenzionálních vah  

a hodnot indexů disparit v příslušných dimenzích jsou získány výsledné hodnoty VAID, které 
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umožňují stanovit pořadí regionů NUTS 2 zemí V4. Hodnoty a dosažené pořadí regionů je 

následně v kapitole 5.3 srovnáno s hodnotami RCI 2010, což umožňuje v závěru práce  

vyhodnotit platnost stanovené hypotézy doktorské dizertační práce.  

 

5.1.1.  I. vrstva modelu VAID - průzkumová analýza a předzpracování dat 

V rámci této podkapitoly je řešena charakteristika datové základny ukazatelů regionálních 

disparit v dimenzi ekonomické, sociální a územní soudržnosti. Ukazatele jednotlivých dimenzí 

jsou podrobeny zkoumání prostřednictvím popisných charakteristik průřezových dat, dále jsou 

standardizovány prostřednictvím funkce Z-skóre, je stanovena míra centrální tendence 

v podobě mediánu a v posledním kroku je vypočtena odvozená míra euklidovské vzdálenosti 

jako čtverec odchylky od mediánu. Tento postup představuje náplň první vrstvy modelu VAID. 

Z datové základny čítající 40 indikátorů, které byly kohezními zprávami sledovány v letech 

2000-2010 (viz tabulka 3.3 v kapitole 3.3.1), byly sestaveny datové matice 24 indikátorů 

regionálních disparit (viz tabulka 3.6 v kapitole 3.4.1), které byly rovnoměrně rozděleny do tří 

základních dimenzí (ekonomická, sociální a územní) v souladu s konceptem soudržnosti EU 

představeném v kapitole 2.1.2. Časovým rámcem analýzy je referenční období 2000–2011 

odůvodněné v kapitole 3.4.1.  Následující tabulka 5.1 shrnuje použité regionální indikátory 

s uvedením příslušnosti k jednotlivým dimenzím soudržnosti; uvádí zkratky indikátorů 

vycházející z jejich originálních názvů v databázi Eurostat, a které jsou použity při analýze 

v softwarech IBM SPSS Statistics 22 a MS Excel 2010; uvádí hodnotové kritérium ukazatele, 

tj. zda usilujeme při hodnocení o dosažení maximální či minimální hodnoty a dále je uvedena 

zdrojová databáze, ze které byla data kompletována.    
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Tabulka 5.1: Označení a zdroje vybraných indikátorů pro analýzu disparit a hodnocení 

ekonomické, sociální a územní soudržnosti v regionech NUTS 2 zemí V4 

Dimenze 

soudržnosti 
Indikátor disparit /anglický název indikátoru/  Zkratka Kritérium Zdroj 

Ekonomická 

soudržnost 

HDP na obyvatele /GDP per capita/   GDPpc Maximum Eurostat 

Disponibilní příjem domácností /Disposable 

income of households/ 
DI Maximum Eurostat 

Produktivita práce na zaměstnanou osobu /Labour 

productivity per person employed/ 
LP Maximum Eurostat 

Hrubé domácí výdaje na výzkum a vývoj /Total 

intramural R&D expenditure/ 
GERD Maximum Eurostat 

Tvorba hrubého fixního kapitálu /Gross fixed 

capital formation/ 
GFCF Maximum Eurostat 

Lidské zdroje ve vědě a technologiích /Human 

Resources in Science and Technology/ 
HRST Maximum Eurostat 

Přihlášky patentů u Evropského patentového úřadu 

/Patent applications to the European Patent Office/ 
EPO Maximum Eurostat 

Zaměstnanost v sektoru technologií a znalostně 

náročných odvětvích /Employment in technology 

and knowledge-intensive sectors/ 

ETKI Maximum Eurostat 

Sociální 

soudržnost 

Míra zaměstnanosti /Employment rate/  ER15to64 Maximum Eurostat 

Míra zaměstnanosti žen /Employment rate of 

woman/   
ERw15to64 Maximum Eurostat 

Míra zaměstnanosti starších pracovníků 

/Employment rate of older workers/ 
ER55to64 Maximum Eurostat 

Míra nezaměstnanosti /Unemployment rate/ UR15to64 Minimum Eurostat 

Míra nezaměstnanosti mladých /Unemployment 

rate  of youth/ 
URy15to24 Minimum Eurostat 

Dlouhodobá míra nezaměstnanosti /Long-term 

unemployment/ 
LtUR Minimum Eurostat 

Podíl mladých lidí na vysokoškolském nebo 

srovnatelném vzdělání /Population aged 25-34 with 

tertiary education attainment/  

PATE Maximum Eurostat 

Celkové populační změny /Annual average 

population change/ 
AAP Maximum Eurostat 

Územní 

soudržnost 

 

Komunální odpad a nakládání s odpady /Volume of 

municipal waste/ 
VMW Minimum OECD 

Hustota železnic /Density of railway/ DR Maximum Eurostat 

Hustota dálnic /Density of motorway/ DM Maximum Eurostat 

Nemocniční lůžka /Hospital beds/ HB Maximum Eurostat 

Intenzita cestovního ruchu (hromadná ubytovací 

zařízení) /Number of tourist accommodation 

establishments/ 

TAE Maximum Eurostat 

Příjezdy do ubytovacích zařízení cestovního ruchu 

/Arrivals at tourist accommodation establishments/ 
ATAE Maximum Eurostat 

Oběti dopravních nehod /Victims in road accidents/ VRA Minimum Eurostat 

Kojenecká úmrtnost /Infant mortality rate/ IMR Minimum Eurostat 

Zdroj: Eurostat, 2014a; OECD, 2014; vlastní zpracování, 2014 



128 

 

Průzkumová analýza indikátorů ekonomických, sociálních a územních disparit  

a předzpracování dat 

Ke zkoumání statistických zvláštností datového souboru a ověřování základních předpokladů  

o datech v jednotlivých dimenzích soudržnosti byly použity popisné charakteristiky, jejichž 

přehled je uveden v tabulkách 5.2-5.4. Jedná se zejména o nejmenší (Minimum) a největší 

(Maximum) hodnotu, charakteristiky polohy - průměr (Mean), medián (Median), 

charakteristiky variability - variační rozpětí (Range), směrodatná odchylka (Std. Devitation), 

variační koeficient (Var. Coefficient), míry šikmosti (Skewness) a špičatosti (Kurtosis). 

V rámci průzkumové analýzy jednotlivých indikátorů byla také provedena analýza odlehlých 

hodnot (No. of Extremes) za které jsou považovány hodnoty vzdálenější než je 1,5 násobek 

kvartilového rozpětí (IQR) od dolního kvartilu (Q1) či 1,5 násobek kvartilového rozpětí od 

horního kvartilu (Q3). Souhrn popisných charakteristik pro indikátory v ekonomické oblasti 

uvádí tabulka 5.2  

Tabulka 5.2: Popisné charakteristiky indikátorů pro analýzu disparit v ekonomické oblasti  

v regionech NUTS 2 zemí V4 (původní hodnoty) 

Low High

GDPpc 420 40 200,000 6 400,000 46 600,000 13 681,905 12 000,000 6 783,485 0,496 2,561 7,730 0,000 30,000

DI 420 11 900,000 4 100,000 16 000,000 7 589,762 7 300,000 1 958,304 0,258 1,044 1,698 0,000 9,000

LP 420 76 548,970 15 105,753 91 654,723 33 387,086 30 569,420 12 252,253 0,367 2,220 6,090 0,000 29,000

GERD 420 2,790 0,060 2,850 0,662 0,520 0,496 0,749 1,727 3,606 0,000 16,000

GFCF 420 16 912,700 686,200 17 598,900 3 222,443 2 415,400 2 529,376 0,785 2,450 7,376 0,000 31,000

HRST 420 42,000 17,800 59,800 29,505 27,600 7,515 0,255 1,848 3,836 0,000 33,000

EPO 420 39,802 0,091 39,893 7,075 4,767 7,551 1,067 2,138 5,015 0,000 35,000

ETKI 420 8,000 0,800 8,800 3,652 3,305 1,751 0,479 0,850 0,160 0,000 10,000

a. Number of cases outside the range (Q1 - 1.5*IQR, Q3 + 1.5*IQR)

No. of Extremes
a

Descriptive 

Statistics
N Range Minimum Maximum Mean Median

Std. 

Deviation

Var. 

Coefficient
Skewness Kurtosis

Zdroj: IBM SPSS Statistics 22; vlastní výpočty a zpracování, 2014 

Z tabulky 5.2 je patrné, že soubor 8 sledovaných ukazatelů v oblasti ekonomických disparit je 

relativně nesourodý a variabilní, jak vyplývá z charakteristik měr centrální tendence (průměr, 

medián) či měr rozptýlenosti (variační koeficient). V případě ukazatelů, u kterých nabývá 

variační koeficient hodnot větších, než 0,5 můžeme hovořit o značně rozptýleném a zcela 

nesourodém souboru pozorování, jako tomu je v případě indikátorů GERD, GFCF a EPO. 

V datovém souboru je přítomno velké množství odlehlých či extrémně odlehlých hodnot, což 

potvrzuje správnost volby mediánu jako rezistentního odhadu střední hodnoty, který není 

natolik citlivý vůči krajním hodnotám jako aritmetický průměr. Z uvedených koeficientů 

šikmosti a špičatosti, které měří symetrii daného rozdělení, respektive jak se rozdělení dat 
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podobá normální (Gaussově) křivce, tj. jak velká je odchylka šikmosti a špičatosti zkoumaného 

rozdělení od normálního rozdělení, vyplývá, že datový soubor je pozitivně zešikmený 

(aritmetický průměr nabývá větších hodnot než medián) a křivka tvaru rozdělení je plošší 

(platykurtická) než normální rozdělení. Vhodným prostředkem pro grafické zobrazení dat  

a potvrzení výše uvedených vlastností rozdělení jednotlivých ukazatelů je např. Box plot neboli 

krabicový graf (diagram) s anténami, který je vhodným nástrojem pro zobrazení několika 

skupin dat, v tomto případě osmi množin regionálních ukazatelů ekonomických disparit. 

Hromadné srovnání všech indikátorů prostřednictvím krabicových grafů vytvořených ze 

standardizovaných hodnot sledovaných ukazatelů s jednotným měřítkem nabízí obrázek 5.1.  

Z Box plotů jednotlivých ukazatelů je více než patrná rozdílná délka kvartilových rozpětí  

a přítomnost hodnot odlehlých (), které neleží v intervalu Q1 1,5IQR;Q3 1,5IQR     včetně 

hodnot extrémně odlehlých (), které neleží v intervalu Q1 3IQR;Q3 3IQR    . 

Obrázek 5.1 Box ploty indikátorů pro analýzu disparit v ekonomické oblasti v regionech NUTS 

2 zemí V4 (standardizované hodnoty) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: IBM SPSS Statistics 22; vlastní výpočty a zpracování, 2014 

 

 



130 

 

Průzkumová analýza s využitím popisných statistik byla provedena také v případě regionálních 

ukazatelů pro analýzu disparit v sociální a územní oblasti v regionech NUTS 2 zemí V4. Souhrn 

popisných charakteristik pro indikátory v sociální oblasti uvádí tabulka 5.3  

a grafické zobrazení standardizovaných dat přibližují Box ploty na obrázku 5.2. 

Tabulka 5.3: Popisné charakteristiky indikátorů pro analýzu disparit v sociální oblasti  

v regionech NUTS2 zemí V4 (původní hodnoty) 

Low High

ER15to64 420 27,100 45,000 72,100 57,987 6,287 0,108 0,251 -0,668 0 0

ERw15to64 420 27,900 39,800 67,700 51,363 5,747 0,112 0,410 -0,135 0 0

ER55to64 420 47,800 15,800 63,600 33,166 9,674 0,292 0,694 0,568 0 16

UR15to64 420 25,400 1,900 27,300 11,536 5,858 0,508 0,651 -0,473 0 0

URy15to24 420 54,600 4,800 59,400 25,254 11,575 0,458 0,339 -0,756 0 0

LtUR 420 17,400 0,700 18,100 5,773 3,788 0,656 0,808 -0,280 0 1

PATE 420 44,000 6,400 50,400 19,204 8,702 0,453 0,922 0,254 0 4

AAP 420 4 677,400 598,900 5 276,300 1 829,118 1 017,320 0,556 1,735 2,698 0 24

a. Number of cases outside the range (Q1 - 1.5*IQR, Q3 + 1.5*IQR)

Var. 

Coefficient
KurtosisSkewness

No. of Extremes
a

Descriptive 

Statistics
N Range Minimum Maximum Mean

Std. 

Deviation

Zdroj: IBM SPSS Statistics 22; vlastní výpočty a zpracování, 2014 

Z tabulky 5.3 vyplývá, že se jedná o datový soubor méně nesourodý a variabilní, ve srovnání 

s ukazateli ekonomických disparit. Hodnoty variačního koeficientu jsou podstatně nižší, což 

svědčí o menší rozptýlenosti a nesourodosti souboru pozorování, s výjimkou ukazatelů LtUR  

a AAP, kde jsou hodnoty variačního koeficientu větší než 0,5, V datovém souboru je přítomno 

také podstatně menší množství odlehlých či extrémně odlehlých hodnot, jak dokládají 

histogramy standardizovaných hodnot na obrázku 5.2, nicméně volba mediánu jako 

rezistentního odhadu střední hodnoty je rovněž oprávněná. Z uvedených koeficientů šikmosti  

a špičatosti, vyplývá, že datový soubor je mírně pozitivně zešikmený a křivka tvaru rozdělení 

je špičatější (leptokurtická) než normální rozdělení.  
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Obrázek 5.2 Box ploty indikátorů pro analýzu disparit v sociální oblasti v regionech NUTS 2 

zemí V4 (standardizované hodnoty) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: IBM SPSS Statistics 22; vlastní výpočty a zpracování, 2014 

Z tabulky 5.4, zachycující popisné charakteristiky souboru 8 sledovaných ukazatelů v oblasti 

územních disparit je patrná nejmenší nesourodost a variabilita datového souboru, jak potvrzují 

míry centrální tendence a rozptýlenosti. Hodnoty variačního koeficientu přesahují kritickou 

hodnotu 0,5 u ukazatelů DM, TAE a ATAE, což opět svědčí o příliš vysoké rozptýlenosti 

jednotlivých pozorování v datových souborech. V datovém souboru je přítomno značné 

množství odlehlých či extrémně odlehlých hodnot, srovnatelných s počtem odlehlých hodnot 

v ekonomické oblasti, jak dokládají histogramy standardizovaných hodnot na obrázku 5.3, 

Z uvedených koeficientů šikmosti a špičatosti, vyplývá, že datový soubor je silně pozitivně 

zešikmený a křivka tvaru rozdělení je plošší (platykurtická) než křivka normálního rozdělení.  
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Tabulka 5.4: Popisné charakteristiky indikátorů pro analýzu územních disparit v regionech   

NUTS2 zemí V4 (původní hodnoty) 

Low High

VMW 420 15,410 1,390 8,640 3,424 3,120 1,448 0,423 3,903 32,342 0 30

DR 420 478,000 33,000 511,000 97,295 76,000 72,692 0,747 4,128 19,553 0 9

DM 420 56,000 0,000 56,000 8,513 6,000 10,270 1,206 2,588 7,775 0 29

HB 420 748,700 490,600 1 239,300 706,765 694,615 136,596 0,193 1,154 1,875 0 16

TAE 420 2 178,000 88,000 2 266,000 573,374 488,500 391,953 0,684 2,183 6,337 0 31

ATAE 420 4 909 139,000 141 784,000 5 050 923,000 1 131 678,288 873 940,795 792 071,184 0,700 1,934 4,782 0 33

VRA 420 196,000 29,000 225,000 126,722 127,000 36,818 0,291 -0,086 -0,367 0 35

IMR 420 11,500 1,500 13,000 5,670 5,500 1,979 0,349 0,300 -0,111 0 10

a. Number of cases outside the range (Q1 - 1.5*IQR, Q3 + 1.5*IQR).

Median
Descriptive 

Statistics

No. of 

Extremes
a

N Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation
Var. 

Coefficient
Skewness Kurtosis

 

Zdroj: IBM SPSS Statistics 22; vlastní výpočty a zpracování, 2014 

Z Box plotů jednotlivých ukazatelů v územní oblasti (obrázek 5.3) je patrná velmi podobná 

délka kvartilových rozpětí a přítomnost mnoha odlehlých hodnot a extrémních hodnot. 

Obrázek 5.3 Box ploty indikátorů pro analýzu disparit v územní oblasti v regionech NUTS 2 

zemí V4 (standardizované hodnoty) 

 
Zdroj: IBM SPSS Statistics 22; vlastní výpočty a zpracování, 2014 
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Z průzkumové analýzy dat bylo zjištěno, že soubory jednotlivých ukazatelů v ekonomické, 

sociální a územní oblasti jsou poměrně nesouměřitelné. Z tohoto důvodu bylo v rámci procesu 

předzpracování dat nutné přistoupit k jejich standardizaci, tedy ke sjednocení jejich měřítek. 

V rámci doktorské dizertační práce byla, v souladu s kapitolou 3.4.4, využita běžně používaná 

metoda standardizace, a to podoba Z-skóre. Na rozdíl od původní datové matice se matice 

standardizovaných ukazatelů vyznačuje nulovými průměry a jednotkovými směrodatnými 

odchylkami všech proměnných, což je pro následující zpracování dat metodou FA ve druhé 

vrstvě modelu VAID ideální (Field, 2005). V následném kroku byly datové matice regionálních 

ukazatelů pro hodnocení ekonomické, sociální a územní soudržnosti pro celé referenční období 

2000-2011 ve standardizované podobě podrobeny ověření vhodnosti pro FA. Zásadním 

předpokladem pro použití faktorové analýzy je aby, vstupní zdrojová matice obsahovala 

dostatečné korelace35. Nejprve byly vypočteny korelační matice, reprodukující úroveň všech 

vzájemných vztahů uvnitř souboru ekonomických ukazatelů, poté sociálních ukazatelů  

a nakonec ukazatelů územních. Korelační matice jsou uvedeny v tabulkách 6.1-6.3, které jsou 

součástí přílohy 6. Na základě použitého způsobu standardizace dat byl jako míra korelace 

zvolen Pearsonův korelační koeficient, přičemž za ideální lze považovat situaci, kdy by míry 

korelace žádného z ukazatelů neklesaly pod hodnotu 0,3. To však, vzhledem ke značné 

různorodosti  ukazatelů v rámci analyzovaného souboru NUTS 2 regionů zemí V4, nelze 

očekávat. Podobně jako by neměly hodnoty korelačních koeficientů sledovaných ukazatelů 

klesat pod hranici 0,3, neměly by korelační koeficienty vhodných ukazatelů naopak ani 

překračovat referenční hodnotu 0,9 (Field, 2005).  

Ve snaze o dodržení relevantního statistického postupu ve vztahu k referenčním hodnotám 

Pearsonova korelačního koeficientu a ve snaze o zachování jednotného a co možná 

nejkomplexnějšího přístupu ke všem sledovaným ukazatelům, charakterizujícím dimenze 

hospodářské, sociální a územní soudržnosti, došlo k vyřazení několika proměnných 

v jednotlivých dimenzích soudržnosti, jejichž korelace měly ke splnění stanovených 

referenčních hodnot Pearsonova korelačního koeficientu v matici korelačních koeficientů 

nejdále. V tabulce 5.5 je uveden přehled vyřazených ukazatelů. V ekonomické oblasti nedošlo 

k vyřazení žádného ukazatele, na straně ukazatelů v sociální oblasti došlo k vyřazení dvou 

ukazatelů a v rámci ukazatelů územní dimenze, jež vykazovaly největší variabilitu, došlo  

k vyřazení čtyř ukazatelů. Celkový počet ukazatelů pro hodnocení hospodářské, sociální  

                                                 

 

35 Naopak nenormalita, heteroskedasticita a nelinearita výsledky FA příliš neovlivní (Meloun et al, 2005). 
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a územní soudržnosti se tak snížil z 24 původních indikátorů na 18 indikátorů. Snížení 

celkového počtu ukazatelů, stejně jako snížení počtu ukazatelů v jednotlivých dimenzích, ke 

kterému došlo z důvodů uvedených výše, bezesporu ovlivňuje kvalitu získaných empirických 

výsledků a jejich vypovídací schopnost ve vztahu k závěrům, týkajícím se hodnocení 

ekonomických, sociálních a územních disparit. Toto omezení a do jisté míry také zkreslení, je 

však možné považovat za přijatelné ve srovnání s důsledky plynoucími z nedodržení 

metodických postupů při konstrukci kompozitních indikátorů v podobě indexů ekonomických, 

sociálních a územních disparit. 

Tabulka 5.5: Přehled vyřazených indikátorů pro analýzu disparit a hodnocení ekonomické, 

sociální a územní soudržnosti v regionech NUTS 2 zemí V4 

Dimenze 

soudržnosti 
Indikátor disparit /anglický název indikátoru/  Zkratka Kritérium Zdroj 

Ekonomická 

soudržnost 
- - - - 

Sociální 

soudržnost 

Podíl mladých lidí na vysokoškolském nebo 

srovnatelném vzdělání /Population aged 25-34 with 

tertiary education attainment/  

PATE Maximum Eurostat 

Celkové populační změny /Annual average 

population change/ 
AAP Maximum Eurostat 

Územní 

soudržnost 

Intenzita cestovního ruchu (hromadná ubytovací 

zařízení) /Number of tourist accommodation 

establishments/ 

TAE Maximum Eursostat 

Příjezdy do ubytovacích zařízení cestovního ruchu 

/Arrivals at tourist accommodation establishments/ 
ATAE Maximum Eurostat 

Oběti dopravních nehod /Victims in road accidents/ VRA Minimum Eurostat 

Kojenecká úmrtnost /Infant mortality rate/ IMR Minimum Eurostat 

Zdroj: Eurostat, 2014a; OECD, 2014; vlastní zpracování, 2014 

Výchozím bodem pro konstrukci dílčích indexů ekonomických, sociálních a územních disparit 

je určení způsobu vyjádření (ne)podobnosti (vzdálenosti) jednotlivých regionů NUTS 2 zemí 

V4. Za míru vzdálenosti byl v souladu s popisem postupu řešení v kapitole 3.4.3 zvolen čtverec 

(druhá mocnina) euklidovské vzdálenosti ( )ESD  představující obvyklý typ vzdálenosti, který byl 

modifikován použitím mediánu, kdy vznikla modifikovaná podoba standardního čtverce 

euklidovské vzdálenosti ( )*

ESD , která je kalkulována pro každý ukazatel a region v období 

2000–2011 prostřednictvím rovnice (3.12). S ohledem na maximalizační či minimalizační 

kritérium při dosažení cílové hodnoty jednotlivých indikátorů ekonomických, sociálních  

a územních disparit uvedených v tabulce 5.1, byla, v rámci výpočtu modifikované čtvercové 

euklidovské vzdálenosti, použita u každého sledovaného indikátoru buď maximální, nebo 

minimální hodnota mediánu pro každý ukazatel a region za celé sledované období.   
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5.1.2. II. vrstva modelu VAID – výpočet dílčích indexů disparit 

Součástí II. vrstvy modelu VAID je kalkulace hodnot indexu ekonomických disparit (IED), 

sociálních disparit (ISD) a indexu územních disparit (IUD) pro jednotlivé regiony NUTS 2 zemí 

V4 v jednotlivých letech sledovaného období 2000–2011. Z konstrukce modelu VAID 

uvedeného na obrázku 3.2 v kapitole 3.4.1 vyplývá, že v této vrstvě je použita metoda faktorové 

analýzy, jejímž cílem je, po stanovení optimálního počtu faktorů, stanovit matici faktorových 

zátěží, respektive rotovanou matici faktorových zátěží pomocí metody Varimax, která je dále 

využita jako matice vah. Váhy jsou v dalším kroku normovány (součet vah pro každou dimenzi 

soudržnosti je jedna) a použity pro výpočet IED, ISD a IUD pro jednotlivé regiony NUTS 2 

zemí V4 a 12 let sledovaného období 2000–2011. Díky konstrukci čtverců euklidovské 

vzdálenosti nabývají všechny dílčí indexy kladných hodnot a platí, že čím větší je hodnota IED, 

ISD a IUD, tím je v daném regionu NUTS 2 zemí V4 větší relativní disparita, respektive větší 

čtvercová odchylka od optimální hodnoty, kterou představuje maximální či minimální hodnota 

mediánu (prostřední hodnota), jenž byl v první vrstvě stanoven pro jednotlivé ukazatele  

a regiony za celé časové období.    

Jak vyplývá z výše uvedeného, FA je průkazná pouze v případě, že je soubor vstupních 

ukazatelů pro hodnocení hospodářské, sociální a územní soudržnosti dostatečně svázán silnými 

vzájemnými korelacemi. K posouzení jejich úrovně bývá jako formální kritérium využívána 

Kaiser-Mayer-Olkinova míra vhodnosti (KMO) položek pro FA. Hodnota tohoto ukazatele pro 

každý z ukazatelů je uvedena na hlavní diagonále tzv. anti-image matice, která je jedním  

z prvních výstupů procesu FA. Hodnoty KMO se pohybují v intervalu od 0 do 1, přičemž 

ukazatele, jejichž hodnota KMO je výrazně nižší než 0,5 jsou obecně považovány za nevhodné 

a jejich zařazení do finálního výběru se zpravidla nedoporučuje. Hodnoty mezi 0,5 a 0,7 jsou 

dále považovány za přijatelné, hodnoty v intervalu od 0,7 do 0,9 za velmi dobré  

a hodnoty přesahující 0,9 dokonce za vynikající, jak uvádí Hair, Black et al (2009). Hodnoty 

KMO měr vhodnosti ukazatelů vstupujících do FA, jež jsou zobrazeny na diagonále anti-image 

matice, zachycují tabulky 7.1-7.3 v příloze 7 doktorské dizertační práce. Absolutní většina 

ukazatelů se v jednotlivých dimenzích pohybuje nad hranicí 0,7, pouze u jedné proměnné 

z územní dimenze (DM) nedosahuje KMO hodnoty nad hranicí 0,7 (0,696).  Žádná z hodnot 

KMO není nižší než 0,5.  

Korelaci mezi proměnnými potvrzuje rovněž i tzv. Bartlettův test sféricity (BTS), na základě 

kterého lze KMO míru spočítat i pro datové sady jako celky. Jak ukazuje tabulka 5.6, Kaiser-

Mayer-Olkinovy míry pro datové soubory ukazatelů v jednotlivých dimenzích disparit, jako 
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celek nabývají uspokojivých hodnot v rozmezí 0,717-0,890, což rovněž vypovídá  

o vhodnosti použití FA pro dané proměnné. Zdá se tedy, že sestavená databáze ukazatelů 

disparit pro hodnocení hospodářské, sociální a územní soudržnosti je pro FA vhodná. V rámci 

Bartlettova testu sféricity, jehož nulová hypotéza tvrdí, že jednotlivé proměnné souboru na sobě 

nezávisí, resp., že korelační matice je jednotková a korelační koeficienty mimo diagonálu jsou 

nulové, je možné, vzhledem k výsledné hladině významnosti testu (Sig.), která je nižší než 

stanovená hladina významnosti (0,05), tuto hypotézu zamítnout a data prohlásit za použitelná. 

Tabulka 5.6 KMO míra a Bartlettův test sféricity pro datové soubory ukazatelů disparit 

Ukazatele disparit KMO míra Bartlettův test sféricity (Sig.) 

Ekonomické 0,890 0,000 

Sociální  0,802 0,000 

Územní  0,717 0,000 

Zdroj: IBM SPSS Statistics 22; vlastní výpočty a zpracování, 2014 

Korelační matice, anti-image matice, KMO míra vhodnosti a Bartlettův test sféricity signalizují,  

že mezi proměnnými existují nějaké vztahy a FA by mohla být vhodným nástrojem pro jejich 

odhalení. Po selekci proměnných následuje samotné jádro FA. Dalším krokem v analýze je 

určení počtu faktorů k. K určení počtu faktorů byla využita metoda hlavních komponent 

(Principal Component Analysis, PCA), která je v podobných analýzách nejčastěji užívána  

a spočívá v tom, že jsou v podstatě hledány „hlavní komponenty“ a počet vlastních čísel k je 

stanoven na základě těchto kritérií (Meloun a Militký, 2006): 

 kritérium vlastního čísla - k je počet vlastních čísel výběrové korelační matice větších 

než jedna; 

 kritérium procenta rozptylu - k je takový počet faktorů, které objasňují ve 

společenských vědách více jak 60-70 % variability původních proměnných; 

 kritérium Cattelova indexového grafu úpatí vlastních čísel (sutinový graf, tzv. Scree 

plot) - hledání k podle zlomů na křivce36. 

Následující tabulky 5.7-5.9 vlastních čísel (Eigenvalue) vygenerovaných pomocí metody PCA 

zobrazují vlastní čísla a procenta vysvětleného rozptylu pro ukazatele regionálních disparit 

v ekonomické, sociální a územní dimenzi. Z tabulky 5.7 je patrné, že splnění  

1. a 2. kritéria platí v případě ukazatelů ekonomických disparit pro k = 1. Jedná se tedy  

                                                 

 

36 Vzhledem k extrakci pouze jediného faktoru v každé dimenzi disparit nebude sutinový graf úpatí vlastní čísel 

(Scree plot) v rámci výsledků faktorové analýzy prezentován.  



137 

 

o nerotované řešení, kdy jeden faktor ekonomických disparit vysvětluje 70,507 % rozptylu 

původních ukazatelů. 

Tabulka 5.7 Vlastní čísla výsledných faktorů ukazatelů ekonomických disparit 

Component 
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 5,641 70,507 70,507 5,641 70,507 70,507 

2 0,808 10,100 80,607    

3 0,543 6,790 87,397    

4 0,444 5,551 92,948    

5 0,238 2,980 95,928    

6 0,185 2,309 98,236    

7 0,088 1,102 99,338    

8 0,053 0,662 100,000    

Poznámka.: Extraction Method: Principal Component Analysis 

Zdroj: IBM SPSS Statistics 22; vlastní výpočty a zpracování, 2014 

V případě výstupů ukazatelů sociálních disparit je z tabulky 5.8 zřejmé, že splnění 1. a 2. kritéria 

platí pro k = 1. Jedná se tedy opět o nerotované řešení, kdy jeden faktor sociálních disparit 

vysvětluje 77,225 % rozptylu původních ukazatelů. 

Tabulka 5.8 Vlastní čísla výsledných faktorů ukazatelů sociálních disparit 

Component 
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 4,634 77,225 77,225 4,634 77,225 77,225 

2 0,879 14,656 91,881    

3 0,272 4,536 96,416    

4 0,142 2,366 98,783    

5 0,049 0,811 99,593    

6 0,024 0,407 100,000    

Poznámka: Extraction Method: Principal Component Analysis 

 Zdroj: IBM SPSS Statistics 22; vlastní výpočty a zpracování, 2014 

V rámci územní dimenze disparit je z tabulky 5.9 zřejmé, že splnění 1. kritéria platí v případě 

ukazatelů územních disparit pro k = 1. Jedná se rovněž o nerotované řešení, kdy jeden faktor 

územních disparit vysvětluje 51,278 % rozptylu původních ukazatelů, což je hodnota nižší než 

požaduje 2. kritérium procentuálního rozptylu, ale s ohledem na existenci nerotovaného řešení 

je tato hodnota přijatelná. 

Tabulka 5.9 Vlastní čísla výsledných faktorů ukazatelů územních disparit 

Component 
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 2,051 51,278 51,278 2,051 51,278 51,278 

2 0,740 18,508 69,786    

3 0,672 16,790 86,576    

4 0,537 13,424 100,000    

Poznámka: Extraction Method: Principal Component Analysis 

Zdroj: IBM SPSS Statistics 22; vlastní výpočty a zpracování, 2014 
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Po stanovení optimálního počtu faktorů (v našem případě pouze jediného faktoru v každé 

dimenzi) lze přistoupit k určení faktorových zátěží na základě matice faktorových zátěží. 

Faktorové zátěže lze interpretovat jako hodnoty korelačních koeficientů mezi jednotlivými 

ukazateli a již pevně určeným počtem faktorů. Jako kritérium statistické významnosti 

faktorových zátěží byla zvolena zátěž větší 0,3 37, která je považována za minimální hladinu 

(Meloun a Militký, 2006). Na základě nerotované matice faktorových zátěží, kterou zobrazuje 

tabulka 5.10, lze jednotlivé faktory charakterizovat příslušnými ukazateli a následně faktory 

souhrnně pojmenovat. Proměnné, díky nerotovanému řešení dosahují vysoké zátěže a všechny 

náleží v rámci každé dimenze do jednoho extrahovaného faktoru, které můžeme označit za 

faktory ekonomických, sociálních a územních disparit.  

Tabulka 5.10 Nerotovaná matice faktorových zátěží pro ukazatele ekonomických, sociálních  

a územních disparit  

 

Ekonomická dimenze Faktor 1 Sociální dimenze Faktor 1 Územní dimenze Faktor 1 

E*_GDPpc 0,960 E*_ER15to64 0,923 ES*_VMW - 0,723 

E*_DI 0,892 E*_ERw15to64 0,893 ES*_DR 0,723 

E*_LP 0,933 E*_ER55to64 0,806 ES*_DM 0,744 

E*_GERD 0,776 E*_UR15to64 0,920 ES*_HB 0,672 

E*_GFCF 0,774 E*_URy15to24 0,889   

E*_HRST 0,898 E*_LtUR 0,835   

E*_EPO 0,802     

E*_ETKI 0,636     

Poznámka: Extraction Method:Principal Component Analysis 

Zdroj: IBM SPSS Statistics 22; vlastní výpočty a zpracování, 2014 

Získané faktorové zátěže pro jednotlivé ukazatele regionálních disparit pro k čtverců odchylek 

standardizovaných hodnot od mediánové hodnoty ve třech zkoumaných dimenzích představují 

absolutní váhy ( )iw , které byly převedeny, dle vztahu (3.14), na váhy normované ( )izw , jejichž 

součet za každou dimenzi je roven jedné. Normované váhy pro jednotlivé dimenze soudržnosti 

a ukazatele regionálních disparit zachycuje tabulka 5.11.  

  

                                                 

 

37 Faktorové zátěže s hodnotou nižší než 0,3  byly pro přehlednost z matice faktorových zátěží vynechány.  
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Tabulka 5.11 Normované váhy ukazatelů ekonomických, sociálních a územních 

disparit pro výpočet dílčích indexů disparit 

Ekonomická dimenze zwi Sociální dimenze zwi Územní dimenze zwi 

E*_GDPpc 0,144 E*_ER15to64 0,175 ES*_VMW 0,253 

E*_DI 0,134 E*_ERw15to64 0,170 ES*_DR 0,253 

E*_LP 0,140 E*_ER55to64 0,153 ES*_DM 0,260 

E*_GERD 0,116 E*_UR15to64 0,175 ES*_HB 0,235 

E*_GFCF 0,116 E*_URy15to24 0,169   

E*_HRST 0,135 E*_LtUR 0,159   

E*_EPO 0,120     

E*_ETKI 0,095     

Zdroj: IBM SPSS Statistics 22; vlastní výpočty a zpracování, 2014 

Po určení vah dílčích indexů disparit (komponent indexu VAID) jsou vypočítány hodnoty IED, 

ISD a IUD za účelem vyjádření vnitřní struktury vztahů celkového indexu VAID. Výpočet 

těchto hodnot je proveden v každém roce sledovaného období z i-tého indikátoru pro r-tý region 

lineární kombinací hodnot modifikované čtvercové euklidovské vzdálenosti , , ,( , )

ES i r t i rD zx zx

a normovaných vah ( )izw  této vzdálenosti v každé dimenzi na základě rovnice (3.16). Výsledné 

hodnoty IED, ISD a IUD zobrazují tabulky 5.12-5.14. U těchto kompozitních indikátorů platí, 

že čím menší hodnoty syntetické indexy disparit nabývají, tím jsou v daném regionu a dimenzi 

relativně menší disparity ve srovnání s ostatními regiony a tím soudržnější a vyváženější, 

z pohledu regionálního rozvoje, dané území je. Pro názornější meziregionální komparaci 

výsledků hodnot IED, ISD a IUD byla využita metoda semaforu v tříbarevné škále ve formě 

podmíněného formátování, s jejíž pomocí jsou vypočtené hodnoty jednotlivých indexů disparit 

škálovány do odstínů zelené, žluté a červené barvy, přičemž zelená barva představuje nejlepší 

(nejuspokojivější) výsledky, žlutá barva odpovídá percentilu 50 a červená barva představuje 

nejméně uspokojivé výsledky ve srovnání s ostatními regiony NUTS 2 zemí V4. Jedná se tedy 

o hodnocení napříč řádky.  

Z tabulky 5.12 zachycující hodnoty dílčího subindexu ekonomických disparit pro 35 regionů 

NUTS 2 zemí V4 vyplývá, že za celé sledované období dosahují nejlepších výsledků (nejnižších 

hodnot IED) regiony NUTS 2 s aglomeracemi hlavních měst, tj. CZ01 Praha, HU10 Közép-

Magyarország, PL12 Mazowieckie a SK01 Bratislavský kraj. Naopak nejhorších výsledků ve 

sledovaném období (nejvyšších hodnot IED) dosahují polské regiony PL33 Świętokrzyskie  

a PL34  Podlaskie, maďarské regiony HU31 Észak-Magyarország a HU23 Dél-Dunántúl   

a také slovenský region SK04 Východné Slovensko. České regiony NUTS 2 dopadly v celkovém 

srovnání ekonomických disparit relativně nejlépe. Z výsledků IED vyplývá, že v ekonomické 
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oblasti stále existují rozdíly v úrovni rozvoje jednotlivých regionů, které mohou negativně 

ovlivňovat hospodářskou soudržnost daného území, avšak ve většině regionů NUTS 2 zemí V4 

byl zaznamenán pozitivní trend ve snižování ekonomických disparit v rámci sledovaného 

období 2000–2011. 

Tabulka 5.12: Subindex ekonomických disparit (IED) 

Kód Region 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

CZ01 Praha 3,690 2,473 2,027 1,833 1,008 0,969 0,398 0,499 0,259 0,433 0,859 0,977

CZ02 Střední Čechy 12,474 11,195 10,579 9,883 9,100 8,034 7,210 6,535 6,234 7,035 7,394 6,818

CZ03 Jihozápad 13,239 11,698 11,436 11,139 10,537 9,547 8,490 7,946 7,539 8,538 8,788 8,636

CZ04 Severozápad 14,897 14,340 14,561 13,667 13,772 12,455 12,177 11,219 11,320 10,756 11,172 11,050

CZ05 Severovýchod 12,041 11,978 10,995 10,266 9,526 9,120 8,624 7,575 7,896 8,002 7,635 7,287

CZ06 Jihovýchod 11,471 10,940 10,036 9,067 9,352 7,743 7,167 5,692 5,788 5,816 5,823 5,493

CZ07 Střední Morava 13,265 12,536 12,677 12,126 11,642 11,233 9,666 8,665 8,674 8,257 9,565 9,139

CZ08 Moravskoslezsko 13,283 12,701 12,567 11,500 11,662 10,847 9,839 8,499 9,105 9,370 8,574 8,114

HU10 Közép-Magyarország 6,167 5,191 3,848 3,658 3,088 2,495 2,215 2,113 1,933 2,281 3,081 2,915

HU21 Közép-Dunántúl 14,878 14,240 13,307 12,889 12,028 12,073 11,588 10,791 10,597 11,156 11,418 10,916

HU22 Nyugat-Dunántúl 14,282 13,776 13,450 12,590 12,589 12,739 11,739 10,946 10,288 10,233 10,684 9,805

HU23 Dél-Dunántúl 16,241 15,592 14,557 14,334 14,194 14,068 13,154 12,354 12,567 12,464 12,977 12,525

HU31 Észak-Magyarország 16,952 16,514 15,678 15,365 14,226 14,291 13,723 13,061 12,958 13,209 12,844 12,535

HU32 Észak-Alföld 16,142 15,573 14,597 14,050 13,695 13,159 12,529 12,671 12,292 12,372 12,763 12,421

HU33 Dél-Alföld 16,510 16,208 14,662 14,943 14,260 13,141 12,944 12,511 11,788 12,182 12,407 12,114

PL11 Łódzkie 15,595 15,926 15,629 15,039 14,445 13,610 12,601 11,565 10,930 10,152 9,656 9,158

PL12 Mazowieckie 8,520 7,732 7,315 7,306 6,271 5,750 5,157 4,116 4,349 3,474 2,663 2,463

PL21 Małopolskie 15,397 15,502 14,431 14,295 13,679 13,431 11,815 10,337 9,769 9,582 8,934 8,040

PL22 Śląskie 13,786 13,478 12,965 12,686 12,424 11,601 10,243 9,188 8,938 8,154 8,041 7,547

PL31 Lubelskie 18,299 17,820 17,878 17,522 16,826 16,442 16,296 14,781 13,528 14,174 13,298 12,529

PL32 Podkarpackie 18,495 18,485 18,260 17,561 16,928 16,226 15,757 14,659 14,309 14,289 12,161 11,671

PL33 Świętokrzyskie 19,422 18,978 18,243 17,370 17,347 17,163 17,067 15,972 14,739 14,023 13,837 13,638

PL34 Podlaskie 18,278 17,563 17,770 17,481 16,757 16,484 15,570 14,484 14,765 14,688 13,905 13,144

PL41 Wielkopolskie 15,206 14,315 14,341 13,674 13,616 12,492 11,731 10,502 9,974 9,973 9,426 8,573

PL42 Zachodniopomorskie 15,228 15,382 15,207 15,214 14,248 14,037 12,677 11,522 11,287 11,962 11,172 10,745

PL43 Lubuskie 17,756 17,989 17,196 16,656 15,573 14,917 15,042 14,186 13,842 12,859 11,564 10,569

PL51 Dolnośląskie 14,706 14,003 14,041 13,701 13,384 12,070 10,854 9,154 9,053 8,339 8,046 7,359

PL52 Opolskie 17,962 17,964 17,688 16,826 15,980 15,951 15,477 14,286 13,382 13,976 12,896 12,357

PL61 Kujawsko-Pomorskie 17,024 16,938 16,830 16,552 15,401 15,535 14,712 13,374 12,320 12,834 11,821 11,188

PL62 Warmińsko-Mazurskie 18,203 18,105 17,347 16,764 16,799 16,113 15,664 14,908 14,826 14,385 13,147 12,627

PL63 Pomorskie 14,001 14,389 14,167 14,038 13,392 12,368 11,544 9,520 9,424 9,210 8,884 8,527

SK01 Bratislavský kraj 7,534 6,146 4,877 5,109 4,978 3,825 3,265 2,912 2,811 3,652 3,600 3,531

SK02 Západné Slovensko 15,949 14,949 14,284 14,077 13,677 12,040 10,835 9,700 9,990 10,448 9,731 9,440

SK03 Stredné Slovensko 15,922 15,579 15,310 15,205 14,801 13,571 13,098 12,341 11,651 11,923 11,115 11,146

SK04 Východné Slovensko 17,103 16,368 16,070 15,882 15,662 14,523 13,402 12,591 12,107 13,376 12,211 11,666

Zdroj: Vlastní výpočty a zpracování, 2014 

Z tabulky 5.13 zachycující hodnoty dílčího subindexu sociálních disparit pro 35 regionů NUTS 

2 zemí V4 vyplývá, že za celé sledované období dosahují nejlepších výsledků (nejnižších 

hodnot ISD) opět regiony NUTS 2 s aglomeracemi hlavních měst, tj. CZ01 Praha, HU10 

Közép-Magyarország, PL12 Mazowieckie a SK01 Bratislavský kraj, avšak mezi hodnotami ISD 

jsou znatelné rozdíly, což potvrzují i odstíny barevné škály. Nejhorších výsledků ve sledovaném 

období (nejvyšších hodnot ISD) dosahují maďarské regiony HU31 Észak-Magyarország  

a HU23 Dél-Dunántúl, slovenský region SK04 Východné Slovensko a poslký region PL42 

Zachodniopomorskie. České regiony NUTS 2 dopadly v celkovém srovnání sociálních disparit 

opět relativně nejlépe. Z výsledků ISD vyplývá, že v sociální oblasti existují mezi regiony 

relativně nižší disparity (ve srovnání s ekonomickou dimenzí), které mohou opět negativně 

ovlivňovat sociální soudržnost daného území, avšak ve většině regionů NUTS 2 zemí V4 byl 
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zaznamenán pozitivní trend ve snižování sociálních disparit v rámci sledovaného období  

2000–2011. 

Tabulka 5.13: Subindex sociálních disparit (ISD) 

Kód Region 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

CZ01 Praha 0,035 0,024 0,005 0,026 0,029 0,010 0,007 0,020 0,042 0,012 0,021 0,032

CZ02 Střední Čechy 1,593 1,383 0,688 0,549 0,815 0,633 0,507 0,495 0,366 0,546 0,580 0,447

CZ03 Jihozápad 1,383 1,201 1,022 0,932 0,896 0,634 0,723 0,473 0,390 0,628 0,708 0,530

CZ04 Severozápad 4,175 3,040 3,022 2,643 2,688 3,193 3,163 2,292 2,045 2,493 2,718 2,198

CZ05 Severovýchod 1,452 1,311 0,938 1,010 1,122 1,088 0,893 0,802 0,729 1,238 1,326 0,967

CZ06 Jihovýchod 1,697 1,884 1,597 1,575 1,902 1,607 1,440 0,922 0,803 1,068 1,046 1,134

CZ07 Střední Morava 2,990 2,874 2,543 2,141 2,551 2,410 1,565 1,024 0,913 1,321 1,968 1,446

CZ08 Moravskoslezsko 5,463 6,077 4,223 5,392 5,586 4,399 4,016 2,636 1,813 2,159 2,545 2,150

HU10 Közép-Magyarország 2,951 2,812 2,509 1,979 1,537 1,164 1,403 1,464 1,456 1,659 2,158 2,118

HU21 Közép-Dunántúl 4,350 4,077 3,243 2,001 2,596 2,537 2,111 2,053 2,737 3,524 3,554 2,565

HU22 Nyugat-Dunántúl 2,628 2,308 1,930 2,280 2,222 1,969 1,651 1,510 2,129 2,665 2,783 2,299

HU23 Dél-Dunántúl 6,180 6,540 6,694 5,686 5,734 5,248 5,058 6,405 6,837 6,225 5,130 5,787

HU31 Észak-Magyarország 8,343 7,761 6,847 6,213 6,759 7,360 6,563 6,709 7,732 8,387 7,953 8,331

HU32 Észak-Alföld 8,634 7,878 8,048 5,690 6,226 6,713 6,565 6,903 7,186 8,223 7,893 7,050

HU33 Dél-Alföld 5,103 4,623 5,299 5,554 5,319 4,991 4,803 4,235 4,729 5,599 4,614 4,525

PL11 Łódzkie 6,348 7,912 8,730 8,375 8,757 7,603 5,276 3,424 2,544 2,966 2,648 2,238

PL12 Mazowieckie 3,148 3,738 5,096 5,902 6,237 4,852 3,634 2,429 1,426 1,325 1,376 1,087

PL21 Małopolskie 3,427 3,485 5,789 7,191 6,631 6,217 4,924 3,497 2,315 2,507 2,782 2,578

PL22 Śląskie 10,638 12,079 13,281 12,681 11,305 10,965 8,559 5,789 4,485 3,922 4,320 3,978

PL31 Lubelskie 2,943 3,790 5,005 5,252 5,846 4,733 4,202 2,507 2,738 3,065 2,808 2,938

PL32 Podkarpackie 5,000 6,929 7,359 7,852 7,140 7,468 5,774 3,709 2,997 3,349 3,662 3,924

PL33 Świętokrzyskie 7,177 10,270 9,379 8,944 9,913 8,854 6,317 3,744 2,508 3,104 3,282 3,881

PL34 Podlaskie 4,271 4,803 5,695 6,498 5,224 5,122 4,703 3,426 2,299 2,348 2,981 2,437

PL41 Wielkopolskie 5,398 7,642 8,237 6,213 7,027 7,777 6,118 4,237 3,072 3,207 2,943 2,804

PL42 Zachodniopomorskie 10,487 10,320 15,685 13,968 11,329 11,283 9,442 6,527 4,901 4,728 5,507 5,516

PL43 Lubuskie 10,377 11,832 13,536 12,936 13,303 8,971 6,711 4,655 3,829 4,224 3,983 3,537

PL51 Dolnośląskie 9,857 12,432 12,504 13,662 14,572 11,573 7,543 5,374 3,895 3,379 3,638 3,421

PL52 Opolskie 5,551 8,133 10,551 11,536 10,625 8,150 6,121 4,807 4,006 3,801 3,681 3,284

PL61 Kujawsko-Pomorskie 9,291 10,017 11,438 9,839 10,019 9,560 8,472 5,936 4,831 4,577 4,441 4,351

PL62 Warmińsko-Mazurskie 11,485 12,539 16,403 15,910 14,520 11,358 8,530 5,309 4,312 4,226 4,327 4,985

PL63 Pomorskie 7,287 7,042 10,844 10,442 9,839 8,976 6,639 4,292 2,837 3,126 2,789 2,890

SK01 Bratislavský kraj 0,485 0,750 1,004 1,035 1,110 0,167 0,229 0,101 0,054 0,031 0,161 0,138

SK02 Západné Slovensko 7,461 7,836 7,746 5,687 4,891 4,090 2,991 1,938 1,243 2,246 3,303 2,714

SK03 Stredné Slovensko 9,419 9,142 9,696 8,820 9,597 8,314 6,408 5,830 4,459 5,428 6,012 5,351

SK04 Východné Slovensko 12,195 12,103 11,690 10,133 13,125 12,488 9,548 6,614 5,168 5,802 7,520 8,299

Zdroj: Vlastní výpočty a zpracování, 2014 

 

Z tabulky 5.14 zachycující hodnoty dílčího subindexu územních disparit pro 35 regionů NUTS 

2 zemí V4 vyplývá, že za celé sledované období dosahují nejlepších výsledků (nejnižších 

hodnot IUD) opět regiony NUTS 2 s aglomeracemi hlavních měst, tj. CZ01 Praha, SK01 

Bratislavský kraj a HU10 Közép-Magyarország. V případě Polska tomu tak není neboť zde 

nejlepšího relativního výsledku dosáhl region PL22 Śląskie a region PL12 Mazowieckie, 

zahrnující aglomeraci hlavního města dosáhl v rámci Polska relativně nejhorších výsledků 

(IUD=19,817 v roce 2011) a dostal se také mezi regiony s nejhorším skóre IUD v rámci 

meziregionálního srovnání všech regionů NUTS 2 zemí V4. Mezi nejlepšími hodnotami IUD 

v regionech jsou opět znatelné rozdíly, tentokrát nejvíce, což potvrzují odstíny barevné škály. 

Nejhorších výsledků ve sledovaném období (nejvyšších hodnot IUD) dosahuje celá řada 

především polských regionů, např. již zmiňovaný region PL12 Mazowieckie, dále regiony PL34 

Podlaskie, PL62 Warmińsko-Mazurskie, PL31 Lubelskie a PL63 Pomorskie. České a maďarské 

regiony NUTS 2 dopadly v celkovém srovnání územních disparit relativně nejlépe. Z výsledků 
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IUD vyplývá, že v územní oblasti existují výrazné rozdíly mezi regiony jak uvnitř jednotlivých 

zemí V4, tak v rámci meziregionálního srovnání, což negativně ovlivňuje územní soudržnost 

daného území. I zde byl ve většině regionů NUTS 2 zemí V4 byl zaznamenán pozitivní trend 

ve snižování územních disparit v rámci sledovaného období 2000–2011. 

Tabulka 5.14: Subindex územních disparit (IUD) 

Kód Region 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

CZ01 Praha 7,336 6,522 5,730 4,461 4,483 3,458 3,444 2,492 2,602 2,835 2,614 2,710

CZ02 Střední Čechy 17,136 16,519 15,949 14,752 15,921 15,282 14,092 13,417 13,630 13,581 13,127 13,131

CZ03 Jihozápad 18,585 17,762 17,163 17,445 15,356 15,252 14,982 14,541 14,517 14,595 14,301 14,313

CZ04 Severozápad 15,831 15,361 14,922 13,797 15,008 14,240 12,930 12,407 12,664 12,645 12,624 12,304

CZ05 Severovýchod 16,513 16,261 16,026 15,152 15,497 15,218 14,688 14,166 14,304 14,180 14,125 14,201

CZ06 Jihovýchod 14,295 13,779 13,425 12,550 12,281 13,905 12,237 11,644 11,864 12,105 11,886 12,046

CZ07 Střední Morava 15,838 15,780 15,734 16,005 16,407 16,055 16,339 15,849 15,478 15,486 15,116 14,926

CZ08 Moravskoslezsko 16,338 16,103 15,901 15,472 16,737 15,620 15,532 14,379 14,183 13,487 13,366 13,515

HU10 Közép-Magyarország 12,964 12,467 11,884 12,331 11,541 10,503 10,463 12,065 10,998 9,925 9,777 9,856

HU21 Közép-Dunántúl 14,679 16,332 16,066 16,467 15,210 16,019 15,056 14,290 13,481 14,096 13,449 12,940

HU22 Nyugat-Dunántúl 15,565 16,518 16,371 16,538 14,581 16,181 16,470 16,837 15,825 15,887 14,735 14,229

HU23 Dél-Dunántúl 17,064 18,161 18,431 18,053 17,212 16,607 16,076 16,531 16,244 16,701 13,578 13,777

HU31 Észak-Magyarország 16,086 17,230 16,317 15,946 15,348 15,286 15,105 14,912 13,564 15,022 14,766 14,643

HU32 Észak-Alföld 16,659 16,866 17,288 17,330 16,924 17,448 16,726 15,861 17,182 16,096 15,938 16,494

HU33 Dél-Alföld 16,664 17,432 17,301 17,451 17,409 16,576 16,430 16,530 16,949 16,690 16,712 15,729

PL11 Łódzkie 18,878 18,934 18,690 18,413 18,524 18,707 18,438 18,260 18,041 18,054 18,158 18,094

PL12 Mazowieckie 17,767 17,865 18,012 17,857 18,150 18,603 19,927 20,225 19,929 19,792 17,790 19,817

PL21 Małopolskie 16,259 16,022 15,997 16,415 15,982 16,294 16,378 16,504 16,303 16,033 16,297 16,355

PL22 Śląskie 13,824 13,894 12,769 12,807 12,483 12,601 12,438 12,537 12,079 12,001 11,887 11,478

PL31 Lubelskie 17,390 17,217 17,099 16,881 16,931 17,006 18,711 18,735 18,460 18,400 16,750 18,716

PL32 Podkarpackie 16,895 16,734 16,719 16,667 16,339 16,358 18,119 18,083 17,824 17,775 15,969 17,941

PL33 Świętokrzyskie 15,228 15,138 15,128 14,907 15,021 15,039 17,417 17,358 17,112 16,961 14,524 16,965

PL34 Podlaskie 18,199 18,232 18,238 18,304 18,298 18,228 19,690 19,613 19,294 19,218 18,054 19,711

PL41 Wielkopolskie 18,204 18,631 18,815 18,714 17,970 18,066 17,751 17,714 17,516 17,490 17,827 17,888

PL42 Zachodniopomorskie 18,123 16,829 16,736 16,660 16,633 16,449 16,464 16,528 16,570 16,642 16,739 17,032

PL43 Lubuskie 16,956 17,570 17,659 17,290 17,121 17,820 19,400 19,474 19,469 19,537 18,268 17,926

PL51 Dolnośląskie 15,560 14,209 14,134 14,020 14,050 14,113 14,315 14,552 14,439 14,021 14,025 13,720

PL52 Opolskie 17,538 16,659 16,375 16,030 16,436 16,520 16,449 16,422 15,928 15,916 15,882 15,885

PL61 Kujawsko-Pomorskie 13,889 14,333 14,416 14,408 14,335 14,365 16,333 16,433 16,158 16,187 16,278 15,362

PL62 Warmińsko-Mazurskie 18,428 18,371 18,035 18,074 18,029 18,057 19,378 19,381 19,273 19,122 18,181 19,636

PL63 Pomorskie 19,172 19,054 18,877 17,818 17,256 17,866 19,589 19,815 18,633 18,449 18,580 18,698

SK01 Bratislavský kraj 16,807 11,663 8,307 8,156 8,212 8,715 8,556 8,971 9,395 9,161 9,270 9,587

SK02 Západné Slovensko 19,758 20,221 16,018 16,276 16,628 16,637 16,792 16,718 17,133 17,244 17,105 17,573

SK03 Stredné Slovensko 18,967 19,167 16,779 17,181 17,131 17,286 17,362 17,171 17,370 17,316 17,512 17,916

SK04 Východné Slovensko 17,209 16,645 15,671 15,791 16,025 16,127 16,207 15,945 15,959 15,739 15,638 15,982

Zdroj: Vlastní výpočty a zpracování, 2014 

 

Rovněž je možné vysledovat, jak dopadlo hodnocení pořadí v rámci jednotlivých subindexů 

ekonomických, sociálních a územních disparit, tzn., hodnocení ve sloupcích, jejž zahrnují 

tabulky 5.15-5.17. Čím lépe si hodnocený region NUTS 2 zemí V4 stojí v jednotlivých sub-

indexech, tzn., čím jsou jeho hodnoty nižší, tím pádem zaznamenal lepší výsledky v oblasti 

dílčích sub-indexů vůči ostatním hodnoceným regionům. Čím lepších výsledků daný region 

dosáhl, tím více je příslušné skóre zvýrazněno tmavším odstínem zelené barvy. A naopak, čím 

horší byly výsledky daného regionu, tím více je příslušné skóre zvýrazněno tmavším odstínem 

červené barvy. V tabulkách 5.15-5.17 jsou zvýrazněna vždy tři nejlepší a tři nejhorší dosažená 

pořadí dle hodnot jednotlivých subindexů ekonomických, sociálních a územních disparit.  
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Tabulka 5.15:  

Pořadí regionů NUTS 2 zemí 

V4 dle hodnot mediánu IED 

pro období 2000–2011 

 

 

Zdroj:  

Vlastní výpočty a zpracování, 2014 

 

 

 

Tabulka 5.16:  

Pořadí regionů NUTS 2 zemí 

V4 dle hodnot mediánu ISD 

pro období 2000–2011 

 

 

Zdroj:  

Vlastní výpočty a zpracování, 2014 

 

 

Tabulka 5.17:  

Pořadí regionů NUTS 2 zemí 

V4 dle hodnot mediánu IUD 

pro období 2000–2011 

 

 

Zdroj:  

Vlastní výpočty a zpracování, 2014 
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5.1.3.  III. vrstva modelu VAID – výpočet váženého agregovaného indexu disparit 

s využitím metody entropie 

V závěrečné třetí vrstvě konstrukce modelu VAID  je provedena kalkulace hodnot indexu 

VAID pro jednotlivé regiony NUTS 2 zemí V4 v jednotlivých letech sledovaného období  

2000–2011. Z konstrukce modelu VAID uvedeného na obrázku 3.2 v kapitole 3.4.1 vyplývá, 

že v této vrstvě je použita objektivní metoda stanovení vah, tj. metoda entropie, jenž byla 

aplikována postupem řešení, uvedeném v rovnicích (3.16) až (3.18) v kapitole 3.4.3. Vypočtené 

hodnoty IED, ISD a IUD byly použity pro sestavení kriteriální matice pro výpočet vah dílčích 

indexů disparit pro jednotlivé regiony NUTS 2 metodou entropie. V každém roce sledovaného 

období byly vypočteny absolutní váhy ( )jd , které byly následně převedeny na normované váhy 

( )jv , jejichž součet v každém roce je roven jedné. Výčet absolutních a normovaných vah 

získaných metodou entropie je uveden v příloze 8 doktorské dizertační práce.  Po určení váhy 

dílčích indexů disparit (komponent indexu VAID) jsou vypočteny vážené hodnoty dílčích 

indexů IED, ISD a IUD. Výpočet těchto hodnot je opět proveden v každém roce sledovaného 

období pro r-tý region lineární kombinací hodnot dílčích indexů disparit , , ,
( , , )

r t r t r t
IED ISD IUD

a normovaných vah ( )jv  odpovídajících jednotlivým dimenzím dle rovnice (3.18) v kapitole 

3.4.3. 

V rámci konstrukce kompozitního indikátoru VAID platí, že čím větší je hodnota indikátoru 

VAID, tím je v daném regionu NUTS 2 zemí V4 větší relativní disparita, respektive větší 

čtvercová odchylka od optimální hodnoty, kterou představuje maximální či minimální hodnota 

mediánu (prostřední hodnoty), jenž byl v první vrstvě stanoven pro jednotlivé ukazatele  

a regiony za celé časové období.    

V tabulce 5.18 jsou zachyceny souhrnné hodnoty VAID pro všechny regiony NUTS 2 zemí V4. 

Pro větší přehlednost výsledků byla opět použita metoda semaforu, resp. funkce podmíněného 

formátování, díky čemuž je možné rozpoznat strukturu výsledků napříč visegrádskou skupinou. 

Čím vyšší skóre indexu VAID region dosahuje, tím více je zvýrazněn tmavším odstínem 

červené barvy. Opačně, čím nižší hodnoty indexu VAID region dosahoval, tím více je 

zvýrazněn tmavším odstínem zelené barvy. V tabulce 5.19 je rovněž zaznamenáno celkové 

relativní pořadí regionů NUTS 2 zemí V4. 
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Tabulka 5.18: Vážený agregovaný index disparit (VAID) 

Kód Region 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

CZ01 Praha 0,885 0,768 0,661 0,609 0,500 0,447 0,390 0,361 0,303 0,372 0,481 0,497

CZ02 Střední Čechy 3,857 3,809 3,189 3,010 3,363 3,185 3,297 3,181 2,849 3,347 3,492 3,075

CZ03 Jihozápad 3,861 3,815 3,660 3,685 3,662 3,501 3,832 3,626 3,249 3,870 4,037 3,650

CZ04 Severozápad 6,247 5,572 5,613 5,194 5,594 5,887 6,207 5,466 5,124 5,480 5,782 5,137

CZ05 Severovýchod 3,652 3,871 3,458 3,454 3,647 3,737 3,955 3,714 3,547 4,100 4,137 3,636

CZ06 Jihovýchod 3,671 4,017 3,665 3,523 3,989 3,734 3,756 3,089 2,896 3,252 3,286 3,144

CZ07 Střední Morava 5,049 5,160 4,970 4,689 5,174 5,191 4,800 4,287 3,954 4,336 5,133 4,446

CZ08 Moravskoslezsko 7,078 7,704 6,266 7,052 7,460 6,517 6,416 5,172 4,562 4,988 5,094 4,562

HU10 Közép-Magyarország 3,855 3,705 3,253 2,915 2,472 2,084 2,358 2,569 2,351 2,558 3,127 3,029

HU21 Közép-Dunántúl 6,336 6,415 5,638 4,739 5,205 5,455 5,534 5,366 5,489 6,391 6,470 5,418

HU22 Nyugat-Dunántúl 4,892 4,965 4,659 4,908 4,993 5,195 5,381 5,275 5,194 5,754 5,908 5,110

HU23 Dél-Dunántúl 8,122 8,658 8,661 7,916 8,084 7,871 7,979 8,820 8,972 8,733 7,902 8,052

HU31 Észak-Magyarország 9,936 9,719 8,850 8,361 8,735 9,353 9,046 9,056 9,454 10,194 9,831 9,871

HU32 Észak-Alföld 10,079 9,633 9,656 7,826 8,337 8,797 8,887 9,168 9,221 9,973 9,885 9,147

HU33 Dél-Alföld 7,271 7,228 7,531 7,878 7,800 7,490 7,786 7,436 7,411 8,249 7,726 7,286

PL11 Łódzkie 8,243 9,825 10,437 10,126 10,468 9,621 8,185 6,815 5,810 6,127 5,896 5,289

PL12 Mazowieckie 4,567 5,131 6,183 6,893 7,004 5,985 5,368 4,436 3,636 3,525 3,288 3,169

PL21 Małopolskie 5,732 6,149 7,801 8,963 8,575 8,416 7,583 6,394 5,235 5,499 5,623 5,106

PL22 Śląskie 11,236 12,407 13,200 12,690 11,594 11,211 9,299 7,254 6,167 5,711 5,980 5,488

PL31 Lubelskie 5,813 6,838 7,830 8,041 8,652 8,023 8,403 7,076 6,595 7,232 6,770 6,580

PL32 Podkarpackie 7,488 9,376 9,702 10,035 9,599 9,908 9,272 7,776 6,905 7,393 6,970 6,986

PL33 Świętokrzyskie 9,315 11,986 11,181 10,732 11,661 11,015 9,902 8,070 6,617 7,091 6,998 7,305

PL34 Podlaskie 6,922 7,638 8,411 9,084 8,263 8,396 8,640 7,681 6,660 6,963 7,161 6,471

PL41 Wielkopolskie 7,386 9,327 9,845 8,253 8,986 9,469 8,476 7,029 5,899 6,190 5,999 5,525

PL42 Zachodniopomorskie 11,511 11,505 15,663 14,347 12,226 12,214 10,827 8,688 7,377 7,616 8,006 7,778

PL43 Lubuskie 11,740 13,163 14,377 13,834 13,981 10,821 9,829 8,400 7,494 7,769 7,254 6,474

PL51 Dolnośląskie 10,813 12,788 12,851 13,691 14,311 11,851 8,926 7,151 5,986 5,581 5,742 5,278

PL52 Opolskie 7,884 10,224 12,069 12,706 12,020 10,355 9,297 8,255 7,215 7,445 7,157 6,509

PL61 Kujawsko-Pomorskie 10,620 11,403 12,505 11,252 11,323 11,139 10,671 8,764 7,542 7,694 7,425 6,925

PL62 Warmińsko-Mazurskie 12,767 13,774 16,651 16,190 15,180 12,811 11,199 9,005 8,041 8,116 7,865 8,084

PL63 Pomorskie 8,783 8,893 11,846 11,511 10,992 10,296 8,931 7,001 5,699 6,031 5,837 5,649

SK01 Bratislavský kraj 2,223 2,216 2,057 2,167 2,303 1,518 1,674 1,604 1,476 1,761 1,900 1,793

SK02 Západné Slovensko 9,234 9,666 9,299 7,761 7,320 6,613 6,082 5,228 4,627 5,654 6,241 5,627

SK03 Stredné Slovensko 10,784 10,738 11,028 10,418 11,073 10,029 8,975 8,496 7,229 8,128 8,397 7,839

SK04 Východné Slovensko 13,130 13,053 12,644 11,453 13,795 13,163 11,056 8,966 7,705 8,597 9,474 9,780

Zdroj: Vlastní výpočty a zpracování, 2014 

 

Hodnoty indexu VAID v tomto případě potvrzují výsledky, jež regiony NUTS 2 zemí V4 

dosáhly v rámci hodnot dílčích sub-indexů IED, ISD a IUD za celé sledované období. Relativně 

nejlepších výsledků (nejnižších hodnot VAID, odstín zelené barvy) dosahují regiony NUTS 2 

s aglomeracemi hlavních měst, tj. CZ01 Praha, HU10 Közép-Magyarország, PL12 

Mazowieckie a SK01 Bratislavský kraj. Naopak nejhorších výsledků ve sledovaném období 

(nejvyšších hodnot VAID, odstín červené barvy) dosahují polské regiony PL62 Warmińsko-

Mazurskie, PL42 Zachodniopomorskie a PL33 Świętokrzyskie.  Z maďarských regionů dosáhli 

nejhorších výsledků regiony HU31 Észak-Magyarország a HU32 Észak-Alföld. Mezi nejhorší 

regiony také můžeme zařadit slovenský region SK04 Východné Slovensko. Výsledné hodnoty 

indexu VAID jsou zachyceny v agregované podobě také v pavučinovém grafu na obrázku 5.4, 

který uvádí mediánovou hodnotu indexu za celé sledované období let 2000–2011. Míra 

centrální tendence v podobě mediánu zde byla pro účely hodnocení výsledků zvolena z důvodu 
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Tabulka 5.19:  

Konečné pořadí regionů NUTS 2 zemí V4 

dle hodnot mediánu VAID pro období  

2000–2011 

 

Zdroj: Vlastní výpočty a zpracování, 2014 

zachování konzistentního přístupu ke 

stanovení centrální míry a také proto, že 

výsledné rozdělení hodnot ukazatele VAID je 

pozitivně zešikmené a špičatější 

(leptokurtické) ve srovnání se špičatostí 

normálního rozdělení. Při hodnocení 

celkového pořadí regionů NUTS 2 zemí V4, 

stanoveného na základě mediánové hodnoty 

VAID za sledované období, je  

z tabulky 5.19 a obrázku 5.20 patrné, že 

nejlepších výsledků v rámci ukazatele VAID 

dosahovaly regiony hlavních měst  

a dále pak převážně české regiony NUTS 2, 

z nichž nejhoršího umístění dosáhl region 

CZ08 Moravskoslezsko (14. místo).  

Obrázek 5.4: Hodnoty VAID (2000–2011) 

Zdroj: Vlastní výpočty a zpracování, 2014 

Relativně nejhorších výsledků v hodnotách 

agregovaných disparit kalkulovaných 

ukazatelem VAID dosáhli jednoznačně polské 

regiony NUTS 2 souběžně se slovenským 

regionem SK04 Východné Slovensko, který 

byl vyhodnocen jako nejhorší slovenský 

region v rámci celého sledovaného období.   
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5.2. Hodnocení úrovně konkurenceschopnosti regionů NUTS 2 zemí 

Visegrádské čtyřky na základě konceptu RCI 

V rámci této kapitoly je hodnocena úroveň konkurenceschopnosti regionů NUTS 2 V4 

prostřednictvím hodnot, jež jednotlivé regiony dosáhly jak v rámci dílčích sub-indexů, tak 

v rámci celkového váženého indexu RCI 2010. Prostřednictvím metody semaforu neboli funkce 

podmíněného formátování, jsou zaznamenány rozdíly mezi regiony jak v jednotlivých pilířích, 

tak v celkovém indexu. Následně je přepočteno absolutní umístění, jehož jednotlivé visegrádské 

regiony dosáhly v rámci hodnot RCI 2010 v komparaci s 268 regiony NUTS 2 EU, na relativní 

pořadí v RCI 2010 stanovené jen mezi 35 regiony NUTS 2 v rámci zemí V4.  

 

5.2.1. Hodnocení regionů NUTS 2 V4 v rámci dílčích subindexů RCI 

Dílčí subindexy, představující jednotlivé složky váženého indexu RCI, jsou vyčísleny za 

účelem vyjádření vnitřní struktury vztahů celkového indexu RCI. V rámci níže uvedené tabulky 

5.20 je tak možné vysledovat rozdíly napříč regiony NUTS 2 V4 v sub-indexech basic (základní 

rámec), efficiency (efektivnost) a innovation (inovace). Pro každý z regionů jsou hodnoty 

dílčích sub-indexů rozlišeny na základě funkce podmíněného formátování, díky čemuž je 

možné u každého regionu rozpoznat, v jakém z dílčích sub-indexů dosáhl nejlepších výsledků,  

a v jakém dosáhl výsledků nejhorších, tj. hodnocení napříč řádky. Rovněž je možné vysledovat, 

jak dopadlo hodnocení v rámci jednotlivých subindexů, tzn., v jakých oblastech si visegrádské 

regiony vedou nejlépe, a v jakých nejhůře, tj. hodnocení napříč sloupci. Čím lépe si hodnocený 

region stojí v jednotlivých sub-indexech, tzn., čím jsou jeho hodnoty vyšší, tím pádem 

zaznamenal lepší výsledky v oblasti dílčích sub-indexů vůči ostatním hodnoceným regionům. 

Čím lepších výsledků daný region dosáhl, tím více je příslušné skóre zvýrazněno tmavším 

odstínem zelené barvy. A naopak, čím horší byly výsledky daného regionu, tím více je příslušné 

skóre zvýrazněno tmavším odstínem červené barvy.  

V rámci průběžných výsledků za jednotlivé regiony (hodnocení po řádcích) je z tabulky 5.20 

zřejmé, že nejlépe si vedly většinou české NUTS 2 regiony – jednak dosahovaly buď nejvyšších 

či nadprůměrných skóre v rámci dílčích subindexů, a jednak jsou v rámci metody semaforu 

zvýrazněné nejtmavším odstínem zelené barvy. Oproti tomu, nejhůře si stojí většina 

maďarských NUTS 2 regionů, jenž dosahovaly nejnižších skóre v dílčích sub-indexech RCI,  

a jsou tak zvýrazněné nejtmavším odstínem červené barvy. Výsledky rovněž potvrzují fakt, že 

nejvyšší úroveň konkurenceschopnosti jsou dosahovány na území hlavních měst jednotlivých 

států, resp. nejlepší výsledky dosahují NUTS 2 regiony, jež tvoří hlavní města či jsou tvořeny 
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hlavním městem příslušného státu a jeho spádovou oblastí. V rámci všech čtyř zemí V4 je toto 

potvrzeno, kdy v rámci NUT2 2 regionů jednotlivých států dosahovaly nejvyšších skóre právě 

NUTS 2 regiony hlavních měst, a jsou tak zvýrazněny nejtmavším odstínem zelené barvy či 

nejsvětlejším odstínem červené barvy (s ohledem na hodnoty skóre všech 35 NUTS 2 regionů 

ve všech třech subindexech). Tyto výsledky nejsou překvapivé s ohledem na velikost 

regionálního HDP/obyv. dosahovaného v regionech hlavních měst (3. sloupec tabulky 5.20  

s označením „Stage“), kdy hodnoty tohoto ukazatele jsou vždy mnohem vyšší právě v těchto 

regionech ve srovnání s ostatními regiony pouze v příslušném státě, o jehož hlavní město se 

jedná. Velikosti tohoto ukazatele odpovídá i zařazení regionů hlavních měst do vyšších stádií 

ekonomického rozvoje regionů, kdy oproti ostatním regionům, které jsou v kategorii 

MEDIUM, jsou tyto umístěny v kategorii HIGH (v případě CZ01 Praha, HU10 Közép-

Magyarország a SK01 Bratislavský kraj). Pouze polský region hlavního města, resp. jeho 

aglomerace, je zařazen v kategorii INTERMEDIATE (PL12 Mazowieckie), nicméně i tak se 

jedná o stádium ekonomického rozvoje, které žádný další polský region nedosáhl. 

Co se týče výsledků napříč jednotlivými sub-indexy (hodnocení po sloupcích), je rovněž 

z tabulky 5.20 patrné, že nejlepší výsledky, tj. nejvyšší skóre bylo zaznamenáno u nejvíce 

regionů právě v prvním sub-indexu, tj. basic (základní rámec), zahrnujícím pilíře 1, 2, 3, 4 a 5. 

Nejedná se o překvapivý výsledek, jelikož tento sub-index zahrnuje pilíře povzbuzující všechny 

typy ekonomik, tj. instituce, makroekonomická stabilita, infrastruktura, zdraví, kvalita 

základního a středoškolského vzdělávání. Výsledky v rámci druhého a třetího již nejsou tak 

jednoznačné, neboť některé regiony dosáhly lepších výsledků ve druhém, a jiné ve třetím pilíři. 

Tomu odpovídají i více rozdílné skóre za tyto sub-indexy a rovněž variabilnější barevná škála 

právě mezi těmito subindexy. Přece jen lepší výsledky za více regionů byly zaznamenány ve 

druhém sub-indexu, tj. efficiency (efektivnost), který zahrnuje pilíře 6, 7 a 8. Skupina pilířů 

v rámci efektivnosti představuje aspekty, jejichž důležitost se zvyšuje spolu s rozvojem regionu, 

tj. vyšší a celoživotní vzdělávání, účinnost trhu práce a velikost trhu. Třetí sub-index, tj. 

innovation (inovace) je naplněn pilíři 9, 10 a 11. Tento sub-index, resp. jeho pilíře, zahrnuje 

prvky povzbuzující pokročilá regionální hospodářství, tj. technologická připravenost, obchodní 

propracovanost a inovace, tím pádem není překvapující, že nejhorší výsledky byly 

zaznamenány právě v něm, a to vzhledem ke stupni ekonomického rozvoje regionů V4. 
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Tabulka 5.20: Hodnoty dílčích subindexů*** RCI 2010 pro regiony NUTS 2 V4 

 
Poznámka: * EU27 = 100%; ** Stage = úroveň ekonomického rozvoje dle ukazatele HDP/obyv.; *** Subindex 1 

= basic (základní rámec), Subindex 2 = efficiency (efektivnost), Subindex 3 = innovation (inovace) 

Zdroj: Annoni a Kozovska, 2010; vlastní zpracování, 2014 

 

5.2.2. Hodnocení regionů NUTS 2 V4 na základě váženého indexu RCI 

Na základě výpočtů dílčích sub-indexů stanovuje Annoni a Kozovska (2010) celkový vážený 

index RCI 2010. Hodnoty, jež dosahovaly jednotlivé NUTS 2 regiony V4, v rámci tohoto 

indexu jsou zaznamenány v tabulce 5.21, a je tak možné opětovně vysledovat rozdíly mezi 

nimi. Pro větší přehlednost výsledků byla opět použita metoda semaforu, resp. funkce 

podmíněného formátování, díky čemuž je možné rozpoznat strukturu výsledků napříč 
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visegrádskou skupinou. Čím vyšší skóre indexu RCI 2010 region dosahuje, tím více je 

zvýrazněn tmavším odstínem zelené barvy. Opačně, čím nižší hodnoty indexu RCI 2010 region 

dosahoval, tím více je zvýrazněn tmavším odstínem červené barvy. V tabulce je rovněž 

zaznamenáno pořadí regionů V4, a to v rámci celkového pořadí EU27, tzn. v rámci celkového 

RCI 2010 (4. sloupec tabulky 5.21). Toto absolutní umístění, jehož jednotlivé visegrádské 

regiony dosáhly v RCI 2010 v komparaci s 268 regiony NUTS 2 EU, je přepočteno na relativní 

pořadí v RCI 2010 jen mezi 35 regiony NUTS 2 v rámci V4 (5. sloupec tabulky 5.21).  

Vážený index RCI v tomto případě potvrzuje výsledky, dosažené regiony v rámci dílčích sub-

indexů RCI. Nejvyšších hodnot dosáhly regiony hlavních měst, či regiony hlavních měst s jejich 

spádovými oblastmi, kdy dosáhly nejvyšších skóre indexu RCI, a rovněž jsou zvýrazněny 

nejvíce tmavými odstíny zelené barvy. V rámci pořadí se rovněž umístily na prvních příčkách, 

konkrétně na 1. místě se umístil český region CZ 01 Praha následovaný na 2. místě slovenským 

regionem SK01 Bratislavský kraj. Na 3. místě se umístil maďarský region HU10 Közép-

Magyarország, za kterým je na 4. místě polský region PL12 Mazowieckie. Oproti tomu na 

posledních příčkách se umístily maďarské regiony – HU31 Észak-Magyarország, HU23 Dél-

Dunántúl a HU32 Észak-Alföld, které obsadily 33., 34. a 35. místo, a jsou tak zvýrazněny 

nejtmavšími odstíny červené barvy. I tyto regiony dosáhly současně nejhorších výsledků 

v rámci dalších subindexů RCI.  

Při celkovém hodnocení regionů za jednotlivé státy je opět možné říci, že nejlepších výsledků 

v rámci váženého RCI, dosahovaly převážně české NUTS 2 regiony, které se tak umístily na 

předních příčkách, a Česko je tak možné považovat za stát s celkově nejlepšími výsledky 

v oblasti regionální konkurenceschopnosti. Dalo by se říci, že na druhém místě se umístilo 

Slovensko, následované Polskem. Celkově nejhorších výsledků za jednotlivé regiony 

dosahovalo Maďarsko, jež se tak umístilo v rámci hodnocení V4 na posledním, čtvrtém místě. 

Zajímavé jsou rovněž rozdíly mezi regiony uvnitř jednotlivých států, které v případě Česka 

nejsou až tak patrné (nutno mít na paměti, že je to stanoveno dle výsledků RCI, resp. pořadí pro 

celou skupinu V4), nicméně v případě ostatních států jsou již zřejmé vyšší regionální 

rozdílnosti, kdy některé regiony jsou vyznačeny ještě odstíny zelené barvy, oproti tomu jiné 

regiony v rámci daného státu jsou již zvýrazněny světlejšími, či mnohdy tmavšími odstíny 

červené barvy. Jen málo regionů bylo zařazeno do „přechodné“ kategorie  

a zvýrazněno tak odstíny žluté barvy. 
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Tabulka 5.21: Vážené hodnoty RCI a pořadí regionů NUTS 2 V4 

 
Zdroj: Annoni a Kozovska, 2010; vlastní výpočty a zpracování, 2014 

Na obrázku 5.5 jsou zaznamenány hodnoty váženého RCI 2010 pro NUTS 2 regiony V4, 

přičemž hodnoty vzdálenější od středu znamenají lepší výsledky, tj. vyšší skóre indexu a lepší 

umístění. Hodnoty bližší středu znamenají horší výsledky, tj. analogicky nižší skóre indexu  

a horší umístění. Z obrázku jsou tak jasně zřejmé rozdílnosti mezi jednotlivými regiony, resp. 

rozdíly mezi regiony hlavních měst a případně jejich spádovými oblastmi vykazující vyšší 

stádium ekonomického rozvoje, a na straně druhé mezi ostatními regiony, které spadají do 

nižšího/posledního stádia ekonomického rozvoje rozeznávaného při konstrukci RCI. Rovněž 

extrémní, tj. nejvíce se blížící středu, jsou hodnoty regionů, jež byly vyhodnoceny jako nejméně 

konkurenceschopné v této skupině, tj. maďarské regiony. 
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Obrázek 5.5 Vážená hodnota RCI pro NUTS 2 regiony zemí V4 
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Zdroj: Vlastní výpočty a zpracování, 2014 

 

5.3. Komparativní hodnocení úrovně soudržnosti a konkurenceschopnosti 

regionů NUTS 2 Visegrádské čtyřky 

Závěrečným krokem postupu zpracování empirické části doktorské dizertační práce, 

znázorněné na obrázku 3.1 v kapitole 3.1.2, je ověření provázanosti konceptů soudržnosti 

(odvozené od regionální úrovně ekonomických, sociálních a územních disparit)  

a konkurenceschopnosti (prezentované na regionální úrovni konceptem RCI) jako dvojice 

komplementárních cílů EU na příkladu regionů NUTS 2 zemí V4. Provázanost obou konceptů 

je v této subkapitole testována prostřednictvím míry závislosti (korelace) mezi dosaženými 

výsledky kompozitních indikátorů VAID a RCI 2010 pro jednotlivé regiony NUTS 2 zemí V4 

za celé sledované referenční období. 

K výpočtu míry závislosti (korelace) je využito pořadí hodnot VAID a RCI 2010, které regiony 

NUTS 2 zemí V4 dosáhly za sledované referenční období (2000–2011).  Zvolenou metodou 

testování intenzity vzájemné závislosti vypočtených či převzatých (v případě RCI) hodnot je 

Spearmanův a Kendallův test pořadové (ordinální) korelace.  

 



153 

 

Spearmanovým korelačním koeficientem (rs) je měřena síla vztahu X a Y, když není možné 

předpokládat linearitu očekávaného vztahu nebo normální rozdělení proměnných X a Y. 

Výběrový Spearmanův koeficient korelace (rs) nabývá hodnot (rs) = (- 1   rs   1) a jeho výpočet 

je běžně uváděn v řadě statistických publikací, jako např. Řezanková, Húsek a Snášel, 2007; 

Hendl, 2009 či Burns a Burns, 2012. Teoretická hodnota Kendallova korelačního koeficientu 

označovaná )k(τ nebo Kendallovou tau má na rozdíl od Spearmanova korelačního koeficientu 

jednoduchou pravděpodobnostní interpretaci. Oba koeficienty se od sebe odlišují svou 

konstrukcí. Zatímco Spearmanův korelační koeficient koreluje pořadí, Kendallův korelační 

koeficient je založen na inverzích v pořadí, jak blíže uvádí např. Řezanková, Húsek a Snášel 

(2007) či Řezanková (2009). 

Před samotným výpočtem Spearmanova (rs) a Kendallova k(τ )  korelačního koeficientu bylo 

oběma řadám číselných hodnot ukazatelů VAID a RCI 2010 přiřazeno pořadí, které zachycují 

tabulky 5.22 a 5.23. Jednotlivým regionům NUTS 2 zemí V4 bylo přiřazeno pořadí dle hodnoty 

mediánu vypočteného z hodnot ukazatele VAID pro každý region NUTS 2 zemí V4 za celé 

období (2000–2011) uvedeného v tabulce 5.18. Medián ukazatele VAID byl zvolen z důvodu 

zachování dvou číselných řad hodnot pro stanovení míry vzájemné závislosti ukazatelů VAID 

a RCI 2010. Přiřazení pořadí k hodnotám mediánu ukazatele VAID odpovídá logice konstrukce 

tohoto kompozitního indikátoru vycházející z minimalizačního kritéria. Mediánové hodnoty 

ukazatele VAID pro 35 regionů NUTS 2 zemí V4 za celé referenční období byly seřazeny 

vzestupně od nejmenší hodnoty po největší a čím menších hodnot (reprezentujících relativně 

nižší míru disparit, jež odpovídá relativně vyšší úrovni soudržnosti) ukazatel VAID dosahoval, 

tím bylo těmto hodnotám přiřazeno lepší (tj. nižší) umístění. Nejnižší hodnota mediánu 

ukazatele VAID (0,489) byla vypočtena pro region CZ01 Praha, kterému bylo přiřazeno první 

pořadí (nejlépe hodnocené umístění). Naopak nejvyšší hodnotu mediánu ukazatele VAID 

dosahuje region PL62 Warmińsko-Mazurskie (11,983), kterému bylo přiřazeno poslední pořadí 

(nejhůře hodnocené umístění). Konečné pořadí regionů NUTS 2 zemí V4 dle hodnot mediánu 

VAID pro období 2000–2011 zachycuje tabulka 5.22, ze které je zřejmé, že nejlepšího umístění 

dosahují většinou regiony s aglomeracemi hlavních měst (CZ01, SK01, HU10). Výjimku 

v tomto smyslu představuje region PL12 Mazowieckie s aglomerací hlavního města Varšavy, 

jenž se umístil na 8. místě. Mezi regiony s nejhorším umístěním, dle mediánových hodnot 

ukazatele VAID patří především polské regiony (PL62, PL42, PL61) a slovenské regiony 

(SK04, SK03). 
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Tabulka 5.22: Konečné pořadí regionů 

NUTS 2 zemí V4 dle 

hodnot mediánu VAID 

pro období 2000–2011 

 
Zdroj: Vlastní výpočty a zpracování, 2014 

 

 

Tabulka 5.23: Konečné pořadí regionů 

NUTS 2 zemí V4 dle 

hodnot ukazatele RCI 

2010 

 
Zdroj: Vlastní výpočty a zpracování, 2014 
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Přiřazení pořadí jednotlivým hodnotám ukazatele RCI 2010 bylo provedeno reverzně, tj. na 

základě maximalizačního kritéria, které rovněž odpovídá logice konstrukce tohoto 

kompozitního indikátoru. Nejvyšším (z pohledu úrovně konkurenceschopnosti nejlepším) 

hodnotám RCI 2010 bylo přiřazeno nejlepší (tj. nejnižší) pořadí. Konečné pořadí regionů NUTS 

2 zemí V4 dle hodnot ukazatele RCI 2010 zachycuje tabulka 5.23, která zrcadlí pořadí regionů 

uvedené dříve v tabulce 5.21. Z tabulky 5.23 je zřejmé, že nejlepšího umístění v hodnocení 

regionální konkurenceschopnosti dosahují opět regiony s aglomeracemi hlavních měst (CZ01, 

SK01, HU10 a PL12). Mezi regiony s nejhorším umístěním v rámci hodnocení regionální 

konkurenceschopnosti patří výlučně maďarské regiony (HU32, HU31 a HU23) následované 

regiony slovenskými (SK04 a SK03). Ve stanovených pořadích hodnot obou kompozitních 

indikátorů je tedy již na první pohled zřetelná pozitivní závislost (korelace). Stanovení pořadí 

na základě hodnotového kritéria obou kompozitních indikátorů, tj. minimalizačního v případě 

ukazatele VAID a maximalizačního v případě ukazatele RCI 2010, má za následek, že 

vypočtené hodnoty Spearmanova a Kendallova koeficientu budou kladné.   

Konkrétní míra závislosti pořadí hodnot sledovaných ukazatelů VAID a RCI 2010 byla 

vypočtena prostřednictvím Spearmanova a Kendallova testu pořadové korelace s využitím 

softwaru IBM SPSS Statistics 22. Výsledky obou testů shrnuje tabulka 5.24 

Tabulka 5.24: Výsledky Spearmanova a Kendallova testu pořadové korelace 

 Rank RCI 

Spearman's rho Rank VAID Correlation Coefficient 0,763** 

  Sig. (2-tailed) 0,000 

  N 35 

Kendall's tau_b Rank VAID Correlation Coefficient 0,585** 

Sig. (2-tailed) 0,000 

N 35 

 Poznámka: ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 

 Zdroj: IBM SPSS 22; vlastní výpočty a zpracování, 2014 

Z hodnoty Spearmanova korelačního koeficientu ( 0, 763
s
r ) je patrná silná pozitivní míra 

závislosti pořadí hodnot obou sledovaných indexů, neboť vypočtená hodnota překračuje 

referenční hranici 0,5 odpovídající silné vazbě mezi oběma proměnnými, jak uvádí např. Burns 

a Burns (2012). Rovněž výsledky Kendallova testu pořadové korelace ( 0,585
k
τ ), potvrzují 

statisticky významnou pozitivní závislost pořadí hodnot obou sledovaných ukazatelů VAID  

a RCI pro regiony NUTS 2 zemí V4 za sledované období 2000-2011. Oba testy pořadové 

korelace shodně potvrdily, na vzorku 35 regionů NUTS zemí V4, pozitivní závislost  

a provázanost teoretických konceptů soudržnosti a konkurenceschopnosti, jež byly na 

regionální úrovni sledovány zástupnými ukazateli VAID a RCI 2010.  
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6. Závěr 

Již několik desítek let je světová ekonomika, včetně té evropské, ovlivňována procesem 

globalizace, jehož hlavním projevem je tlak na růst konkurenceschopnosti, a to jak na lokální, 

regionální, národní, tak i globální úrovni. V podmínkách zostřené globální konkurence se mění 

také role státu, který, ačkoli zůstává nezastupitelným subjektem, předává část svých pravomocí 

dalším aktérům – regionům. Regiony a regionální orgány zapojené do procesu evropského 

vládnutí tak v současnosti představují klíčové prvky harmonického a vyváženého rozvoje EU. 

Právě regiony jsou v současnosti nositeli nadějí, jak čelit výzvám technologického rozvoje, 

globalizace ekonomiky, demokratizace společnosti nebo trvale udržitelného rozvoje. Téma 

regionů se stalo předmětem i této doktorské dizertační práce zaměřené na problematiku disparit, 

soudržnosti a konkurenceschopnosti, jež byly empiricky zkoumány na vzorku 35 regionů 

NUTS 2 zemí Visegrádské čtyřky v referenčním období let 2000–2011 pomocí třívrstvého 

modelu kompozitního indikátoru VAID a indikátoru RCI 2010, reprezentujícího přístup  

k měření a hodnocení regionální konkurenceschopnosti v podmínkách EU.   

V řadě teoretických i empirických studií, které byly v doktorské dizertační práci citovány, 

panuje shoda na tom, že úroveň vyspělosti Evropské unie jako celku je odrazem míry 

ekonomických, sociálních a územních disparit nejen členských států, ale především regionů. 

Analýzy potvrzují skutečnost, že čím nižší jsou tyto rozdílnosti, tím dosahuje území lepších 

předpokladů pro svůj vyváženější rozvoj, jenž vyúsťuje v evropském měřítku do konceptu 

soudržného území. Empirická analýza regionálních disparit v oblasti ekonomické, sociální  

a územní, provedená v doktorské dizertační práci, identifikovala v oblasti regionálních disparit, 

a z nich odvozené úrovni soudržnosti, společné trendy, které jsou patrné jak v celém 

zkoumaném vzorku regionů NUTS 2 zemí V4, tak i v užších shlucích vybraných regionů NUTS 

2 zemí V4. Jedním ze společných trendů, projevujících se u všech zkoumaných regionů je 

relativní velikost disparit měřená dílčími indexy ekonomických, sociálních a územních disparit. 

Ve všech 35 regionech NUTS 2 zemí V4 byly za sledované období vyhodnoceny jako relativně 

největší územní disparity, následované disparitami ekonomickými a za relativně nejmenší 

disparity můžeme považovat disparity sociální. Tento závěr koresponduje se zaměřením 

politiky soudržnosti EU na podporu aktivit snižujících územní disparity a stimulujících rozvoj 

územního kapitálu v evropských regionech v průběhu programovacích období 2000–2006  

a 2007–2013. Dalším společným rysem, jenž se projevil v analýze disparit u všech regionů 

NUTS 2 zemí V4 je variabilita disparit v jednotlivých dimenzích měřená deskriptivními 

statistikami (např. variačním koeficientem) vybraných indikátorů disparit.  
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Z popisných charakteristik souboru 24 sledovaných ukazatelů v oblasti ekonomických, 

sociálních a územích vyplývá, že největší variabilitu a nesourodost za sledované období 

vykazují indikátory v ekonomické oblasti, kde bylo v jednotlivých letech identifikováno také 

největší množství hodnot odlehlých a extrémně odlehlých, k nimž patří především regiony  

s aglomeracemi hlavních měst (CZ01 Praha, HU10 Közép-Magyarország, PL12 Mazowieckie 

a SK01 Bratislavský kraj) a regiony nacházející se v jejich spádovém území (CZ02 Střední 

Čechy, HU21 Közép-Dunántúl a PL41 Wielkopolskie). Druhou největší míru rozptýlenosti 

disparit v regionech NUTS 2 zemí V4 vykazují ukazatele v oblasti sociálních disparit, kde byl 

naopak identifikován v jednotlivých letech nejmenší počet hodnot odlehlých, mezi které patří 

opět regiony s aglomeracemi hlavních měst v České republice, Polsku a na Slovensku, ale také 

regiony relativně méně vyspělé, jako např. region PL22 Śląskie či SK04 Východné Slovensko. 

Nejmenší nesourodost a variabilitu pak vykazují ukazatele v oblasti územních disparit, ve 

kterých však byl, shodně s dimenzí ekonomických disparit, identifikován zvýšený výskyt 

odlehlých hodnot a extrémně odlehlých hodnot, které prezentují nejpestřejší vzorek regionů. 

Mezi odlehlé hodnoty můžeme zahrnout jednak nejvyspělejší regiony NUTS 2 zemí V4 

prezentované aglomeracemi hlavních měst (CZ01, PL12, HU10 a SK01), dále regiony 

nacházejícími se v blízkosti regionů s hlavními městy (CZ03 Jihozápad, SK02 Západné 

Slovensko), ale také regiony méně vyspělé a vzdálené od aglomerací hlavních měst (CZ04 

Severozápad, PL42 Zachodniopomorskie či SK04 Východné Slovensko).   

Mezi společné charakteristiky, které se projevují v užších shlucích vybraných regionů NUTS 2 

zemí V4 patří úroveň disparit v regionech NUTS 2 zemí V4, ve kterých se nachází aglomerace 

hlavních měst. Z pořadí regionů NUTS 2 zemí V4 sestaveného z vypočtených hodnot mediánu 

indexu ekonomických (IED), sociálních (ISD) a územních (IUD) disparit, vyplynulo, že 

metropolitní regiony CZ01 Praha, HU10 Közép-Magyarország a SK01 Bratislavský kraj 

vykazují za sledované období nejmenší disparity ve všech dimenzích a v celkovém hodnocení 

se umístili na předních místech (1. až 3. místo). Polský region PL12 Mazowieckie v tomto 

smyslu z tohoto trendu vybočuje, a to v oblasti sociálních disparit (12. místo) a především 

územních disparit, kde obsadil mezi všemi regiony téměř nejhorší pořadí (32. místo). Regiony 

hlavních měst v České republice, Maďarsku a na Slovensku pak vykazují stejné trendy  

i v souhrnném hodnocení celkové úrovně disparit, prezentované ukazatelem VAID. Ve 

sledovaném období dosáhli opět nejlepšího hodnocení, tj. prvního (CZ01 Praha), druhého 

(SK01 Bratislavský kraj) a třetího (Közép-Magyarország) místa. Region PL12 Mazowieckie  

s aglomerací hlavního města Varšavy obsadil, při aplikaci agregovaného váženého přístupu  
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k hodnocení disparit, osmé místo. Hodnocení dosažené úrovně disparit regionů s aglomeracemi 

hlavních měst potvrzuje nepřímo úměrný vztah mezi úrovní vyspělosti (rozvoje) regionu  

a mírou disparit v regionu, kdy regiony NUTS 2 zemí V4 s aglomeracemi hlavních měst, jenž 

patří ve sledovaném vzorku k nevyspělejším regionům, dosahují nejnižší úrovně disparit. Tento 

vztah platí také opačně, což potvrzuje empirické hodnocení disparit na příkladu polského 

regionu PL12  Mazowieckie, který patří ve skupině regionů s aglomeracemi hlavních měst  

v rámci zemí V4 k nejméně vyspělým a v rámci hodnocení disparit dosáhl v této skupině 

nejhoršího umístění. Vztah mezi úrovní ekonomické vyspělosti a mírou disparit je ještě 

zřetelnější u nejméně vyspělých regionů NUTS 2 zemí V4, kam můžeme v jednotlivých zemích 

zařadit především regiony CZ04 Severozápad, CZ07 Střední Morava, HU31 Észak-

Magyarország, HU32 Észak-Alföld, PL31 Lubelskie, PL32 Podkarpackie a SK01 Východné 

Slovensko. Skupina těchto regionů dosáhla ve většině případů nejhoršího (či horšího) umístění 

v rámci svých zemí, a to jak v hodnotách dílčích indexů disparit, tak také  

v hodnotách váženého agregovaného indexu disparit. Výše uvedené závěry mohou vést  

k názoru, že metropolitní oblasti a velká města jsou, díky své vyspělosti, odolnější vůči 

negativním dopadům, vyvolaným např. nedávnou hospodářskou krizí, ve srovnání s méně 

vyspělými oblastmi. Tuto skutečnost potvrzuje také Osmá zpráva o pokroku v oblasti 

hospodářské, sociální a územní soudržnosti z roku 2013, avšak zároveň uvádí, že metropolitní 

oblasti a města jsou navzdory své silné výkonosti méně stabilní a více podléhají výkyvům, tudíž 

jsou zranitelné, zejména v sociální oblasti (riziko chudoby a sociálního vyloučení).  Pohled na 

konečné pořadí regionů NUTS 2 zemí V4 dle hodnot mediánu VAID pro období  

2000–2011 rovněž koresponduje s úrovní vyspělosti a vyváženým rozvojem regionů NUTS 2 

v rámci srovnání mezi jednotlivými zeměmi V4. Z provedené empirické analýzy vyplývá, že 

relativně nejnižší úrovně disparit dosahují regiony NUTS 2 v České republice, následované 

regiony v Maďarsku a na Slovensku. Nejvyšší úrovně disparit pak dosahuje ve svých regionech 

Polsko.  

Hodnocení úrovně konkurenceschopnosti regionů NUTS 2 zemí V4 prostřednictvím 

kompozitního indikátoru RCI 2010, přináší, ať už v podobě hodnot dílčích sub-indexů, tak 

hodnot váženého indexu RCI důkazy o vlivu úrovně (stádia) ekonomického rozvoje na úroveň 

dosaženého konkurenčního potenciálu. Regiony NUTS 2 zemí V4 s nejvyšší úrovní HDP na 

obyvatele dosahují, i v rámci konceptu konkurenceschopnosti, nejlepšího umístění (CZ01 Praha 

– 1. místo, HU10 Közép-Magyarország – 3. místo, PL12 Mazowieckie – 4. místo, SK01 

Bratislavský kraj – 2. místo) a tudíž nejlepších výsledků. Tato analogie pak platí také opačně 
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pro regiony nacházející se na průměrné (medium) či středně pokročilé (intermediate) úrovni 

ekonomického rozvoje. Srovnání států V4 v oblasti hodnocení regionální 

konkurenceschopnosti přináší převážně odlišné výsledky, ve srovnání s hodnocením úrovně 

disparit. Nejlepších hodnot RCI dosahují regiony NUTS 2 v České republice (obdobně jako  

u ukazatele VAID), následované regiony na Slovensku a v Polsku. Absolutně nejnižší úroveň 

konkurenceschopnosti, měřenou ukazatelem RCI, vykazují maďarské regiony, které však 

zaujímají nejhorší pozici také v rámci evropského srovnání napříč všemi regiony NUTS 2 zemí 

EU-27.    

Snižování rozdílů v hospodářské vyspělosti regionů uvnitř EU představuje způsob, jak 

eliminovat negativní dopady globalizace na vyvážený rozvoj EU a jak dosáhnout vyšší úrovně 

soudržnosti a konkurenceschopnosti EU jako celku na mezinárodní scéně. Empirické testování 

vzájemné závislosti mezi soudržností, odvozenou do úrovně disparit, a konkurenceschopností 

regionů NUTS 2 zemí V4 představovalo závěrečný krok, vedoucí k naplnění cíle doktorské 

dizertační práce, jenž byl realizován prostřednictvím testů pořadové korelace. Z vypočtených 

hodnot Spearmanova a Kendallova koeficientu pořadové korelace vyplynula statisticky 

významná pozitivní závislost mezi pořadím regionů, dosaženým dle hodnot mediánu ukazatele 

VAID a pořadím regionů dosaženým dle hodnot ukazatele RCI 2010. Tato zjištění tak mohou 

vést, s přihlédnutím k jisté míře zkreslení výsledků prezentovaných kompozitními indikátory, 

k potvrzení skutečnosti, že úroveň dosažené soudržnosti v regionech NUTS 2 zemí V4 má 

přímý vliv na úroveň dosažitelné konkurenceschopnosti, a opačně.    

Výsledky provedené analýzy vedou k závěru, že stanovený cíl doktorské dizertační práce, 

v podobě ověření provázanosti konceptů soudržnosti a konkurenceschopnosti jako dvojice 

komplementárních cílů EU prostřednictvím empirické analýzy spočívající ve zhodnocení 

úrovně soudržnosti a konkurenceschopnosti regionů NUTS 2 zemí V4 v referenčním období 

2000–2011, byl naplněn. Splněním cíle byla také ověřena funkčnost návrhu vlastní metodické 

konstrukce ukazatele VAID, která tak může být dále využitelná ve vědeckovýzkumné  

i hospodářské praxi. Je možné také přijmout hypotézu doktorské dizertační práce, spočívající 

v tom, že region s vyšší úrovní soudržnosti, odvozené od nižší úrovně disparit, dosahuje vyšší 

úrovně konkurenceschopnosti. Dílčí hypotéza zaměřující se na postavení regionů 

s aglomeracemi hlavních měst může být rovněž přijata. V rámci regionů NUTS 2 zemí V4, byly 

vyhodnoceny regiony s aglomeracemi hlavních měst jako území s nejnižší úrovní disparit. 

Pořadí hodnot indexu RCI 2010 v těchto regionech rovněž potvrdilo nejvyšší dosaženou úroveň 

regionální konkurenceschopnosti, která je odrazem vyšší úrovně ekonomického rozvoje. 
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Přílohy 

Příloha 1: Ukazatele RCI 2010 na straně vstupů 

 

Pilíře RCI Ukazatele RCI 2010 na straně vstupů* 

1 Institutions (Instituce) 

1.1 Corruption as a major problem at the regional level 

1.2 Corruption perception in business 

1.3 Perceived extent to which the state budget is defrauded  

1.4 
Perceived extent of corruption or other wrongdoing in the national 

government institutions 

1.5 Voice and accountability 

1.6 Political stability 

1.7 Government effectiveness 

1.8 Regulatory quality 

1.9 Rule of law 

1.10 Control of corruption 

1.11 Ease of doing business 

2 Macroeconomic stability 

(Makroekonomická 

stabilita) 

2.1 General government deficit (-) and surplus (+) 

2.2 Income, saving and net lending / net borrowing 

2.3 Annual average inflation rate 

2.4 Long term bond yields 

3 Infrastructure 

(Infrastruktura) 

3.1 Motorway index 

3.2 Railway index 

3.3 Number of passenger flights 

5 Health (Zdraví) 

4.1 Road fatalities 

4.2 Healthy life expectancy 

4.3 Infant mortality 

4.4 Cancer disease death rate 

4.5 Heart disease death rate 

4.6 Suicide death rate 

5 Quality of primary 

&secondary education 

(Kvalita primárního a 

sekundárního vzdělávání) 

5.1 Low achievers in Reading of 15-year-olds 

5.2 Low achievers in Math of 15-year-olds 

5.3 Low achievers in Science of 15-year-olds 

6 Higher education & 

training & Lifelong 

Learning 

(Vysokoškolské vzdělávání, 

odborná příprava  

a celoživotního vzdělávání) 

6.1 Higher educational attainment (ISCED 5-6) 

6.2 Lifelong learning 

6.3 Early school leavers 

6.4 Accessibility to universities 

6.5 Total public expenditure on tertiary education (ISCED 5-6) 

9 Technological readiness 

(Technologická 

připravenost) 

9.1 Households with access to broadband 

9.2 Individuals who ordered goods or services over the Internet for private use 

9.3 Households with access to Internet 

9.4 Enterprises use of computers 

9.5 Enterprises having access to Internet 

9.6 Enterprises having a website or a homepage 

9.7 Enterprises using Intranet 

9.8 Enterprises using internal networks (e.g. LAN) 

9.9 Persons employed by enterprises which use Extranet 

9.10 Persons employed by enterprises which have access to the Internet 

Poznámka: * Ukazatele RCI 2010 na straně vstupů ponechány v originálním (anglickém) znění   

Zdroj: Annoni a Kozovska, 2010; vlastní zpracování, 2014 



 

 

Příloha 2: Ukazatele RCI 2010 na straně výstupů 
 

Pilíře RCI Ukazatele RCI 2010 na straně výstupů* 

7 Labour market efficiency 

 

(Účinnost trhu práce) 

7.1 Employment rate 

7.2 Long-term unemployment 

7.3 Unemployment rate 

7.4 Labour productivity 

7.5 Difference between female and male unemployment rates 

7.6 Difference between male and female employment rates 

7.7 Female unemployment 

8 Market size 

 

(Velikost trhu) 

8.1 GDP 

8.2 Compensation of employees 

8.3 Disposable income 

8.4 Potential market size in GDP 

8.5 Potential market size in population 

10  Business sophistication 

 

(Obchodní sofistikovanost) 

10.1 Employment in ‘sophisticated’ sectors (NACE sectors J-K) 

10.2 
Gross Value Added (GVA) in ‘sophisticated’ sectors  

(NACE sectors J-K) 

10.3 FDI intensity 

10.4 Aggregate indicator for strength of regional clusters 

11 Innovation 

 

(Inovace) 

11.1 Innovation patent applications 

11.2 Total patent applications 

11.3 Core Creative class employment 

11.4 Knowledge workers 

11.5 Scientific publications 

11.6 Total intramural R&D expenditure 

11.7 Human resources in Science and Technology (HRST) 

11.8 Employment in technology and knowledge-intensive sectors 

11.9 High-tech inventors 

11.10 ICT inventors 

11.11 Biotechnology inventors 

Poznámka: * Ukazatele RCI 2010 na straně výstupů ponechány v originálním (anglickém) znění   

Zdroj: Annoni a Kozovska, 2010; vlastní zpracování, 2014 

 



 

 

Příloha 3: Datová základna regionálních ukazatelů pro hodnocení ekonomické soudržnosti v regionech NUTS 2 zemí V4 
 

Tabulka 3.1: HDP na obyvatele (GDPpc, PPS)  

Kód Region 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

CZ01 Praha 26 400,0 29 300,0 30 900,0 33 200,0 35 200,0 37 300,0 39 800,0 44 200,0 43 600,0 41 300,0 42 200,0 42 900,0

CZ02 Střední Čechy 12 900,0 13 600,0 14 200,0 14 800,0 15 800,0 16 200,0 17 700,0 19 200,0 18 700,0 17 400,0 17 400,0 18 200,0

CZ03 Jihozápad 12 600,0 13 300,0 13 700,0 14 600,0 15 700,0 16 500,0 17 500,0 18 400,0 17 100,0 16 700,0 17 100,0 17 600,0

CZ04 Severozápad 11 300,0 11 800,0 12 300,0 13 200,0 13 900,0 14 400,0 15 100,0 16 300,0 15 700,0 15 700,0 15 500,0 15 700,0

CZ05 Severovýchod 12 200,0 12 900,0 13 100,0 13 400,0 14 300,0 15 000,0 15 800,0 17 000,0 16 300,0 15 800,0 16 100,0 16 700,0

CZ06 Jihovýchod 12 100,0 13 100,0 13 500,0 14 300,0 14 900,0 15 700,0 16 800,0 18 400,0 18 100,0 17 600,0 17 800,0 18 400,0

CZ07 Střední Morava 11 000,0 11 700,0 12 000,0 12 600,0 13 300,0 13 800,0 14 600,0 16 000,0 16 100,0 15 600,0 15 700,0 16 500,0

CZ08 Moravskoslezsko 10 500,0 11 300,0 11 700,0 12 200,0 13 800,0 15 100,0 15 700,0 17 300,0 17 200,0 15 900,0 16 600,0 17 800,0

HU10 Közép-Magyarország 15 800,0 18 000,0 20 300,0 20 500,0 21 700,0 22 900,0 24 400,0 25 300,0 26 300,0 25 600,0 26 500,0 27 600,0

HU21 Közép-Dunántúl 9 900,0 10 700,0 11 000,0 11 900,0 12 900,0 13 400,0 13 600,0 14 200,0 14 500,0 12 800,0 14 100,0 14 800,0

HU22 Nyugat-Dunántúl 11 600,0 11 800,0 12 900,0 13 900,0 14 100,0 14 200,0 15 000,0 15 000,0 15 500,0 14 300,0 16 100,0 17 100,0

HU23 Dél-Dunántúl 7 700,0 8 500,0 9 100,0 9 300,0 9 600,0 9 900,0 10 100,0 10 400,0 10 900,0 10 600,0 11 000,0 11 200,0

HU31 Észak-Magyarország 6 700,0 7 600,0 8 000,0 8 400,0 8 900,0 9 400,0 9 600,0 9 800,0 10 000,0 9 400,0 9 800,0 10 000,0

HU32 Észak-Alföld 6 800,0 7 800,0 8 300,0 8 700,0 8 900,0 9 100,0 9 500,0 9 600,0 10 000,0 10 000,0 10 300,0 10 700,0

HU33 Dél-Alföld 7 700,0 8 500,0 8 900,0 9 000,0 9 500,0 9 800,0 10 000,0 10 100,0 10 700,0 10 200,0 10 500,0 11 100,0

PL11 Łódzkie 8 200,0 8 400,0 9 000,0 9 400,0 10 100,0 10 600,0 11 300,0 12 600,0 13 100,0 13 000,0 14 300,0 15 200,0

PL12 Mazowieckie 14 000,0 14 700,0 15 300,0 15 600,0 16 800,0 18 200,0 19 600,0 21 700,0 22 300,0 22 800,0 25 200,0 26 700,0

PL21 Małopolskie 8 000,0 7 900,0 8 400,0 8 700,0 9 400,0 9 900,0 10 700,0 11 700,0 12 200,0 12 200,0 13 100,0 14 100,0

PL22 Śląskie 9 900,0 10 100,0 10 700,0 11 000,0 12 300,0 12 500,0 13 000,0 14 400,0 15 200,0 15 400,0 16 600,0 17 700,0

PL31 Lubelskie 6 500,0 6 700,0 7 000,0 7 200,0 7 600,0 7 900,0 8 300,0 9 200,0 9 800,0 9 500,0 10 400,0 11 100,0

PL32 Podkarpackie 6 400,0 6 700,0 7 000,0 7 200,0 7 700,0 8 000,0 8 400,0 9 200,0 9 700,0 9 700,0 10 300,0 11 100,0

PL33 Świętokrzyskie 7 000,0 7 100,0 7 600,0 7 900,0 8 400,0 8 600,0 9 300,0 10 500,0 11 200,0 11 000,0 11 600,0 12 200,0

PL34 Podlaskie 6 800,0 7 200,0 7 600,0 7 700,0 8 100,0 8 500,0 9 000,0 10 100,0 10 200,0 10 400,0 11 200,0 11 800,0

PL41 Wielkopolskie 9 800,0 10 000,0 10 200,0 10 600,0 11 700,0 12 300,0 12 900,0 14 200,0 14 700,0 15 100,0 16 100,0 17 000,0

PL42 Zachodniopomorskie 9 200,0 9 200,0 9 500,0 9 500,0 10 000,0 10 600,0 11 100,0 12 100,0 12 700,0 12 400,0 13 300,0 13 800,0

PL43 Lubuskie 8 200,0 8 300,0 8 600,0 8 800,0 9 700,0 10 400,0 10 900,0 12 000,0 12 000,0 12 100,0 13 000,0 13 500,0

PL51 Dolnośląskie 9 400,0 9 400,0 10 100,0 10 300,0 11 100,0 11 900,0 13 100,0 14 700,0 15 100,0 15 400,0 17 300,0 18 500,0

PL52 Opolskie 7 600,0 7 500,0 7 900,0 8 000,0 9 300,0 9 500,0 9 800,0 11 200,0 11 900,0 11 800,0 12 500,0 13 100,0

PL61 Kujawsko-Pomorskie 8 300,0 8 600,0 9 000,0 9 000,0 9 700,0 10 000,0 10 700,0 11 800,0 12 100,0 12 000,0 12 900,0 13 400,0

PL62 Warmińsko-Mazurskie 7 200,0 7 200,0 7 500,0 7 900,0 8 400,0 8 800,0 9 200,0 10 100,0 10 400,0 10 400,0 11 200,0 11 800,0

PL63 Pomorskie 9 100,0 9 300,0 9 900,0 10 000,0 10 700,0 11 400,0 12 100,0 13 300,0 13 400,0 13 700,0 14 700,0 15 600,0

SK01 Bratislavský kraj 20 700,0 22 800,0 25 000,0 25 800,0 27 800,0 32 900,0 34 800,0 40 000,0 41 700,0 41 600,0 43 700,0 46 600,0

SK02 Západné Slovensko 9 000,0 9 600,0 10 100,0 10 700,0 11 700,0 12 800,0 14 800,0 16 500,0 17 300,0 16 000,0 16 900,0 18 100,0

SK03 Stredné Slovensko 7 900,0 8 600,0 9 300,0 9 500,0 10 100,0 10 400,0 11 600,0 13 400,0 14 800,0 13 600,0 14 800,0 14 800,0

SK04 Východné Slovensko 7 200,0 7 900,0 8 400,0 8 500,0 9 100,0 9 600,0 10 300,0 11 600,0 12 700,0 11 600,0 12 300,0 12 800,0

Zdroj: Eurostat, 2014a; vlastní zpracování, 2014 



 

 

Tabulka 3.2: Disponibilní příjem domácností (DI, PPS založena na konečné spotřebě na obyvatele) 

Kód Region 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

CZ01 Praha 9 100,0 9 900,0 10 100,0 10 800,0 11 100,0 11 800,0 12 700,0 13 300,0 12 400,0 12 700,0 13 400,0 13 500,0

CZ02 Střední Čechy 7 300,0 7 700,0 8 100,0 8 600,0 8 900,0 9 500,0 10 100,0 10 800,0 10 200,0 10 600,0 11 000,0 11 100,0

CZ03 Jihozápad 6 900,0 7 400,0 7 400,0 7 800,0 8 100,0 8 700,0 9 200,0 9 800,0 9 400,0 9 600,0 9 700,0 9 900,0

CZ04 Severozápad 6 600,0 7 000,0 6 900,0 7 200,0 7 400,0 7 900,0 8 500,0 8 900,0 8 500,0 8 900,0 9 100,0 9 200,0

CZ05 Severovýchod 6 800,0 7 200,0 7 300,0 7 500,0 7 800,0 8 500,0 9 000,0 9 600,0 9 100,0 9 400,0 9 500,0 9 600,0

CZ06 Jihovýchod 6 700,0 7 200,0 7 200,0 7 600,0 8 000,0 8 600,0 9 000,0 9 800,0 9 400,0 9 600,0 9 800,0 9 900,0

CZ07 Střední Morava 6 500,0 7 000,0 7 100,0 7 400,0 7 600,0 8 200,0 8 900,0 9 500,0 9 000,0 9 200,0 9 200,0 9 400,0

CZ08 Moravskoslezsko 6 400,0 6 800,0 6 800,0 7 000,0 7 300,0 8 100,0 8 400,0 9 100,0 8 900,0 9 000,0 9 200,0 9 500,0

HU10 Közép-Magyarország 7 300,0 8 000,0 9 100,0 9 600,0 10 200,0 11 200,0 10 800,0 10 400,0 9 100,0 8 600,0 8 700,0 10 600,0

HU21 Közép-Dunántúl 5 400,0 5 900,0 6 400,0 6 400,0 6 500,0 7 100,0 7 800,0 7 700,0 7 900,0 8 000,0 8 200,0 8 500,0

HU22 Nyugat-Dunántúl 5 800,0 6 000,0 6 500,0 6 600,0 6 900,0 7 200,0 7 500,0 7 400,0 7 900,0 8 200,0 8 400,0 8 500,0

HU23 Dél-Dunántúl 4 700,0 5 000,0 5 600,0 5 800,0 5 700,0 6 200,0 6 700,0 6 700,0 7 400,0 7 400,0 7 700,0 7 800,0

HU31 Észak-Magyarország 4 400,0 4 700,0 5 200,0 5 300,0 6 600,0 5 800,0 6 200,0 6 300,0 6 900,0 7 200,0 7 500,0 7 300,0

HU32 Észak-Alföld 4 100,0 4 500,0 5 000,0 5 100,0 4 900,0 5 500,0 6 000,0 6 100,0 6 700,0 7 000,0 7 200,0 7 200,0

HU33 Dél-Alföld 4 700,0 5 200,0 5 400,0 5 600,0 5 400,0 5 900,0 6 300,0 6 400,0 7 000,0 7 200,0 7 400,0 7 600,0

PL11 Łódzkie 5 600,0 5 900,0 6 300,0 6 300,0 6 600,0 6 800,0 7 400,0 8 200,0 8 500,0 8 500,0 9 300,0 9 700,0

PL12 Mazowieckie 7 400,0 7 800,0 8 000,0 8 000,0 8 400,0 8 400,0 9 100,0 10 100,0 10 500,0 11 300,0 12 300,0 13 100,0

PL21 Małopolskie 5 300,0 5 500,0 5 700,0 5 700,0 5 900,0 6 000,0 6 400,0 7 100,0 7 400,0 7 800,0 8 400,0 8 900,0

PL22 Śląskie 6 500,0 6 800,0 7 100,0 7 200,0 7 400,0 7 600,0 8 100,0 9 000,0 9 400,0 9 900,0 10 700,0 11 200,0

PL31 Lubelskie 4 600,0 5 000,0 5 100,0 5 200,0 5 300,0 5 400,0 5 800,0 6 500,0 6 800,0 6 900,0 7 500,0 8 000,0

PL32 Podkarpackie 4 500,0 4 700,0 4 800,0 4 900,0 5 000,0 5 100,0 5 500,0 6 100,0 6 400,0 6 500,0 6 900,0 7 200,0

PL33 Świętokrzyskie 5 000,0 5 200,0 5 500,0 5 600,0 5 700,0 5 800,0 6 300,0 7 000,0 7 300,0 7 300,0 8 000,0 8 400,0

PL34 Podlaskie 4 800,0 5 200,0 5 300,0 5 300,0 5 600,0 5 700,0 6 100,0 6 700,0 7 000,0 7 200,0 7 700,0 8 100,0

PL41 Wielkopolskie 6 000,0 6 400,0 6 500,0 6 500,0 7 000,0 7 000,0 7 500,0 8 200,0 8 600,0 8 900,0 9 600,0 10 200,0

PL42 Zachodniopomorskie 6 000,0 6 200,0 6 400,0 6 300,0 6 600,0 6 700,0 7 200,0 8 000,0 8 400,0 8 400,0 9 000,0 9 400,0

PL43 Lubuskie 5 400,0 5 600,0 5 700,0 5 700,0 6 000,0 6 100,0 6 600,0 7 400,0 7 500,0 7 500,0 8 300,0 8 600,0

PL51 Dolnośląskie 6 000,0 6 400,0 6 600,0 6 500,0 6 700,0 6 800,0 7 400,0 8 200,0 8 500,0 8 800,0 9 600,0 10 000,0

PL52 Opolskie 4 700,0 5 000,0 5 100,0 5 200,0 5 500,0 5 600,0 6 000,0 6 900,0 7 200,0 7 600,0 8 100,0 8 500,0

PL61 Kujawsko-Pomorskie 5 400,0 5 800,0 6 000,0 5 900,0 6 200,0 6 300,0 6 700,0 7 500,0 7 800,0 7 800,0 8 400,0 8 600,0

PL62 Warmińsko-Mazurskie 5 000,0 5 100,0 5 200,0 5 300,0 5 600,0 5 700,0 6 100,0 6 700,0 7 000,0 7 100,0 7 700,0 8 200,0

PL63 Pomorskie 5 500,0 5 900,0 6 000,0 6 000,0 6 300,0 6 300,0 6 900,0 7 700,0 8 000,0 8 500,0 9 000,0 9 400,0

SK01 Bratislavský kraj 8 000,0 8 800,0 9 500,0 9 100,0 10 000,0 11 900,0 12 200,0 13 700,0 14 400,0 15 000,0 15 200,0 16 000,0

SK02 Západné Slovensko 5 200,0 5 800,0 6 300,0 6 000,0 6 400,0 7 000,0 7 700,0 8 800,0 9 500,0 9 400,0 10 300,0 10 700,0

SK03 Stredné Slovensko 5 200,0 5 600,0 6 000,0 5 700,0 6 000,0 6 800,0 7 300,0 8 600,0 9 000,0 9 000,0 9 800,0 10 000,0

SK04 Východné Slovensko 5 000,0 5 400,0 5 600,0 5 400,0 5 600,0 6 200,0 6 700,0 7 400,0 8 000,0 7 900,0 8 800,0 8 800,0

Zdroj: Eurostat, 2014a; vlastní zpracování, 2014 

 



 

 

Tabulka 3.3: Produktivita práce na zaměstnanou osobu (LP, PPS na zaměstnanou osobu) 

Kód Region 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

CZ01 Praha 53 137,2 58 053,5 60 715,0 65 861,7 70 194,9 73 054,9 76 912,1 85 766,0 85 070,0 80 527,0 82 689,5 85 719,8

CZ02 Střední Čechy 28 205,2 29 360,9 29 761,8 31 046,8 33 703,8 34 117,0 36 968,7 39 764,8 38 354,4 36 196,4 36 887,8 38 582,6

CZ03 Jihozápad 26 693,7 28 042,7 28 962,7 31 088,6 33 471,6 34 250,1 36 520,7 37 976,4 34 942,0 35 139,4 36 512,3 37 537,4
CZ04 Severozápad 26 763,4 26 758,9 27 851,3 30 403,5 31 083,6 32 630,0 34 056,3 36 554,7 34 883,4 35 742,4 35 421,1 35 703,1
CZ05 Severovýchod 26 824,4 28 023,2 28 324,9 29 119,9 31 287,3 32 321,7 33 932,5 36 387,3 35 057,8 34 974,3 35 870,8 37 138,0
CZ06 Jihovýchod 26 657,8 29 136,0 30 024,4 31 863,1 33 474,2 34 673,8 36 937,9 39 511,7 38 921,1 38 634,6 39 183,7 40 974,8
CZ07 Střední Morava 25 489,5 26 880,4 27 214,6 28 207,7 30 469,7 31 497,1 32 091,7 34 412,9 34 551,8 34 493,5 36 073,1 37 265,4
CZ08 Moravskoslezsko 25 857,1 27 966,8 27 885,8 29 780,1 33 564,1 35 449,3 36 877,3 39 302,9 38 107,6 36 095,4 38 427,4 40 830,4
HU10 Közép-Magyarország 38 290,4 43 608,8 48 803,9 48 828,9 50 932,6 53 194,6 56 909,9 59 255,0 62 026,0 61 354,4 64 526,6 66 911,2
HU21 Közép-Dunántúl 24 874,9 26 545,4 27 096,9 27 959,6 31 670,0 32 561,2 32 419,7 33 844,0 34 974,8 32 455,0 35 844,9 36 413,9
HU22 Nyugat-Dunántúl 27 760,6 27 936,5 29 655,3 33 123,2 33 291,7 33 418,3 35 184,1 34 661,0 36 658,0 35 119,4 39 714,3 41 610,9
HU23 Dél-Dunántúl 22 217,8 23 938,8 26 154,5 25 751,0 26 787,1 27 269,1 27 919,9 30 149,8 31 320,8 30 053,6 30 672,4 31 766,3
HU31 Észak-Magyarország 21 038,6 22 992,1 23 864,1 24 767,9 26 676,8 28 581,4 28 646,1 28 849,7 30 066,3 29 051,9 30 243,6 30 972,2
HU32 Észak-Alföld 21 777,5 23 942,4 25 371,9 25 110,0 26 473,1 27 154,8 27 500,9 28 321,1 29 709,5 30 691,2 30 933,9 31 433,1
HU33 Dél-Alföld 21 555,6 23 133,5 24 576,5 25 440,3 26 747,2 27 257,6 27 574,6 27 507,1 29 401,5 28 521,1 28 913,0 30 366,3
PL11 Łódzkie 18 415,4 19 715,4 22 207,4 23 082,7 24 888,8 25 046,1 26 074,4 26 217,5 25 297,4 26 139,4 30 185,2 31 711,3
PL12 Mazowieckie 35 354,9 37 596,8 41 494,7 44 578,7 46 339,0 48 432,0 48 656,6 49 858,5 47 426,7 48 539,0 57 840,1 59 682,9
PL21 Małopolskie 19 704,6 19 706,5 23 053,2 24 259,0 26 275,0 26 870,3 27 716,2 30 648,9 30 813,8 31 586,8 35 497,8 37 383,5
PL22 Śląskie 36 081,3 32 512,7 33 462,3 34 669,3 35 265,5 35 386,5 36 562,2 38 400,7 39 009,7 38 429,5 43 305,8 43 482,2
PL31 Lubelskie 15 105,8 16 331,6 17 364,1 18 395,2 19 701,9 19 249,4 20 589,8 21 459,2 22 379,1 21 695,1 23 504,3 25 561,0
PL32 Podkarpackie 17 684,7 19 097,6 19 773,8 20 649,2 23 347,4 23 445,0 23 602,8 24 508,6 24 353,8 24 048,9 27 396,3 29 565,2
PL33 Świętokrzyskie 18 264,0 20 149,5 20 678,1 20 909,8 23 407,1 22 705,1 22 746,2 23 790,2 24 837,8 24 634,6 25 014,2 26 518,3
PL34 Podlaskie 19 123,4 18 759,6 20 774,3 21 165,3 23 770,3 24 658,8 26 467,4 27 083,6 25 070,8 25 542,6 28 854,1 30 166,6
PL41 Wielkopolskie 23 107,1 26 451,9 27 840,4 26 719,4 30 436,2 32 988,4 34 162,1 36 946,8 38 697,9 40 042,9 41 587,6 43 662,5
PL42 Zachodniopomorskie 27 297,2 27 538,7 30 206,8 29 960,8 31 945,7 32 858,7 35 090,8 38 161,5 38 285,8 35 647,1 41 057,7 44 035,2
PL43 Lubuskie 23 232,1 22 914,4 25 074,8 25 583,9 26 427,2 26 704,1 26 864,1 27 894,7 29 516,5 30 439,6 31 390,4 33 303,7
PL51 Dolnośląskie 28 451,6 30 443,9 32 046,4 33 318,5 34 320,2 34 468,3 35 168,6 37 482,1 38 110,1 39 290,3 44 899,6 49 889,3
PL52 Opolskie 19 977,9 20 991,6 24 833,1 27 759,5 31 888,8 29 027,0 30 489,9 32 352,8 32 270,9 31 444,7 35 521,1 37 482,4
PL61 Kujawsko-Pomorskie 22 199,1 22 802,4 23 695,5 24 011,0 26 159,8 28 303,3 30 987,8 33 167,8 34 495,0 30 282,0 34 947,5 37 401,6
PL62 Warmińsko-Mazurskie 19 534,0 20 874,8 25 138,9 25 909,5 28 082,5 26 216,4 26 020,6 26 794,0 26 666,7 26 850,6 29 860,7 33 167,1
PL63 Pomorskie 29 559,2 29 495,9 29 623,8 31 038,9 35 038,8 36 296,4 39 209,1 38 852,4 37 553,0 39 461,3 41 754,3 45 076,7
SK01 Bratislavský kraj 41 414,2 44 373,4 50 448,1 50 605,2 56 397,7 63 979,3 67 046,5 75 950,1 78 174,0 79 001,5 86 650,8 91 654,7
SK02 Západné Slovensko 23 160,8 24 073,2 25 295,9 26 091,2 27 557,6 29 299,8 32 763,4 35 617,8 36 319,5 35 089,4 37 881,4 40 198,0
SK03 Stredné Slovensko 21 146,6 22 869,7 24 637,4 24 933,1 26 723,6 26 729,8 28 460,8 32 448,0 34 527,6 33 191,0 36 397,4 35 748,0
SK04 Východné Slovensko 20 777,1 22 635,8 23 618,6 23 387,0 26 063,4 27 099,9 27 588,6 29 753,3 31 959,3 29 253,2 32 140,3 33 856,0

Zdroj: Eurostat, 2014a; vlastní zpracování, 2014 



 

 

Tabulka 3.4: Hrubé domácí výdaje na výzkum a vývoj (GERD, % HDP) 

Kód Region 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

CZ01 Praha 1,72 1,79 1,69 1,85 1,91 2,11 2,36 2,52 2,30 2,20 2,17 2,44

CZ02 Střední Čechy 2,66 2,85 2,84 2,50 2,37 1,42 1,42 1,62 1,36 1,42 1,49 1,50

CZ03 Jihozápad 0,45 0,56 0,62 0,61 0,63 0,83 0,85 0,84 1,00 1,00 1,17 1,39

CZ04 Severozápad 0,25 0,26 0,23 0,28 0,23 0,24 0,22 0,24 0,28 0,22 0,25 0,28

CZ05 Severovýchod 0,73 0,76 0,75 0,86 0,95 1,03 1,08 1,04 1,04 1,10 1,15 1,33

CZ06 Jihovýchod 0,79 0,95 0,96 1,00 1,08 1,22 1,17 1,20 1,23 1,62 1,69 2,16

CZ07 Střední Morava 0,67 0,60 0,85 0,70 0,66 1,01 0,96 0,96 0,85 0,90 0,96 1,17

CZ08 Moravskoslezsko 0,74 0,74 0,57 0,94 0,75 0,67 0,70 0,74 0,68 0,82 0,82 1,26

HU10 Közép-Magyarország 1,24 1,34 1,44 1,39 1,26 1,38 1,47 1,34 1,36 1,53 1,57 1,62

HU21 Közép-Dunántúl 0,38 0,51 0,63 0,52 0,50 0,42 0,48 0,51 0,57 0,70 0,65 0,70

HU22 Nyugat-Dunántúl 0,20 0,46 0,33 0,31 0,39 0,31 0,40 0,61 0,56 0,59 0,59 0,65

HU23 Dél-Dunántúl 0,40 0,42 0,48 0,40 0,41 0,44 0,45 0,37 0,33 0,43 0,46 0,62

HU31 Észak-Magyarország 0,22 0,22 0,28 0,27 0,28 0,32 0,39 0,42 0,45 0,62 0,59 0,59

HU32 Észak-Alföld 0,61 0,58 0,65 0,68 0,71 0,83 0,79 0,86 1,04 1,17 1,09 1,03

HU33 Dél-Alföld 0,59 0,61 0,73 0,74 0,61 0,72 0,79 0,86 0,78 1,01 1,04 1,08

PL11 Łódzkie 0,64 0,62 0,59 0,52 0,52 0,52 0,54 0,51 0,54 0,60 0,64 0,62

PL12 Mazowieckie 1,42 1,31 1,19 1,14 1,18 1,11 1,07 1,07 1,21 1,19 1,35 1,37

PL21 Małopolskie 0,80 0,83 0,85 0,84 0,96 1,01 0,92 0,92 0,94 0,93 1,05 1,06

PL22 Śląskie 0,39 0,39 0,31 0,33 0,31 0,34 0,36 0,38 0,36 0,55 0,46 0,52

PL31 Lubelskie 0,49 0,46 0,42 0,40 0,46 0,48 0,44 0,54 0,48 0,58 0,67 0,65

PL32 Podkarpackie 0,43 0,33 0,38 0,35 0,29 0,30 0,39 0,36 0,37 0,37 0,97 0,95

PL33 Świętokrzyskie 0,11 0,10 0,07 0,06 0,08 0,08 0,08 0,12 0,27 0,42 0,47 0,38

PL34 Podlaskie 0,21 0,47 0,19 0,19 0,24 0,27 0,25 0,20 0,26 0,21 0,32 0,41

PL41 Wielkopolskie 0,49 0,47 0,44 0,46 0,43 0,47 0,46 0,52 0,52 0,66 0,59 0,64

PL42 Zachodniopomorskie 0,21 0,19 0,26 0,16 0,17 0,17 0,19 0,24 0,25 0,22 0,32 0,34

PL43 Lubuskie 0,22 0,10 0,14 0,17 0,11 0,15 0,10 0,09 0,10 0,10 0,14 0,17

PL51 Dolnośląskie 0,54 0,57 0,44 0,40 0,41 0,45 0,35 0,41 0,44 0,53 0,52 0,55

PL52 Opolskie 0,24 0,22 0,17 0,15 0,14 0,13 0,16 0,14 0,14 0,23 0,13 0,26

PL61 Kujawsko-Pomorskie 0,34 0,34 0,28 0,25 0,27 0,25 0,35 0,20 0,22 0,56 0,32 0,27

PL62 Warmińsko-Mazurskie 0,26 0,23 0,25 0,21 0,21 0,24 0,18 0,30 0,23 0,31 0,45 0,48

PL63 Pomorskie 0,49 0,46 0,36 0,41 0,48 0,52 0,51 0,51 0,57 0,52 0,61 0,73

SK01 Bratislavský kraj 1,10 1,02 0,95 1,10 1,00 0,88 0,91 0,84 0,90 0,89 1,14 1,28

SK02 Západné Slovensko 0,55 0,59 0,55 0,52 0,42 0,45 0,40 0,38 0,39 0,34 0,45 0,36

SK03 Stredné Slovensko 0,59 0,54 0,42 0,33 0,30 0,31 0,25 0,23 0,26 0,31 0,37 0,51

SK04 Východné Slovensko 0,33 0,36 0,31 0,28 0,28 0,28 0,32 0,31 0,27 0,32 0,49 0,54

Zdroj: Eurostat, 2014a; vlastní zpracování, 2014 



 

 

Tabulka 3.5: Tvorba hrubého fixního kapitálu (GFCF, mil. EUR) 

Kód Region 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

CZ01 Praha 4 610,8 5 222,7 6 285,0 5 619,2 6 840,2 7 237,4 9 268,1 11 545,3 13 845,7 10 675,1 10 475,0 10 274,9

CZ02 Střední Čechy 1 850,5 2 141,8 2 140,4 2 387,3 2 647,0 3 191,4 3 278,8 3 391,6 3 649,7 3 073,7 3 329,9 3 586,1

CZ03 Jihozápad 2 419,7 2 207,8 2 226,8 2 411,1 2 491,8 2 757,5 3 405,6 3 384,3 3 438,6 3 856,2 3 750,6 3 645,0

CZ04 Severozápad 1 406,8 2 103,2 2 052,0 2 406,1 2 036,8 2 243,4 2 427,7 3 241,5 3 544,3 3 388,7 4 364,1 5 339,5

CZ05 Severovýchod 2 205,7 2 030,9 2 809,9 2 524,0 2 681,9 2 530,7 2 563,7 3 097,7 3 987,7 3 162,7 3 489,0 3 815,3

CZ06 Jihovýchod 2 660,4 2 580,1 2 967,8 3 607,2 3 159,6 4 616,1 4 178,4 5 206,7 5 579,3 4 743,6 4 855,0 4 966,4

CZ07 Střední Morava 1 603,8 2 159,9 2 286,4 1 917,3 2 085,0 2 091,7 2 425,3 2 683,5 2 994,5 2 978,4 3 162,0 3 345,6

CZ08 Moravskoslezsko 1 566,0 1 956,0 2 183,3 1 757,4 1 866,8 2 348,0 2 801,7 3 090,4 4 296,7 3 154,0 3 456,3 3 758,6

HU10 Közép-Magyarország 4 939,3 5 561,1 6 878,3 6 319,9 7 403,5 7 813,9 7 792,9 8 594,8 9 054,3 7 896,1 6 877,4 5 858,7

HU21 Közép-Dunántúl 1 432,9 1 574,0 1 840,0 1 905,5 2 268,4 2 677,5 2 318,8 3 211,4 2 758,8 2 107,2 2 020,3 1 933,4

HU22 Nyugat-Dunántúl 1 573,5 1 770,7 1 807,4 1 882,8 1 964,2 1 947,7 1 913,5 2 095,8 2 682,4 1 823,2 1 871,3 1 919,4

HU23 Dél-Dunántúl 853,2 972,2 1 225,8 1 396,1 1 507,5 1 501,3 1 552,7 1 601,9 1 691,4 1 737,2 1 525,1 1 313,0

HU31 Észak-Magyarország 1 190,2 1 231,3 1 422,7 1 664,1 1 817,4 1 759,6 1 848,1 1 777,2 2 108,5 1 412,3 1 480,3 1 548,3

HU32 Észak-Alföld 1 272,5 1 595,0 1 837,7 1 894,6 2 029,8 2 248,1 2 313,1 2 546,1 2 511,9 2 099,1 1 960,3 1 821,5

HU33 Dél-Alföld 1 001,3 1 187,4 1 449,2 1 521,0 1 660,4 2 270,7 1 741,9 1 832,6 2 094,4 1 838,0 1 934,2 2 030,4

PL11 Łódzkie 2 227,2 2 429,7 2 113,1 1 914,5 2 157,2 2 968,7 3 412,8 4 632,2 5 364,3 3 951,8 4 368,3 4 784,8

PL12 Mazowieckie 13 634,3 13 490,9 9 699,8 7 994,8 8 301,7 9 932,1 11 563,7 14 635,1 17 598,9 13 771,1 14 193,8 14 616,5

PL21 Małopolskie 3 083,4 2 861,3 3 041,4 2 954,8 2 877,3 3 468,3 4 476,2 5 270,2 5 942,9 4 462,1 5 276,5 6 090,9

PL22 Śląskie 4 902,2 4 353,9 4 511,1 4 009,5 4 329,1 4 962,2 6 391,6 8 194,9 9 665,7 8 184,7 8 206,4 8 228,1

PL31 Lubelskie 1 360,7 1 382,0 1 293,4 1 196,7 1 292,5 1 540,4 1 757,5 2 223,7 2 963,8 2 494,5 2 789,2 3 083,9

PL32 Podkarpackie 1 308,1 1 341,5 1 463,2 1 440,8 1 496,6 1 722,6 2 032,1 2 464,8 2 948,4 2 590,6 3 296,6 4 002,6

PL33 Świętokrzyskie 939,3 852,9 1 075,1 833,3 995,6 1 012,4 1 073,7 1 459,2 2 060,0 1 842,6 2 178,6 2 514,6

PL34 Podlaskie 818,3 782,9 844,1 841,4 949,9 1 165,1 1 338,3 1 634,1 1 943,3 1 518,6 1 755,8 1 993,0

PL41 Wielkopolskie 4 010,5 4 272,2 3 853,9 3 973,8 3 746,8 4 373,9 4 979,3 5 981,7 7 708,8 5 739,9 6 309,6 6 879,3

PL42 Zachodniopomorskie 1 670,6 1 613,0 1 472,2 1 296,3 1 560,7 1 687,0 2 261,1 2 471,1 3 379,2 2 570,5 2 676,0 2 781,5

PL43 Lubuskie 897,7 945,2 900,6 809,2 870,4 1 164,8 1 245,7 1 616,7 1 707,0 1 345,3 2 301,0 3 256,7

PL51 Dolnośląskie 3 308,7 3 819,1 3 269,8 2 757,8 3 072,4 3 804,1 4 968,0 5 866,2 6 635,9 5 496,3 5 634,0 5 771,7

PL52 Opolskie 907,1 831,1 728,7 686,2 749,8 922,4 1 026,2 1 339,7 1 514,8 1 408,6 1 553,6 1 698,6

PL61 Kujawsko-Pomorskie 1 670,6 1 751,3 1 719,0 1 424,2 1 444,7 1 861,3 2 155,3 2 857,8 3 795,2 3 350,8 3 452,1 3 553,4

PL62 Warmińsko-Mazurskie 927,6 969,2 1 025,3 969,4 1 023,5 1 400,4 1 693,6 1 974,5 2 331,7 1 824,8 2 180,6 2 536,4

PL63 Pomorskie 2 428,0 2 223,3 2 257,2 1 845,6 2 058,2 2 553,1 3 093,3 4 436,4 5 276,9 5 223,0 4 251,1 3 279,2

SK01 Bratislavský kraj 1 407,1 1 381,1 1 745,7 1 640,1 1 948,3 2 471,2 2 770,8 4 072,6 3 873,9 3 557,0 4 776,9 5 996,8

SK02 Západné Slovensko 1 766,2 2 232,6 2 274,7 2 371,7 2 646,0 3 420,8 4 136,3 4 252,3 5 326,3 4 063,3 3 853,6 3 643,9

SK03 Stredné Slovensko 1 238,3 1 522,6 1 519,4 1 601,5 1 748,2 2 123,5 2 379,7 3 098,2 3 259,4 2 610,2 2 625,6 2 641,0

SK04 Východné Slovensko 1 275,3 1 584,9 1 568,4 1 684,6 1 814,2 2 200,7 2 517,0 2 934,3 3 513,9 2 794,3 2 594,6 2 394,9

Zdroj: Eurostat, 2014a; vlastní zpracování, 2014 



 

 

Tabulka 3.6: Lidské zdroje ve vědě a technologiích (HRST, % ekonomicky aktivního obyvatelstva) 

Kód Region 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

CZ01 Praha 50,1 52,5 50,4 51,4 52,9 53,9 55,5 57,5 59,8 57,1 59,1 57,8

CZ02 Střední Čechy 24,0 25,9 25,4 26,9 29,3 30,6 30,7 31,9 34,4 36,2 35,4 35,3

CZ03 Jihozápad 27,7 29,0 28,9 30,5 30,9 30,5 31,7 32,4 34,2 35,2 33,1 30,6

CZ04 Severozápad 24,4 24,8 24,4 22,4 22,8 25,6 25,6 28,0 27,4 27,7 28,2 26,6

CZ05 Severovýchod 27,3 27,2 26,3 28,5 29,1 30,6 30,8 31,8 32,4 32,4 33,6 30,8

CZ06 Jihovýchod 30,9 29,9 30,8 31,5 31,7 34,5 34,1 35,2 37,2 39,1 36,0 35,4

CZ07 Střední Morava 25,9 27,6 26,8 28,1 28,0 29,8 28,9 30,7 31,6 32,8 32,2 30,1

CZ08 Moravskoslezsko 28,5 29,6 29,5 28,9 27,8 29,6 30,3 31,7 31,2 33,5 34,1 31,1

HU10 Közép-Magyarország 38,0 36,2 36,9 39,3 41,7 42,1 42,2 41,9 44,1 43,5 42,9 45,0

HU21 Közép-Dunántúl 24,9 24,0 23,7 26,1 25,6 24,4 25,0 25,5 27,6 25,8 25,3 27,5

HU22 Nyugat-Dunántúl 24,3 24,7 24,3 24,6 25,3 23,6 24,6 24,9 25,9 27,0 26,5 28,5

HU23 Dél-Dunántúl 25,2 25,5 24,6 25,1 27,3 26,9 26,9 26,6 27,6 28,0 27,3 29,5

HU31 Észak-Magyarország 23,4 24,1 24,3 23,7 25,6 26,7 26,5 24,9 26,0 27,4 27,8 28,7

HU32 Észak-Alföld 23,5 23,9 25,8 26,8 27,0 26,0 26,9 26,7 27,4 27,1 26,8 28,7

HU33 Dél-Alföld 22,6 21,3 22,1 23,4 26,0 25,9 26,2 27,2 28,6 28,9 29,1 28,7

PL11 Łódzkie 26,6 22,8 22,9 25,1 26,2 26,5 28,5 29,1 30,4 32,2 32,9 33,1

PL12 Mazowieckie 27,7 29,1 29,4 31,5 33,9 36,8 38,5 40,8 40,4 42,2 44,3 44,7

PL21 Małopolskie 24,6 23,9 24,8 24,7 24,7 25,0 28,1 30,3 31,3 32,4 33,2 34,5

PL22 Śląskie 19,1 22,4 25,0 26,6 25,9 28,3 31,3 32,6 32,3 35,7 37,6 38,4

PL31 Lubelskie 21,5 21,0 21,7 23,7 24,9 26,6 25,1 26,6 29,3 31,2 31,7 32,2

PL32 Podkarpackie 21,4 20,1 19,2 22,4 24,9 24,6 25,4 26,9 29,4 31,8 31,7 30,3

PL33 Świętokrzyskie 17,8 18,6 21,5 24,8 24,7 24,8 23,9 23,6 27,5 29,9 29,4 29,1

PL34 Podlaskie 22,1 22,6 22,7 23,9 25,7 25,8 28,5 29,3 29,3 31,0 32,2 33,5

PL41 Wielkopolskie 20,2 21,9 21,8 22,8 22,7 24,8 26,5 26,6 27,3 26,8 30,8 32,2

PL42 Zachodniopomorskie 25,7 24,8 23,0 25,0 29,0 26,8 30,8 34,6 34,3 33,1 34,3 34,0

PL43 Lubuskie 22,0 20,9 20,8 22,1 23,6 24,9 26,1 28,0 29,6 30,4 31,2 31,3

PL51 Dolnośląskie 23,3 23,7 23,3 23,5 25,1 29,4 31,4 32,3 31,7 33,4 34,9 35,8

PL52 Opolskie 21,6 20,5 20,6 23,6 23,5 26,0 24,8 27,1 30,2 27,9 30,6 29,6

PL61 Kujawsko-Pomorskie 20,8 19,4 19,0 22,2 23,9 22,7 22,2 23,0 25,8 26,5 28,6 30,2

PL62 Warmińsko-Mazurskie 20,9 20,5 21,8 24,7 23,5 25,1 26,8 26,7 28,2 32,3 32,9 31,8

PL63 Pomorskie 25,8 23,9 22,8 25,5 25,2 27,6 30,8 32,6 34,6 35,6 35,7 37,5

SK01 Bratislavský kraj 46,5 46,9 48,2 48,9 47,6 48,0 48,4 50,9 52,8 53,2 56,6 57,7

SK02 Západné Slovensko 22,4 23,8 23,9 24,9 25,4 26,1 28,4 28,7 28,0 28,2 28,4 28,8

SK03 Stredné Slovensko 24,0 24,3 23,6 25,2 26,4 29,2 27,3 26,0 28,6 30,2 30,8 29,4

SK04 Východné Slovensko 22,1 22,5 22,3 22,6 21,6 24,5 26,2 27,1 26,4 24,9 27,6 29,1

Zdroj: Eurostat, 2014a; vlastní zpracování, 2014 



 

 

Tabulka 3.7: Přihlášky patentů u Evropského patentového úřadu (EPO, počet přihlášek na milión obyvatel) 

Kód Region 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

CZ01 Praha 13,0 19,2 19,5 19,8 28,3 23,0 33,1 39,6 32,0 23,8 18,4 18,9

CZ02 Střední Čechy 2,0 4,8 8,6 8,2 8,7 13,4 18,6 18,8 28,3 15,5 9,7 10,4

CZ03 Jihozápad 0,6 7,1 7,4 5,0 4,7 8,8 9,5 10,3 20,0 5,9 3,5 3,8

CZ04 Severozápad 2,9 1,8 0,4 3,7 2,2 4,7 4,3 3,3 5,9 10,2 3,1 3,1

CZ05 Severovýchod 9,2 5,9 13,2 15,5 16,2 15,1 15,2 19,8 17,6 20,5 17,1 17,9

CZ06 Jihovýchod 7,8 5,5 11,5 16,9 8,5 10,0 15,3 22,1 23,9 20,0 18,4 19,4

CZ07 Střední Morava 6,6 5,9 3,1 5,5 8,1 2,7 13,6 16,0 20,5 24,3 4,9 4,7

CZ08 Moravskoslezsko 6,5 6,0 6,1 10,5 9,4 6,4 8,2 10,8 7,1 7,2 7,7 7,8

HU10 Közép-Magyarország 30,8 27,1 28,9 32,8 39,1 34,1 37,0 39,9 38,9 39,5 13,8 12,1

HU21 Közép-Dunántúl 1,5 1,4 4,2 4,4 6,7 4,7 6,6 8,0 7,0 8,5 3,3 3,5

HU22 Nyugat-Dunántúl 3,7 1,9 2,5 4,8 1,8 2,6 5,0 9,0 10,2 16,8 5,0 5,2

HU23 Dél-Dunántúl 1,9 2,7 5,1 6,1 4,8 2,3 6,9 12,1 6,5 8,1 2,7 2,8

HU31 Észak-Magyarország 4,6 1,2 3,0 4,8 2,9 2,6 5,3 11,8 8,2 5,4 4,5 4,5

HU32 Észak-Alföld 8,9 4,7 6,0 7,9 9,1 8,6 11,8 8,8 5,7 5,3 2,2 1,5

HU33 Dél-Alföld 4,8 5,0 11,5 5,0 7,9 8,5 10,5 13,4 16,6 11,4 5,3 5,3

PL11 Łódzkie 2,6 1,3 0,6 2,7 2,8 3,3 5,0 5,9 8,2 14,6 9,6 10,3

PL12 Mazowieckie 1,7 4,0 6,8 5,6 8,3 6,5 5,6 8,5 8,1 10,5 10,5 11,4

PL21 Małopolskie 1,5 1,2 3,6 3,7 5,2 2,7 6,2 7,8 9,9 14,0 9,3 10,0

PL22 Śląskie 0,9 1,6 1,2 1,5 2,0 2,2 4,1 2,7 5,1 7,0 3,1 3,4

PL31 Lubelskie 0,2 2,1 0,3 0,1 0,3 1,1 1,3 4,1 10,0 4,0 3,6 3,9

PL32 Podkarpackie 0,5 1,0 1,4 1,9 1,6 6,0 3,8 4,3 4,0 3,0 5,9 6,4

PL33 Świętokrzyskie 0,2 0,8 0,4 3,5 0,2 1,6 0,8 2,6 2,6 5,1 2,1 2,3

PL34 Podlaskie 0,8 0,9 0,4 1,0 0,3 0,8 0,5 2,9 1,0 2,2 1,0 1,0

PL41 Wielkopolskie 0,8 1,4 1,5 5,5 2,6 3,2 3,0 5,0 5,7 6,9 3,0 3,3

PL42 Zachodniopomorskie 0,3 0,1 0,6 1,1 1,8 4,3 3,7 2,5 3,5 3,8 3,6 4,0

PL43 Lubuskie 0,3 0,5 3,6 5,2 11,1 9,2 4,9 4,5 3,3 10,6 14,8 16,2

PL51 Dolnośląskie 1,2 1,3 1,4 4,6 2,9 3,4 4,5 7,1 5,5 10,2 4,7 5,1

PL52 Opolskie 1,2 1,5 0,9 2,1 1,9 3,5 3,8 2,9 5,8 2,2 4,8 5,2

PL61 Kujawsko-Pomorskie 0,4 0,3 0,7 0,4 2,5 1,2 2,1 5,8 5,4 2,1 4,4 4,8

PL62 Warmińsko-Mazurskie 0,3 0,6 0,7 1,3 0,4 0,4 1,2 0,7 1,2 0,5 1,1 1,1

PL63 Pomorskie 2,7 1,2 4,2 1,8 2,1 2,2 1,1 7,4 5,0 5,0 3,9 4,0

SK01 Bratislavský kraj 6,9 15,6 24,0 17,6 12,8 18,4 26,0 21,1 31,0 15,3 10,0 10,3

SK02 Západné Slovensko 1,4 1,3 3,5 4,8 3,0 6,5 4,8 7,3 2,5 4,8 4,7 5,1

SK03 Stredné Slovensko 1,7 0,5 1,1 1,7 0,4 2,8 4,6 2,2 1,3 1,6 2,9 3,1

SK04 Východné Slovensko 1,3 2,5 1,7 5,3 3,8 3,1 6,3 4,6 6,4 4,6 3,1 3,3

Zdroj: Eurostat, 2014a; vlastní zpracování, 2014 



 

 

Tabulka 3.8: Zaměstnanost v sektoru technologií a znalostně náročných odvětvích (ETKI, % celkové zaměstnanosti) 

Kód Region 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

CZ01 Praha 7,7 8,3 7,5 7,8 8,3 7,8 7,0 7,7 7,6 8,1 8,0 8,8

CZ02 Střední Čechy 3,3 4,6 4,6 4,3 3,7 4,9 4,4 4,0 3,7 4,1 4,1 5,0

CZ03 Jihozápad 4,2 4,6 4,6 4,0 4,4 3,9 4,7 5,1 3,8 3,7 3,5 3,8

CZ04 Severozápad 2,6 3,0 2,8 3,0 3,1 3,6 3,2 3,1 2,4 2,6 2,4 2,1

CZ05 Severovýchod 4,1 4,6 4,5 4,7 4,9 4,4 4,6 4,6 3,4 3,3 3,9 4,5

CZ06 Jihovýchod 4,5 5,6 4,8 3,7 4,5 5,4 4,9 5,2 3,6 3,8 4,6 4,5

CZ07 Střední Morava 4,2 4,3 3,4 4,0 3,3 3,6 3,9 3,8 2,7 3,0 3,1 3,7

CZ08 Moravskoslezsko 2,9 2,5 3,2 3,3 2,1 2,8 3,7 4,6 3,0 3,0 4,0 3,3

HU10 Közép-Magyarország 6,2 7,5 7,2 7,6 7,2 7,3 8,4 8,2 7,3 6,9 7,2 7,2

HU21 Közép-Dunántúl 8,1 8,4 8,0 6,8 7,1 6,4 6,1 6,2 5,4 5,6 5,6 5,1

HU22 Nyugat-Dunántúl 6,0 6,2 6,0 6,4 6,0 6,0 6,8 6,5 5,3 4,5 4,9 6,6

HU23 Dél-Dunántúl 5,1 4,8 5,1 5,1 4,2 4,8 5,0 6,3 5,0 4,2 4,4 3,8

HU31 Észak-Magyarország 4,3 5,5 5,3 4,6 5,8 4,8 4,3 4,7 3,6 3,6 4,3 5,0

HU32 Észak-Alföld 3,1 4,1 3,5 3,7 3,8 4,2 3,8 3,2 3,3 2,8 2,9 3,6

HU33 Dél-Alföld 2,8 2,2 2,6 2,6 2,5 3,6 3,1 2,6 2,0 1,8 2,3 2,2

PL11 Łódzkie 2,2 2,2 2,3 2,4 2,1 2,8 2,5 2,6 2,2 3,1 2,9 2,8

PL12 Mazowieckie 4,7 4,8 4,9 4,9 5,0 4,8 5,3 5,5 5,4 5,9 5,5 5,2

PL21 Małopolskie 2,5 2,6 2,6 2,6 2,4 2,5 3,0 3,3 2,7 2,6 2,6 2,7

PL22 Śląskie 3,2 3,1 3,0 3,0 2,6 3,0 3,0 3,2 1,8 2,1 2,0 2,3

PL31 Lubelskie 2,6 2,5 2,3 2,2 2,5 2,0 1,7 1,9 1,2 1,0 1,2 1,5

PL32 Podkarpackie 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6 1,5 1,6 2,2 1,3 1,3 1,6 1,4

PL33 Świętokrzyskie 1,7 1,7 1,6 1,5 1,4 1,4 1,2 1,4 1,0 1,0 1,1 0,8

PL34 Podlaskie 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 1,6 2,0 2,3 1,7 1,3 1,1 1,2

PL41 Wielkopolskie 2,7 2,6 2,5 2,4 2,0 2,5 2,5 2,4 1,4 1,4 1,6 1,9

PL42 Zachodniopomorskie 3,9 3,7 3,5 3,3 2,8 2,5 3,2 3,5 2,1 2,1 1,6 1,6

PL43 Lubuskie 1,3 1,4 1,5 1,6 1,5 2,1 2,0 1,8 2,0 2,4 2,1 2,5

PL51 Dolnośląskie 1,9 2,1 2,3 2,5 2,1 2,6 3,2 4,3 3,9 3,9 3,7 3,7

PL52 Opolskie 2,7 2,6 2,5 2,4 2,8 1,6 1,9 2,3 1,9 1,9 1,8 1,7

PL61 Kujawsko-Pomorskie 2,5 2,5 2,5 2,5 2,8 2,2 2,1 2,4 2,6 1,9 2,2 2,6

PL62 Warmińsko-Mazurskie 2,4 2,3 2,2 2,1 1,6 2,3 2,0 2,0 1,1 1,3 1,6 1,4

PL63 Pomorskie 4,6 4,5 4,5 4,5 4,0 5,0 4,2 4,9 3,9 3,5 4,4 4,2

SK01 Bratislavský kraj 6,3 7,1 8,4 6,7 6,4 6,6 5,8 6,9 5,7 6,4 7,1 7,8

SK02 Západné Slovensko 3,1 3,3 3,3 2,8 3,3 4,1 4,6 4,9 3,6 3,6 4,1 4,4

SK03 Stredné Slovensko 4,4 4,1 4,1 3,9 4,0 4,0 3,8 3,7 3,3 3,1 2,7 2,4

SK04 Východné Slovensko 3,7 3,0 3,9 3,1 3,3 3,9 3,7 4,1 2,8 2,1 2,7 3,1

Zdroj: Eurostat, 2014a; vlastní zpracování, 2014 

 



 

 

Příloha 4: Datová základna regionálních ukazatelů pro hodnocení sociální soudržnosti v regionech NUTS 2 zemí V4  

Tabulka 4.1: Míra zaměstnanosti (ER15to64, % celkové populace ve věku 15-64 let) 

Kód Region 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

CZ01 Praha 71,4 71,8 72,0 71,0 70,2 71,3 71,6 71,6 71,5 71,7 71,5 71,5

CZ02 Střední Čechy 66,5 66,7 68,6 68,3 66,8 67,0 67,7 68,2 68,9 67,8 67,5 68,1

CZ03 Jihozápad 68,1 68,2 67,8 66,9 66,5 67,8 67,5 68,4 68,9 67,1 66,5 67,8

CZ04 Severozápad 60,4 62,5 62,4 61,3 62,3 61,5 61,8 62,0 62,8 61,5 61,6 62,8

CZ05 Severovýchod 66,4 66,4 66,8 66,2 65,0 65,7 65,8 66,0 66,0 64,1 64,5 65,1

CZ06 Jihovýchod 65,7 64,7 64,5 64,1 63,4 64,1 64,3 65,9 65,9 64,7 64,9 64,9

CZ07 Střední Morava 62,5 62,5 62,9 63,8 61,9 62,1 64,3 65,4 65,5 64,1 62,1 63,7

CZ08 Moravskoslezsko 58,4 57,7 59,4 58,0 57,4 59,3 59,5 61,4 63,2 62,1 61,2 62,2

HU10 Közép-Magyarország 60,2 60,4 60,8 61,5 62,5 63,3 62,7 62,7 62,7 61,6 60,3 60,2

HU21 Közép-Dunántúl 58,8 59,5 59,9 62,7 60,1 60,2 61,4 61,8 60,3 57,8 57,3 59,9

HU22 Nyugat-Dunántúl 63,1 62,7 63,9 61,6 61,6 62,1 62,8 63,4 62,1 59,7 59,0 60,2

HU23 Dél-Dunántúl 53,1 52,6 51,5 53,6 52,7 53,4 53,6 51,2 51,0 52,1 53,1 51,8

HU31 Észak-Magyarország 49,2 49,7 50,7 51,1 50,2 49,5 50,4 50,8 49,5 48,6 48,7 48,7

HU32 Észak-Alföld 48,4 49,2 49,0 52,0 50,5 50,2 51,1 50,5 49,9 48,1 49,3 50,3

HU33 Dél-Alföld 55,7 55,6 54,2 53,3 53,4 53,8 54,3 55,2 54,5 53,2 54,4 54,5

PL11 Łódzkie 56,0 53,7 53,3 53,3 52,9 54,1 56,2 59,0 61,3 60,6 61,0 61,8

PL12 Mazowieckie 61,2 59,0 56,6 55,9 55,4 57,6 58,8 60,9 64,6 64,8 64,0 65,1

PL21 Małopolskie 59,0 59,9 55,7 53,8 55,0 55,0 55,8 58,1 61,0 60,1 59,3 59,5

PL22 Śląskie 48,7 48,5 47,3 47,3 48,4 49,5 51,1 54,1 56,3 57,5 56,8 57,5

PL31 Lubelskie 60,2 57,7 56,6 55,8 53,5 56,0 56,9 59,8 59,0 58,6 59,0 59,7

PL32 Podkarpackie 56,3 55,2 54,1 51,1 51,0 52,3 53,7 56,5 57,8 58,0 57,4 56,8

PL33 Świętokrzyskie 53,4 49,8 51,2 51,0 49,3 51,6 54,7 58,3 60,8 59,3 58,8 58,4

PL34 Podlaskie 58,4 58,4 55,2 54,1 57,0 56,9 57,0 59,2 61,7 61,7 58,9 60,4

PL41 Wielkopolskie 56,7 53,7 52,2 54,7 54,1 54,0 55,2 57,6 60,2 60,2 60,5 60,4

PL42 Zachodniopomorskie 51,7 50,4 46,2 46,4 48,9 48,3 49,4 51,9 54,2 54,9 53,4 53,9

PL43 Lubuskie 49,6 49,8 46,9 46,2 46,9 51,1 52,7 55,6 56,8 56,1 56,9 57,4

PL51 Dolnośląskie 50,7 48,1 48,6 47,2 46,1 49,3 52,5 55,0 56,8 57,9 57,5 57,4

PL52 Opolskie 55,9 52,8 50,5 48,1 49,4 52,5 54,3 56,0 57,3 57,9 58,3 58,8

PL61 Kujawsko-Pomorskie 52,5 51,8 50,3 51,9 51,9 51,5 51,2 53,8 55,6 56,8 56,6 56,7

PL62 Warmińsko-Mazurskie 50,5 49,3 45,0 46,0 45,9 48,7 50,7 54,4 55,8 56,1 55,6 54,6

PL63 Pomorskie 53,0 53,3 50,5 49,4 49,2 51,0 53,2 56,3 58,7 58,1 58,8 58,8

SK01 Bratislavský kraj 70,2 69,5 66,9 68,8 67,3 69,6 69,8 71,0 72,1 71,2 68,5 70,3

SK02 Západné Slovensko 56,3 57,2 57,0 58,7 59,7 60,6 62,3 63,6 65,5 62,2 61,1 61,8

SK03 Stredné Slovensko 54,7 55,2 54,8 55,4 53,8 55,2 57,1 57,7 59,4 57,0 56,3 57,6

SK04 Východné Slovensko 51,7 52,1 52,9 54,4 51,1 51,5 53,7 55,5 56,7 55,9 54,1 53,7

Zdroj: Eurostat, 2014a; vlastní zpracování, 2014 



 

 

Tabulka 4.2: Míra zaměstnanosti žen (ERw15to64, % populace žen 15-64 let) 

Kód Region 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

CZ01 Praha 65,9 66,8 65,7 64,7 63,7 64,5 65,4 64,7 64,0 64,2 62,8 63,1

CZ02 Střední Čechy 57,0 57,4 58,0 58,8 56,5 57,9 58,5 58,8 59,4 58,4 57,9 59,0

CZ03 Jihozápad 59,1 59,6 59,6 58,8 57,6 58,9 58,7 59,6 60,4 58,2 57,9 59,1

CZ04 Severozápad 52,0 53,7 53,9 52,2 55,6 53,2 52,1 52,2 52,6 51,3 52,0 53,9

CZ05 Severovýchod 58,5 57,8 58,0 56,9 57,3 56,3 57,3 57,1 57,2 55,3 55,3 56,8

CZ06 Jihovýchod 57,4 57,2 56,0 56,2 55,0 55,4 55,5 57,0 56,5 56,1 57,2 56,1

CZ07 Střední Morava 53,1 53,4 54,5 55,6 53,4 52,8 55,3 56,5 56,7 55,7 53,5 55,9

CZ08 Moravskoslezsko 51,3 49,5 51,8 49,7 50,2 51,7 51,8 52,4 54,1 54,3 53,0 54,1

HU10 Közép-Magyarország 54,2 53,7 54,4 55,5 56,7 57,5 56,7 56,4 56,5 56,1 55,5 54,7

HU21 Közép-Dunántúl 51,9 52,3 53,4 56,0 52,9 52,9 54,3 54,6 53,6 51,6 51,5 54,2

HU22 Nyugat-Dunántúl 56,0 55,2 56,3 54,9 54,7 55,9 55,9 56,0 54,6 53,9 54,2 54,6

HU23 Dél-Dunántúl 46,9 46,4 46,1 47,2 45,8 47,8 48,0 45,0 46,3 46,8 49,3 47,2

HU31 Észak-Magyarország 43,3 44,2 45,2 46,2 45,4 44,7 45,3 45,2 43,5 43,4 44,9 44,5

HU32 Észak-Alföld 41,8 43,1 42,4 45,8 44,5 43,9 44,3 44,1 44,4 43,2 43,9 45,2

HU33 Dél-Alföld 48,1 49,0 47,3 46,5 46,6 47,4 48,0 49,1 48,2 47,0 49,4 48,9

PL11 Łódzkie 51,4 48,6 47,5 46,4 47,4 49,2 51,7 54,3 55,6 53,9 54,7 55,7

PL12 Mazowieckie 55,5 55,2 53,0 52,4 50,6 51,8 53,4 55,7 58,0 59,3 58,7 59,3

PL21 Małopolskie 53,7 54,4 51,4 50,6 51,4 49,8 50,3 51,6 54,7 53,8 52,9 53,5

PL22 Śląskie 41,8 41,8 39,9 41,1 43,3 43,8 43,3 46,9 49,9 50,8 49,9 50,0

PL31 Lubelskie 56,5 53,9 52,2 51,5 49,9 51,0 51,9 55,2 54,0 53,4 53,9 54,6

PL32 Podkarpackie 52,7 51,0 49,5 46,7 45,7 48,0 48,3 50,9 51,5 52,1 52,1 51,0

PL33 Świętokrzyskie 47,9 45,4 46,5 46,0 44,4 47,1 50,1 52,5 54,6 54,3 53,4 51,8

PL34 Podlaskie 51,3 52,1 51,5 49,1 49,4 50,4 50,9 53,1 55,7 55,6 54,5 55,0

PL41 Wielkopolskie 49,8 48,1 46,0 48,8 46,5 45,8 47,1 49,3 51,2 51,3 51,8 51,4

PL42 Zachodniopomorskie 45,0 44,0 41,8 42,2 44,3 41,8 42,2 45,9 47,9 48,4 47,9 46,9

PL43 Lubuskie 43,8 42,3 41,2 42,4 42,1 44,4 46,6 49,0 49,1 49,7 50,9 51,5

PL51 Dolnośląskie 45,4 42,9 46,2 43,8 42,1 44,0 46,6 47,5 49,4 51,5 51,7 52,2

PL52 Opolskie 46,9 47,1 43,7 41,9 42,4 44,4 46,7 46,8 48,5 50,2 49,9 50,1

PL61 Kujawsko-Pomorskie 46,1 46,8 45,8 46,8 46,0 44,9 44,6 46,3 46,5 48,9 49,0 49,1

PL62 Warmińsko-Mazurskie 44,8 43,0 41,0 41,2 39,8 42,4 44,0 47,8 48,4 49,1 48,9 46,5

PL63 Pomorskie 44,9 46,3 42,4 42,2 41,8 43,3 46,1 49,1 51,5 50,2 51,5 51,1

SK01 Bratislavský kraj 65,5 64,8 62,8 63,8 62,2 63,5 64,8 65,7 67,7 66,9 64,0 65,6

SK02 Západné Slovensko 50,7 52,1 51,4 53,1 53,1 53,7 54,7 55,8 57,8 54,8 54,0 54,3

SK03 Stredné Slovensko 47,8 49,3 49,4 49,8 48,0 48,0 48,9 48,9 51,5 48,8 49,8 50,7

SK04 Východné Slovensko 48,4 47,8 47,3 48,5 45,0 44,6 45,8 47,9 47,9 47,9 47,6 46,8

Zdroj: Eurostat, 2014a; vlastní zpracování, 2014 



 

 

Tabulka 4.3: Míra zaměstnanosti starších pracovníků (ER55to64, % populace ve věku 55-64 let) 

Kód Region 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

CZ01 Praha 56,9 59,9 60,5 63,5 58,4 58,5 60,7 58,8 60,5 62,8 60,6 63,6

CZ02 Střední Čechy 35,9 37,3 45,1 47,6 46,2 47,8 49,0 48,0 50,3 48,8 49,8 51,1

CZ03 Jihozápad 34,5 36,1 38,5 41,0 43,5 45,8 44,3 47,5 48,1 47,4 47,6 48,3

CZ04 Severozápad 33,9 34,1 35,5 40,3 40,5 43,7 43,5 42,8 41,5 42,5 43,2 43,2

CZ05 Severovýchod 35,7 37,4 41,7 44,0 43,0 43,4 45,4 46,1 47,2 44,6 45,3 46,9

CZ06 Jihovýchod 34,3 33,9 37,9 39,3 38,9 41,6 42,9 44,5 47,0 45,6 45,7 46,5

CZ07 Střední Morava 32,2 31,0 32,5 34,9 40,2 39,6 40,6 44,5 45,2 43,9 42,0 43,3

CZ08 Moravskoslezsko 24,8 25,3 29,8 27,2 29,4 35,5 34,5 35,1 40,1 39,2 37,8 38,7

HU10 Közép-Magyarország 27,8 29,1 30,9 34,8 38,1 42,6 40,4 39,4 39,3 40,7 39,9 41,2

HU21 Közép-Dunántúl 19,5 20,5 25,9 32,8 32,8 34,0 35,6 34,9 30,8 31,9 33,8 37,3

HU22 Nyugat-Dunántúl 26,4 30,4 32,3 32,0 32,8 34,6 38,0 38,6 33,6 35,7 36,7 36,5

HU23 Dél-Dunántúl 18,8 17,5 18,5 21,7 24,6 27,7 28,5 25,7 21,9 26,9 32,4 32,6

HU31 Észak-Magyarország 16,3 15,9 20,0 24,6 23,3 23,5 27,6 27,8 26,9 27,5 29,8 30,1

HU32 Észak-Alföld 16,7 17,3 17,4 24,9 25,5 26,3 27,8 26,6 26,5 27,3 28,7 31,0

HU33 Dél-Alföld 21,1 24,0 22,6 23,2 25,3 28,4 28,0 30,3 29,3 28,6 32,5 34,5

PL11 Łódzkie 28,3 30,2 29,7 27,4 23,6 23,4 25,9 28,1 30,3 29,2 32,9 37,1

PL12 Mazowieckie 37,6 37,4 34,5 34,6 29,3 33,3 35,0 35,0 37,0 37,1 39,4 44,9

PL21 Małopolskie 33,7 38,9 31,0 28,9 32,3 33,2 32,2 33,0 34,3 37,2 36,2 38,6

PL22 Śląskie 16,2 18,1 17,7 19,8 19,4 18,6 20,1 21,8 24,0 26,6 27,9 30,6

PL31 Lubelskie 44,1 42,1 35,9 33,3 35,4 34,9 36,0 38,3 36,1 35,9 37,1 38,0

PL32 Podkarpackie 38,1 33,1 36,3 34,7 34,4 32,2 33,4 33,8 36,7 39,0 39,7 42,1

PL33 Świętokrzyskie 29,2 24,2 29,1 29,3 26,4 30,8 31,4 36,1 34,4 33,0 36,9 39,4

PL34 Podlaskie 41,0 40,1 31,6 35,1 36,3 32,0 28,8 29,5 31,9 32,2 33,9 38,2

PL41 Wielkopolskie 28,3 24,7 27,7 30,9 28,8 26,9 25,9 27,7 30,5 30,3 33,9 37,1

PL42 Zachodniopomorskie 21,4 23,3 22,1 27,7 23,8 25,5 23,6 25,1 28,6 30,0 30,8 32,6

PL43 Lubuskie 16,4 22,5 22,1 21,2 22,1 22,3 23,9 28,5 30,2 29,9 30,5 33,5

PL51 Dolnośląskie 27,0 23,9 19,6 17,9 19,3 23,2 27,9 29,0 31,4 34,0 33,0 35,2

PL52 Opolskie 30,2 27,3 25,5 24,6 22,8 26,1 26,8 28,2 29,0 30,1 31,6 34,8

PL61 Kujawsko-Pomorskie 18,6 20,1 19,3 22,5 23,1 25,2 24,4 26,2 28,7 26,9 29,9 32,7

PL62 Warmińsko-Mazurskie 15,8 18,6 21,4 18,0 19,3 23,2 26,8 28,6 28,6 29,0 31,1 32,2

PL63 Pomorskie 29,4 28,6 21,2 22,6 24,7 27,2 25,2 29,7 33,7 34,2 38,4 37,8

SK01 Bratislavský kraj 47,9 43,9 43,4 37,2 41,8 52,2 49,9 53,9 58,5 59,3 57,9 59,0

SK02 Západné Slovensko 18,2 20,4 20,5 25,4 26,3 28,8 32,7 36,9 40,3 39,5 40,8 41,4

SK03 Stredné Slovensko 18,2 19,9 19,2 23,1 22,9 27,6 30,2 30,6 32,4 33,4 35,3 38,5

SK04 Východné Slovensko 17,1 17,7 17,3 19,1 21,2 24,4 28,1 29,8 34,8 35,5 36,6 35,6

Zdroj: Eurostat, 2014a; vlastní zpracování, 2014 



 

 

Tabulka 4.4: Míra nezaměstnanosti (UR15to64, % pracovní síly ve věku 15-64 let) 

Kód Region 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

CZ01 Praha 4,0 3,8 3,4 4,2 3,9 3,5 2,8 2,4 1,9 3,1 3,7 3,6

CZ02 Střední Čechy 7,5 6,7 4,8 5,1 5,4 5,2 4,6 3,4 2,6 4,4 5,2 5,1

CZ03 Jihozápad 6,0 5,1 4,8 5,0 5,8 5,1 4,9 3,5 3,1 5,2 5,6 5,3

CZ04 Severozápad 15,0 11,7 11,3 11,0 12,1 13,5 12,8 9,5 7,8 10,3 11,1 9,5

CZ05 Severovýchod 6,8 5,8 5,0 6,2 6,7 5,6 6,1 4,8 4,0 7,3 7,0 6,6

CZ06 Jihovýchod 7,1 7,3 6,7 7,0 7,9 7,7 7,1 5,2 4,0 6,5 7,5 7,2

CZ07 Střední Morava 10,9 9,3 8,5 8,4 9,9 9,7 7,6 5,9 4,9 7,5 8,8 7,6

CZ08 Moravskoslezsko 14,1 15,2 12,4 14,0 14,6 13,9 12,0 8,5 7,4 9,7 10,2 9,3

HU10 Közép-Magyarország 5,5 4,5 3,8 4,1 4,2 5,1 5,1 4,7 4,6 6,6 8,9 8,8

HU21 Közép-Dunántúl 5,2 3,9 4,9 4,3 5,3 6,3 6,0 5,0 5,8 9,3 10,3 9,3

HU22 Nyugat-Dunántúl 4,4 3,8 3,7 4,6 4,4 5,9 5,7 5,0 4,9 8,6 9,2 7,4

HU23 Dél-Dunántúl 7,9 7,5 7,9 7,8 6,9 8,8 9,0 10,0 10,3 11,0 12,1 12,7

HU31 Észak-Magyarország 10,0 8,1 8,2 9,8 9,5 10,6 11,0 12,3 13,4 15,2 16,0 16,7

HU32 Észak-Alföld 9,7 8,3 7,8 6,4 6,8 9,0 11,0 10,8 12,0 14,2 14,5 14,5

HU33 Dél-Alföld 5,0 5,5 5,9 6,4 6,2 8,1 7,8 7,9 8,8 10,6 10,6 10,6

PL11 Łódzkie 16,2 19,6 20,2 18,9 18,8 17,4 13,4 9,3 6,7 7,6 9,3 9,3

PL12 Mazowieckie 13,3 14,3 16,7 16,7 16,0 14,8 12,3 9,1 6,0 6,0 7,4 7,9

PL21 Małopolskie 11,6 12,9 15,6 17,7 16,8 15,3 12,6 8,5 6,2 7,9 9,1 9,3

PL22 Śląskie 18,9 20,4 20,3 19,3 18,5 19,0 14,2 8,1 6,6 6,7 9,2 9,2

PL31 Lubelskie 13,6 14,7 16,3 15,4 16,1 14,3 12,8 9,5 8,8 9,7 9,8 10,3

PL32 Podkarpackie 14,5 17,4 18,2 18,0 15,1 16,7 13,7 9,6 8,2 10,1 11,6 12,4

PL33 Świętokrzyskie 16,9 20,0 18,8 18,0 20,4 19,0 15,5 12,1 8,8 10,8 12,0 12,9

PL34 Podlaskie 15,7 15,8 16,1 17,4 14,8 14,4 11,3 8,9 6,4 7,1 10,2 9,3

PL41 Wielkopolskie 14,1 18,9 18,7 16,1 17,2 17,2 12,7 8,3 6,1 7,5 8,8 8,6

PL42 Zachodniopomorskie 20,4 21,5 26,7 26,7 23,8 22,7 17,2 11,5 9,5 10,4 12,4 11,8

PL43 Lubuskie 21,3 23,4 25,9 23,9 24,9 19,1 14,0 9,8 6,5 9,6 10,6 9,4

PL51 Dolnośląskie 22,6 24,1 25,3 25,6 26,7 22,8 17,3 12,7 9,1 10,1 11,3 10,6

PL52 Opolskie 14,6 19,2 20,9 20,1 19,3 16,9 13,5 9,4 6,5 9,9 9,6 9,3

PL61 Kujawsko-Pomorskie 18,2 21,8 22,3 21,3 22,0 19,8 16,2 11,3 9,1 10,4 10,6 11,0

PL62 Warmińsko-Mazurskie 22,4 22,3 27,3 25,0 23,8 20,4 16,0 10,5 7,4 8,5 9,7 9,6

PL63 Pomorskie 17,1 17,9 20,9 20,8 19,8 18,9 13,8 9,5 5,5 6,4 9,3 8,5

SK01 Bratislavský kraj 7,5 7,7 8,7 6,9 9,1 5,3 4,6 4,3 3,4 4,6 6,2 5,8

SK02 Západné Slovensko 17,6 18,6 17,5 15,6 14,2 12,5 9,8 7,8 6,4 9,9 12,7 10,7

SK03 Stredné Slovensko 21,0 21,1 21,6 20,4 22,5 19,6 16,4 15,3 13,1 14,6 16,5 15,9

SK04 Východné Slovensko 24,6 24,4 22,3 20,8 25,0 23,1 19,1 14,9 13,2 15,9 18,5 18,7

Zdroj: Eurostat, 2014a; vlastní zpracování, 2014 



 

 

Tabulka 4.5: Míra nezaměstnanosti mladých (URy15to24, % pracovní síly ve věku 15-24 let) 

Kód Region 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

CZ01 Praha 11,3 9,2 9,1 10,5 9,1 9,2 8,0 6,6 4,8 9,4 8,8 10,1

CZ02 Střední Čechy 11,6 12,7 8,0 6,0 9,6 11,1 10,9 7,5 6,1 15,3 16,0 16,1

CZ03 Jihozápad 10,8 7,5 8,0 11,6 11,5 12,4 11,4 6,0 6,6 13,5 15,6 14,2

CZ04 Severozápad 25,6 22,1 26,3 19,7 26,3 27,8 28,1 19,3 18,2 23,5 26,4 26,9

CZ05 Severovýchod 14,3 13,2 10,0 16,2 16,6 14,8 12,0 9,9 8,3 14,9 20,8 17,9

CZ06 Jihovýchod 12,7 15,3 15,3 18,2 20,4 19,9 18,7 11,3 7,8 15,8 16,6 18,9

CZ07 Střední Morava 20,0 17,9 19,8 19,9 27,0 22,4 15,3 8,8 11,2 18,1 19,9 20,2

CZ08 Moravskoslezsko 30,5 31,4 25,6 28,8 33,3 32,2 30,5 15,2 15,0 21,3 20,0 18,3

HU10 Közép-Magyarország 11,6 8,8 7,9 10,1 11,9 14,4 14,1 10,3 11,6 19,0 21,2 20,1

HU21 Közép-Dunántúl 8,0 5,3 10,7 9,9 12,2 13,9 13,7 11,3 15,6 22,6 21,3 21,5

HU22 Nyugat-Dunántúl 8,4 9,6 8,4 11,0 9,3 13,5 13,6 12,0 10,4 23,2 24,3 18,6

HU23 Dél-Dunántúl 12,4 15,2 16,6 16,2 17,4 24,9 22,8 23,1 25,9 30,9 28,4 29,3

HU31 Észak-Magyarország 20,2 13,5 17,6 20,6 20,7 28,5 26,3 27,7 29,7 35,0 32,1 35,6

HU32 Észak-Alföld 16,7 13,1 12,9 13,0 16,2 24,8 26,7 27,1 28,3 32,7 35,2 33,6

HU33 Dél-Alföld 8,0 11,8 11,5 13,3 16,5 21,0 20,0 19,5 22,0 27,9 26,3 27,4

PL11 Łódzkie 41,2 41,1 41,9 39,2 38,5 33,1 25,0 17,8 16,8 19,1 21,3 23,6

PL12 Mazowieckie 32,0 31,5 31,2 36,3 34,6 31,9 28,6 21,3 14,9 14,9 19,1 22,6

PL21 Małopolskie 27,6 33,6 35,2 40,0 41,4 36,7 30,2 24,2 19,0 24,2 21,5 22,9

PL22 Śląskie 34,1 40,6 43,8 49,1 44,1 38,8 29,8 17,5 17,2 18,3 24,0 24,2

PL31 Lubelskie 34,9 36,1 36,2 36,1 37,5 30,3 32,1 24,3 24,5 26,9 26,1 31,9

PL32 Podkarpackie 41,6 44,7 40,0 40,5 35,4 43,3 35,3 24,4 21,6 33,1 35,3 36,6

PL33 Świętokrzyskie 40,3 49,1 51,3 45,4 39,8 43,6 36,6 27,8 20,2 23,9 28,2 34,4

PL34 Podlaskie 30,9 37,7 34,4 32,1 33,5 30,6 29,9 19,7 15,3 17,4 24,5 25,0

PL41 Wielkopolskie 32,9 38,5 40,9 37,9 36,4 34,9 27,1 19,3 12,7 17,8 21,8 23,3

PL42 Zachodniopomorskie 46,2 44,6 59,4 48,9 39,1 41,7 32,4 24,5 21,9 24,5 30,9 32,9

PL43 Lubuskie 35,4 47,4 45,1 49,7 52,5 35,3 29,3 25,1 15,7 23,5 24,3 25,7

PL51 Dolnośląskie 42,1 44,0 47,7 45,2 48,7 45,0 32,8 22,8 19,9 23,3 23,8 24,5

PL52 Opolskie 31,4 43,0 44,3 44,8 42,5 36,1 29,1 18,3 16,6 20,3 21,5 21,3

PL61 Kujawsko-Pomorskie 38,1 40,1 45,5 41,7 39,9 39,1 31,1 22,9 19,0 21,5 25,4 28,3

PL62 Warmińsko-Mazurskie 41,2 47,9 53,0 50,1 47,4 39,9 33,5 25,1 16,0 18,8 24,0 27,6

PL63 Pomorskie 33,6 32,6 44,4 39,4 36,2 36,3 27,3 20,8 11,3 16,2 21,0 22,0

SK01 Bratislavský kraj 18,9 19,9 20,0 12,8 19,7 9,8 8,0 7,6 8,7 9,7 15,2 17,0

SK02 Západné Slovensko 32,8 35,6 35,1 29,2 24,6 22,5 21,9 13,0 12,0 22,6 30,8 26,8

SK03 Stredné Slovensko 37,5 41,2 39,7 38,1 37,7 34,7 28,8 24,7 25,3 32,5 36,2 36,0

SK04 Východné Slovensko 47,4 48,3 45,2 40,0 42,8 41,4 35,7 29,6 26,9 34,4 39,7 42,2

Zdroj: Eurostat, 2014a; vlastní zpracování 



 

 

Tabulka 4.6: Míra dlouhodobé nezaměstnanosti (LtUR, % pracovní síly ve věku 15-64 let) 

Kód Region 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

CZ01 Praha 1,2 1,4 0,9 1,7 1,8 1,5 1,1 0,9 0,7 0,8 0,9 0,8

CZ02 Střední Čechy 3,9 3,2 2,2 2,4 2,0 2,2 2,1 1,5 1,0 0,9 1,6 1,7

CZ03 Jihozápad 2,5 2,5 2,4 2,1 2,1 2,2 2,2 1,5 0,9 0,9 1,8 2,0

CZ04 Severozápad 8,5 6,7 6,6 6,0 7,6 8,7 8,1 5,8 4,8 3,9 6,1 5,1

CZ05 Severovýchod 2,9 2,5 2,1 2,4 2,5 2,6 3,0 2,2 1,8 1,7 2,8 2,0

CZ06 Jihovýchod 3,4 4,1 3,1 3,2 4,0 3,9 3,7 2,7 1,9 2,0 3,1 3,0

CZ07 Střední Morava 5,2 4,8 4,3 4,1 5,2 4,7 3,9 3,3 2,3 2,4 3,6 3,1

CZ08 Moravskoslezsko 8,0 8,9 7,2 8,1 8,8 8,5 7,5 4,9 4,3 3,7 4,6 4,4

HU10 Közép-Magyarország 2,7 2,2 2,0 1,9 1,9 2,4 2,3 2,4 2,0 2,5 4,5 4,4

HU21 Közép-Dunántúl 2,2 1,2 1,9 1,4 2,0 2,6 2,4 2,1 2,2 3,4 4,9 4,7

HU22 Nyugat-Dunántúl 2,0 1,9 1,4 1,6 1,7 2,4 2,7 2,2 1,9 3,2 4,5 3,5

HU23 Dél-Dunántúl 3,7 3,5 3,6 3,3 3,4 4,0 4,4 4,4 5,2 4,9 5,9 5,9

HU31 Észak-Magyarország 5,3 3,9 3,6 4,3 5,3 5,0 5,4 5,9 6,9 7,0 8,5 8,6

HU32 Észak-Alföld 4,7 3,5 3,7 2,3 2,8 3,8 4,6 5,2 5,9 6,4 6,6 6,2

HU33 Dél-Alföld 2,1 2,1 2,2 2,6 2,8 3,7 3,6 3,5 3,9 4,4 5,2 4,9

PL11 Łódzkie 8,1 10,8 12,3 10,7 11,3 10,8 8,3 5,1 2,7 2,3 2,8 3,5

PL12 Mazowieckie 5,6 7,6 9,5 11,1 9,8 8,5 6,4 4,0 1,4 1,5 1,8 2,6

PL21 Małopolskie 4,9 6,8 9,2 10,1 10,5 10,4 7,5 4,8 2,4 2,9 3,7 3,9

PL22 Śląskie 7,2 12,2 12,9 11,5 11,1 12,1 8,1 4,8 2,1 2,0 3,0 3,6

PL31 Lubelskie 5,6 5,6 7,5 7,1 7,2 7,5 6,4 4,7 2,8 3,7 3,1 3,6

PL32 Podkarpackie 7,5 10,4 12,9 10,2 9,2 9,1 6,9 3,6 2,5 2,2 3,2 3,8

PL33 Świętokrzyskie 7,9 9,0 9,5 10,3 10,8 12,0 10,0 7,1 3,3 4,0 4,9 6,0

PL34 Podlaskie 8,4 9,2 8,6 11,4 9,1 8,4 6,1 5,2 2,4 2,6 3,2 4,0

PL41 Wielkopolskie 6,2 7,2 8,2 6,8 7,3 10,2 8,0 4,6 2,8 2,9 2,9 3,3

PL42 Zachodniopomorskie 10,8 8,6 13,8 14,7 12,6 10,4 9,5 6,4 3,3 3,5 4,7 4,9

PL43 Lubuskie 6,5 10,2 12,3 9,6 9,9 7,8 5,1 3,3 1,7 2,5 2,7 2,8

PL51 Dolnośląskie 10,3 13,3 12,2 13,4 13,0 12,2 9,7 6,6 2,7 2,7 3,6 4,4

PL52 Opolskie 3,7 7,6 11,5 11,9 10,0 8,7 5,9 3,9 2,0 2,1 2,5 2,5

PL61 Kujawsko-Pomorskie 9,9 10,8 12,1 11,3 11,8 11,6 10,5 6,4 3,3 3,0 3,3 4,1

PL62 Warmińsko-Mazurskie 11,0 12,1 16,3 16,8 13,4 12,9 10,5 6,2 2,9 3,0 2,5 3,6

PL63 Pomorskie 7,5 7,1 8,9 8,6 8,1 9,5 6,8 4,0 1,5 1,2 2,4 2,8

SK01 Bratislavský kraj 2,2 3,1 4,4 2,8 4,4 2,1 2,5 2,3 1,5 1,0 2,5 2,4

SK02 Západné Slovensko 9,4 12,4 12,4 10,5 9,4 8,7 7,2 5,5 4,2 5,2 8,2 7,6

SK03 Stredné Slovensko 11,4 11,3 13,1 13,5 13,0 13,7 12,1 11,5 9,6 8,8 10,6 10,5

SK04 Východné Slovensko 14,1 13,8 14,8 14,3 17,4 18,1 15,9 11,8 9,4 8,7 12,3 13,3

Zdroj: Eurostat, 2014a; vlastní zpracování, 2014 



 

 

Příloha 5: Datová základna regionálních ukazatelů pro hodnocení územní soudržnosti v regionech NUTS 2 zemí V4  

Tabulka 5.1: Komunální odpad a nakládání s odpady (VMW, kilotuny na 10 000 obyvatel) 

Kód Region 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

CZ01 Praha 6,3 5,9 5,5 4,9 5,0 4,3 4,3 2,9 3,0 3,0 2,4 2,0

CZ02 Střední Čechy 6,5 6,2 5,8 5,2 5,5 5,1 4,3 3,5 3,6 3,7 3,0 2,7

CZ03 Jihozápad 6,3 5,9 5,5 5,6 4,2 4,1 3,7 3,0 2,8 3,0 2,1 1,7

CZ04 Severozápad 6,1 5,7 5,4 4,5 5,4 4,7 4,0 3,1 3,3 3,3 2,7 2,4

CZ05 Severovýchod 4,7 4,5 4,3 3,7 4,1 3,8 3,7 2,8 2,9 2,8 2,6 2,4

CZ06 Jihovýchod 5,4 5,1 4,9 4,2 3,9 5,3 3,8 2,8 2,9 3,1 2,6 2,3

CZ07 Střední Morava 3,9 3,8 3,7 3,3 3,8 3,5 3,7 2,9 3,0 3,3 3,0 2,9

CZ08 Moravskoslezsko 5,1 4,8 4,6 3,8 5,0 3,9 3,7 2,7 3,0 3,3 2,7 2,4

HU10 Közép-Magyarország 4,9 4,8 4,8 4,9 5,4 4,9 4,9 5,8 5,2 4,4 4,3 4,2

HU21 Közép-Dunántúl 4,6 5,6 5,4 5,6 5,3 5,8 5,9 5,2 4,9 5,1 4,7 4,2

HU22 Nyugat-Dunántúl 4,3 4,9 4,7 4,8 3,8 4,6 4,6 4,8 4,8 5,4 4,4 4,7

HU23 Dél-Dunántúl 3,4 4,2 4,7 4,5 3,8 4,0 4,0 4,4 4,7 4,7 3,8 4,1

HU31 Észak-Magyarország 3,3 4,3 4,4 4,3 4,3 4,4 4,5 3,6 4,1 3,5 3,2 3,2

HU32 Észak-Alföld 3,1 3,5 3,8 3,9 3,6 4,2 4,3 3,5 3,3 3,6 3,5 3,4

HU33 Dél-Alföld 3,7 4,3 4,2 4,3 4,5 4,3 4,3 3,5 4,2 3,9 4,0 2,7

PL11 Łódzkie 3,4 3,4 3,0 2,6 2,6 2,5 3,0 2,7 2,5 2,5 2,6 2,5

PL12 Mazowieckie 2,8 2,8 2,9 3,0 3,1 3,9 3,0 3,2 3,2 3,0 3,0 2,8

PL21 Małopolskie 2,1 2,0 1,9 1,9 1,9 1,9 2,1 2,2 2,2 2,3 2,3 2,3

PL22 Śląskie 3,3 3,2 3,0 2,9 2,8 2,8 3,0 3,0 2,9 3,0 3,0 2,9

PL31 Lubelskie 2,6 2,2 1,9 1,6 1,4 1,6 1,7 1,7 1,7 1,5 1,6 1,6

PL32 Podkarpackie 2,4 2,0 2,1 2,0 1,8 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,8

PL33 Świętokrzyskie 1,8 1,8 1,6 1,4 1,4 1,4 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,5

PL34 Podlaskie 2,7 2,8 2,8 2,7 2,4 2,2 2,3 2,2 2,1 2,1 2,0 2,1

PL41 Wielkopolskie 3,2 3,2 3,2 3,1 3,0 2,6 2,7 2,6 2,6 2,6 2,7 2,7

PL42 Zachodniopomorskie 5,2 3,8 3,6 3,3 3,1 3,0 3,0 3,1 3,2 3,2 3,1 3,1

PL43 Lubuskie 4,1 3,6 3,5 3,1 2,8 2,8 2,9 2,7 3,1 3,2 2,9 2,9

PL51 Dolnośląskie 5,2 3,7 3,5 3,2 3,2 3,1 3,2 3,4 3,2 3,4 3,5 3,1

PL52 Opolskie 3,1 2,7 2,6 2,6 2,6 2,4 2,4 2,6 2,4 2,6 2,5 2,5

PL61 Kujawsko-Pomorskie 2,5 2,7 2,5 2,2 2,2 2,2 2,3 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

PL62 Warmińsko-Mazurskie 3,6 3,3 2,5 2,3 2,4 2,2 2,3 2,3 2,4 2,3 2,3 2,3

PL63 Pomorskie 3,6 2,9 2,6 2,6 2,8 2,7 2,8 3,0 3,0 3,2 3,1 3,0

SK01 Bratislavský kraj 8,6 6,4 4,0 3,9 3,9 4,3 4,1 4,5 4,7 4,4 4,5 4,5

SK02 Západné Slovensko 6,8 6,6 3,0 3,2 3,1 3,2 3,4 3,5 3,7 3,7 3,8 3,8

SK03 Stredné Slovensko 5,4 5,4 2,9 3,3 2,6 2,7 2,7 2,8 2,9 2,9 3,0 2,9

SK04 Východné Slovensko 4,6 4,0 2,1 2,1 2,1 2,1 2,3 2,4 2,6 2,5 2,7 2,5

Zdroj: OECD, 2014; vlastní zpracování, 2014 



 

 

Tabulka 5.2: Hustota železnic (DR, kilometry na 1 000 km2) 

Kód Region 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

CZ01 Praha 379,0 383,0 394,0 445,0 495,0 507,0 505,0 501,0 507,0 511,0 511,0 511,0

CZ02 Střední Čechy 129,0 129,0 129,0 138,0 115,0 118,0 118,0 118,0 118,0 118,0 118,0 118,0

CZ03 Jihozápad 94,0 98,0 98,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 99,0 99,0 99,0 99,0

CZ04 Severozápad 172,0 173,0 174,0 178,0 178,0 178,0 178,0 179,0 179,0 179,0 179,0 179,0

CZ05 Severovýchod 134,0 135,0 136,0 148,0 148,0 148,0 148,0 148,0 148,0 148,0 148,0 148,0

CZ06 Jihovýchod 98,0 102,0 103,0 109,0 109,0 106,0 106,0 106,0 103,0 102,0 102,0 102,0

CZ07 Střední Morava 119,0 120,0 121,0 108,0 108,0 106,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0

CZ08 Moravskoslezsko 123,0 124,0 125,0 118,0 124,0 126,0 127,0 127,0 127,0 127,0 125,0 125,0

HU10 Közép-Magyarország 116,2 116,1 116,0 115,9 115,8 116,0 116,0 116,0 114,0 116,0 116,0 112,0

HU21 Közép-Dunántúl 100,0 100,0 100,0 101,0 101,0 97,0 97,0 97,0 104,0 93,0 93,0 93,0

HU22 Nyugat-Dunántúl 84,0 84,0 84,0 83,0 83,0 62,0 58,0 58,0 69,0 85,0 85,0 104,0

HU23 Dél-Dunántúl 71,0 71,0 71,0 71,0 71,0 77,0 77,0 77,0 80,0 68,0 68,0 67,0

HU31 Észak-Magyarország 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 71,0 71,0 71,0 117,0 64,0 64,0 64,0

HU32 Észak-Alföld 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 85,0 85,0 85,0 52,0 79,0 79,0 65,0

HU33 Dél-Alföld 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 74,0 74,0 74,0 76,0 73,0 73,0 66,0

PL11 Łódzkie 63,0 63,0 63,0 62,0 61,0 61,0 61,0 61,0 58,0 58,0 58,0 58,0

PL12 Mazowieckie 55,0 52,0 48,0 48,0 48,0 50,0 50,0 48,0 49,0 50,0 47,0 48,0

PL21 Małopolskie 76,0 76,0 77,0 75,0 74,0 73,0 74,0 73,0 73,0 74,0 74,0 74,0

PL22 Śląskie 159,0 156,0 189,0 184,0 172,0 172,0 174,0 174,0 174,0 175,0 175,0 174,0

PL31 Lubelskie 44,0 44,0 44,0 44,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 41,0 41,0

PL32 Podkarpackie 58,0 57,0 55,0 56,0 55,0 55,0 55,0 55,0 56,0 57,0 55,0 55,0

PL33 Świętokrzyskie 64,0 64,0 62,0 62,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 62,0 62,0 62,0

PL34 Podlaskie 39,0 39,0 39,0 34,0 33,0 34,0 34,0 35,0 38,0 38,0 38,0 38,0

PL41 Wielkopolskie 85,0 76,0 72,0 72,0 72,0 69,0 69,0 69,0 69,0 71,0 68,0 68,0

PL42 Zachodniopomorskie 66,0 59,0 56,0 53,0 51,0 53,0 53,0 53,0 53,0 53,0 53,0 52,0

PL43 Lubuskie 87,0 65,0 65,0 65,0 68,0 70,0 66,0 68,0 69,0 69,0 69,0 69,0

PL51 Dolnośląskie 99,0 93,0 93,0 90,0 89,0 89,0 87,0 87,0 88,0 88,0 89,0 89,0

PL52 Opolskie 95,0 88,0 93,0 91,0 89,0 90,0 90,0 90,0 92,0 92,0 92,0 92,0

PL61 Kujawsko-Pomorskie 88,0 79,0 75,0 73,0 74,0 74,0 74,0 73,0 72,0 72,0 70,0 70,0

PL62 Warmińsko-Mazurskie 62,0 57,0 55,0 55,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 51,0

PL63 Pomorskie 81,0 74,0 76,0 72,0 72,0 69,0 69,0 68,0 68,0 67,0 68,0 68,0

SK01 Bratislavský kraj 118,0 118,0 118,0 118,0 118,0 118,0 118,0 118,0 115,0 115,0 115,0 114,0

SK02 Západné Slovensko 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0

SK03 Stredné Slovensko 66,0 66,0 66,0 67,0 66,0 66,0 67,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0

SK04 Východné Slovensko 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0

Zdroj: Eurostat, 2014a; vlastní zpracování, 2014 



 

 

Tabulka 5.3: Hustota dálnic (DM, kilometry na 1 000 km2) 

Kód Region 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

CZ01 Praha 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 23,0 23,0 23,0 23,0 22,0 22,0 22,0

CZ02 Střední Čechy 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0

CZ03 Jihozápad 5,0 5,0 5,0 5,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0

CZ04 Severozápad 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 7,0

CZ05 Severovýchod 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

CZ06 Jihovýchod 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0

CZ07 Střední Morava 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 3,0 4,0 5,0 6,0

CZ08 Moravskoslezsko 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 5,0 10,0 10,0 10,0

HU10 Közép-Magyarország 12,9 16,3 19,6 18,0 28,0 31,0 32,0 33,0 40,0 41,0 43,0 43,0

HU21 Közép-Dunántúl 12,0 12,0 12,0 12,0 15,0 15,0 21,0 22,0 23,0 23,0 24,0 24,0

HU22 Nyugat-Dunántúl 6,0 6,0 6,0 6,0 10,0 10,0 10,0 12,0 15,0 15,0 15,0 15,0

HU23 Dél-Dunántúl 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 4,0 6,0 7,0 9,0 9,0 21,0 21,0

HU31 Észak-Magyarország 5,0 5,0 9,0 10,0 13,0 13,0 14,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0

HU32 Észak-Alföld 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 4,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0

HU33 Dél-Alföld 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 7,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 10,0

PL11 Łódzkie 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

PL12 Mazowieckie 7,1 7,4 7,6 7,8 8,1 8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 9,5 0,0

PL21 Małopolskie 3,0 4,0 4,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0

PL22 Śląskie 2,0 2,0 2,0 2,0 5,0 5,0 6,0 6,0 7,0 8,0 9,0 11,0

PL31 Lubelskie 6,2 6,4 6,6 6,8 7,0 7,2 0,0 0,0 0,0 0,0 8,1 0,0

PL32 Podkarpackie 7,4 7,5 7,6 7,7 7,8 7,9 0,0 0,0 0,0 0,0 8,4 0,0

PL33 Świętokrzyskie 9,4 9,6 9,8 9,9 10,1 10,3 0,0 0,0 0,0 0,0 11,2 0,0

PL34 Podlaskie 4,9 5,0 5,2 5,3 5,4 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 0,0

PL41 Wielkopolskie 2,0 2,0 2,0 2,0 5,0 5,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0

PL42 Zachodniopomorskie 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

PL43 Lubuskie 5,6 5,7 5,7 5,7 5,7 5,8 0,0 0,0 0,0 0,0 5,8 6,0

PL51 Dolnośląskie 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 10,0 10,0 11,0

PL52 Opolskie 5,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0

PL61 Kujawsko-Pomorskie 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 5,0

PL62 Warmińsko-Mazurskie 5,0 5,0 5,0 5,0 5,1 5,1 0,0 0,0 0,0 0,0 5,2 0,0

PL63 Pomorskie 0,2 0,2 0,2 4,2 8,2 6,3 0,0 0,0 4,0 4,0 4,0 4,0

SK01 Bratislavský kraj 46,0 46,0 50,0 50,0 50,0 52,0 52,0 54,0 54,0 54,0 54,0 56,0

SK02 Západné Slovensko 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 11,0 11,0

SK03 Stredné Slovensko 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

SK04 Východné Slovensko 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 6,0

Zdroj: Eurostat, 2014a; vlastní zpracování, 2014 



 

 

Tabulka 5.4: Nemocniční lůžka (HB, počet na 100 000 obyvatel) 

Kód Region 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

CZ01 Praha 1184,4 1155,5 1126,5 1097,6 1068,6 1039,7 1010,7 963,4 944,1 919,0 899,8 858,0

CZ02 Střední Čechy 591,1 589,8 588,6 587,3 586,1 584,8 583,6 580,0 567,8 575,8 576,7 562,8

CZ03 Jihozápad 774,2 767,4 760,6 753,8 747,0 740,2 733,4 727,1 711,2 711,4 708,8 702,3

CZ04 Severozápad 784,2 769,7 755,1 740,6 726,1 711,6 697,1 675,9 666,3 664,2 635,3 633,3

CZ05 Severovýchod 699,9 697,6 695,2 692,9 690,6 688,3 686,0 683,5 674,4 681,9 676,1 660,9

CZ06 Jihovýchod 854,7 846,1 837,5 828,8 820,2 811,6 803,0 792,7 783,7 773,4 768,1 734,5

CZ07 Střední Morava 748,9 741,8 734,6 727,4 720,3 713,1 706,0 698,7 691,9 681,5 680,3 671,7

CZ08 Moravskoslezsko 852,9 832,6 812,2 791,8 771,4 751,0 730,7 709,0 694,0 665,4 654,3 631,3

HU10 Közép-Magyarország 998,5 935,7 939,3 922,8 918,6 918,4 918,7 810,6 782,5 773,5 770,0 763,9

HU21 Közép-Dunántúl 734,0 690,7 687,6 683,4 699,5 709,9 724,0 681,3 678,5 680,2 687,9 684,2

HU22 Nyugat-Dunántúl 835,9 786,8 785,0 782,3 786,1 786,0 780,0 710,3 709,5 708,4 708,1 709,3

HU23 Dél-Dunántúl 786,8 732,8 729,7 750,6 743,8 741,3 759,9 715,0 726,9 728,3 740,3 750,4

HU31 Észak-Magyarország 753,8 715,0 732,1 739,3 743,2 750,1 762,1 709,0 701,4 719,9 729,7 740,6

HU32 Észak-Alföld 728,9 739,9 717,3 721,6 709,2 715,8 724,2 667,3 660,4 679,8 683,2 681,7

HU33 Dél-Alföld 740,6 711,9 713,3 713,2 713,8 710,8 713,0 627,1 633,5 640,1 647,4 650,9

PL11 Łódzkie 594,8 592,2 589,7 601,9 595,2 577,1 557,5 561,1 581,7 581,8 577,0 578,4

PL12 Mazowieckie 566,4 565,8 565,3 580,4 558,1 555,9 554,9 549,1 570,1 565,9 560,5 561,4

PL21 Małopolskie 696,5 693,6 690,6 679,5 705,7 676,3 666,1 660,0 681,6 683,6 655,7 648,0

PL22 Śląskie 712,5 708,4 704,4 707,4 700,2 687,6 682,4 672,9 695,6 681,1 668,8 669,9

PL31 Lubelskie 653,0 655,6 658,2 673,8 669,2 656,0 658,1 655,9 684,7 691,0 673,0 666,5

PL32 Podkarpackie 613,6 622,1 630,6 627,8 659,9 654,9 665,5 669,1 692,8 693,3 683,3 684,8

PL33 Świętokrzyskie 701,0 706,7 712,4 735,5 727,1 719,5 719,7 726,9 758,7 767,9 751,8 767,5

PL34 Podlaskie 629,8 628,6 627,4 633,8 627,7 622,5 611,9 612,1 626,9 634,1 608,4 589,7

PL41 Wielkopolskie 543,7 541,6 539,5 544,1 539,2 526,9 519,4 519,3 536,1 532,3 517,4 513,2

PL42 Zachodniopomorskie 975,0 991,5 1007,9 1047,1 1079,0 1040,9 1052,0 1033,3 1086,0 1124,4 1183,7 1239,3

PL43 Lubuskie 630,6 617,8 605,0 609,9 602,5 535,8 537,6 518,5 531,1 529,4 509,9 532,1

PL51 Dolnośląskie 842,1 836,2 830,4 833,1 831,5 810,3 799,0 783,3 778,7 798,9 794,3 778,2

PL52 Opolskie 507,2 511,0 514,8 547,0 521,8 509,0 513,6 520,7 547,9 553,8 554,5 554,5

PL61 Kujawsko-Pomorskie 816,0 815,1 814,2 814,0 818,8 813,6 802,9 801,4 811,0 809,1 805,4 797,9

PL62 Warmińsko-Mazurskie 570,8 572,5 574,2 566,1 588,6 581,4 578,3 577,3 589,0 598,7 570,9 551,6

PL63 Pomorskie 535,7 534,6 533,4 551,0 533,0 523,3 512,4 505,8 519,9 543,7 526,8 513,9

SK01 Bratislavský kraj 1178,2 1139,7 1130,7 993,2 954,6 924,9 909,4 894,5 873,5 854,4 852,1 808,6

SK02 Západné Slovensko 625,8 617,4 601,3 586,1 553,2 543,9 542,1 550,2 529,6 521,2 521,1 490,6

SK03 Stredné Slovensko 735,9 714,9 714,2 688,6 660,2 651,3 640,2 644,9 633,5 637,7 624,0 583,0

SK04 Východné Slovensko 868,2 848,2 836,7 815,3 776,5 762,1 758,9 764,6 739,0 734,1 725,1 679,7

Zdroj: Eurostat, 2014a; vlastní zpracování, 2014 



 

 

Příloha 6: Matice korelačních koeficientů regionálních ukazatelů pro hodnocení ekonomické, sociální a územní soudržnosti 

v regionech NUTS 2 zemí V4 

Tabulka 6.1: Matice korelačních koeficientů regionálních ukazatelů pro hodnocení ekonomické soudržnosti v regionech NUTS 2 zemí V4 

 GDPpc DI LP GERD GFCF HRST EPO ETKI 

GDPpc Pearson Correlation 1 ,889** ,965** ,644** ,608** ,921** ,686** ,655** 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 420 420 420 420 420 420 420 420 

DI Pearson Correlation ,889** 1 ,869** ,572** ,628** ,842** ,601** ,462** 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 420 420 420 420 420 420 420 420 

LP Pearson Correlation ,965** ,869** 1 ,595** ,657** ,906** ,654** ,643** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 420 420 420 420 420 420 420 420 

GERD Pearson Correlation ,644** ,572** ,595** 1 ,518** ,638** ,642** ,546** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 

N 420 420 420 420 420 420 420 420 

GFCF Pearson Correlation ,608** ,628** ,657** ,518** 1 ,611** ,442** ,372** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 

N 420 420 420 420 420 420 420 420 

HRST Pearson Correlation ,921** ,842** ,906** ,638** ,611** 1 ,693** ,583** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 

N 420 420 420 420 420 420 420 420 

EPO Pearson Correlation ,686** ,601** ,654** ,642** ,442** ,693** 1 ,578** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 

N 420 420 420 420 420 420 420 420 

ETKI Pearson Correlation ,655** ,462** ,643** ,546** ,372** ,583** ,578** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

N 420 420 420 420 420 420 420 420 

Poznámka: ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 

 Zdroj: IBM SPSS Statistics 22; vlastní výpočty a zpracování, 2014 

 

 



 

 

Tabulka 6.2: Matice korelačních koeficientů regionálních ukazatelů pro hodnocení sociální soudržnosti v regionech NUTS 2 zemí V4 

 ER15to64 ERw15to64 ER55to64 UR15to64 URy15to24 LtUR PATE AAP 

ER15to64 Pearson Correlation 1 ,970** ,859** -,762** -,756** -,668** ,206** -,182** 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 420 420 420 420 420 420 420 420 

ERw15to64 Pearson Correlation ,970** 1 ,857** -,716** -,694** -,631** ,292** -,142** 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,004 

N 420 420 420 420 420 420 420 420 

ER55to64 Pearson Correlation ,859** ,857** 1 -,616** -,549** -,556** ,322** -,183** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 420 420 420 420 420 420 420 420 

UR15to64 Pearson Correlation -,762** -,716** -,616** 1 ,955** ,936** -,260** ,177** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 

N 420 420 420 420 420 420 420 420 

URy15to24 Pearson Correlation -,756** -,694** -,549** ,955** 1 ,873** -,163** ,216** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,001 ,000 

N 420 420 420 420 420 420 420 420 

LtUR Pearson Correlation -,668** -,631** -,556** ,936** ,873** 1 -,332** ,152** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,002 

N 420 420 420 420 420 420 420 420 

PATE Pearson Correlation ,206** ,292** ,322** -,260** -,163** -,332** 1 ,347** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000  ,000 

N 420 420 420 420 420 420 420 420 

AAP Pearson Correlation -,182** -,142** -,183** ,177** ,216** ,152** ,347** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,004 ,000 ,000 ,000 ,002 ,000  

N 420 420 420 420 420 420 420 420 

Poznámka:** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 

 Zdroj: IBM SPSS Statistics 22; vlastní výpočty a zpracování, 2014 

 

 

 



 

 

Tabulka 6.3: Matice korelačních koeficientů regionálních ukazatelů pro hodnocení územní soudržnosti v regionech NUTS 2 zemí V4 

 VMW DR DM HB TAE ATAE VRA IMR 

VMW Pearson Correlation 1 ,255** ,404** ,354** ,139** ,112* -,024 -,118* 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,004 ,022 ,620 ,015 

N 420 420 420 420 420 420 420 420 

DR Pearson Correlation ,255** 1 ,315** ,404** ,172** ,615** -,439** -,369** 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 420 420 420 420 420 420 420 420 

DM Pearson Correlation ,404** ,315** 1 ,369** -,216** ,201** -,372** -,312** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 420 420 420 420 420 420 420 420 

HB Pearson Correlation ,354** ,404** ,369** 1 ,105* ,342** -,272** ,017 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  ,031 ,000 ,000 ,727 

N 420 420 420 420 420 420 420 420 

TAE Pearson Correlation ,139** ,172** -,216** ,105* 1 ,388** -,108* -,264** 

Sig. (2-tailed) ,004 ,000 ,000 ,031  ,000 ,028 ,000 

N 420 420 420 420 420 420 420 420 

ATAE Pearson Correlation ,112* ,615** ,201** ,342** ,388** 1 -,349** -,289** 

Sig. (2-tailed) ,022 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 

N 420 420 420 420 420 420 420 420 

VRA Pearson Correlation -,024 -,439** -,372** -,272** -,108* -,349** 1 ,274** 

Sig. (2-tailed) ,620 ,000 ,000 ,000 ,028 ,000  ,000 

N 420 420 420 420 420 420 420 420 

IMR Pearson Correlation -,118* -,369** -,312** ,017 -,264** -,289** ,274** 1 

Sig. (2-tailed) ,015 ,000 ,000 ,727 ,000 ,000 ,000  

N 420 420 420 420 420 420 420 420 

Poznámka: * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed), ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 

  Zdroj: IBM SPSS Statistics 22; vlastní výpočty a zpracování, 2014 

  



 

 

Příloha 7: Anti-image korelační matice regionálních ukazatelů pro hodnocení ekonomické, sociální a územní soudržnosti v 

regionech NUTS 2 zemí V4 

 

Tabulka 7.1: Anti-image korelační matice regionálních ukazatelů pro hodnocení hospodářské soudržnosti v regionech NUTS 2 zemí V4 

 E*_GDPpc E*_DI E*_LP E*_GERD E*_GFCF E*_HRST E*_EPO E*_ETKI 

Anti-image Covariance E*_GDPpc ,076 -,035 -,040 -,020 -,003 -,037 -,036 -,037 

E*_DI -,035 ,174 -,044 -,014 -,007 ,001 ,011 ,056 

E*_LP -,040 -,044 ,086 ,051 -,058 -,028 ,007 -,057 

E*_GERD -,020 -,014 ,051 ,362 -,130 -,054 -,130 -,139 

E*_GFCF -,003 -,007 -,058 -,130 ,399 ,002 ,053 ,097 

E*_HRST -,037 ,001 -,028 -,054 ,002 ,204 -,048 ,089 

E*_EPO -,036 ,011 ,007 -,130 ,053 -,048 ,361 -,033 

E*_ETKI -,037 ,056 -,057 -,139 ,097 ,089 -,033 ,517 

Anti-image Correlation E*_GDPpc ,890a -,303 -,498 -,118 -,015 -,294 -,215 -,185 

E*_DI -,303 ,931a -,362 -,057 -,026 ,007 ,042 ,186 

E*_LP -,498 -,362 ,855a ,286 -,310 -,210 ,039 -,267 

E*_GERD -,118 -,057 ,286 ,843a -,341 -,200 -,360 -,320 

E*_GFCF -,015 -,026 -,310 -,341 ,903a ,008 ,139 ,214 

E*_HRST -,294 ,007 -,210 -,200 ,008 ,929a -,177 ,273 

E*_EPO -,215 ,042 ,039 -,360 ,139 -,177 ,923a -,077 

E*_ETKI -,185 ,186 -,267 -,320 ,214 ,273 -,077 ,822a 

Poznámka: a Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 Zdroj: IBM SPSS Statistics 22; vlastní výpočty a zpracování, 2014 

  



 

 

Tabulka 7.2: Anti-image korelační matice regionálních ukazatelů pro hodnocení sociální soudržnosti v regionech NUTS 2 zemí V4 

 E*_ER15to64 E*_ERw15to64 E*_ER55to64 E*_UR15to64 E*_URy15to24 E*_LtUR 

Anti-image Covariance E*_ER15to64 ,043 -,043 -,027 ,000 -,023 ,012 

E*_ERw15to64 -,043 ,054 -,013 -,002 ,015 -,007 

E*_ER55to64 -,027 -,013 ,295 -,027 ,056 -,020 

E*_UR15to64 ,000 -,002 -,027 ,073 -,062 -,072 

E*_URy15to24 -,023 ,015 ,056 -,062 ,107 ,002 

E*_LtUR ,012 -,007 -,020 -,072 ,002 ,198 

Anti-image Correlation E*_ER15to64 ,756a -,890 -,238 ,007 -,337 ,132 

E*_ERw15to64 -,890 ,770a -,103 -,026 ,195 -,065 

E*_ER55to64 -,238 -,103 ,915a -,182 ,313 -,084 

E*_UR15to64 ,007 -,026 -,182 ,775a -,698 -,599 

E*_URy15to24 -,337 ,195 ,313 -,698 ,791a ,011 

E*_LtUR ,132 -,065 -,084 -,599 ,011 ,862a 

Poznámka: a Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 Zdroj: IBM SPSS Statistics 22; vlastní výpočty a zpracování, 2014 

 

Tabulka 7.3: Anti-image korelační matice regionálních ukazatelů pro hodnocení územní soudržnosti v regionech NUTS 2 zemí V4 

 ES*_VMW ES*_DR ES*_DM ES*_HB 

Anti-image Covariance ES*_VMW ,765 ,091 ,237 ,157 

ES*_DR ,091 ,769 -,204 -,195 

ES*_DM ,237 -,204 ,739 -,073 

ES*_HB ,157 -,195 -,073 ,814 

Anti-image Correlation ES*_VMW ,715a ,118 ,315 ,198 

ES*_DR ,118 ,720a -,270 -,247 

ES*_DM ,315 -,270 ,696a -,095 

ES*_HB ,198 -,247 -,095 ,743a 

Poznámka: a Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 Zdroj: IBM SPSS Statistics 22; vlastní výpočty a zpracování, 2014 

 



 

 

Příloha 8: Váhy komponent váženého agregovaného indexu disparit stanovené entropickou metodou v letech 2000–2011 

vj 2000 IED ISD IUD Suma

dj 0,010 0,054 0,003 0,067

vj 0,146 0,811 0,043 1,000

vj 2001 IED ISD IUM Suma

dj 0,013 0,058 0,004 0,074

vj 0,169 0,781 0,051 1,000

vj 2002 IED ISD IUM Suma

dj 0,015 0,068 0,005 0,088

vj 0,167 0,777 0,055 1,000

vj 2003 IED ISD IUM Suma

dj 0,015 0,069 0,006 0,090

vj 0,167 0,769 0,063 1,000

vj 2004 IED ISD IUM Suma

dj 0,017 0,066 0,006 0,088

vj 0,191 0,745 0,064 1,000

vj 2005 IED ISD IUM Suma

dj 0,019 0,067 0,006 0,092

vj 0,209 0,722 0,069 1,000

vj 2006 IED ISD IUM Suma

dj 0,022 0,060 0,007 0,090

vj 0,247 0,669 0,083 1,000

vj 2007 IED ISD IUM Suma

dj 0,024 0,061 0,008 0,093

vj 0,255 0,656 0,089 1,000

vj 2008 IED ISD IUM Suma

dj 0,024 0,067 0,008 0,099

vj 0,238 0,680 0,082 1,000

vj 2009 IED ISD IUM Suma

dj 0,022 0,059 0,008 0,089

vj 0,251 0,659 0,090 1,000

vj 2010 IED ISD IUM Suma

dj 0,020 0,053 0,008 0,080

vj 0,249 0,654 0,097 1,000

vj 2011 IED ISD IUM Suma

dj 0,020 0,062 0,009 0,091

vj 0,224 0,681 0,095 1,000  
Zdroj: IBM SPSS Statistics 22; vlastní výpočty a zpracování, 2014 


