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Anotace 

Doktorská dizertační práce se zabývá problematikou regionálního rozvoje 

a regionálních disparit v zemích Evropské unie. Evropská unie se potýká s vysokými 

vnitřními rozdíly, které mají negativní vliv na soudržnost a konkurenceschopnost členských 

zemí, jejich regionů a tím celé EU. Správné poznání regionálních disparit, hodnocení stupně 

rozvoje regionu, stejně jako identifikace příčin nepříznivého vývoje regionu jsou klíčovými 

faktory pro úspěšné řešení této problematiky. Hlavním cílem doktorské dizertační práce je 

hodnocení rozdílů v úrovni rozvoje regionů NUTS 2 zemí Visegrádské čtyřky v období let 

2001–2012 v kontextu soudržnosti Evropské unie pomocí vybraných kvantitativních metod. 

Pro analýzu regionálních disparit, hodnocení a komparaci úrovně rozvoje 35 regionů NUTS 2 

zemí V4 jsou použity vybrané jednorozměrné a vícerozměrné statistické metody a metody 

vícekriteriálního rozhodování. Svým zaměřením tak práce reaguje na neexistenci jednotného 

přístupu ke zkoumání regionálních rozdílů v EU. Z empirické analýzy regionálních disparit 

vyplývá, že ve zkoumaném období let 2001–2012 docházelo jak ke snižování regionálních 

disparit v zemích V4, tak k jejich zvyšování, přičemž přetrvávají významné rozdíly mezi 

regiony hlavních měst (CZ01 Praha, SK01 Bratislavský kraj, HU10 Közép-Magyarország 

a PL12 Mazowieckie) a ostatními regiony. Významné rozdíly existují ve sledovaném období 

mezi českými regiony NUTS 2 na jedné straně a regiony maďarskými, polskými 

a slovenskými na straně druhé. S ohledem na výsledky práce lze vícerozměrné 

a vícekriteriální metody považovat v oblasti hodnocení rozdílů v úrovni rozvoje regionů 

za dobře aplikovatelné. 
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1 Úvod 

Rozdíly v socioekonomické vyspělosti regionů jsou problémem, který se dotýká 

obyvatelstva daného regionu a země, subjektů veřejné i soukromé sféry. 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 v systému ekonomické rovnováhy. 

Od 70. let 20. století, kdy význam regionálních ekonomik postupně roste a regionální rozdíly 

jsou považovány převážně za negativní jev, je potřeba jejich řešení stále významnější 

a naléhavější. Regiony se staly nositeli nadějí jak čelit výzvám v podobě globalizace 

ekonomiky, technologického rozvoje, demokratizace společnosti, pluralizace sociálních 

hodnot, norem a životních stylů nebo trvale udržitelného rozvoje. Od 80. let 20. století se 

snižování disparit mezi státy a jejich regiony řadí k dlouhodobým cílům Evropského 

společenství/Evropské unie, především z důvodu posilování soudržnosti 

a konkurenceschopnosti evropského území. V podmínkách Evropské unie (EU) tak 

představuje existence regionálních rozdílů a jejich eliminace jeden z hlavních aspektů 

filozofie politiky soudržnosti. Regionální disparity jsou v tomto ohledu chápány jako 

nežádoucí jev a jako měřítko úrovně ekonomické, sociální a teritoriální soudržnosti 

evropského území. 

Rozdíly v úrovni rozvoje regionů a jejich prosperity se s různou intenzitou vyskytují 

ve všech státech Evropské unie, nejviditelnější jsou však tyto nerovnosti mezi „starými“ 

členskými státy (EU-15) a „novými“ členskými státy (EU-13) převážně střední a východní 

Evropy. Politika soudržnosti EU se tak stala relevantním tématem také pro státy Visegrádské 

čtyřky (V4; Česká republika, Maďarsko, Polsko a Slovensko), jež jako země méně rozvinuté 

společně vstoupily do EU v roce 2004. S ohledem na alokovanou výši finančních prostředků 

v rámci politiky soudržnosti EU v programovém období 2007–2013 se dotace z evropských 

fondů staly klíčovým nástrojem pro ekonomický, sociální a environmentální rozvoj regionů 

těchto zemí. Visegrádskou skupinu tvoří země s rozdílnou rozlohou, s odlišným počtem 

obyvatel, regionálním členěním a s různým stupněm hospodářského a sociálního rozvoje. 

Na druhou stranu tyto země disponují podobnými rysy, jako je geografická poloha 

a historický vývoj (ekonomický, kulturní a politický). Země Visegrádské čtyřky procházely 

jako středoevropské státy zcela odlišným politickým a hospodářským vývojem nežli státy, 
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které stály u zrodu evropské integrace, a proto lze jejich vstup do EU považovat za významný 

krok, jenž má dopad na samotný rozvoj těchto zemí i jejich vzájemnou spolupráci. 

Doktorská dizertační práce reaguje na aktuální problematiku podpory regionálního 

rozvoje, soudržnosti a také konkurenceschopnosti zemí Evropské unie. Pro úspěšné řešení 

této problematiky je důležité jak správné poznání regionálních disparit a vymezení 

problémových regionů a vztahů mezi nimi, tak hodnocení stupně jejich rozvoje a identifikace 

příčin nepříznivého vývoje. Problematika existence významných rozdílů v úrovni rozvoje 

regionů není jen otázkou ekonomickou, ale také sociální a politickou, promítající se do reálné 

hospodářské a regionální politiky. Regionální disparity lze proto považovat za 

multidimenzionální problém, který je také důvodem neexistence jednotně propracované 

a ucelené teoretické opory. Svým zaměřením reaguje práce na neexistenci univerzálního 

a komplexního přístupu ke zkoumání regionálních rozdílů v EU. Regionální disparity lze 

proto akceptovat jako fenomén, jehož sledování, identifikace a hodnocení má racionální 

smysl. 

Hlavním cílem doktorské dizertační práce je hodnocení rozdílů v úrovni rozvoje 

regionů NUTS 2 zemí Visegrádské čtyřky v období let 2001–2012 v kontextu soudržnosti 

Evropské unie pomocí vybraných kvantitativních metod. 

Pro naplnění hlavního cíle dizertační práce jsou stanoveny tyto dílčí cíle: 

 vymezit teoretická východiska regionálního rozvoje a regionálních disparit 

v kontextu soudržnosti EU, 

 podat přehled o dosavadních přístupech k měření a hodnocení regionálních 

disparit v podmínkách EU a identifikovat vhodný metodický přístup 

k hodnocení regionálních disparit,  

 na základě zvolených ekonomických, sociálních a územních ukazatelů v období 

let 2001–2012 zhodnotit disparity mezi jednotlivými regiony NUTS 2 zemí V4 

pomocí vybraných matematicko-statistických metod,  

 vymezit hlavní výhody a nevýhody aplikovaných metod a navrhnout možnosti 

jejich použití v oblasti hodnocení regionálních rozdílů a alternativní klasifikace 

regionů. 

Stanovené cíle by měly vést k zodpovězení výzkumné otázky, zda v zemích 

Visegrádské čtyřky přetrvávají ve zkoumaném období let 2001–2012 významné rozdíly mezi 

regiony hlavních měst a ostatními regiony.  
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S ohledem na zvolený cíl je doktorská dizertační práce strukturována do čtyř hlavních 

kapitol doplněných o úvod a závěr. První hlavní kapitola práce je věnována teoretickým 

východiskům regionálního rozvoje a regionálních disparit. V této kapitole jsou nejprve 

nastíněny základy regionálního rozvoje a konceptu regionu, včetně regionální politiky. Poté 

jsou vymezeny teoretické aspekty regionálních disparit zahrnující definici, charakter 

a klasifikaci disparit, včetně příčin a důsledků regionálních disparit. Dále kapitola přináší 

základní pohled na vývoj a hlavní proměny přístupů k regionálním disparitám v teoriích 

regionálního rozvoje. Poslední část kapitoly je věnována teoreticko-metodologickým 

východiskům regionálních disparit z pohledu soudržnosti EU. V této kapitole je vysvětlen 

význam konceptu hospodářské, sociální a územní soudržnosti v EU a je provedena rešerše 

přístupů k měření regionálních disparit a hodnocení úrovně rozvoje regionů v podmínkách 

EU. Součástí kapitoly je také charakteristika politiky soudržnosti EU, jejíž prostředky 

představují klíčový nástroj pro rozvoj evropských regionů. Tato teoretická část práce využívá 

deskriptivního přístupu, jenž je založen na empirickém rozboru již existujících systémů. 

Využita je také metoda dedukce, která umožňuje postupovat od obecných závěrů 

ke konkrétním a vychází ze získaných známých a ověřených informací a znalostí, které 

aplikuje na zkoumanou problematiku. Druhá hlavní kapitola práce je věnována popisu 

realizace regionální politiky na národní úrovni a politiky soudržnosti EU v zemích V4. 

V úvodu kapitoly je provedena socio-ekonomická (situační) analýza zemí V4, a to jak 

v kontextu jejich historického vývoje, tak vzájemné spolupráce. Tato kapitola je založena na 

metodě deskripce, metodě analýzy zahrnující rozbor vlastností, vztahů, faktů postupující od 

celku k částem a metodě syntézy tvořící základ pro správná rozhodnutí. Třetí hlavní kapitola 

práce je zaměřena na charakteristiku kvantitativních metod, jež jsou vhodné pro hodnocení 

regionálních disparit a úrovně rozvoje regionů NUTS 2 zemí V4. Nejprve jsou představeny 

vybrané jednorozměrné a vícerozměrné statistické metody a metody vícekriteriálního 

rozhodování. V této kapitole je také věnována pozornost výběru a popisu relevantních 

ukazatelů a tvorbě datové základy pro hodnocení rozdílů v rozvoji regionů NUTS 2 v zemích 

V4. Čtvrtá hlavní kapitola práce je zaměřena na analýzu regionálních disparit v regionech 

NUTS 2 zemí V4 v období 2001–2012, která vychází z praktické aplikace kvantitativních 

metod představených v třetí hlavní kapitole práce. Na základě analýzy regionálních disparit je 

provedeno celkové hodnocení a komparace úrovně rozvoje regionů NUTS 2 zemí V4. 

Následně jsou jednotlivé aplikované metody diskutovány a je doporučeno jejich využití 

v oblasti hodnocení regionálních rozdílů a alternativní klasifikace regionů. 
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2 Teoretická východiska regionálních disparit v kontextu 

soudržnosti Evropské unie 

Regionální problematika je vnímána ekonomy, geografy, regionálními odborníky 

a vědci po dlouhé období, avšak s rozdílnou mírou intenzity, jak dokládá P. Samuelson:  

„Regionální problémy byly v ekonomice tak zanedbány, že tato oblast je zajímavá sama 

o sobě“ (Samuelson et al., 1991). Rozvojové směry regionů prochází od druhé poloviny 

50. let 20. století změnami spojenými s procesem globalizace světa a všemi jejími důsledky. 

Globalizační procesy vytváří tlaky, jak směrem k prohlubování integrace, tak směrem 

k decentralizaci (lokalizaci). Jak podotýká Műler (2008), národní stát je příliš malý pro řešení 

velkých problémů a příliš velký pro řešení malých každodenních problémů. Pozornost se tedy 

obrací k menším územním jednotkám, jako jsou regiony (města či obce) a stát, ačkoli zůstává 

nezastupitelným subjektem, předává část svých pravomocí dalším aktérům – regionům. 

S otázkou rozvoje regionů je spojena také problematika regionálních disparit, které vznikají 

v důsledku nerovnoměrného vývoje a jejichž nadměrná existence představuje hrozbu pro 

soudržnost daného území. Téma regionálních disparit přitahuje pozornost jak z výzkumného, 

tak politického hlediska. Příkladem je právě Evropské unie, která se potýká s vysokými 

vnitřními rozdíly a usiluje o snižování úrovně regionálních disparit, které přispívá k posílení 

hospodářské, sociální a územní soudržnosti. Snižování rozdílů ve vyspělosti evropských 

regionů za pomoci politiky soudržnosti EU a zapojení regionálních orgánů do procesu 

evropského vládnutí představuje způsob, jak eliminovat negativní dopady globalizačních 

tlaků (tržních, nákladových, konkurenčních) na vyvážený rozvoj EU a dosáhnout vyšší 

konkurenceschopnosti EU jako celku na mezinárodní scéně. 

V rámci identifikace, zkoumání a řešení regionálních disparit v kontextu soudržnosti 

EU je důležité správné obsahové vymezení pojmů a poznání problému z hlediska 

teoretického. Následující podkapitoly se proto věnují teoretickým východiskům problematiky 

regionálního rozvoje, regionálních disparit a jejich měření v podmínkách EU. 

 

2.1 Teoretické vymezení regionálního rozvoje 

Pojmy rozvoj a region jsou spojeny s nejednoznačným obsahovým vymezením a lze je 

chápat v rozdílných souvislostech. Reálný regionální rozvoj je ovlivňován regionální 

politikou, kterou nelze vymezit jedinou konečně platnou definicí, a to z toho důvodu, že 
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regionální politika má úzkou vazbu na celkovou hospodářskou politiku a její konkrétní 

obsahové vymezení může být podmíněno také aktuální sociálně-ekonomickou situací.  

2.1.1 Region a regionální rozvoj 

Pojem region lze charakterizovat z mnoha hledisek (například geografického, 

ekonomického), což znesnadňuje nalézt jeho jednotné vymezení a definici. Z geografického 

hlediska lze region vymezit na mezinárodní nebo národní úrovni (Cihelková, 2007). 

Na mezinárodní úrovni lze region považovat za územní celek se specifickými rysy 

ekonomickými, sociálními, kulturními a politickými, rozkládající se na území více států. 

Na mezinárodní úrovni mohou regiony nabývat podoby makroregionu, jako prostorové 

struktury, která se utváří soustředně okolo rozvinutého jádra a jednotlivé ekonomiky staví 

do funkčních souvislostí; regionu, jako prostoru vznikajícího na základě zvláštního typu 

mezinárodních smluv mezi zeměmi, či v podobě neformální integrace; subregionu, jako 

regionální růstové zóny. Na národní úrovni je region administrativní či geopolitickou oblastí 

v rámci jedné země pojímanou jako základní jednotka pro sledování regionálního rozvoje 

a realizaci regionální politiky, ať již státní či mezistátní (Cihelková, 2007). Dle Wokouna, 

Malinovského, Damborského, Blažka et al. (2008) je z geografického hlediska region 

vymezen jako „část území charakterizované souborem přírodních a socioekonomických prvků 

a vazeb, jejichž specifickým charakterem, lokalizací, uspořádáním a rozsahem integrace se 

utváří prostorová struktura s vnitřními vazbami, jimiž se toto území odlišuje od okolních 

prostorových jednotek.“ Z ekonomického hlediska je region chápán jako relativně samostatný 

ekonomický komplex představující homogenní prostor fyzikálně vymezený a určený 

produkčními funkcemi, zdroji ekonomické aktivity a transportními náklady. Ani 

v ekonomickém myšlení nelze pojímat region pouze jako ekonomický subjekt. Region je také 

ekonomický vztah lidí, jeho soudržnost a vývoj se odvíjí od soudržnosti, vývoje a znalostí 

osob, které v něm žijí (Varadzin, 2005). Širší definici regionu nabízí Bartoš (1996), podle 

kterého představuje region (i když s některými odlišnostmi podle zemí a oborů) obecný název 

pro menší územně ohraničené jednotky určitého většího prostorového nebo územního celku, 

tj. světa, světadílů a jednotlivých zemí. Toto nejširší pojetí je však ve společenských vědách 

většinou specifikováno a zúženo na označení tzv. středně velkých územně rozložených 

a vymezitelných jednotek uvnitř států, tedy na jednotky s rozlohou menší než stát a větší než 

jednotlivé lokality a základní sídelní správní jednotky – obce. „Záleží potom na vědním nebo 

praktickém oboru, zda je touto jednotkou nějaká přírodní krajina či ekosystém nebo je to 

určitá teritoriální skupina či lidská pospolitost“ (Bartoš, 1996, s. 127). Pod pojmem region lze 
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také rozumět „území, které se vyznačuje určitou vnitřní soudržností, jednotnou kvalitou nebo 

charakteristikou jevů. Objektivní pojetí chápe region jako reálně existující jednotku, ve které 

jsou socioekonomické charakteristiky lidské společnosti ovlivňovány přírodním prostředím. 

V subjektivním pojetí vystupuje region jako model, pomocí něhož lze studovat daná území 

(regiony účelové a administrativní)“ (Varadzin, 2005, s. 168). V kontextu problematiky 

regionálního rozvoje a regionální politiky chápeme region jako jednotku menší než stát 

a v rovině regionálního rozhodování nižší než státní či vládní úroveň. 

Kořeny regionálního rozvoje spadají až do 19. století, doby vzestupu regionalismu, jenž 

lze definovat jako pocit charakteristické zvláštnosti, skupinového vědomí nebo regionální 

identifikace a loajality, sdílený s lidmi, kteří žijí v určitém regionu (Wokoun, Mates 

a Kadeřábková, 2011, s. 15; Krejčí et al., 2010). V rámci regionalismu je zkoumána osobitost 

jednotlivých území a nalézání cest k jejich vzestupu. Již v této době byla věnována pozornost 

schopnosti a aktivitě lidí při sebeurčování menších územních celků než stát. Jak uvádí 

Minařík, Borůvková a Vystrčil (2013), hlavní příčinou a hybatelem rozvoje území 

(regionálního rozvoje), na kterém tlupa, kmen, národ, skupina národů žily/žijí, je přirozená 

lidská touha mít se (žít) lépe či dobře. Lidé se pak snaží hledat, rozvíjet a prosazovat takové 

změny, aby byl život v území snadnější, bohatší, kvalitnější. Zájem o regionální rozvoj se 

začal rozvíjet od 30. let 20. století v souvislosti s koncem první světové války 

a jejími sociálními, hospodářskými a správními dopady. Nová podoba regionálního rozvoje se 

vytváří po druhé světové válce a na počátku 50. let 20. století, kdy W. Isard (1956) položil 

základy tzv. regionální vědy.1 V průběhu druhé poloviny 20. století význam regionů 

a regionálního rozvoje narůstá, přičemž pozornost směřuje k otázkám institucionalizace 

a politického řízení regionu (regional governance). V posledních letech se v souvislosti 

s regionálním rozvojem hovoří o neoregionalismu. Neoregionalismus vychází z aktivizace 

obyvatel na základě jejich vlastní iniciativy představující tzv. bottom-up koncept (přístup 

zdola-nahoru) ve srovnání s top-down konceptem (přístup shora-dolů), ve kterém roli 

iniciátora zastával stát ve formě regionální politiky. V éře globalizace a koncentrace je 

koncept bottom-up jasnou odezvou na soudobé posilování národních a nadnárodních struktur. 

Posilování regionů se ve vztahu k vyšším hierarchickým strukturám projevuje vytvářením 

regionální úrovně správy či jejich posilováním (Krejčí et al., 2010). 

                                                 
1 Regionální věda se v pojetí W. Isarda komplexně zabývá prostorovými jevy, procesy a vztahy mezi nimi, 

včetně prostorové organizace společnosti. V některých případech je označována za regionalistiku, jejímž 

předmětem zkoumání je vlastní region.  
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Regionální rozvoj lze obecně definovat jako proces realizovaný za účelem zvýšení 

kvality života v regionu (Regionální rozvoj, 2015). Regionální rozvoj je komplexem procesů2, 

které probíhají uvnitř regionů a které se týkají pozitivních ekonomických, sociálních, 

environmentálních a jiných proměn regionu. Konkrétní představa o (žádoucím) rozvoji je 

spojena s vnímáním jednotlivých proměn ze strany příslušných aktérů (obyvatelé, 

podnikatelé, političtí představitelé, úředníci veřejné správy atd.). Rozvoj se stává ryze 

subjektivní veličinou, která se odvíjí od hodnotové orientace občanů, lokálních autorit apod. 

Z akademického hlediska představuje regionální rozvoj aplikaci nauk, jako ekonomie, 

geografie a sociologie, řešících jevy, procesy a vztahy systematicky vymezeného území, které 

jsou ovlivněny přírodně-geografickými, ekonomickými, sociálními podmínkami v daném 

regionu (Wokoun, Malinovský, Damborský, Blažek et al., 2008). „Primární je hledání 

příčinných zákonitostí, rozmisťování ekonomických činností, nerovnoměrného osidlování 

území a navazující hledání nástrojů pro ovlivnění těchto procesů, ovlivnitelných 

a neovlivnitelných faktorů rozvoje“ (Wokoun, Malinovský, Damborský, Blažek et al., 2008, 

s. 11). V tomto smyslu regionální rozvoj jako předmět či disciplína učí nalézat správnou míru 

a druhy regionálních intervencí (Minařík, Borůvková a Vystrčil, 2013). Regionální rozvoj, 

jako proces pozitivních změn, zaměřený na vyrovnávání regionálních disparit, je realizován 

regionální politikou. Z praktického hlediska vyjadřuje regionální rozvoj vyšší využívání 

a zvyšování potenciálu daného systematicky vymezeného území vznikající v důsledku 

prostorové optimalizace socioekonomických aktivit a využití přírodních zdrojů. 

2.1.2 Regionální politika 

Existuje široká škála definic regionální politiky. Například jedna z nich říká, že 

regionální politika je „soubor cílů, opatření a nástrojů vedoucích ke snižování příliš velkých 

rozdílů v socioekonomické úrovni jednotlivých regionů“ (Wokoun, Malinovský, Damborský, 

Blažek et al., 2008, s. 29). V této souvislosti lze regionální politikou chápat „všechny veřejné 

intervence vedoucí ke zlepšení geografického rozdělení ekonomických činností, respektive se 

pokoušejí napravit určité prostorové důsledky volné tržní ekonomiky ve smyslu dosažení 

dvou vzájemně závislých cílů: ekonomického růstu a zlepšení sociálního rozdělení 

ekonomických efektů“ (Vanhove a Klaassen, 1987, s. 42). Regionální politika je tedy určena 

k ovlivňování hospodářské struktury v regionech tak, aby přispěla ke zlepšení efektivnosti 

                                                 
2 Regionální rozvoj je nutné rozlišovat od regionálního růstu, který je chápán jako růst reálného produktu 

regionu v čase. 
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hospodářské politiky3. S výkonem regionální politiky souvisí také fakt, že ji nelze realizovat 

izolovaně od ostatních politik, ale je nutné ji propojovat s poznatky z oblasti ekonomie, 

geografie, sociologie, demografie, územního plánování atd.). Za nejdůležitější motivy 

existence regionální politiky jsou zpravidla považovány ekonomické, sociální (původně 

dominantní), ekologické či politické motivy. Plné využití všech výrobních faktorů je 

zpravidla uváděno jako základní ekonomický motiv pro regionální politiku. Zvláštní důraz se 

klade na pracovní síly, protože většina problémových regionů má vysokou nezaměstnanost a 

nedostatečné využití pracovních zdrojů znamená snížení hrubého domácího produktu státu. 

Dalšími ekonomickými motivy jsou například hospodářský růst či optimální rozmístění firem. 

Praktická realizace regionální politiky je pak vázána na splnění určitých podmínek, a to na 

ekonomických možnostech a politické vůli regionálními problémy se nejen zabývat, ale také 

je řešit. 

S vývojem regionální politiky souvisejí její dvě základní pojetí. Tradiční přístup 

regionální politiky, uskutečňován asi do poloviny 70. let 20. století, je založen na vyrovnávání 

socioekonomické úrovně mezi regiony a na vytváření rovnocenných podmínek pro život 

obyvatel. Hlavními nástroji regionální politiky se stávají přímá nebo nepřímá podpora 

soukromého kapitálu, omezení lokalizace soukromých firem v přetížených regionech, 

orientace na velké firmy a využití surovin, výstavbu infrastruktury. Tradiční regionální 

politiku lze charakterizovat také přerozdělovacím procesem a značnou centralizovaností. Od 

70. let 20. století se začala formovat nová – moderní – podoba regionální politiky, která je 

schopna pružněji reagovat na rychlejší změny v geografickém přesunu regionálních problémů 

a začala převládat ve většině evropských zemí. Moderní regionální politika se vyznačuje 

především orientací na procesy rychlé restrukturalizace a místo přerozdělování se zaměřuje na 

zdůraznění využití vlastních ekonomických potenciálů regionů (mobilizace vnitřních zdrojů, 

rozvoj služeb a vědecko-technického rozvoje, stimulace malého a středního podnikání). 

Moderní regionální politika je spojena s  decentralizací, deregulací a demonopolizací. 

Základní přístupy k regionální politice v praxi reflektují spíše potřeby regionálního rozvoje a 

jsou realizovány v nadčasových koncepcích. Obecně lze v současnosti rozlišovat tři úrovně 

provádění regionální politiky: regionální (regionální politika regionu), národní (regionální 

                                                 
3 Významným principem regionální politiky je regionální selektivnost, což znamená, že podpora je zaměřena jen 

na vybrané regiony podle určitých kritérií. Z tohoto pohledu se rozlišují dva základní typy regionální politiky; 

strategická – zaměřena na dosažení vnější konkurenceschopnosti státu jako celku tím, že bude posílena 

konkurenceschopnost a atraktivita jádrových aglomerací daného státu; pojišťovací – orientována na zmírnění 

ekonomických a sociálních problémů v zaostávajících a strukturálně postižených regionech a na posílení vnitřní 

soudržnosti státu (Macháček, Toth a Wokoun, 2011). 
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politika státu) a nadnárodní (regionální politika Evropské unie – politika soudržnosti EU, 

viz blíže podkapitola 2.4) 

Cíle regionální politiky vycházejí z identifikace hlavních regionálních problémů 

a z pojetí státní hospodářské politiky, přičemž pro jednotlivá časová období dochází k jejich 

konkretizaci nejlépe tak, aby bylo možno kontrolovat jejich splnění a souběžně hodnotit 

účinnost použitých nástrojů. Z cílů regionální politiky jsou pak zpravidla odvozovány nástroje 

regionální politiky. Nástroje jsou zpravidla zaměřeny na přilákání kapitálu a podnikatelských 

aktivit do regionu, stimulaci využití vnitřních rozvojových zdrojů, dosídlení či stabilizaci 

obyvatelstva v regionu a lze je členit do tří hlavních skupin makroekonomické, 

mikroekonomické a ostatní4 (Armstrong a Taylor, 2000; Macháček, Toth a Wokoun, 2011, 

s. 177). 

 

2.2 Teoretické aspekty regionálních disparit 

Tato podkapitola se zaměřuje na vymezení hlavního pojmu regionální disparita, 

představuje klasifikaci regionálních disparit a nastiňuje základní příčiny a důsledky 

regionálních disparit. 

2.2.1 Definice, charakter a klasifikace regionálních disparit 

Pojem disparita je aplikován v různých vědeckých oborech a v obecném kontextu 

znamená „nerovnost, různost, rozdílnost“ nebo „nepoměr různých jevů“. „Regionální 

disparita pak představuje 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 území struktury“ (Kutscherauer et al., 2010, s. 6). 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 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 

                                                 
4 Makroekonomické nástroje – jejich užití je značně omezeno ostatními cíli národohospodářské politiky, mezi 

tyto nástroje patří fiskální politika (např. regionalizace daní a odvodů, snížená sazba daní ve vybraných 

podporovaných regionech), monetární politika (usnadnění přístupu k úvěrům ve vybraných regionech aj.), 

protekcionismus (např. uvalení dovozních limitů a cel na produkty, jejichž výroba je prostorově koncentrována v 

upadajících regionech). Mikroekonomické nástroje – nástroje pro ovlivňování rozhodování ekonomických 

subjektů o jejich lokalizaci. Mezi tyto nástroje patří realokace pracovních sil (např. částečná úhrada nákladů na 

stěhování, výkup nemovitostí či podpora při nákupu nového bytu), realokace kapitálu (kapitálové subvence, 

subvence na pracovní sílu). Ostatní nástroje – využívají se spíše výjimečně, patří mezi ně zejména 

administrativní a institucionální nástroje (Macháček, Toth a Wokoun, 2011; Wokoun, Mates a Kadeřábková, 

2011). 
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rozdíly vzniklé z objektivních příčin, například na základě přírodních podmínek (Regionální 

rozvoj, 2015). Jiná definice chápe regionální disparity jako vzdálenosti mezi regiony v 

abstraktním metrickém prostoru. Tento prostor může popisovat buď jeden vybraný deskriptor 

regionu, nebo množina těchto deskriptorů, a to jak staticky, tak i dynamicky (Hančlová a 

Tvrdý, 2004). Podle Vorauer (2007) se regionálními disparitami rozumí odchylky od 

nějakého myšleného referenčního rozdělení znaků pokládaných za relevantní, v souvislosti 

s různými prostorovými úrovněmi měřítka (ohraničení regionu). V evropském pojetí jsou 

regionální disparity měřítkem úrovně ekonomické, sociální a teritoriální soudržnosti 

evropského území (viz blíže podkapitola 2.4). 

Disparity 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 specializaci. 

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. Tyto dva odlišné pohledy se pak 

promítají do koncepcí regionálního rozvoje a přístupů k regionální politice.  

Nejčastějším důvodem, proč jsou nejrůznější negativní či pozitivní disparity 

analyzovány a vyhodnocovány, je jejich informační hodnota, která může pro zkoumajícího 

(příjemce, uživatele informací) nabývat několika forem (Kutscherauer et al., 2010): 

  poznávací – informace zvyšující stav poznání uživatele, 

  rozhodovací – informace vytvářející uživateli východiska pro rozhodování, 

  motivační – informace motivující uživatele k nějaké konkrétní činnosti, 

  operační – informace poskytující uživateli impulzy pro operativní jednání. 

Informační hodnota disparit by měla být zároveň důležitým prvkem pro volbu přístupu 

k identifikaci a hodnocení disparit uživatelem. 

 

Klasifikace regionálních disparit 

Regionální disparity mohou být klasifikovány ze dvou základních hledisek; vertikální 

perspektivy vycházející z poznatku, že disparity se mění v souladu s geografickým měřítkem 
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a mají tendenci se zvyšovat se snižováním územního měřítka; horizontální perspektivy 

související s věcnou sférou jejich výskytu a zahrnující materiální (většinou měřitelné 

disparity) i nemateriální disparity (mentální disparity jsou obtížně kvantifikovatelné). 

Materiální i nemateriální disparity jsou dále členěny z věcného hlediska na ekonomické, 

sociální a územní. 

Regionální disparity lze dále rozlišovat z hlediska časového, teritoriálního, podle 

způsobu vzniku, dopadů a ovlivnitelnosti. Existence disparit má v určitém stavu ekonomiky 

a v konkrétním období časově podmíněný charakter. Časový horizont regionálních disparit lze 

dělit na krátkodobý, střednědobý a dlouhodobý. Teritoriální hledisko sleduje prostorové 

disparity a týká se vhodně zvolené velikosti územních jednotek pro sledování a hodnocení 

disparit. Podle hlediska způsobu vzniku se rozdělují regionální disparity na samovolně 

vznikající (vyvolané geografickými podmínkami) a na disparity vznikající činností člověka 

(ekonomická, politická a vnější činnost) (Kutscherauer et al., 2010). Z hlediska dopadu nese 

existence regionálních disparit důsledky pro obyvatelstvo (míra nezaměstnanosti, rozdíly 

v příjmech a v kupní síle), ekonomický rozvoj a životní prostředí. Na regionální disparity lze 

nahlížet také z pohledu jejich ovlivnitelnosti. Neovlivnitelné disparity jsou disparity založené 

na hodnocení přírodních zdrojů, rozloze území apod. Ovlivnitelné disparity lze ovlivnit 

nástroji regionální politiky. 

2.2.2 Příčiny a důsledky regionálních disparit  

Vznik regionálních disparit je způsoben celou řadou faktorů ekonomické 

i neekonomické povahy. Příčiny regionálních problémů vycházejí z jednotlivých teorií 

regionálního rozvoje (viz blíže podkapitola 2.3). Mezi primární faktory vzniku regionálních 

disparit se řadí (Kutscherauer et al., 2010): 

  fyzicko-geografické faktory v souvislosti s umístěním regionu a vybavením 

přírodními zdroji. Například geografická odlehlost znamená pro region ekonomické 

nevýhody v podobě nadprůměrných dopravních nákladů vedoucí k vysokým cenám, 

nízkým ziskům nebo omezeným trhům; omezeného přístupu k velkým městským 

centrům poskytujícím specifické služby; velké vzdálenosti od tržních informací 

a kontaktu se zákazníky atd. Druhým geografickým faktorem je vybavení přírodními 

zdroji, jejichž nedostatkem trpí například horské oblasti či regiony se špatnou půdou, 

což představuje nevýhodu pro jejich ekonomický rozvoj. Na druhou stranu některé 
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regiony jsou přírodními zdroji (uhlí, ropa) vybaveny dostatečně a disponují tak 

výhodou pro svůj rozvoj. 

  nízká mobilita pracovní síly a kapitálu, jelikož pracující nereagují okamžitě 

na rozdíly ve mzdách a jejich reakce se opožďují za poptávkou. Rovněž existuje silná 

rigidita v reakcích kapitálu na rozdíly ve výrobních nákladech. Důsledkem jsou 

regionální nerovnosti v příjmech a zaměstnanosti. 

  ekonomická struktura regionu, která je charakteristická pro každý region a promítá 

se do celkové úrovně rozvoje regionu. Jednostranně orientovaná ekonomická 

struktura a nízká schopnost přizpůsobit se požadavkům trhu vede v těchto regionech 

k poklesu poptávky po výrobcích a ke zvyšování problémů se zaměstnaností. 

  institucionální faktory (např. centralizující vliv ústředních institucí); územní 

uspořádání či psychologické faktory. 

K nerovnoměrnému regionálnímu rozvoji přispívají také sekundární faktory, mezi které 

patří (Kutscherauer et al., 2010): 

  vnější ekonomika představovaná dopravní, technickou a finanční infrastrukturou 

ovlivňuje především příliv nových firem do regionu, 

  demografická situace určována rozdílem ve vzdělanosti venkovského obyvatelstva 

vůči městskému nebo rozdílem v přírůstcích obyvatelstva,  

  rigidita nákladů cen, kdy nedochází k přirozenému přizpůsobování trhů změnám 

v nabídce a poptávce. Mzdový růst v zaostávajících regionech je mnohdy, bez ohledu 

na produktivitu práce, životní náklady či podmínky nabídky a poptávky, závislý 

na dohodách v rámci tripartitních jednání. Důsledkem je zamezení odlivu pracovní 

síly ze zaostávajících regionů, ale zároveň i odstranění zřetelného podnětu, který by 

mohl do takových regionů přilákat kapitál, 

  faktory prostředí, jež zahrnují vytváření přitažlivého prostředí (image) regionu 

atraktivního pro nové firmy a investice, 

  ostatní faktory mohou představovat diference v inovacích či rozdíly 

v průmyslovém a sociálním prostředí pro vznik nových firem. 

Důsledky dlouhodobě přetrvávajících disparit mezi regiony se projevují téměř ve všech 

sférách rozvoje regionů a jejich obyvatel – ekonomické, sociální a environmentální. 

Koncentrace regionálních problémů do určitých území může vést ke vzniku problémových 

regionů potýkající se například s vysokou nezaměstnaností či jinými sociálními problémy, 
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s nízkou hospodářskou výkonností, se špatnou kvalitou životního prostředí. K problémovým 

regionům se řadí regiony s upadajícími či stagnujícími základními odvětvími, regiony 

s nedostatečným využitím vlastních zdrojů, regiony nedostatečně vybavené přírodními zdroji 

a regiony hospodářsky slabé. Značné diference v socioekonomické úrovni jednotlivých 

regionů mohou tedy významně ovlivňovat celkový hospodářský rozvoj státu a mohou vyústit 

do sociálních nepokojů či politických konfliktů. Hlavním nástrojem pro zmírnění 

či odstranění rozdílů v rozvoji jednotlivých regionů v rámci státu a podpoře 

konkurenceschopnosti regionů (a tím celé národní ekonomiky) je regionální politika 

(Macháček, Toth a Wokoun, 2011). 

 

2.3 Pojetí regionálních disparit v teoriích regionálního rozvoje 

Regionální disparity jsou častým předmětem zájmu teorií regionálního rozvoje. Stejně 

jako teorie regionálního rozvoje samotné se navzájem odlišují také přístupy k regionálním 

disparitám. Teoretické přístupy k regionálnímu rozvoji a s nimi také příslušné přístupy 

k regionálním disparitám jsou silně ovlivňovány sociálně-ekonomickými paradigmaty 

typickými pro příslušné období. Rozšíření teorií regionálního rozvoje ve 20. století je spojeno 

prohlubujícími se diferencemi ekonomické úrovně mezi jednotlivými zeměmi a jejich 

regiony. Příčiny vzniku ekonomických rozdílů však sahají do hlubší historie a jejich vznik 

není nutně jen ekonomické povahy. Celou problematiku regionálních disparit v rámci 

prostorového vývoje zásadně ztěžuje skutečnost, že existují dvě rozdílné skupiny přístupů 

k regionálnímu rozvoji. První skupinu tvoří konvergenční teorie regionálního rozvoje, které 

za základní prostorovou tendenci rozvoje považují vyrovnávání rozdílů mezi regiony. Proti 

této skupině stojí teorie divergenční, jejichž zastánci se přiklánějí k názoru, že dochází spíše 

k dalšímu zvětšování meziregionálních rozdílů. Názory na konvergenční či divergenční 

tendence regionálního rozvoje se během 20. století značně měnily, a to s ohledem na diskuze 

o roli státu a jeho intervencích v ekonomice. Přístupy k regionálnímu rozvoji se tak úzce 

vytvářely v návaznosti na ekonomické teorie a jejich metodologii. Podle Blažka a Uhlíře 

(2011) lze teoretické přístupy k regionálnímu rozvoji a regionálním nerovnostem podrobněji 

vymezit do pěti koncepcí: neoklasický, keynesiánský, neomarxistický, neoliberální, 

institucionální. Sucháček (2008) rozlišuje přístupy k regionálnímu rozvoji a regionálním 

nerovnostem na základě principu účelovosti, přičemž identifikuje čtyři hlavní přístupy: 

liberální endogenně rozvojový, exogenní keynesiánský, marxisticko-socialistický (extrémně 
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intervencionistický) a moderní neo-endogenní5. Dílčí teorie regionálního rozvoje jsou 

zařaditelné pod tato paradigmata. Společně s teoretickými přístupy k regionálnímu rozvoji se 

vyvíjely také praktické implikace pro regionální politiku, stejně jako se měnily samotné 

přístupy k regionální politice. Znalost teorií regionálního rozvoje je tedy základem pro 

koncipování adekvátní regionální politiky a regionální rozvojové strategie. 

Vývoj paradigmat a dílčí teorie přibližuje tabulka 2.1. Smyslem této podkapitoly není 

detailně popisovat všechny teorie regionálního rozvoje, ale představit hlavní vývoj 

paradigmat a nastínit ty teorie, které mohly ovlivnit současné tendence rozvoje regionů. 

Tabulka 2.1: Přehled přístupů k regionálnímu rozvoji 

Obecné paradigma Dílčí teorie regionálního rozvoje Regionální politika 

Liberální/neintervencionistické/ 

endogenně rozvojové 

Teorie regionální rovnováhy (např. 

neoklasické modely růstu, nová 

teorie endogenního růstu). 

Základní koncept – „dělníci za 

prací“, používány nástroje 

zvyšující mobilitu pracovních 

sil. 

Keynesiánské/intervencionistické/

exogenně rozvojové 

Teorie regionální nerovnováhy 

(např. teorie kumulativních příčin, 

teorie jádro-periferie, teorie pólů 

růstu). 

Základní koncept – „práce za 

dělníky“, používány nástroje 

podporující příliv investic ze 

soukromého i veřejného sektoru 

do problémových regionů 

(investiční dotace, realokace 

institucí). 

Marxisticko-

socialistické/extrémně 

intervencionistické 

Teorie regionální nerovnováhy 

(např. teorie krize, teorie 

nerovnoměrného rozvoje). 

Centrální plánování a řízení 

prostorového vývoje ignorující 

regionálně-tržní signály. 

Aplikace v zemích střední a 

východní Evropy. 

Moderní/„transformovaný“ neo-

endogenní rozvoj/vytváření 

rámcových podmínek pro 

endogenní iniciativy/spíše 

neintervencionistický přístup 

Teorie regionální nerovnováhy 

(např. teorie učících se regionů, 

teorie závislosti na zvolené cestě). 

Podpora malých a středních 

firem, šíření inovací, 

networking, gradualistická 

proměna místních institucí 

založená na učení. 

Zdroj: Sucháček, 2008, s. 36; vlastní úprava, 2015 

2.3.1 Liberální endogenní paradigma regionálního rozvoje 

Tento neintervencionistický přístup k regionálnímu rozvoji lze řadit pod liberální 

hospodářsko-politickou koncepci. Podle této hospodářsko-politické koncepce tržní systém 

umožňuje díky cenovému mechanismu a konkurenčnímu prostředí zajišťovat optimální 

alokaci zdrojů a umožňuje nejlepší uspokojení spotřebitelských preferencí. Státní zásahy jsou 

                                                 
5  „Pod endogenním přístupem k regionálnímu rozvoji rozumíme takový typ regionálního rozvoje, který se opírá 

o využití vlastních hospodářských, sociálních a přírodních zdrojů regionu. Endogenní typ rozvoje se primárně 

spoléhá na vnitřní rozvojový potenciál regionu a snaží se o plné využití a produktivitu intraregionálních zdrojů. 

Teprve potom je možné využít externí pomoc zejména ze strany státu, jakou jsou dotace, daňová zvýhodnění atd. 

Exogenní regionální rozvoj je takový typ regionálního rozvoje, který se primárně opírá o exogenní, vnější 

pomoc, jako např. státní dotace nebo subvence“ (Sucháček, 2008, s. 35). 
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chápány jako nepatřičné a jsou akceptovány pouze tehdy, jestliže jsou ohroženy samotné 

atributy tržního systému. Liberální směr regionálního rozvoje, jehož počátky spadají do 

20. – 30. let 20. století, nacházel hlavní teoretickou oporu v neoklasické ekonomii (Sucháček, 

2008). Neoklasická teorie nepředpokládala existenci regionálních disparit, vysoká 

nezaměstnanost v některých regionech byla vysvětlována nízkou mobilitou pracovních sil 

oproti vyšší mobilitě kapitálu. Technologie a makroekonomické podmínky byly považovány 

za dané, a tudíž bez vlivu na utváření nerovnovážného stavu a na hospodářský růst. Podobně 

i vliv faktorů, jakými jsou makroekonomické parametry či institucionální rámec ekonomiky, 

byl v úvahách neoklasické teorie opomíjen. Základní myšlenka teorií regionálního rozvoje 

inspirovaných neoklasickými6 a později neoliberálními přístupy vychází z toho, že cenové 

rozdíly v rámci hospodářství představují signály pro investiční příležitosti (pro prostorový 

přesun výrobních faktorů) (Kutscherauer et al., 2010). Hospodářské subjekty podle teorie 

reagují na tyto příležitosti, dokud se cenové rozdíly a stavy nedostatku opět nevyrovnají. 

V dlouhém období by tak mělo docházet k vyrovnání regionálních rozdílů (Capello 

a Nijkamp, 2009). 

V roce 1964 se G. H. Borts a L. Stein pokusili vysvětlit regionální ekonomický růst 

pomocí jednosektorového modelu růstu. Model vychází z Cobbovy-Douglasovy produkční 

funkce, ze které vyplývá, že velikost produktu závisí na funkci vyjadřující vztah mezi 

objemem kapitálu a práce a na technickém pokroku. Technický pokrok je v tomto modelu 

považován za exogenní veličinu. Dvousektorový model týchž autorů je založen na možnosti 

meziregionálního obchodu s cílem realizace komparativních výhod. Základní doporučení pro 

regionální politiku byla orientace na zvýšení mobility výrobních faktorů, především pak 

pracovních sil.  

Na tzv. růstové účetnictví R. Sollowa (1957) navázali v 90. letech P. Krugman a 

B. W. Arthur tzv. novou ekonomickou geografií a R. Barro a X. Sala-i-Martin novou teorií 

růstu (Jáč, 2010). Ekonomickou geografii, kterou Krugman chápe jako výraznou tendenci 

ekonomických aktivit koncentrovat se v prostoru, považuje za oblast, které je věnována velmi 

malá pozornost v ekonomických analýzách (Krugman, 1991b). Tuto oblast tak významně 

Krugman a M. Porter rozšiřují v rámci tzv. nové teorii obchodu, kdy docházejí k závěru, že 

příčiny meziregionálních disparit lze spatřovat v existenci přirozených aglomeračních výhod 

a procesů jako například rostoucí výnosy z rozsahu, nedokonalá konkurence, šíření 

                                                 
6 Předchůdce v rámci neoklasické teorie jsou tzv. lokalizační teorie (17. a 18. století), které ačkoli nejsou vždy 

považovány za plnohodnotné teorie regionálního rozvoje, využívají neoklasických základů ekonomiky. 
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technologií, rozsah trhu, výhody plynoucí z polohy, klesající dopravní náklady apod. 

(Krugman, 1991a). Nová teorie růstu (často nazývána teorií endogenního růstu) považuje 

lidský kapitál a technologii za endogenní faktor dlouhodobého růstu (Capello a Nijkamp, 

2009). Teorie endogenního růstu je prezentována především v pracích P. Romera (1986) a 

S. Rebela (1991), kteří meziregionální disparity zdůvodňují různou úrovní vybavenosti 

regionů kapitálem, především odlišnou kvalitou lidského kapitálu a technologií. Základní 

tendencí regionálního vývoje je konvergence, jejíž podstatou jsou rostoucí výnosy z široce 

definovaného kapitálu, externí úspory, transfer znalostí a technologií (Maier a Tődtling, 

1998). Nová teorie růstu (Barro a Sala-i-Martin, 2004; Sala-i-Martin, 1996) se zabývá 

především otázkou konvergence a jejími jednotlivými typy (absolutní, podmíněná; 

beta-konvergence, sigma-konvergence).  

2.3.2 Keynesiánské exogenní paradigma regionálního rozvoje 

Neoklasická doktrína převažovala v teoretických koncepcích i národohospodářské praxi 

až do velké hospodářské krize v 30. letech 20. století, kdy se otevírá prostor pro keynesiánství 

zdůrazňující význam intervencí z veřejného sektoru. Zájem o řešení sociálně-ekonomických 

disparit stoupl v Evropě výraznějším způsobem po druhé světové válce, což se odrazilo také v 

převaze teorií regionální nerovnováhy nad teoriemi regionální rovnováhy (Kutscherauer et al., 

2010). Začaly být prosazovány státní zásahy do ekonomiky, což bylo v souladu 

s intervencionisticky orientovanou keynesiánskou hospodářskou koncepcí. Od 50. let do 

začátku 60. let 20. století dochází k rozvoji koncepcí zaměřených převážně na růst a rozvoj 

regionů a pozornost se přesunula od sociálních priorit k cílům ekonomickým (Sucháček, 

2008). Byla akcentována industrializace, která se měla rozšířit i do zaostalých regionů. Teprve 

70. léta 20. století odhalila zranitelnost odvětvové monostruktury u mnoha zejména 

průmyslových oblastí a regionální rozvoj a vyrovnávání meziregionálních nerovností se 

postupně stávají doménou politiků. K hlavním nástrojům regionální politiky inspirované 

keynesovským přístupem patří různé dotace, daňové úlevy, zrychlení odpisů u firem 

investujících do zaostalých regionů, administrativní restrikce v podobě zvláštních zdanění 

výstupů u firem v přetížených regionech, lokalizace výzkumných a vědeckých center do 

zaostávajících regionů apod. (Jáč, 2010). 

„Důležitým prvkem celého keynesiánského období je relativní soulad transformace 

systémových makrostruktur v jednotlivých zemích s převažujícím paradigmatem regionální 

politiky. I když keynesiánci často namítali, že v celé řadě případů tržní mechanismus selhává 

a státní intervence do ekonomiky jsou nutné, uznávali, že koordinace aktivit prostřednictvím 
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trhu je hlavním mechanismem chodu ekonomiky a že společnost dosud nenalezla systém, 

který by byl schopen tržní mechanismus nahradit. Země, které aplikovaly keynesiánské směry 

regionálního rozvoje, dokázaly eliminovat nejvýznamnější prostorové disparity a pro své 

regiony vytvořily s ohledem na systémové makrostruktury přibližně rovnoměrné vývojové 

podmínky. Tímto způsobem bylo zaručeno, že se aktivity lokálních či regionálních aktérů 

mohly objektivněji odrazit ve vývoji jednotlivých regionů.“ (Sucháček, 2008, s. 42). 

Teorie regionálního růstu v rámci keynesovského přístupu se vyvíjely několika směry. 

Například teorie růstových pólů je založena na idejích o existenci rychle rostoucích odvětví. 

Dle F. Perrouxe jsou tato odvětví podstatně významnější než ostatní a díky širokým vazbám 

na další odvětví výrazně ovlivňují celkový ekonomický růst. Z regionálního hlediska dále 

rozpracoval tento přístup J. Boudeville v teorii růstových center a růstových os. Tento 

teoretický přístup byl v regionální politice aplikován po druhé světové válce především 

ve Velké Británii, Francii a Itálii. Podstatou teorie kumulovaných příčin, jejímž autorem je 

G. Myrdal (1957), je předpoklad, že pokud z jakýchkoli příčin dochází v některém z regionů 

k rychlejšímu růstu než v ostatních, pak se tento rozdíl bude nadále umocňovat, kumulovat. 

Příčinou je, že změna primárního faktoru vede ke změně orientace dalších faktorů tak, že tyto 

sekundární změny umocňují prvotní změnu. K hlavním faktorům tohoto procesu patří 

například aglomerační efekty, blízkost trhů, rychlejší růst produktivity práce, externí úspory, 

rychlejší obměna technologií v dynamicky rostoucích regionech. Za hlavní příčinu 

divergentního vývoje považuje A. Hirschman přirozenou nerovnoměrnost ekonomického 

vývoje regionů, která je posilována procesy specializace a koncentrace. Podle Hirschmanovy 

teorie nerovnoměrného vývoje má regionální politika posilovat jádro – tedy centrální část 

regionu, následně podpořit periférii prostřednictvím finančních nástrojů např. daňovými 

úlevami. J. Friedmann rozpracoval tyto teorie v rámci všeobecné teorie polarizovaného 

vývoje neboli teorie jádro-periferie, jejíž podstatou je urychlení růstu periferních oblastí 

pomocí vhodného systému městských regionů. Teorie exportní báze, jehož hlavním 

představitelem je D. C. North, rozděluje odvětví na exportní a ostatní. Exportním odvětvím je 

přisouzena role hnacích odvětví, která determinuje ekonomický růst regionu (Maier a 

Tődtling, 1998). Jednou z teorií se strukturalistickým přístupem k regionálnímu rozvoji byla 

teorie mezoekonomiky spojená se jménem S. Hollanda. Hlavní příčinu meziregionálních 

rozdílů spatřuje v nefungování neoklasických předpokladů, především v neexistenci dokonalé 

konkurence. Úkolem regionální politiky by mělo být posilování regulační úlohy státu, odborů 

a veřejného sektoru, regulace a usměrňování soukromých i veřejných investic do méně 
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rozvinutých regionů. Teorie výrobních cyklů (R. Vernon) a z ní odvozená teorie ziskových 

cyklů (A. R. Markusen) sdílí některé významné prvky s marxistickou teorií. „Teorie 

výrobních cyklů vysvětluje přesuny výroby mezi regiony různých typů v závislosti na fázi 

zralosti výrobku. Teorie ziskových cyklů tvrdí, že prosperita regionu závisí na strategiích 

korporací usilujících o dosažení „superzisků“. Strategie korporací se v jednotlivých fázích 

ziskových cyklů liší, přičemž značnou roli sehrává možnost oligopolizace“ (Blažek, 1999, 

s. 7). Teorii s výraznými prvky kritického realismu na regionální úrovni představuje teorie 

územních děleb práce D. Massey7. Massey tvrdí, že mezi regiony se může rozvinout více 

různých způsobů dělby práce a rozpracovává funkční dělby práce mezi regiony v rámci 

odvětví. Massey studuje mechanismy lokalizace ekonomických aktivit a změn hospodářských 

a sociálních rozdílů mezi městy a regiony. K nové prostorové dělbě práce dochází změnou 

sociálních vztahů (především změny v prostorové organizaci vztahů ve výrobě), které vytváří 

ekonomický prostor (Blažek a Uhlíř, 2011). 

2.3.3 Marxisticko-socialistické paradigma regionálního rozvoje 

Marxismem inspirované teorie se začaly prosazovat v 70. letech 20. století jako reakce 

na tehdejší nepříznivý hospodářský vývoj ve vyspělých tržních ekonomikách. Jejich 

charakteristickým rysem je podceňování role jednotlivce (podnikatele) v ekonomickém 

rozvoji a přeceňování role sociálních struktur, nepochopení úlohy zisku jako základního 

indikátoru efektivnosti využívání výrobních zdrojů, přehlížení problému vzácnosti statků 

a možnosti volby atd. Příčiny regionálních disparit vidí ve strukturálních a sociálních 

nerovnostech, které vyplývají ze samotné podstaty kapitalistického systému resp. jeho 

nestability. Plánování a vyrovnávací principy byly neoddělitelnou součástí tohoto přístupu. 

V praxi vyvolávaly centrální plány v konečném důsledku efekt tzv. převráceného minimaxu 

a izolace poptávky od nabídky vedla nakonec až k extrémním nerovnováhám na trhu. 

„Vezmeme-li v úvahu skutečnost, že regionální diference budou existovat vždycky a jejich 

naprostá eliminace není možná a ani žádoucí, způsobila aplikace centrálního plánování 

nepřirozený charakter celého prostorového vývoje. Akcentována byla především prostorová 

konvergence, avšak s ohledem na četné mezery mezi plánováním, jeho implementací 

a reálným prostorovým vývojem se ji často nepodařilo naplnit. Regionální nerovnosti zdaleka 

nevymizely, pouze byly založeny spíše na administrativních a politických rozhodnutích, nežli 

na přirozených vývojových předpokladech jednotlivých regionů.“ (Sucháček, 2008, s. 43) 

                                                 
7 Kritickorealistické přístupy odmítají chápání struktur jako bezprostředních příčin jevů, přičemž přiznávají 

adekvátní roli jednotlivci a jeho vlivu na změnu struktur. 
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K předním marxistickým teoretikům druhé poloviny 20. století se řadí geograf 

D. Harvey, který se snaží integrovat problematiku nerovnoměrného rozvoje s teorií krize 

kapitalismu (soustřeďuje se na lokální úroveň). Svoji teorii nerovnoměrného rozvoje považuje 

za třetí úroveň teorie krize, přičemž první úroveň představuje teorie vnitřních rozporů 

kapitalismu, druhá teorie současné dynamiky kapitalismu. Třetí úroveň vychází z rozporu 

mezi soukromým charakterem vlastnictví výrobních prostředků a společenským charakterem 

výroby. Za hlavní faktory zvyšující meziregionální rozdíly považuje konkurenci teritoriálních 

aliancí, technologický vývoj a investice do nemobilní infrastruktury. Za hlavní příčinu 

nerovnoměrného rozvoje považuje N. Smith ve své „houpačkové“ teorii nerovnoměrného 

rozvoje (see-saw) především nerovné sociální vztahy. Mechanismy divergentního vývoje jsou 

nerovnoměrná dělba práce a kapitálu mezi jednotlivé způsoby akumulace (Blažek a Uhlíř, 

2011).  

2.3.4 Moderní paradigma – neo-endogenní regionální rozvoj  

Jak uvádí Blažek a Uhlíř (2011) a Sucháček (2008), současné přístupy k regionálnímu 

rozvoji (druhá polovina 70. let až doposud) jsou do značné míry eklektické, avšak 

s výraznějším prosazováním institucionálních přístupů. Obecným rysem těchto teorií je 

odklon od koncepce exogenního rozvoje k rozvoji endogennímu. Regionální politika se 

zaměřuje především na využití a mobilizaci místního, endogenního rozvojového potenciálu a 

mobilizaci místních aktiv (lidské zdroje, znalosti, kontakty, síťování atd.). 

Z neoliberálních pozic vychází teorie závislosti na zvolené cestě – path dependence. 

Míra regionálních rozdílů závisí dle P. A. Davida a W. B. Artura na přírodních podmínkách, 

historických událostech či náhodných jevech. Teorie path dependence poukazuje na 

suboptimální celospolečenské důsledky při decentralizovaném rozhodování, kdy i zdánlivě 

triviální okolnosti mohou mít vliv na formování vznikajících institucí, technologií 

a socioekonomický vývoj společnosti. K dynamickému rozvoji institucionálních přístupů 

dochází od 80. let 20. století dodnes. Regionální politika by se měla především zaměřit na 

zvyšování investic do vzdělání, na vznik institucí podporujících vzdělání, vědu a výzkum a na 

vznik regionální podpůrné infrastruktury jako např. poradenství, právní služby, marketingové 

firmy apod. Teorie výrobního okrsku G. Becattiniho a S. Brusca (1982) shledává základní 

faktory úspěšného vývoje regionu v kvalitních sociálních, kulturních a institucionálních 

strukturách a v nehierarchickém systému organizace spolupráce mezi malými firmami 

prostřednictvím sítě důvěry, spolupráce a řízení. Hlavním úkolem regionální politiky by měla 

být tvorba institucí podporujících malé a střední podniky (Jáč, 2010). Teorie výrobního 
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okrsku se stala se východiskem pro teorii flexibilní specializace, resp. flexibilní akumulace, 

jež zdůrazňuje neustálé zkracování inovačních cyklů, větší flexibilitu výroby a trhu práce, 

dezintegraci velkých firem atd. Příčina regionálních rozdílů je pak viděna v kulturním rámci 

pro organizaci výroby i pro chování podniků. V 90. letech 20. století vzniká teorie učících se 

regionů, jako jednoho z hlavních představitelů lze jmenovat např. A. Malmberga, 

P. Maskella, D. Foraye či R. Floridu. Teorie učících se regionů představuje dosud nejmladší 

a stále ještě se vyvíjející směr regionálního rozvoje. Jak uvádí Florida (1995), v době 

globalizace a kapitalismu se regiony stávají středem tvorby znalostí a učení. Tyto regiony 

slouží jako tvůrci, sběratelé a úložiště znalostí a myšlenek a poskytují infrastrukturu, která 

usnadňuje jejich šíření a předávání. Jádrem teorie učících se regionů je předpoklad, že 

konkurenceschopnost je založena na znalostech a lepší schopnosti dále se učit, proto také 

rozdíly ve schopnosti učit se a inovovat zapříčiňují meziregionální rozdíly. Lundvall 

a Johnson (Lundvall, 2003) rozlišují čtyři typy znalostí8 a akcentují zejména proces učení se 

(praxí, užíváním, hledáním a spoluprací) (Lundvall, 2003). Rozhodující pro rozvoj regionu je 

schopnost jeho aktérů učit se a přijímat nové technologie a postupy a také získávat nové 

informace.  

 

V současně době se stále častěji začíná projevovat tendence chápat regionální disparity 

jako motivační prvek. Pozornost je směřována na úspěšné regiony a lokality, které mají 

sloužit jako příklad a zejména motivace pro méně úspěšné regiony. Postupná změna nastává 

také v pojetí regionální politiky, která má být politikou spíše strategickou, zaměřenou do 

budoucna a preventivní ve smyslu podpory konkurenceschopnosti regionů v národní 

a globální ekonomice. V této souvislosti se projevuje snaha o snižování čistě externího 

financování regionálního a místního rozvoje a je podporována finanční spoluúčast dotčeného 

území.  Z vývoje přístupů k regionálnímu rozvoji a regionálním nerovnostem lze usuzovat, že 

na regionálních disparitách se budou nadále podílet takové faktory, jako je odlišná vybavenost 

regionu lidským faktorem, technologiemi a sociokulturní a institucionální rozdíly. 

 

                                                 
8 Znalosti o konkrétních skutečnostech a jevech (know what), znalosti o příčinách, mechanismech, pravidlech a 

zákonech organizace a fungování společnosti (know why), dovednosti, schopnosti komunikovat a tvořit, sdílení 

dovedností (know how), informace o tom, kdo co zná, umí dělat, jaké má dovednosti (know who). 
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2.4 Regionální disparity v kontextu soudržnosti Evropské unie 

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 i soudržnost celého Společenství.  

2.4.1 Význam evropských regionů 

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

evropského kontinentu. Na Evropskou unii 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 rozvoje9. 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.10 Evropa regionů představuje zapojení regionů, jako třetí 

úrovně systému vládnutí EU11, do evropského integračního procesu a jeho rozhodovacích 

procedur, v nichž mohou zastupovat a hájit zájmy svých občanů. Jak zmiňuje Panara a Becke 

(2011), významné postavení regionů v EU potvrdila také Maastrichtská smlouva (1993) 

zřízením poradního orgánu EU – Výboru regionů, složeného ze zástupců regionálních 

a místních samosprávných celků, jež mají vliv na utváření právních předpisů EU souvisejících 

se záležitostmi místní a regionální správy. Právě účast regionů na rozhodovacích procesech je 

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

mnohotvárnost evropských regionů.  

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 

                                                 
9 Katalánský předseda vlády Jordi Pujol v jednom ze svých projevů poznamenal: „Státy vytvořily kostru Evropy, 

teď je na regionech, dodat jí maso a krev.“ (Karlsson, 1998). 
10 Princip subsidiarity má zajistit, aby všechna opatření byla přijímána co nejblíže občanům, tedy na nejnižším 

stupni správy, který umožňuje jejich realizaci nebo výkon. EU nepřijme opatření (s výjimkou oblastí spadajících 

do její výlučné pravomoci), pokud je efektivnější učinit toto opatření na národní, regionální nebo lokální úrovni. 
11 První dvě úrovně víceúrovňového systému vládnutí EU představuje úroveň nadnárodní a národní. 
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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, zejména hospodářské, sociální a kulturní. 

Otázkou ovšem zůstává, do jaké míry může být evropská multikulturní, prosperující a vysoce 

konkurující společnost zároveň hospodářsky a sociálně soudržná, solidární, uznávající 

společnou identitu, hodnoty a tradice (Melecký a Poledníková, 2014). Z tohoto pohledu čelí 

evropské regiony problému udržování rovnováhy mezi různorodostí a jednotou. Tato 

specifika jsou zohledňována politikou soudržnosti EU, v jejímž rámci není Unie chápána jako 

svazek států, nýbrž jako celek a která se zaměřuje na odstraňování hospodářských, sociálních 

a územních rozdílů mezi jeho jednotlivými regiony. 

2.4.2 Regionální disparity, koncept soudržnosti a politika soudržnosti EU 

Koncept soudržnosti představuje v rovině novodobé architektury EU jeden ze tří pilířů 

konstrukce evropského politického a ekonomického prostoru, který doplňuje působení 

jednotného vnitřního trhu a hospodářské a měnové unie. Ačkoli je pojem soudržnost používán 

v základních legislativních aktech a dokumentech EU, jeho přesný význam v nich není 

zakotven. Dle Willema Molla (2007) se dá soudržnost 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. Evropské teoretické 

pojetí soudržnosti je spojeno s rozlišováním tří konceptuálních procesů. První koncept 

(koheze) chápe soudržnost jako politický cíl, jež usiluje o podporu harmonického rozvoje 

hospodářských činností a vytváření rovných příležitostí pro všechny obyvatele na celém 

území EU. Tento koncept tak poskytuje odpověď na otázku „co“ je cílem politiky 

soudržnosti. Druhý koncept (konvergence) je vyjádřením toho „jak“ lze konceptu soudržnosti 

dosáhnout. Pod pojmem konvergence se obecně rozumí proces sbližování určitých 

charakteristik celků. Koncept konvergence pracuje s dosahováním socio-ekonomické 

konvergence států jako s nutnou podmínkou, bez níž nemůže být politický cíl koheze naplněn. 

Soudržnost je v této teorii výstupem procesu konvergence. Třetím konceptem je integrační 

proces poskytující odpověď na otázku „kdy“, přičemž předpokládá vytváření nadnárodních 

institucí a přijímání pravidel podporující proces konvergence a dosahování cílů soudržnosti 

(Leonardi, 2005).  Vztah mezi třemi koncepty zobrazuje následující obrázek 2.1. 
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Obrázek 2.1: Dynamický model soudržnosti v Evropské unii 

 

Zdroj: Leonardi, 2005, s. 12; vlastní úprava, 2015  

V evropském pojetí jsou to právě regionální rozdíly, které jsou měřítkem dosažené 

úrovně ekonomické, sociální a teritoriální soudržnosti evropského území. Regionální rozdíly 

jsou tedy nejčastěji chápány ve smyslu nežádoucího jevu, tzn. problému, který negativně 

ovlivňuje rozvoj regionů. Z věcného hlediska lze rozlišovat tři základní typy regionálních 

disparit: ekonomické, sociální a územní.   

Ekonomické disparity představují rozdíly v ekonomickém vývoji (kvalitě a kvantitě 

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

přístupu odrazem míry ekonomické 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. Ekonomické 

disparity lze hodnotit pomocí ekonomických ukazatelů jako např. HDP na obyvatele, 

produktivita práce na zaměstnanou osobu, disponibilní důchod domácností, hrubé domácí 

výdaje na výzkum a vývoj apod. 

Sociální disparity jsou vztaženy k tomu, jak obyvatelstvo vnímá teritoriálně 

diferencovanou kvalitu života, životní úroveň, sociální nerovnosti atd. Sociální koheze 

odkazuje na existenci harmonických vztahů mezi různými sociálními skupinami 

ve společnosti. Sociální disparity jsou nejčastěji měřeny ukazateli trhu práce, vzdělání nebo 

chudoby, jako jsou např. míra zaměstnanosti, míra nezaměstnanosti, dlouhodobá míra 

nezaměstnanosti, populace s terciárním vzděláním, populace trpící vážnou hmotnou deprivací 

apod.  
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Územní disparity jsou odrazem silných nerovností ve vybavenosti faktory 

konkurenceschopnosti mezi jednotlivými státy a regiony. Územní nerovnováha je vyjádřena 

značnými rozdíly v hospodářské výkonnosti, fyzicko-geografickém potenciálu, dopravní 

a technické infrastruktuře a kvalitě životního prostředí (kvalita ovzduší, produkce odpadů 

a jejich recyklace). Nejčastěji se územní disparity měří pomocí ukazatelů: hustota dálnic 

a železnic, míra dětské úmrtnosti, počet nemocničních lůžek, domácnosti s širokopásmovým 

připojením k internetu, dostupnost a využití služeb elektronické správy, emise základních 

znečišťujících látek do ovzduší, domácnosti připojené k dodávkám čisté pitné vody, počet 

čistíren odpadních vod atd. (Molle, 2007; Kutscherauer et al., 2010; Faludi, 2007). 

2.4.3 Politika soudržnosti EU 

Politika hospodářské, sociální a územní soudržnosti Evropské unie (dále jen politika 

soudržnosti EU či kohezní politika) je svou podstatou jedinečnou a specifickou politikou, 

která není v této podobě realizována v žádných jiných integračních uskupeních 

či kontinentě.12 Jejím cílem je podporovat harmonický a vyvážený rozvoj Společenství 

prostřednictvím snižování rozdílů v rozvoji jednotlivých členských států a jejich regionů. 

Kohezní politika je jednou z nejvíce ambiciózních, složitých a nepochopených oblastí 

evropského rozhodování (Bachtler, Mendez a Wishlade, 2013). Výdaje, které tvořily 15 % 

rozpočtu Evropského hospodářského společenství v roce 1988, vzrostly na téměř 36 % 

rozpočtu EU v roce 2007, což činí z politiky soudržnosti jednu z nejvýznamnějších a 

nejdiskutovanějších politik EU. Do současné podoby se politika soudržnosti formovala po 

několik období vymezených důležitými socioekonomickými a integračními událostmi a fakty. 

O existenci regionální politiky uskutečňované orgány Společenství na nadnárodní úrovni 

můžeme hovořit od založení Evropského fondu pro regionální rozvoj v roce 1975. Důležitou 

reformou pak prošla regionální politika v roce 1988 na základě Jednotného evropského aktu 

(1987), který zavedl koncept hospodářské a sociální soudržnosti. V Maastrichtské smlouvě 

(Smlouva o Evropské unii, 1993) byla ekonomická a sociální soudržnost označena jako jedna 

z vrcholných priorit EU, čímž se politika soudržnosti odlišila od původního významu 

regionální politiky EU13. Politika soudržnosti je realizována prostřednictvím přerozdělování 

                                                 
12 Význam politiky soudržnosti EU potvrzuje také fakt, že se stala tématem a inspirací v oblasti spolupráce mezi 

EU a třetími zeměmi, např. Čínou. Generální ředitelství EK pro regionální politiku a Čínská národní komise pro 

vývoj a reformy se v roce 2006 dohodly na bilaterální spolupráci a vzájemné výměně informací o regionální 

politice, blíže European Commission, 2011. 
13 Na nadnárodní úrovni se regionální politika začala rozvíjet od uzavření Římských smluv v roce 1957. Cílem 

regionální politiky bylo snižovat hospodářské rozdíly mezi regiony, k čemuž využívala fondy a finanční 

prostředky Společenství. Zpočátku měly tyto procesy sloužit k řešení problémů na trhu práce a následně byly 
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pomoci ze společného rozpočtu směrem k nejpotřebnějším regionům a je tak vyjádřením 

solidarity bohatších států se státy chudšími či znevýhodněnými (Bachtler, Mendez a 

Wishlade, 2013)14. Dopady rozšíření o státy střední a východní Evropy v roce 2004 (následně 

v roce 2007 a 2013) společně s novými výzvami společnosti (např. negativní demografický 

vývoj, klimatické změny, energetická bezpečnost, další potenciální rozšiřování EU) si 

vyžádaly významnou reformu cílů a nástrojů politiky nutnou k zajištění jejího efektivního 

provádění v  obdobích 2007–2013 a 2014–2020. 

 

Politika soudržnosti EU v programovacím období 2007–2013 

V programovacím období 2007–2013 byl na politiku soudržnosti vyčleněn dosud 

největší objemem finančních prostředků, a to ve výši 308 041 milionů EUR (v cenách roku 

2004), což představovalo 35,7 % společného rozpočtu EU. Nejvíce finančních prostředků 

(81,54 %) bylo určeno nejméně prosperujícím regionům a regionům se strukturálními 

problémy v rámci cíle Konvergence za účelem posílení jejich ekonomické a sociální 

konvergence a dosažení průměrné úrovně EU. Vyspělejší regiony byly naopak podporovány z 

cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost, jehož prostředky jsou směřovány na 

vytváření pracovních míst, na podporu konkurenceschopnosti a zvýšení přitažlivosti 

dotyčných regionů pro podniky a investory. Třetí cíl Evropská územní spolupráce měl 

usnadňovat a podporovat hospodářskou, sociální a kulturní spolupráci regionů na 

přeshraniční, nadnárodní a meziregionální úrovni. Nástroje politiky soudržnosti obecně tvoří 

systém strukturálních fondů, Fondu soudržnosti, iniciativ Společenství a inovačních akcí. 

Strukturální fondy – Evropský fond regionálního rozvoje (European Regional Development 

Fund, ERDF) a Evropský sociální fond (European Social Fund, ESF) jsou hlavními dotačními 

nástroji zaměřující se na snižování rozdílů v úrovni rozvoje různých regionů a zaostalosti 

nejvíce znevýhodněných regionů včetně venkovských oblastí. Specifické postavení zaujímá 

Fond soudržnosti (Cohesion Fund, CF), který financuje projekty v oblastech transevropských 

dopravních sítí a ochrany životního prostředí. Důležité místo mezi finančními nástroji mají 

                                                                                                                                                         
rozšířeny na strukturální problémy. Pro zajištění větší koordinace byla regionální politika koncem 80. let 20. 

století integrována s částí sociální a zemědělské politiky do strukturální politiky. Podporované aktivity 

zahrnovaly široké spektrum oblastí a byly využívány strukturální fondy. Od 90. let 20. století je cílem 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 (Melecký a 

Poledníková, 2014). 
14 Politika soudržnosti patří mezi politiky se sdílenými pravomocemi. Základními principy provádění politiky 

jsou: princip koncentrace; princip partnerství (komplementarity); princip programování; princip adicionality 

(doplňkovosti); princip monitorování a vyhodnocování. 
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iniciativy JASPERS, JEREMIE, JESSICA, JASMINE.15 Kandidátské země a potenciální 

kandidátské země EU jsou od roku 2007 podporovány Nástrojem předvstupní pomoci. 

Přidaná hodnota politiky soudržnosti EU je opakovaně předmětem diskuzí mezi jejími 

kritiky a zastánci. Někteří kritikové pochybují o samotné legitimitě politiky na společné 

evropské úrovni a tvrdí, že je jen mechanismem pro redistribuci zdrojů mezi členskými státy 

a regiony, který narušuje účinnou koncentraci ekonomické aktivity, snižuje autoritu národních 

orgánů a zvyšuje byrokracii. Kritice je rovněž podrobován způsob přerozdělování dotací 

z fondů, které jsou často používány nesystémově a jejich účinky jsou jen stěží měřitelné. 

Jinými zástupci je politika soudržnosti EU považována za moderní, účinný a nepostradatelný 

víceúrovňový řídící nástroj na podporu inovací a posílení adaptivní schopnosti evropských 

regionů. Rovněž dostupné důkazy poukazují na efektivitu této politiky a to, že investice měly 

rozsáhlý dopad např. v oblasti vytváření pracovních míst, infrastruktury a ochrany životního 

prostředí.16 Bez politiky soudržnosti by hospodářské, sociální a územní rozdíly byly 

nepochybně větší. Svůj význam prokázala politika soudržnosti EU v období hospodářské 

a finanční krize, kdy zejména ESF pomohl ztlumit její dopady na pracovníky a malé podniky. 

V Evropské unii dosud převažuje názor prosazující potřebnost této politiky, a to zejména 

kvůli snižování rozdílů mezi členskými státy a regiony a kvůli solidaritě, kterou reprezentuje 

(viz například Bachtler a Turok, 2004). Evropská komise (EK) vzala názory kritiků i zastánců 

vážně, což se projevilo v diskuzích o směřování této politiky po roce 2013 (Poledníková 

a Lelková, 2013). 

 

                                                 
15 Iniciativy jsou realizované Evropskou komisí ve spolupráci s Evropskou investiční bankou, Evropským 

investičním fondem a Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj. Iniciativa JASPERS (Joint Assistance in 

Supporting Projects in European Regions) se zaměřuje na podporu projektů v evropských regionech; iniciativa 

JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises) je určena na podporu získávání zdrojů 

pro mikro a střední podniky; iniciativa JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City 

Areas) podporuje udržitelné investice do městských oblastí a iniciativa JASMINE (Joint Action to Support 

Micro-finance Institutions in Europe) podporuje instituce zabývající se mikrofinancováním. 
16 Jak uvádí Šestá kohezní zpráva Evropské komise (European Commission, 2014), politika soudržnosti výrazně 

přispěla v období 2007–2013 k růstu a zaměstnanosti. Odhaduje se, že díky politice soudržnosti se ročně zvýšil 

HDP Lotyšska v průměru o 2,1 %, Litvy o 1,8 % a Polska o 1,7 %. V nejchudších regionech EU vzrostl 

HDP/obyv. z 60,5 % průměru EU v roce 2007 na 62,7 % v roce 2010. V období let 2007–2012 bylo například 

díky ERDF vytvořeno přibližně 600 tisíc nových pracovních míst. V tomto období bylo podpořeno 68 milionů 

jednotlivců v programech trhu práce. Za podpory ESF našlo práci 5,7 milionů nezaměstnaných a 8,6 milionů 

osob získalo kvalifikaci. Do konce roku 2012 byla například poskytnuta podpora více než 200000 projektům 

malých a středních firem, 60000 projektům v oblasti výzkumu a technologického rozvoje. V rámci dopravy bylo 

vybudováno více než 2000 km nových silnic a 300 km železničních tratí, rekonstruováno bylo přes 23000 km 

silnic a 2300 km železničních tratí. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jaspers_en.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jeremie_en.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jessica_en.htm
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Politika soudržnosti EU v programovacím období 2014–2020 

Investiční prioritou politiky soudržnosti EU v období 2014–2020 nejsou pouze aktivity 

zaměřené na snižování rozdílů mezi životní a ekonomickou úrovní chudších a bohatších 

regionů, ale také akce, jež přispějí k naplnění cílů Strategie Evropa 202017. Cílem EK je 

umožnit každému evropskému regionu využívat podporu fondů, a to v rámci dvou stěžejních 

cílů – Investice do růstu a zaměstnanosti a Evropská územní spolupráce. V souvislosti 

se zajištěním koncentrace strukturální pomoci a jejím rozdělováním jsou rozlišovány tři 

kategorie regionů (Evropská komise, 2011): méně rozvinuté regiony (regiony NUTS 2, jejichž 

HDP na obyvatele je nižší než 75 % průměrného HDP zemí EU-27); přechodové regiony 

(regiony NUTS 2, jejichž HDP na obyvatele dosahuje úrovně mezi 75 a 90 % průměrného 

HDP zemí EU-27); více rozvinuté regiony (regiony NUTS 2, jejichž HDP na obyvatele je 

vyšší než 90 % průměrného HDP zemí EU-27). Na politiku soudržnosti bylo pro období 

2014–2020 vyčleněno 325 149 milionů EUR (v cenách roku 2011), což představuje přibližně 

34 % unijního finančního rámce (European Commission, 2013). Nástrojem politiky 

soudržnosti v období 2014–2020 jsou Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF).18 Tyto 

fondy jsou hlavním zdrojem investic do 11 vymezených tematických cílů na úrovni EU, které 

mají členským státům v souladu s cíli Strategie Evropa 2020 pomoci při obnově a zvýšení 

růstu a zajištění dostatku pracovních míst se současným zajištěním trvale udržitelného 

rozvoje.  

 

2.5 Přístupy k měření regionálních disparit a hodnocení úrovně rozvoje 

regionů v podmínkách Evropské unie 

Měření a hodnocení regionálních disparit představuje zkoumání fungování složitých 

společenských objektů, jejichž vývoj se odehrává v odlišných socio-ekonomických 

podmínkách, čase a prostoru. Jak již naznačily předešlé podkapitoly, problémem je také 

samotné vymezení pojmu regionální disparita, u něhož se uplatňuje řada odlišných přístupů 

a metodik, stejně jako v případě regionálních klasifikací. Tato fakta znesnadňují vytvořit 

ucelený teoretický a metodologický rámec jejich zkoumání, který dosud schází a způsobuje 

                                                 
17 Strategie Evropa 2020 je desetiletá strategie EU (2010–2020), jejímž cílem je dosáhnout inteligentního, 

udržitelného a inkluzivní hospodářského růstu. Strategie zahrnuje pět hlavních cílů týkající se zaměstnanosti, 

inovací, vzdělávání, snižování chudoby a také otázek změny klimatu a energetiky (Evropská komise, 2015). 
18 ESIF zahrnují ERDF, ESF, CF, Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (European Agricultural Fund 

for Rural Development, EAFRD) a Evropský námořní a rybářský fond (European Maritime and Fisheries Fund, 

EMFF). Vedle ESIF se budou využívat zvláštní nástroje podpory JASPERS, JEREMIE, JESSICA, JASMINE. 
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tak řadu problémů při měření a hodnocení regionálních disparit uvnitř země a mezi zeměmi. 

Pro měření a hodnocení regionálních rozdílů je klíčové stanovit prostorovou úroveň, na které 

budou disparity řešeny, identifikovat relevantní indikátory (ukazatele) pro měření 

regionálních disparit, vymezit časové hledisko a zvolit správnou metodu měření.  

Výchozím krokem pro měření disparit je zvolit velikostně odpovídající a srovnatelné 

územní jednotky, přičemž je vhodné posuzovat širší vazby mezi územními celky. Zvolená 

úroveň a typ územní jednotky jsou spjaty s většími či menšími změnami ve vývoji ukazatelů 

či jejich odlišným vykazováním. Při měření a komparaci rozdílů mezi státy a regiony bychom 

tak měli mít na paměti relevantnost výsledků vzhledem k teritoriálnímu měřítku. V kontextu 

evropské soudržnosti jsou regionální disparity identifikovány na úrovni územní jednotky 

NUTS 2, která je základem pro přijetí opatření politiky soudržnosti EU, přičemž počet těchto 

jednotek k 1. lednu 2015 dosahuje 276 regionů v rámci EU-28.19 

Dle zvolené metody a přístupu k měření disparit se kombinují četné ekonomické, 

sociální či územní dimenze dílčích ukazatelů či souboru ukazatelů. Stávající přístupy jsou 

zpravidla zaměřeny na vybrané indikátory agregovaného a objektivního charakteru 

(kvantitativní ukazatele), přičemž měření disparit pomocí subjektivních (předem stanovených 

a naplňovaných pomocí výběrových šetření) a dílčích indikátorů je potlačováno 

(Kutscherauer et al., 2010). V současné praxi výběru ukazatelů se projevuje jak objektivní 

postup v rámci metody, tak výsledky diskuzí a výzkumů expertů z dané problematiky. 

V existujících regionálních analýzách lze najít univerzální ukazatele jako např. HDP na 

obyvatele, míra nezaměstnanosti, úroveň vzdělání, úroveň infrastruktury apod., které 

umožňují popsat skutečnou míru disparit mezi regiony. Při volbě vhodných ukazatelů je 

potřeba zohlednit a zajistit srovnatelnost údajů, tzn. ukazatele by měly být vyjádřeny 

v relativním měřítku (např. v jednotkách na obyvatele, plochu). Pro komplexní a podrobné 

popsání situace je nutné využít i další typy informací, převážně kvalitativního charakteru, tzn. 

                                                 
19 Klasifikaci územních statistických jednotek NUTS (La Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques) 

zavedla Komise Evropských společenství již v 70. letech minulého století jako jednotný systém členění území 

Evropské unie, závazný pro poskytování regionálních statistik v rámci Společenství. V unijní legislativě se 

klasifikace objevuje od roku 1988, ale teprve v roce 2003 vstupuje v platnost nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (ES) č. 1059/2003 ze dne 26. května 2003 o vytvoření společné klasifikace územních statistických 

jednotek. Klasifikace NUTS je určena především pro statistické účely, dále pro potřeby analytické a pro potřeby 

poskytování údajů ve vztahu k Evropské unii, zejména pro úkoly spojené s čerpáním prostředků z fondů 

Evropské unie. Jednotky NUTS jsou hierarchicky uspořádány od třech základních úrovní – NUTS 0 až NUTS 3. 

Vymezení jednotlivých úrovní NUTS je charakterizováno počtem obyvatel. Doporučený počet obyvatel pro 

jednotku NUTS 2 je 800 tisíc až 3 miliony obyvatel. Pod úrovní NUTS jsou v členských státech definovány 

zpravidla další dvě územně menší úrovně, které jsou označeny jako místní administrativní jednotky LAU (Local 

Administrative Units) (Eurostat, 2015). 
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měkké faktory rozvoje regionů, jak zdůrazňuje například Rumpel, Slach a Koutský (2009). 

Důležité je také posouzení disparit v širším kontextu situace daného regionu. Je však otázkou, 

zda by toto posouzení mělo vycházet od odborníků zvenčí nebo od místních aktérů 

(Chabičovská, 2010). Hodnocení regionálních disparit a sledování jejich tendencí v zemích 

EU vychází z vývoje ukazatelů disparit na úrovni NUTS 2, které jsou zveřejňovány Evropskou 

komisí v tzv. Zprávách o hospodářské, sociální a územní soudržnosti (kohezní zprávy), a to 

každé tři roky (např. European Commission, 2007; European Commission, 2010). 

K hodnocení úrovně rozdílů zemí a regionů EU se využívá také Strukturálních ukazatelů EU 

a ukazatelů soudržnosti (Cohesion indicators), jež představují skupinu indikátorů pro 

sledování plnění cílů Strategie Evropa 2020, k nimž politika soudržnosti EU významně 

přispívá. V kohezních zprávách se však nesetkáme s přesným a striktním rozčleněním 

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

soudržnosti. Sledují proto takové vybrané ukazatele, které můžeme přirozeně a intuitivně 

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

ekonomické, sociální či územní soudržnosti. Hlediskem, podle kterého jsou na evropské 

úrovni disparity zkoumány, je hledisko věcné, které se kloní k rozdělení disparit na 

ekonomické, sociální a územní. Identifikace ukazatelů pro měření regionálních disparit se na 

evropské úrovni potýká 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 systému ESA 1995 a ESA 201020, kde jsou v databázi Regions dostupné 

ukazatele regionálních disparit sledované v kohezních zprávách, jejich zastoupení je však 

v některých případech 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 (např. 

Německo, Polsko, Velká Británie) a nízkou propracovaností regionálního účetnictví 

(vyskytující se zejména u zemí EU-15). S ohledem na srovnatelnou metodologii získávání 

ukazatelů a jejich definice lze využívat také databáze statistických úřadů jednotlivých zemí 

či jiných organizací, např. databáze Territorial Database Organizace pro hospodářskou 

                                                 
20 Evropský systém národních a regionálních účtů (ESA 1995 a revidovaný systém ESA 2010 implementovaný 

od září 2014) je mezinárodně porovnatelný účetní rámec pro systematický a podrobný popis celkového 

hospodářství (regionu, země nebo skupiny zemí), jeho jednotlivých složek či ukazatelů a jeho vztahů s ostatními 

hospodářskými celky. 
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spolupráci a rozvoj (Organization for Economic Cooperation and Development, OECD) 

poskytuje kvantitativní indikátory v oblasti geografické, ekonomické, demografické 

a environmentální. 

Časový horizont je pro sledování a hodnocení regionálních disparit významný, jelikož 

každé srovnání regionálních disparit v čase vyžaduje, aby byly použity stejné indikátory 

stejného vyjádření pro počáteční a pro závěrečný rok, resp. celé sledované období 

(Kutscherauer et al., 2010). Výše zmíněné problémy s dostupností časových řad některých 

regionálních ukazatelů lze eliminovat použitím statických postupů interpolace či extrapolace 

dat. Většina regionálních data je vykazována s roční periodicitou. 

Výběr metod pro měření regionálních disparit by měl být přizpůsoben typu disparit, 

cíli, který je sledován a budoucímu využití výsledků měření v praxi. Existuje řada přístup 

a metod k měření a hodnocení regionálních disparit, které se liší strukturou používaných 

ukazatelů i způsoby jejich zpracování, což lze pozorovat jak v české odborné literatuře, např. 

Hrabánková, Svatošová a Boháčková (2006); Viturka (2010); Kutscherauer et al. (2010); 

Minařík, Borůvková a Vystrčil (2013); Melecký a Staníčková (2015), tak zahraniční odborné 

literatuře, např. Sala-i-Martin (1996); Wishlade a Yuill (1997); Higgins a Savoie (1997); 

Soares, Marguês a Monteiro (2001); Felsenstein a Portnov (2005); Capello a Nijkamp (2009); 

Michálek (2012). Výsledky zvolené metody by měly být vždy interpretovatelné a co nejvíce 

komplexní. Ve všech fázích analýz regionálních disparit mají nezastupitelné místo 

matematické a statistické metody, které na základě kvantifikace vývojových tendencí 

či významu jednotlivých faktorů poskytují podklady pro rozhodování o dalším směřování 

rozvoje regionu. Regionální data jsou analyzována pomocí deskriptivních statistických metod 

např. Matlovič, Klamár a Matlovičová (2008); Viturka et al. (2009). Vhodnými metodami pro 

hodnocení regionálních disparit jsou metoda semaforu, metoda normované proměnné 

či metoda vzdálenosti od fiktivního bodu, metoda souhrnného indexu regionálních disparit, 

např. Tuleja (2010); Synek, Kopkáně a Kubálková (2009); Kutscherauer et al. (2010); 

Svatošová a Boháčková (2012). Jedním z dalších přístupů k hodnocení disparit je integrovaný 

přístup, který je reakcí na neexistenci jednotného agregovaného indexu měřícího pokrok 

ve snižování disparit, respektive měřícího úroveň ekonomické, sociální a územní soudržnosti. 

Konstrukci souhrnného indexu se věnují například Farrugia a Gallina (2008); 

Bárcena et al. (2010); Hlavsa (2010) či Melecký (2014). Vícerozměrných statistických metod 

(např. faktorová analýza, shluková analýza) využívají ve svých regionálních analýzách na 

různých územních jednotkách v jednotlivých zemích EU například Rovan a Sambt (2003); 
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Bakarić-Rašić (2006); Campo, Monteiro a Soares (2008); Zivadinovic, Dumicic a Casni 

(2009); Pavel, Křupka a Provazníková (2010); Zdražil a Kraftová (2012); Poledníková 

a Melecký (2013); Kožiak et al. (2014). Tato doktorská dizertační práce se v praktické části 

zaměřuje zejména na další skupinu metod, kterou tvoří metody vícekriteriálního rozhodování, 

jejichž použití v regionálních analýzách v rámci zemí Evropské unie má velký potenciál, 

který není dosud plně využit, například Ginevičius a Podvezko (2004); Ginevičius, Podvezko 

a Mikelis (2004); Staníčková (2014). K stále častějším nástrojům měření regionálních disparit 

patří také metody vycházející především z různých typů prostorových analýz, kdy se využívá 

nejčastěji koeficient koncentrace a lokalizace, teritoriální Giniho koeficient, Theilův index, 

Herfindahlův index, prostorová autokorelace, společně s geografickými informačními 

systémy, například Goschin et al. (2008); Arbia a Baltagi (2010); Žižka et al. (2013); Tvrdoň 

a Skokan (2011); Čadil (2010); Krieger-Boden, Morgenroth a Petrakos (2008); Matlovič 

a Matlovičová (2011); Netrdová a Nosek (2009). Pro hodnocení regionálních disparit, resp. 

pro určení, zda se disparity v čase snižují či zvyšují, využívají především zahraniční autoři 

rovněž metodu konvergence, např. Felsenstein a Portnov (2005); Arbia a Baltagi (2010); 

Doran a Jordan (2013); Dall'erba a Gallo (2008); Novotný (2010). 
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3 Realizace regionální politiky a politiky soudržnosti EU v zemích 

Visegrádské čtyřky 

Společensko-ekonomický vývoj Československa, Maďarska a Polska před rokem 1989 

a následný průběh transformace jejich ekonomik sehrál významnou roli ve vývoji 

jednotlivých regionů V4, velikosti regionálních rozdílů, přístupů a realizace národní 

i nadnárodní regionální politiky (politiky soudržnosti) za účelem eliminace nerovností. 

Z tohoto důvodu se kapitola zabývá formováním Visegrádské čtyřky, jak z pohledu vzájemné 

spolupráce, ekonomického postavení a regionální struktury jednotlivých zemí, tak popisem 

podstatných prvků určujících přístup k regionálnímu rozvoji a implementace politiky 

soudržnosti.  

 

3.1 Charakteristika Visegrádské čtyřky a regionální struktura zemí 

Visegrádská čtyřka21, kterou tvoří Česká republika, Maďarsko, Polsko a Slovensko, je 

volné sdružení států střední Evropy a regionální struktura konzultačního charakteru. 

Základním důvodem vzniku Visegrádské skupiny bylo co nejrychlejší zaplnění vzniklého 

geopolitického, hospodářského a bezpečnostního vakua ve střední a východní Evropě po 

rozpadu Sovětského svazu, přechod na demokratické uspořádání zemí a koordinace zemí 

v oblasti integrace do Severoatlantické aliance (NATO) a Evropské unie (Lukášek, 2010). 

Vznik a vývoj Visegrádské skupiny determinovaly kulturní, historické a transformační 

podobnosti i odlišnosti těchto zemí. Myšlenka regionální spolupráce tehdejšího 

Československa, Maďarska a Polska byla představena Václavem Havlem v lednu 1990. Cíle 

budoucí spolupráce byly nakonec potvrzeny ve Visegrádské deklaraci, jež Československo, 

Maďarsko a Polsko podepsalo 15. února 1991 v maďarském Visegradu. Země se dohodly na 

vzájemných konzultacích a harmonizacích svých stanovisek a aktivit v oblastech vztahů 

k evropským i mezinárodním institucím; zahraniční politiky; globální a regionální 

bezpečnosti; ekonomické spolupráce a vzájemného obchodu; ochraně lidských práv a 

základních svobod; ekologie; energetiky; infrastruktury aj. Od počátku roku 1994 však 

dochází k významnému utlumení činnosti Visegrádské skupiny. Problémy související 

s rozdělením Československa a se vznikem dvou nových států, nesnadná vnitropolitická 

situace v Maďarsku a Polsku, rozdílné názory států na zapojení do projektů NATO a EU 

                                                 
21 Je označována také jako Visegrádská skupina (Visegrad Group). 
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včetně odlišných hospodářských zájmů odsunuly visegrádskou spolupráci na několik let do 

pozadí. K významné obnově spolupráce dochází od roku 1998, a to především z důvodů 

politických změn ve všech čtyřech zemích a konkrétnímu obsahu visegrádské spolupráce – 

vstupu do NATO a EU. Zároveň je dohodnut mechanizmus vzájemných setkání nejvyšších 

představitelů zemí.22 V březnu 1999 bylo mimořádnou událostí vstup České republiky, 

Maďarska a Polska do NATO a podepsání dokumentu Obsah visegrádské spolupráce, který 

definoval rámec spolupráce, priority, mechanizmus pro jednání na všech úrovních a zavedl 

rotační systém předsedající země. Na druhou stranu bylo dohodnuto, že se visegrádská 

spolupráce nebude institucionalizovat. V roce 2000 byla podepsána Dohoda o založení 

Mezinárodního visegrádského fondu na podporu kultury, vzdělávání a sportu. Obnovenou 

spolupráci V4 pak završil vstup do Evropské unie 1. května 2004 a s tím podepsání nové 

Visegrádské deklarace. Po přijetí V4 do EU výrazně vzrostly zahraničně-politické aktivity 

a skupina se zaměřila na prosazování spolupráce a stability v širším regionu střední Evropy. 

V rámci Regionálního partnerství probíhá spolupráce s Rakouskem a Slovinskem, s dalšími 

zeměmi střední a východní Evropy skupina spolupracuje v rámci programu V4+ (Visegrad 

Group, 2015). 

Díky aktivní participaci Visegrádské čtyřky se všechny země vymanily z vlivu sovětské 

moci, přispěly k vytvoření stability v regionu a vypořádaly se s novým geopolitickým 

uspořádáním, a lze říci, že tím byl první strategický cíl Visegrádské skupiny splněn. 

Koordinované aktivity a společné postoje Visegrádské skupiny jistě přispěly ke vstupu všech 

čtyř zemí do NATO (Slovensko přistoupilo v roce 2004) a skupina tak splnila svůj druhý 

strategický cíl. V oblasti spolupráce při procesu vstupu zemí do EU, představující třetí 

strategický cíl, Visegrádská skupina původní očekávání zcela nesplnila. Společný vstup zemí 

do EU se zdá být více výsledkem individuálního přístupu nežli koordinované společné 

spolupráce. Otázkou ale je, zda byla koordinace přístupového procesu do EU ze strany V4 

vůbec možná. 

Pružná struktura, která dovoluje V4 reagovat a přizpůsobovat se měnící se situaci uvnitř 

jednotlivých států i v rámci EU, však dokládá, že Visegrádská čtyřka je v rámci EU nadále 

nástrojem a platformou k prosazení ad hoc společných zájmů zemí – příkladem je 

vyjednávání zemí v rámci politiky soudržnosti 2014–2020 (blíže například Poledníková 

a Lelková, 2012) nebo společný přístup k územnímu rozvoji, jak dokládá například Společná 

                                                 
22 Prezidenti se mají setkávat minimálně jednou za rok na speciálním summitu, předsedové vlád nejméně dvakrát 

za rok na oficiálním setkání i na neformálních jednáních. 
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strategie územního rozvoje států V4+2, která má za cíl pokračovat a rozšiřovat probíhající 

koordinaci územního rozvoje (vymezení rozvojových os a pólů, rozvoj dopravních sítí a sítí 

technické infrastruktury), a to z dlouhodobého hlediska s cílem posílit vnitřní soudržnost 

a prohloubit integraci zemí V4, Bulharska a Rumunska v rámci EU (Ministerstvo pro místní 

rozvoj, Ústav územního rozvoje, 2014). 

3.1.1 Vývoj ekonomického postavení zemí Visegrádské čtyřky 

Politické zřízení a centrálně plánované hospodářství, které bylo v zemích střední 

a východní Evropy uplatňováno před rokem 1989, vedlo k zaostávání ekonomické úrovně 

a výkonnosti těchto států. Země se potýkaly s vnitřní i vnější nerovnováhou, což se projevilo 

ztrátou konkurenceschopnosti na světových trzích. Kromě politických změn musely státy V4 

po pádu totalitního režimu zahájit nutnou a náročnou transformaci a restrukturalizaci svých 

ekonomik, dotýkající se také institucionálního, sociálního a kulturního prostředí. Všechny 

ekonomiky prošly na začátku transformačního procesu výrazným poklesem HDP (v letech 

1990–1993 představoval kumulovaný pokles HDP přibližně 20 %), růstem nezaměstnanosti, 

inflace a vnitřními strukturálními změnami (Kunešová a Cihelková et al., 2006; Tomšík, 

1999). Transformující země se potýkaly s neexistencí kvalitních systémových makrostruktur, 

které by umožňovaly adekvátní aplikaci moderních přístupů k regionálnímu rozvoji známých 

ze západních ekonomik. Silná veřejnosprávní centralizace, která byla v totalitním období 

uplatňována, byla v prvních transformačních letech ještě posílena, což mělo zásadní vliv také 

na infrastrukturní a institucionální makrostruktury, které se tak také staly prostorově 

centralizovanějšími. Heterogenní charakter systémových makrostruktur je tak jeden z faktorů, 

který způsobuje neuspokojivé a velmi diferencované podmínky determinující endogenní 

rozvojové možnosti jednotlivých lokalit a regionů a stojí v pozadí regionálních nerovností.  

(Sucháček, 2013). 

Transformační podmínky patřily v České republice (Československu) na přelomu 

90. let 20. století k nejlepším.23 Transformace byla provedena tzv. šokovou terapií, pro niž 

bylo charakteristické rychlé provedení liberalizace cen, vnějšího obchodu a privatizace 

státního majetku. Do roku 1993 zaznamenával reálný HDP meziroční pokles, přičemž v 

následujících dvou letech dochází k obnovení růstu české ekonomiky. Jak dokládá graf 3.1, 

v roce 1996 však dochází k zpomalení dynamiky hospodářského růstu, obnovení recese a tím 

                                                 
23 Československá ekonomika se vyznačovala dlouholetou průmyslovou tradicí, relativně vysokou životní úrovní 

obyvatelstva, vysoce kvalifikovanou pracovní silou a rozvinutou infrastrukturou (Kunešová a Cihelková et al., 

2006, s. 229). 
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ke ztrátě nejvýhodnějších podmínek ze zemí střední a východní Evropy. Z hlediska vývoje 

nezaměstnanosti, který je znázorněn v grafu 3.2, se míra nezaměstnanosti v České republice 

v letech 1993–1998 pohybovala na nejnižší úrovni ze všech transformujících se ekonomik, 

přičemž v roce 1996 klesla na úroveň 3,9 %. K oživení hospodářského růstu dochází v roce 

2001 a byl stimulován vstupem ČR do EU, růstem zahraničních investic a zahraničního 

obchodu. Růst české ekonomiky přetrvává až do roku 2006, kdy dochází k poklesu růstu HDP 

z důvodu hospodářské krize, se kterou se společně s Maďarskem vyrovná ze zemí V4 nejhůře 

(v roce 2012–2013 prochází ČR recesí). Tento fakt rovněž dokládá vývoj HDP na obyvatele 

(v PPS, EU28=100). Česká ekonomika konvergovala k evropskému průměru do roku 2007, 

kdy dosáhla úrovně 84 %. Po poklesu v krizovém období dosáhl v roce 2014 HDP na 

obyvatele v PPS 85 % průměru EU-28 a Česká republika je na první příčce mezi státy V4 a na 

14. místě mezi zeměmi EU-28. 

Maďarsko na rozdíl od Československa přistupovalo k transformaci gradualistickým 

způsobem24, přičemž reformní kroky probíhaly postupně již 25 let. Cílem hospodářské 

politiky bylo vytvoření silné sociálně tržní ekonomiky, zastavení růstu zahraniční 

zadluženosti, privatizace a zamezení růstu inflace (Tomšík, 1999). Stejně jako v ČR, 

docházelo v Maďarsku do roku 1993 k poklesu HDP a opětovnému růstu doprovázenému 

vysokou mírou inflace, pasivním saldem zahraničního obchodu a nerovnováhou veřejných 

rozpočtů. Jak napovídá graf 3.1, období let 1996–2004 je charakteristické střídáním růstu 

a poklesu HDP. Z hlediska vývoje míry nezaměstnanosti lze pozorovat pozitivní trend 

snižování z hodnoty 12,1 % v roce 1993 na 5,7 % v roce 2001. K negativní tendenci snižování 

tempa růstu reálného HDP dochází od roku 2004. Jak zobrazuje graf 3.2, od roku 2004 

dochází rovněž k postupnému růstu míry nezaměstnanosti. Hospodářská krize vedla v roce 

2009 k nejvýraznějšímu poklesu HDP, a to o 6,6 %. Přestože od vstupu do EU maďarská 

ekonomika konverguje k evropskému průměru, v roce 2014 dosahuje HDP na obyvatele 68 % 

průměru EU-28, což řadí Maďarsko k méně výkonným zemím V4 a náleží mu 23. pozice 

mezi zeměmi EU-28. 

V Polsku byla transformace založena na strategii šokové terapie. Díky brzkému 

zahájení transformace zažívalo Polsko, jako jediná středoevropská ekonomika, silný 

hospodářský růst již v roce 1992 a tento růst přetrvával až do roku 1997 (s mírným poklesem 

                                                 
24 Gradualistický přístup preferoval mj. pomalejší způsob privatizace, postupné otevírání ekonomiky zahraniční 

konkurenci, aktivní strukturální politiku. Velké státní podniky měly být nejprve restrukturalizovány a teprve poté 

privatizovány prostřednictvím standardních privatizačních metod (Kunešová a Cihelková et al., 2006, s. 221). 
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v roce 1996), kdy výše reálného HDP předstihla jeho hodnotu v předtransformačním období. 

V roce 1996 musela vláda přijmout opatření proti vysoké míře inflace (v roce 1992 

dosahovala inflace 45,3 %, v roce 1993 pak 36,9 %), nezaměstnanosti (v roce 1993 činila 

míra nezaměstnanosti 14 %), růstu deficitu státního rozpočtu a veřejných rozpočtů a deficitu 

běžného účtu platební bilance. Ačkoli v letech 1998–2001 vykazuje HDP meziroční pokles, 

tempo jeho růstu patří v Polsku k nejvyšším ze zemí V4. Polská ekonomika roste opět 

v letech 2002–2004 a 2006–2007, přičemž v roce 2007 byl tento růst až 7,2 %. Jak uvádí graf 

3.2, v letech 2002–2005 čelí polská ekonomika nejvyšší míře nezaměstnanosti ve V4 (v roce 

2002 dosahuje 19,9 %). V roce 2009 polská ekonomika, jako jediná ze zemí V4 a EU, 

vykazovala hospodářský růst ve výši 2,6 %, jak dokládá graf 3.1. Polská ekonomika vykazuje 

stálou konvergenci k evropskému průměru. V roce 2014 dosáhl HDP úrovně 68 % průměru 

EU, což představuje oproti roku 2003 nárůst o 20 b. p. Přesto je dle úrovně HDP na obyvatele 

v PPS Polsko na 24. místě v EU-28 a patří k nejméně rozvinutým státům EU a V4. 

V době rozpadu Československé federace nebylo zcela jasné, zda se vznikem 

samostatné Slovenské republiky dojde ke změně transformační strategie a hospodářské 

politiky. Již během československé transformace sílily tlaky na reformu, která by výrazněji 

respektovala slovenská specifika. Na konci roku 1992 tak byla přijata Strategie hospodářské 

obrody25, přičemž reformní procesy transformace se upravily především v tom smyslu, že se 

zpomalily či zcela zastavily (Morvay, 2005). První vláda samostatného Slovenska si jako cíl 

vytýčila budování sociálně a ekologicky tržní ekonomiky.26 V roce 1993 došlo k výraznému 

zrychlení ekonomického růstu a k nastolení ekonomické rovnováhy v období let 1994–1998 

(zároveň v tomto období zaznamenala slovenská ekonomika nejnižší míru inflace). Na konci 

90. let 20. století a na začátku 21. století dochází k poklesu ekonomické výkonnosti, 

slovenská ekonomika se však zároveň potýká s vysokou mírou inflace a nezaměstnanosti. Jak 

dokládá graf 3.2, v roce 1998 se míra nezaměstnanosti pohybovala okolo 12,6 %, v roce 2001 

dosáhla již 19,3 %. Nově nastupující vláda na přelomu let 1998 a 1999 deklarovala ochotu 

zásadně změnit postup transformace a přeformulovat hospodářskou politiku obsahující více 

prvků liberalismu a neoinstitucionalizmu. Od roku 2001 se ekonomika stabilizovala, HDP 

                                                 
25 Strategie představovala ideový rámec tvorby hospodářské politiky, jejímiž hlavními body byly stimulace 

makroekonomické expanze uvolňováním fiskální a úvěrové politiky; aktivní obchodní politika včetně podpory 

vývozu do evropských zemí; restrukturalizace průmyslu pod vedením a za finanční podpory státu. Spojením 

mezi hlavními principy této politiky se postupně stával princip selektivity a nečitelnosti (Morvay, 2005). 
26 Politika v této době odhlížela od liberálních vzorů, deklarovala sociální motivy a odpovědnost státu. 

Preferoval se silný ekonomický růst, který byl podporován nástroji blízkými poptávkově orientované 

hospodářské politice. Obhajoba „vlastní cesty“ se často opírala o sociální argumenty a vyzdvihovala specifické 

rysy slovenské přeměny z plánovaného hospodářství na tržní (Morvay, 2005). 
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zaznamenalo vysoké tempo růstu až do roku 2007, kdy růst dosáhl 10,7 %, a míra 

nezaměstnanosti klesla na hodnotu 9,6 % v roce 2008. Slovensko se zároveň připravovalo na 

přijetí společné měny euro, které nahradilo slovenskou korunu v roce 2009. V tomto roce 

čelila slovenská ekonomika poklesu HDP o 5,3 %. Z hlediska nezaměstnanosti vykazuje 

Slovensko od roku 2008 vyšší míru než Maďarsko a Polsko. Jak naznačuje graf 3.2, od roku  

2010, kdy došlo k oživení ekonomiky, tempo růstu HDP zpomaluje a míra nezaměstnanosti se 

pohybuje na hodnotách podobných jako v první polovině 90. let 20. století. Společně 

s polskou ekonomikou však patří Slovensko k zemím V4 a EU, kterým se v období po krizi 

podařilo nastartovat ekonomický růst. Stejně jako polská ekonomika, slovenská ekonomika 

konverguje k té evropské. V roce 2014 dosáhla úrovně 77 % průměru EU-28, což představuje 

oproti roku 2003 nárůst o 21 b. p. Slovensko se tak řadí na 19. místo v EU-28 a na 2. místo 

mezi zeměmi V4. 

Graf 3.1: Meziroční vývoj růstu reálného HDP v zemích V4 (v %) 
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Zdroj: The World Bank Group, 2016; vlastní zpracování, 2016 

 

Graf 3.2: Vývoj míry nezaměstnanosti v zemích V4 (v %) 
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3.1.2 Územně-správní členění zemí Visegrádské čtyřky 

Společenské uspořádání státu a jeho teritoriální členění určují nejen formu, rozsah 

a obsah, ale i úspěšnost regionální politiky. Přeměna hospodářského a sociálního systému na 

tržní hospodářství si v tehdejších socialistických zemích vyžádala řešení společenského 

uspořádání  územního členění. Státy střední a východní Evropy se až do roku 1989 daly 

rozdělit na dvě skupiny. Státy federativní, v nichž kromě ústřední vlády existovaly ještě 

národní vlády se zvláštními kompetencemi, a státy centralizované, jako byly např. Polsko 

a Maďarsko. Regionální struktury existovaly v zemích Visegrádské skupiny od roku 1945, ale 

z důvodu politického režimu se nevytvořila regionální identita či regiony, okresy, města 

s vlastní rozhodovací pravomocí. Samosprávu pak země uznaly při přijetí nových 

demokratických ústav v roce 1990. Státy V4 musely rovněž reagovat na požadavky EU 

týkající se jednotné unifikované struktury územních jednotek v EU a zavést klasifikaci 

NUTS. Základní údaje – počet obyvatel a rozlohu zemí a regionů V4 uvádí příloha 1. 

V České republice byly reformy veřejné správy a administrativního členění započaty 

ihned po vzniku nové politické situace, zásadní změny však byly uskutečněny až po roce 

2000. V letech 1960–1990 byla země rozdělena na 7 krajů a 76 okresů. Místní, okresní 

a krajské národní výbory zůstaly v platnosti do roku 1990, kdy došlo k jejich zrušení 

a transformování na okresní úřady. Krajské zřízení bylo obnoveno až v roce 2000 a podobá se 

krajskému rozdělení z let 1949–1960. V roce 2001 tak bylo území ČR rozděleno na obce, 

okresy27 a kraje (14). Klasifikace územních statistických jednotek NUTS Evropské unie, která 

nahradila do té doby platný číselník krajů a okresů, vstoupila v ČR v platnost 1. 1. 2000. Jako 

úroveň NUTS 2 bylo nově zavedeno 8 regionů soudržnosti, které jsou tvořeny jedním či více 

kraji a jsou zobrazeny na obrázku 3.1. Jedná se regiony NUTS 2 – CZ01 Praha (hlavní město 

Praha), CZ02 Střední Čechy (Středočeský kraj), CZ03 Jihozápad (Jihočeský kraj a Plzeňský 

kraj), CZ04 Severozápad (Ústecký kraj a Karlovarský kraj), CZ05 Severovýchod (Liberecký 

kraj, Královehradecký kraj a Pardubický kraj), CZ06 Jihovýchod (Kraj Vysočina a 

Jihomoravský kraj), CZ07 Střední Morava (Olomoucký kraj a Zlínský kraj), CZ08 

Moravskoslezsko (Moravskoslezský kraj). 

                                                 
27 V roce 2003 došlo ke zrušení okresních úřadů a ke vzniku obcí s rozšířenou působností a obcí s pověřeným 

obecním úřadem. 
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Obrázek 3.1: Regiony NUTS 2 v České republice 

 
Zdroj: ČSÚ, 2006; vlastní úprava, 2015  

V Maďarsku představují tradiční samosprávnou jednotku župy (megyék), přičemž 

jejich obsah, hranice a počet byl v průběhu století upravován. V určitých obdobích tvořily 

župy rámec decentralizace, ale na druhou byly župy samy o osobě od počátku nositeli 

centralizačních záměrů a jejich nástrojem. Významná decentralizace moci proběhla v roce 

1990, kdy došlo k obnově 19 žup (a hlavní město Budapěšť, které má zvláštní status) jako 

regionálního stupně samosprávy, přičemž jejich moc byla omezena a naopak byla posílena 

komunální samospráva. Od 1. 1. 2013 bylo v zemi ustanoveno nové administrativní členění 

na župy a okresy (járások), dále existuje 23 velkých měst se župními pravomocemi. V roce 

1998 bylo ustanoveno 7 statistických a plánovacích regionů (Tervezési-statisztikai régiók) 

jako rovina NUTS 228, které jsou tvořeny jednotlivými župami. Regiony NUTS 2 jsou 

znázorněny na obrázku 3.2 a představují je regiony: HU10 Közép-Magyarország (hlavní 

město Budapest a Pest), HU21 Közép-Dunántúl (Fejér, Komárom-Esztergom a Veszprém), 

HU22 Nyugat-Dunántúl (Győr-Moson-Sopron, Vas a Zala), HU23 Dél-Dunántúl (Baranya, 

Somogy a Tolna), HU31 Észak-Magyarország (Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves a Nógrá), 

HU32 Észak-Alföld (Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok a Szabolcs-Szatmár-Bereg), HU33 

Dél-Alföld (Bács-Kiskun, Békés a Csongrád). 

                                                 
28 Župy nebyly povinny zakládat kvůli těmto regionům rady pro regionální rozvoj, proto nemají žádné ze zákona 

vycházející kompetence či finanční možnosti. 
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Obrázek 3.2: Regiony NUTS 2 v Maďarsku 

 
Zdroj: ČSÚ, 2006; vlastní úprava, 2015 

Polsko se v prvním období transformace v rámci nutné decentralizace potýkalo 

se spornými otázkami počtu mocenských stupňů, jejich charakterem a teritoriálním členěním 

státu. Tyto problémové otázky, které se přesunuly do politických stran a způsobily odkládání 

reforem, byly vyřešeny v roce 1998, kdy bylo rozhodnuto o třístupňové decentralizované 

státní správě, kterou tvoří obce (gminy), okresy (powiaty) a vojvodství (województwa). 

V souvislosti s rozdělením státu na vojvodství vznikly další politické spory ohledně jejich 

počtu.29 Výsledkem kompromisního řešení bylo rozdělení státu do 16 vojvodství, jež tak 

respektují historické regiony země.30 V roce 2000 přijalo Polsko členění územních jednotek 

NUTS a LAU pro potřeby EU. Úroveň regionů NUTS 2 zobrazených na obrázku 3.3, pokrývá 

16 vojvodství – PL11 Łódzkie, PL12 Mazowieckie, PL21 Małopolskie, PL22 Śląskie, PL31 

Lubelskie, PL32 Podkarpackie, PL33 Świętokrzyskie, PL34 Podlaskie, PL41 Wielkopolskie, 

PL42 Zachodniopomorskie, PL43 Lubuskie, PL51 Dolnośląskie, PL52 Opolskie, PL61 

Kujawsko-Pomorskie, PL62 Warmińsko-Mazurskie, PL63 Pomorskie. Všechny úrovně tak 

s výjimkou NUTS 3 odpovídají administrativnímu členění země.  

 

 

                                                 
29 Do roku 1975 bylo Polsko rozděleno na 17 vojvodství, po správní reformě byla země rozdrobena na 49 

vojvodství. Nové návrhy hovořily o 12, 17, 21 či 25 vojvodství. 
30 „Vojvodství je regionálním samosprávným společenstvím, které vykonává zákonem určené veřejné úkoly 

vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost spravuje majetek a vede samostatné finanční hospodářství. 

Vojvodství je právnickou osobou, samostatnost podléhá soudnímu dohledu. Kompetence samosprávy nenarušují 

kompetence okresu či obce. K výkonu svých úkolů vytváří vojvodství své samosprávné jednotky.“ (Dolata, 

1998, s. 46). 
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Obrázek 3.3: Regiony NUTS 2 v Polsku 

 
Zdroj: ČSÚ, 2006; vlastní úprava, 2015  

Slovensko bylo až do roku 1993 součástí větších státních útvarů, což se také v minulosti 

odráželo v jeho územně-správním členění. Specifickým rysem Slovenska bylo, že některé 

administrativní regiony přesahovaly současné hranice Slovenska a často i jejich centra ležela 

mimo slovenské území. Až do roku 1990, resp. 1993 fungovaly jako administrativní celky tři 

kraje. Decentralizace a nové administrativní uspořádání Slovenska proběhlo až v roce 1996, 

kdy bylo ustanoveno 8 samosprávných krajů a 79 okresů. V roce 1998 byla zavedena 

klasifikace NUTS pro účely EU, přičemž NUTS 2, znázorněné na obrázku 3.4 tvoří 4 oblasti 

zahrnující jednotlivé kraje – SK01 Bratislavský kraj (Bratislavský kraj), SK02 Západné 

Slovensko (Trnavský kraj, Trenčínský kraj a Nitranský kraj), SK03 Stredné Slovensko 

(Žilinský kraj a Banskobystrický kraj), SK04 Východné Slovensko (Prešovský kraj a Košický 

kraj).  
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Obrázek 3.4: Regiony NUTS 2 na Slovensku 

 
Zdroj: ČSÚ, 2006; vlastní úprava, 2015  

 

Jak naznačuje tabulka 3.1, země Visegrádské čtyřky jsou celkem rozděleny na 35 

regionů NUTS 2. 

Tabulka 3.1: Regionální struktura zemí V4 dle klasifikace NUTS  

Země V4 NUTS 1 NUTS 2 NUTS 3 

Česká republika Území (1) Oblasti (8) Kraje (14) 

Maďarsko Statisztikai nagyrégiók (3) 
Tervezési-statisztikai 

régiók (7) 
Megyék a Budapest (20) 

Polsko Regiony (6) Województwa (16) Podregiony (66) 

Slovensko – Oblasti (4) Kraje (8) 

Zdroj: Eurostat, 2015; vlastní zpracování, 2015  

 

Sledování regionálních rozdílů na úrovni jednotek NUTS 2 však může do jisté míry 

ovlivnit konečné hodnocení úrovně rozvoje regionů, jenž je předmětem praktické části této 

dizertační práce. Na rozdíl od přirozených regionů, regiony NUTS 2 představují 

administrativní, v některých případech uměle vytvořené regiony, mnohdy neodpovídající 

skutečným procesům a vztahům probíhajícím na území. Jak z předešlého textu vyplývá, 

v případě České republiky, Maďarska a Slovenska došlo k statisticky účelovému vymezení, 

při němž regiony NUTS 2 vznikly sloučením nižších územních jednotek NUTS 3 tak, aby 

odpovídaly kritériím klasifikace NUTS (zejména z hlediska počtu obyvatel)31. V jiných 

případech jsou regiony NUTS 2 vymezeny tak, že odpovídají zároveň prostorové jednotce 

města i kraje (NUTS 3), což může při vzájemném srovnání regionů přinášet nepřesné 

                                                 
31 V případě členění České republiky na regiony NUTS 2 sehrála roli také dosažená úroveň HDP na obyvatele 

v PPS, která určuje nárok na čerpání dotačních prostředků z fondů EU. 
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výsledky, jež vyplývají především ze specifického postavení hlavního města. Hlavní města 

zaujímají důležitá postavení v regionech NUTS 2, ale ve srovnání s ČR, kde území hlavního 

města Prahy je totožné s územím regionu soudržnosti NUTS 2 i NUTS 3, jsou regiony 

hlavních měst v ostatních zemích V4 územně koncipovány odlišně. Region hlavního města 

NUTS 2 Bratislavský kraj tvoří území samotného hlavního města Bratislavy (kde žije 

přibližně 67 % obyvatel regionu, a 7 % obyvatel země), ale také území k městu přiléhající, 

přičemž území Bratislavského kraje je vymezeno také na úrovni NUTS 3. Podobně je tomu 

také v případě hlavního města Budapešť, které společně s jeho okolím tvoří region NUTS 2 

Közép-Magyarország (v Budapešti žije téměř 60 % obyvatel regionu a 17 % obyvatel země). 

Polsko se ve srovnání s ČR, Maďarskem a Slovenskem liší nejen svou rozlohou a počtem 

obyvatel, ale také strukturou osídlení. Hlavní město Polska Varšava tvoří jako jádro společně 

se zázemím většího rozsahu region NUTS 2 Mazowieckie, přičemž v samotném hlavním 

městě žije přibližně 32 % obyvatel regionu (což představuje 4,4 % obyvatel země). Polsko tak 

má výraznější polycentrickou strukturu. Při srovnání klasifikace regionů NUTS 2 v zemích 

V4 tak region Praha zaujímá specifické postavení. Praha je regionem městského charakteru 

(vysoce urbanizovaný, s vysokou hustotou zalidnění, žije zde asi 12 % obyvatel země). 

Výjimečné postavení regionu je ovlivňováno tím, že jsou zde soustředěny centrální řídící 

funkce, region je centrem mezinárodních vztahů, kultury a ekonomiky. Svým významem 

Praha podněcuje také rozvoj podstatné části území země. 

Srovnávání statistických jednotek NUTS 2 se častokrát označuje za neefektivní 

a upřednostňuje se sledování regionálního rozvoje na úrovni jednotek NUTS 3, které jsou 

mnohdy lépe pokryty územní samosprávou a lépe odráží vnitřní diferenciaci území. Na úrovni 

EU upřednostňuje Evropská komise regiony NUTS 2 jako základní jednotky pro měření 

socio-ekonomického rozvoje a stanovení cílů a nástrojů politiky soudržnosti EU. Navíc 

měření regionálních disparit na úrovni jednotky NUTS 2 představuje jedinou datově 

dostupnou a srovnatelnou úroveň respektovanou všemi členskými státy EU a Statistickým 

úřadem Evropské unie. Z výše uvedených důvodů a v souladu se zaměřením doktorské 

dizertační práce se praktické kapitoly práce věnují problematice regionálních disparit pouze 

na územní jednotce NUTS 2. 
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3.2 Regionální politika na národní úrovni v zemích Visegrádské čtyřky 

Do roku 1989 byla regionální politika v zemích V4 součástí centrálně řízeného 

plánování, jehož prostřednictvím se kontrolovalo rozmístění investic. Tato rovnostářská 

politika ovlivňovala do značné míry regionální politiku v prvních letech transformačního 

období, která se zaměřovala na zpomalení nárůstu regionálních disparit vyvolaným prvními 

ekonomickými reformami (Baun a Marek, 2002). V podobě, která odpovídá tržní ekonomice, 

se regionální politika v zemích V4 objevuje od druhé poloviny 90. let a její význam roste 

v souvislosti s přípravami zemí na vstup do EU. V zemích V4 jsou cíle regionálního rozvoje 

deklarovány ve dvojí struktuře rozvojových dokumentů, národních a unijních (evropských) 

a financovány tak ze dvou zdrojů – státních rozpočtů a finančního rámce politiky soudržnosti 

EU.  

V první polovině 90. let 20. století nebyl v České republice regionální rozvoj prioritou 

a regionální politika byla pouze součástí ostatních politik. V období Československa nebyly 

regionální rozdíly příliš výrazné a potenciál k jejich růstu byl v České republice dále snížen 

jejím oddělením od Slovenska. Nástroje regionální politiky ČR se na počátku 90. let 

zaměřovaly na řešení regionálních ekonomických dopadů vyvolaných transformačními 

reformami a jejich použití bylo spíše reaktivní a rozsahem velmi omezené. Navzdory této 

situaci se v několika regionech začaly projevovat problémy podobné těm, kterým čelí mnoho 

zaostávajících regionů v západní Evropě (Baun a Marek, 2002). Ačkoli základy přijetí 

odlišného přístupu k regionální politice byly položeny v roce 1992, postrádala regionální 

politika integrovaný, multisektorový přístup a zaměřovala se pouze na podporu malých 

a středních podniků v postižených regionech. Od roku 1995 se česká regionální politika 

začala postupně připravovat na budoucí členství v EU. V důsledku tlaku ze strany EK32 začala 

česká vláda vytvářet institucionální struktury potřebné pro regionální politiku. V listopadu 

1996 bylo vytvořeno Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), jehož hlavní úlohou byla 

definice a implementace politiky regionálního rozvoje a koordinace příprav Národního 

rozvojového plánu. V dubnu 1998 vláda přijala Zásady regionální politiky ČR (usnesení vlády 

ČR č. 235/1998), v nichž nastínila základní principy regionální politiky. Administrativní 

základy české regionální politiky byly položeny v roce 2000 Zákonem č. 248/2000 Sb., 

                                                 
32 „Komise zaznamenala absenci institucionálních a administrativních struktur potřebných pro fungování 

regionální politiky, včetně koordinačních mechanismů na národní úrovni, a zdůraznila, že neexistují volené 

správní orgány mezi centrální a místní úrovní, které by fungovaly jako partneři centrální vlády a Komise v 

implementaci regionální politiky. Hodnocení kritizovalo také nedostatečnost finančních zdrojů, neexistenci 

nástrojů regionální politiky a absenci odpovídajícího kvalitního právního rámce.“ (Baun a Marek, 2002, s. 73) 
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o podpoře regionálního rozvoje, který specifikuje oblasti podpory regionálního rozvoje, 

vybrané nástroje a působnosti hlavních subjektů. MMR zde navrhlo vymezení státem 

podporovaných regionů na regiony se soustředěnou podporou státu a ostatní regiony. V roce 

2000 byla přijata první Strategie regionálního rozvoje ČR, která představuje základní 

strategický dokument a nástroj regionální politiky ČR a zabezpečuje provázanost regionální 

politiky ČR s politikou soudržnosti EU v jednotlivých obdobích. 

Stejně jako v případě České republiky byl vývoj regionální politiky v Maďarsku úzce 

spjat s přípravou země na vstup do EU. Již v roce 1990 bylo vytvořeno Ministerstvo životního 

prostředí a regionální politiky, které bylo zodpovědné za regionální rozvojové programy, 

a v roce 1993 byl ustanoven hlavní finanční nástroj regionální politiky – Fond regionálního 

rozvoje. Do roku 1995 však neměla maďarská regionální politika jasně formulovanou 

koncepci či strategii, což se projevovalo nekoordinovanými opatřeními přijímanými ad hoc. 

Pravidla a úkoly regionální politiky a územního plánování na národní a regionální úrovni byly 

poprvé určeny v roce 1996 Zákonem o regionálním rozvoji a územním plánování. Cílem je 

podpořit rozvoj v každém regionu, snižovat rozdíly mezi metropolí, městem a venkovem, 

stejně jako mezi regiony zaostávajícími a vysoce rozvinutými. Hlavním rozvojovým 

dokumentem národní regionální politiky a územního plánování se stala v roce 2005 Národní 

koncepce územního rozvoje33, ze které je pak odvozena řada dalších rozvojových dokumentů 

(Balchin, Sýkora a Bull, 1999). 

Regionální politika na Slovensku se do roku 1993 vyvíjela v kontextu transformačních 

změn a v rámci Československého státu. Vláda Slovenska usnesením č. 390/1991 schválila 

Zásady regionální hospodářské politiky, které představovaly návrh systémových kroků při 

řešení regionálních otázek a regulování rozvoje problémových územních celků. Regionální 

politika se po roce 1990 orientovala spíše na monitorování narůstajících regionálních disparit 

a přijímání nesystémových kroků k jejich zastavení (Sloboda, 2003). Po vzniku samostatného 

Slovenska dochází k postupnému formování vlastní regionální politiky státu, která je výrazně 

shodná s politikou soudržnosti EU. V roce 1997 byla schválena Koncepce státní regionální 

politiky a s ní byly vytvořeny řady dokumentů souvisejících s přeshraniční a mezinárodní 

spoluprací, s integrací do EU a možnostmi poskytnutí pomoci z příslušných fondů EU. 

                                                 
33 Koncepce obsahuje vizi rozvoje, dlouhodobé a střednědobé cíle územního a regionálního rozvoje definované 

jak z pohledu celého státu, tak z pohledu jednotlivých regionů NUTS 2. Prostorovou vizí Maďarska je územní 

harmonie, cílem je rozvoj vysoce konkurenceschopné metropolitní oblasti Budapešť, vyrovnání vnějších a 

vnitřních periferních a zaostalých oblastí, územně integrovaný rozvoj venkovských oblastí aj. 
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Výchozími dokumenty národní regionální politiky Slovenska se staly v roce 2000 

Zásady regionální politiky a Zákon o podpoře regionálního rozvoje v roce 2001, následně 

novelizován v roce 2004 a 2008. Dle zákona o podpoře regionálního rozvoje z roku 2008 je 

cílem podpory regionálního rozvoje odstraňovat nebo zmírňovat nežádoucí rozdíly v úrovni 

hospodářského, sociálního a územního rozvoje regionů; zvyšovat ekonomickou výkonnost 

a konkurenceschopnost regionů a rozvoj inovací v regionech; zvyšovat zaměstnanost a životní 

úroveň obyvatel v regionech, a to vše při zabezpečení trvale udržitelného rozvoje regionů. 

Základními dokumenty podpory regionálního rozvoje jsou Národní strategie regionálního 

rozvoje Slovenské republiky, programy hospodářského rozvoje a sociálního rozvoje vyššího 

územního celku, programy hospodářského rozvoje a sociálního rozvoje obce. V roce 2011 

dochází k přechodu kompetencí v oblasti koordinace a řízení regionální politiky 

a regionálního rozvoje z Ministerstva zemědělství a rozvoje venkova na Ministerstvo dopravy, 

výstavby a regionálního rozvoje. 

V Polsku se regionální politika na národní úrovni začala formovat v souvislosti 

s reformou veřejné správy a novým územním uspořádáním, které vstoupilo v platnost v roce 

1999. Do té doby nezávislá regionální politika neexistovala. Velký vliv na rozvoj regionální 

politiky měla také příprava Polska na budoucí čerpání finančních prostředků ze strukturálních 

fondů EU. Regionální rozvoj v Polsku se tak stal jedním ze základních politických cílů. 

Prvním právním aktem v oblasti regionální politiky byl Zákon o zásadách podpory 

regionálního rozvoje, který byl schválen v roce 2000. Hlavním aktérem v oblasti regionální 

politiky bylo Ministerstvo hospodářství, které bylo v roce 2002 prohlášeno řídícím orgánem 

pro strukturální fondy EU (Tomešová, 2011). V roce 2005 bylo vytvořeno samostatné 

Ministerstvo regionálního rozvoje. V roce 2006 byl schválen Zákon o zásadách realizace 

rozvojové politiky a Strategie rozvoje země 2007–201534, která je základním strategickým 

dokumentem a nástrojem regionální politiky. Regionální politika se zaměřuje na vytváření 

podmínek pro růst konkurenceschopnosti všech regionů takovým způsobem, aby byla 

podporována ekonomická, sociální a územní soudržnost a docházelo k vyrovnávání 

rozvojových příležitostí vojvodství při zachování principu udržitelného rozvoje.35 Strategie 

umožňuje integrovat a koordinovat regionální politiku s politikou soudržnosti, přičemž na ni 

                                                 
34 Vedle Strategie rozvoje země 2007–2015 byla v roce 2012 přijata Strategie rozvoje země 2020, jež reaguje na 

nové výzvy v Evropě a ve světě a je zohledňuje priority Strategie Evropa 2020. 
35 Politika se má zaměřit na nové prostorové uspořádání země, decentralizaci rozvojových procesů, veřejných 

financí a zvýšení role lokálních orgánů v ekonomickém rozvoji regionů s využitím jejich potenciálu; na rozvoj 

metropolitních oblastí a na rozvoj venkovských oblastí. Hlavním úkolem regionálního rozvoje je plné využití 

endogenního potenciálu největších měst a posílení vztahu metropolitních oblastí, okolních menších měst a 

venkovských oblastí. 
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navazují další národní i evropské strategické dokumenty pro realizace regionální politiky 

(Skokan, 2009). 

 

3.3 Politika soudržnosti EU v zemích Visegrádské čtyřky 

V období před vstupem zemí do Evropské unie měly země V4 možnost čerpat finanční 

prostředky z předvstupních nástrojů EU, jež měly kandidátským zemím pomoci připravit se 

co nejefektivněji a nejrychleji na čerpání ze strukturálních fondů EU po jejich vstupu. Země 

V4 využívaly tři předvstupní nástroje, jejichž alokaci uvádí tabulka 3.2. Program PHARE 

(Poland and Hungary Aid for Restructuring of the Economies)36 se od roku 2000 orientoval 

zejména na ekonomickou a sociální soudržnost a na podporu výstavby institucí veřejné správy 

a investiční činnosti pro přijímání evropského práva a dalších aspektů fungování EU. 

Program ISPA (Instrument for Structural Policies for Pre-Accession) byl od roku 2000 

zaměřen na financování velkých projektů v oblasti životního prostředí a dopravy a měl 

připravovat země na čerpání prostředků z Fondu soudržnosti. Program SAPARD (Special 

Accesion Programme for Agriculture and Rural Development) vznikl rovněž v roce 2000 

a byl speciálním programem pro investice do zemědělství a rozvoj venkova. Pomáhal 

kandidátským státům zaměřit se na priority společné zemědělské politiky EU a rozvoj 

venkova. 

Tabulka 3.2: Roční alokace nástrojů předvstupní pomoci pro období 2000–2006 

(v mil. EUR, v cenách roku 1999) 

Země /nástroj PHARE ISPA (min.) ISPA (max.) SAPARD 

Česká republika 79,0 57,2 83,2 22,1 

Maďarsko 96,0 72,8 104,0 38,1 

Polsko 398,0 312,0 384,8 168,7 

Slovensko 49,0 36,4 57,2 18,3 

*Pozn. V případě programu ISPA se alokace uváděly formou rozmezí. 

Zdroj: European Commission, 2000; vlastní zpracování, 2015 

 

Po vstupu do EU se zemím V4 otevřela možnost řádného čerpání strukturální pomoci. 

Výchozím strategickým dokumentem politiky soudržnosti EU v programovacím období 

2000–2006 realizované v dané zemi byl Rámec podpory Společenství (Community Support 

Framework, CSF) v případě Cíle 1 nebo Jednotný programový dokument (Single 

                                                 
36 Byl vytvořen v roce 1989 na podporu politických i ekonomických reforem v Polsku a v Maďarsku. Do roku 

1998 vycházel z priorit, které si stanovily země střední a východní Evropě. PHARE byl realizován ve třech 

dimenzích – národní programy, mnohonárodní programy a programy přeshraniční spolupráce (CBC PHARE), 

jež byly přípravou na účast v programech iniciativy Společenství INTERREG III. 
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Programming Document, SPD) v případě Cíle 2 a Cíle 3, který schvalovala Evropská komise 

po dohodě s příslušným státem na základě předloženého Národního rozvojového plánu a který 

představoval základní strategii pro rozvoj regionů, jejich cíle a priority. CSF byl realizován 

prostřednictvím navržených operačních programů (Operational Programme, OP), které 

rovněž schvalovala EK. Nejvíce finančních prostředků v zemích V4 plynulo do nejméně 

rozvinutých regionů Cíle 1 (Podpora rozvoje a strukturálních změn regionů, jejichž rozvoj 

zaostává), což byly všechny regiony NUTS 2 s výjimkou Prahy a Bratislavského kraje. 

Alokace pro země V4 tvořila 78 % zdrojů, jež byla určena pro nově přistoupené státy. 

V období 2004–2006 všechny čtyři země realizovaly programy zaměřené na rozvoj lidských 

zdrojů, rozvoj venkova a modernizaci zemědělství, dále programy na podporu podnikání 

a rozšíření a modernizaci infrastruktury. Polsko navíc realizovalo zvláštní program zaměřující 

se na rozvoj rybolovu a zpracování ryb.  

Hlavní strategické dokumenty v období 2007–2013 představovaly Obecné strategické 

zásady Společenství pro soudržnost (Community Strategic Guidelines on Cohesion, CSG) 

navržené EK, které určují priority a strategii politiky soudržnosti EU. V souladu s CSG každý 

členský stát navrhoval své politické priority a klíčové prováděcí principy v tzv. Národním 

strategickém referenčním rámci (National Strategic Reference Framework, NSRF), a to při 

dodržení zásady partnerství. Komise po té rozhodovala o schválení NSRF37, jenž obsahuje 

jednotlivé operační programy, které slouží k realizaci jeho priorit a cílů. Jak naznačuje 

tabulka 3.3, alokace finančních prostředků pro období 2007–2013 byla několikanásobně vyšší 

než ve zkráceném období 2004–2006 a stejně tak došlo k výraznému navýšení počtu 

operačních programů. Česká republika patřila k zemím s největší alokací na jednoho 

obyvatele a Polsko bylo zemí s největšími alokovanými prostředky. Největší objem 

finančních prostředků v zemích V4 byl věnován nejméně rozvinutým regionům cíle 

Konvergence, což byly všechny regiony NUTS 2 s výjimkou regionů CZ01 Praha, HU10 

Közép-Magyarország a SK01 Bratislavský kraj. V období 2007–2013 měla Česká republika, 

Polsko a Maďarsko pro každý region NUTS 2 vytvořen speciální regionální operační program 

(ROP). Za účelem realizace ROP byly ustanoveny na úrovni NUTS 2 Regionální rady 

regionů soudržnosti, které v roce 2006 získaly právní subjektivitu. Dominantní prioritou 

financování politiky soudržnosti byly investice do infrastruktury (dopravy), ochrana životního 

                                                 
37 NSRF zajišťoval větší provázanost mezi úrovní Společenství, vnitrostátní úrovní a úrovní zavádění programů. 

NSRF byl určen pro cíl Konvergence a cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. Může se rovněž 

použít pro cíl Evropská územní spolupráce, pokud o tom rozhodne členský stát. 
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prostředí a prevence rizik či investice do zvyšování lidského kapitálu. Dle NSRF největší část 

prostředků na infrastrukturu z ERDF vyčlenilo ze zemí V4 Polsko a Slovensko, což znamená 

koncentraci těchto zemí na základní potřeby. Ačkoli Polsko i Slovensko vyčlenilo téměř 37 % 

prostředků ESF na zvyšování lidského kapitálu, jsou tyto investice nižší ve srovnání 

s Maďarskem (58,7 %) i Českou republikou (40,5 %). Druhou nejvýznamnější prioritou 

v zemích V4 byla ochrana životního prostředí a prevence rizik, přičemž největší podíl 

finančních prostředků vyčlenilo Maďarsko (28,2 %) a nejméně Polsko (5,8 %). Třetí 

společnou prioritou zemí V4 byly investice do výzkumu a technologického rozvoje, inovací 

a podnikání, přičemž největší podporu mělo v České republice a Polsku. Z ESF byly v zemích 

V4 nejvíce podporovány kromě priority zvyšování lidského kapitálu také oblasti zlepšení 

přístupu k zaměstnanosti a udržitelnosti a zvýšení adaptibility pracovníků a firem, 

podnikatelů. 

Zastřešujícím strategickým dokumentem pro čerpání dotačních prostředků z ESIF 

v programovém období 2014–2020 je Dohoda o partnerství (Partnership Agreement, PA), 

kterou navrhuje každá země v rámci širokého partnerství a je schvalována EK. Dohoda 

vychází ze Společného strategického rámce (Common Strategic Framework, CoSF), jehož 

prostřednictvím se cíle Strategie Evropa 2020 převádějí na investiční priority financované 

z ESIF. CSF je zdrojem zásad pro všech pět fondů EU a posiluje integraci politik EU a má 

zajišťovat větší praktický dopad. Dohoda o partnerství definuje cíle a priority země pro 

efektivní využívání ESIF a mimo jiné obsahuje návrhy jednotlivých operačních programů. 

Stejně jako v minulých programových obdobích je největší část celkové alokace vyčleněna na 

pomoc nejméně rozvinutým regionům, mezi které se řadí všechny regiony NUTS 2 

s výjimkou regionů CZ01 Praha, HU10 Közép-Magyarország, SK01 Bratislavský kraj a nově 

PL12 Mazowieckie. Kromě Polska došlo v zemích V4 v rámci PA k zjednodušení, resp. 

snížení počtu operačních programů a v ČR a Maďarsku došlo k poklesu alokace. V období 

2014–2020 tak má pro každý region NUTS 2 vytvořeno vlastní regionální operační program 

pouze Polsko, které zároveň patří mezi největší příjemce prostředků z fondů EU ze všech 

států EU. Dle rozdělení podpory poskytované EU je nejvíce finančních prostředků směřováno 

do čtyř nejvýznamnějších priorit; do tematického cíle1 (posilování výzkumu, technologického 

rozvoje a inovací), cíle 4 (podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech 

odvětvích), cíle 6 (zachování a ochrana životního prostředí a podporování účinného využívání 

zdrojů), cíle 7 (podpora udržitelné dopravy a odstraňování překážek v klíčových síťových 
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infrastrukturách), cíle 8 (podpora udržitelné a kvalitní zaměstnanosti a podpora mobility 

pracovních sil) a cíle 9 (podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě a diskriminaci). 

Srovnání celkové alokace prostředků politiky soudržnosti EU (v mld. EUR, v běžných 

cenách) a počet operačních programů v zemích V4 v programovacích obdobích  

2004–2006, 2007–2013 a 2014–2020 uvádí tabulka 3.3. 

Tabulka 3.3: Srovnání alokace prostředků politiky soudržnosti EU a počtu operačních 

programů v zemích V4 

Programovací 

období 
2004–2006 2007–2013 2014–2020 

Země V4 

Celková 

alokace 

(mld. EUR) 

Počet OP 

(CSF + SPD) 

Celková 

alokace 

(mld. EUR) 

Počet OP 

(NSRF+ETC) 

Celková 

alokace 

(mld. EUR) 

Počet OP 

(PA+ETC) 

Česká 

republika 
2,6 5+2 26,7 17+9 24,2 10+10 

Maďarsko 3,2 5 25,3 14+8 25,0 9+12 

Polsko 12,8 7 67,3 21+10 86,0 24+10 

Slovensko 1,7 4+2 11,6 10+9 15,3 9+11 

* Pozn. PA zahrnuje OP spolufinancované z ERDF, ESF, CF, EAFRD a EMFF. ETC (European Territorial 

Cooperation) zahrnuje OP cíle Evropská územní spolupráce, včetně síťových operačních programů. 

Zdroj: European Commission, 2015; vlastní zpracování, 2015 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

4 Metodická východiska měření regionálních disparit v zemích 

Visegrádské čtyřky 

V této kapitole budou představeny zejména specifické metody zkoumání, které vedou 

k naplnění cíle práce. V této kapitole budou rovněž charakterizovány vstupní ukazatele pro 

analýzu a měření regionálních disparit. 

V analytické části práce budou z logických metod vědecké práce využívány metody 

analýzy a syntézy, dedukce a indukce.  

Metoda analýzy a následné syntézy zjištěných informací bude využita zejména 

v kvantitativní analýze regionálních disparit v zemích V4 a jejich hodnocení. Metoda indukce, 

která je založena na vyvozování obecného závěru na základě poznatků o jednotlivých jevech, 

bude využita při vyvození závěru o rozdílech v úrovni rozvoje regionů NUTS 2 zemí 

Visegrádské čtyřky a postavení regionů hlavních měst. Metoda dedukce bude uplatněna při 

vyvozování závěrů, zda dochází ve zkoumaném období let 2001–2012 k snižování rozdílů 

mezi úrovní rozvoje jednotlivých regionů NUTS 2 zemí V4. 

Z empirických metod vědecké práce bude v práci použita metoda nepřímého pozorování 

pro výběr ukazatelů regionálních disparit v zemích Visegrádské čtyřky. Dále metoda měření 

a meziregionální komparace pro hodnocení úrovně rozvoje regionů NUTS 2 v zemích V4. 

Pomocí metody meziregionální komparace jsou na základě předchozí analýzy porovnávány 

jednotlivé regiony s cílem nalézt společné a odlišné rysy v jejich socio-ekonomickém vývoji. 

Tato metoda hodnocení regionálních disparit je zaměřena jednak na srovnávání struktur 

jednotlivých regionů, jednak na komparaci vybraných ekonomických, sociálních a územních 

ukazatelů poukazujících na možné územní nerovnosti (Kutscherauer et al., 2010). Při aplikaci 

této metody bude nutné dodržet kritérium časové a věcné srovnatelnosti informací, kvality 

a dostupnosti informací, zohlednění vedlejších faktorů a objektivnosti analýz. V práci je 

využita také historická metoda, díky níž je možné nahlížet na vývoj regionálních disparit 

v zemích V4 a jejich objasnění v historických souvislostech. 

Ze specifických, matematicko-statistických metod, budou pro sledování regionálních 

disparit, hodnocení a komparaci úrovně rozvoje regionů NUTS 2 zemí V4 použity vybrané 

jednorozměrné statistické metody, vícerozměrné statistické metody a metody vícekriteriálního 

rozhodování. 
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4.1 Metody jednorozměrné statistické analýzy regionálních dat 

Pro analýzu regionálních dat jsou z jednorozměrných statistických metod použity 

charakteristiky centrální tendence (aritmetický průměr, medián), charakteristiky rozptýlenosti 

(rozptyl, směrodatná odchylka, variační rozpětí, variační koeficient, maxima a minima 

hodnot), šikmosti či špičatosti rozdělení datového souboru. Regionální disparity jsou 

hodnoceny pomocí míry variability – směrodatné odchylky a variačního koeficientu. Velmi 

jednoduchým ukazatelem míry variability je také variační rozpětí (R), což je rozdíl mezi 

největší hodnotou a nejmenší hodnotou: 

 ,minmax xxR   (4.1) 

kde xmax je maximální a xmin je minimální hodnota ukazatele. Tato charakteristika 

podává prvotní obraz o možné velikosti, resp. významu regionálních disparit, ale nelze ji 

považovat za skutečné měření míry variability. Nevýhodou je především velká citlivost na 

odlehlé hodnoty.  

Vhodnější mírou absolutní variability je směrodatná odchylka s, která je definována 

jako druhá odmocnina z rozptylu: 

 ,
)( 2

n

xx
s

i 
       (4.2) 

kde xi je hodnota ukazatele v i-tém regionu, x  je aritmetický průměr hodnot ukazatele, 

n je počet regionů. Stejně jako průměr je i směrodatná odchylka silně ovlivněna extrémními 

hodnotami. Je-li rozdělení dat silně zešikmené (dle koeficientu šikmosti), směrodatná 

odchylka neposkytuje dobrou informaci o rozptýlenosti dat, proto je vhodnější v těchto 

případech použít kvantilové míry variability. Kvantilová hodnota udává relativní podíl dat, 

které se nacházejí pod daným kvantilem (Hendl, 2009). Pro data lze vypočítat mnoho různých 

kvantilů dle účelu výpočtu, přičemž v práci jsou využívány kvartily. Kvartily patří mezi 

kvantily, které rozdělují uspořádanou řadu hodnot na 4 stejné části. První (dolní) kvartil Q1 

(q = 25 %) je hodnota, pod kterou se nachází 25 % jednotek s nejnižšími hodnotami. Druhý 

(medián) kvartil Q2 (q = 50 %) odděluje 50 % jednotek s nízkými hodnotami a 50 % hodnot 

s vysokými hodnotami, tento kvantil se také označuje jako medián. Třetí kvartil (horní) Q3 

(q = 75 %) představuje hodnotu, pod kterou leží 75 % jednotek s nízkými hodnotami a nad 

kterou leží 25 % jednotek s vyššími hodnotami. Pro zkoumání rozptýlenosti regionálních dat 

je rovněž vhodné sledovat interkvartilové rozpětí Q3 – Q1, jelikož tento ukazatel není, 
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na rozdíl od směrodatné odchylky či variačního rozpětí, tolik citlivý na odlehlé hodnoty. Mezi 

těmito kvartily se nachází 50 % regionů.  

Kvartily jsou rovněž využívány pro sestavení krabicového grafu s anténami (box-plot), 

který umožňuje posoudit a porovnat centrální tendence dat, jejich rozptýlenost, zešikmení 

i přítomnost odlehlých a extrémních hodnot. Jak ukazuje obrázek 4.1, krabička obsahuje 50 % 

dat a je mediánem rozdělena na dvě části. Dolní hrana je určena prvním kvartilem Q1 a horní 

hrana je dána třetím kvartilem Q3. Krabicový diagram s anténami využívá pro identifikaci 

odlehlých hodnot kritérium velikosti interkvartilového rozpětí. O odlehlou hodnotu se jedná, 

pokud je měření vzdáleno od dolního nebo horního kvartilu více než 3/2 Q (Hendl, 2009). 

Obrázek 4.1: Krabicový graf s anténami 

 

Zdroj: Hendl, 2009; vlastní zpracování, 2015 

 

Nejvhodnější mírou variability pro účely regionálních rozdílů je variační koeficient, 

který hodnotí relativní variabilitu. Variační koeficient (VK) představuje poměr směrodatné 

odchylky k aritmetickému průměru: 

 .
x

s
VK         (4.3) 

kde s je směrodatná odchylka, x je aritmetický průměr. Na základě směrodatné 

odchylky a variačního koeficientu lze říci, které hodnoty ukazatelů jednotlivých regionů 

vykazují odlišnosti jak od aritmetického průměru, tak mezi sebou navzájem. Vysoká hodnota 

variačního koeficientu ukazatelů poukazuje na fakt, že soubor je heterogenní (obsahuje 
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odlehlé hodnoty). Na druhou stranu variační koeficient ukazatelů, který je nižší než 50 %, 

ukazuje větší homogenitu souboru, tzn. disparity mezi danými regiony jsou dle těchto 

ukazatelů nižší. Snížení (zvýšení) hodnoty variačního koeficientu ukazatelů v jednotlivých 

letech naznačuje pozitivní (negativní) vývoj v podobě snižování (zvyšování) regionálních 

disparit. 

Při měření regionálních disparit je přitom vhodné současné použití směrodatné 

odchylky a variačního koeficientu. Směrodatná odchylka totiž není bezrozměrné číslo a je 

závislá na celkové úrovni daného jevu v pozorovaném souboru. Naproti tomu variační 

koeficient je bezrozměrné číslo a ukazuje relativní velikost variability. Z uvedeného důvodu 

je pro srovnání regionálních rozdílů vhodné obě uvedené míry kombinovat (Berman Group, 

2006). 

Pro grafické vyjádření vývoje ukazatelů regionálních disparit v časové řadě je možné 

využít metodu semaforu jako specifickou podobu škálovací techniky. Škálování představuje 

soubor metod, procedur a technik, které umožňují vytvořit libovolnou škálu. Škálovací 

techniky lze považovat za samostatný postup uspořádání jednotlivých indikátorů, ale také 

jejich očíslování. Metoda semaforu jednotlivým hodnotám ukazatelů přiřazuje specifické 

barvy odpovídající určité procentuální úrovni sledovaného indikátoru. Hlavní výhodou 

metody je její dobrá přehlednost, rychlost a bezproblémová využitelnost při analyzování 

různě širokých skupin indikátorů. Metoda semaforu, použitá v této doktorské dizertační práci, 

je provedena v tabulkovém procesoru Microsoft Excel v rámci softwarového balíčku 

Microsoft Office 2010, a to prostřednictvím funkce podmíněného formátování, jež je ve své 

podstatě postavena právě na principu metody semaforu. Za účelem hodnocení 

meziregionálních rozdílů bude sestavena tříbarevná škála, která umožňuje skupinu ukazatelů 

roztřídit prostřednictvím tří barev (zelené, žluté a červené), přičemž zelená barva představuje 

nejuspokojivější výsledek, žlutá odpovídá percentilu 50 a červená znázorňuje situaci, kdy je 

u daného ukazatele dosahováno nejméně uspokojivých výsledků. 

Výsledky jednorozměrných statistických metod jsou důležitou vstupní informací pro 

další metody měření regionálních disparit. Nevýhodou těchto metod je, že charakterizují 

vývoj jednoho ukazatele v daném roce a regionu, nehodnotí však ukazatele ve vzájemných 

souvislostech a nevypovídají nic o vývoji daného ukazatele. Jednorozměrné metody tak 

nacházejí svá uplatnění zejména v prvé fázi analýzy dat. 
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4.2 Metody vícerozměrné statistické analýzy regionálních dat 

Analýzy disparit vycházejí z řady ukazatelů, které charakterizují regiony z mnoha 

hledisek – přírodních a geografických podmínek, ekonomické výkonnosti, lidského 

potenciálu, sociální úrovně, životního prostředí aj. Zkoumaná data tak představují 

vícerozměrný statistický soubor, ve kterém je sledováno velké množství proměnných, mezi 

nimiž existují či mohou existovat vzájemné vztahy. Takto definovaný soubor umožňuje 

s výhodou využít vícerozměrné metody, resp. vícekriteriální analýzy dat, které poskytují 

komplexní hodnocení sledované skutečnosti. Pro samotné hodnocení vývoje disparit mezi 

regiony je proto vhodnější využití vícerozměrných statistických metod, jež umožňují srovnání 

regionů dle vybraných ukazatelů a jsou schopny zkoumat jejich vztahy i rozdíly. Z početně 

jednodušších vícerozměrných metod bude aplikována metoda (váženého) souhrnného 

indexu regionálních disparit založená na metodě vzdálenosti od fiktivního bodu. Souhrnný 

index regionálních disparit vypočtený na základě metody vzdálenosti od fiktivního bodu 

disponuje schopností shrnout ukazatele v různých měrných jednotkách do jedné syntetické 

charakteristiky, jíž je bezrozměrné číslo (např. Kutscherauer et al., 2010; Synek, Kopkáně 

a Kubálková, 2009). Pomocí indexu regionálních disparit lze určit celkové či dílčí rozdíly 

mezi regiony a stanovit, zda a jak výrazně jeden region zaostává za druhým. Souhrnné indexy 

lze využít jak pro samotné hodnocení vzájemného postavení regionů, tak pro stanovení pořadí 

regionů od nejlepšího po nejhorší (např. Tuleja, 2008; Svatošová a Boháčková, 2012; 

Melecký a Staníčková, 2015). Metoda souhrnného indexu regionálních disparit vycházející 

z metody vzdálenosti od fiktivního bodu je provedena v tabulkovém procesoru Microsoft 

Excel v rámci softwarového balíčku Microsoft Office 2010. 

V rámci složitějších vícerozměrných metod bude stěžejní použití shlukové analýzy 

(např. Hair, Black et al., 2009; Zivadinovic, Dumicic a Casni, 2009; Soares, Margues 

a Monteiro, 2001). Shluková analýza umožňuje roztřídit regiony do několika relativně 

homogenních celků (shluků, klastrů) na základě podobnosti zvolených ekonomických, 

sociálních či územních ukazatelů nebo determinovaných faktorů. Regiony NUTS 2 zemí V4 

patřící do téhož shluku by proto měly vykazovat co největší podobnost, zatímco regiony 

patřící do různých shluků by se měly od sebe co nejvíce odlišovat. Shluková analýza je 

provedena prostřednictvím softwaru IMB SPSS 20. 
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4.2.1 Metoda vzdálenosti od fiktivního bodu 

Metoda vzdálenosti od fiktivního bodu je založena na hodnocení vzdálenosti regionu od 

regionu fiktivního, tzn. pro účely této doktorské dizertační práce, optimálního, ideálního. 

Za optimální hodnotu, kterou region dosahuje, lze zvolit maximální (minimální) hodnotu 

ukazatele, jako vhodné se také jeví považovat za optimální hodnotu aritmetický průměr 

sledovaných ukazatelů či medián. V metodě vzdálenosti od fiktivního bodu jsou ukazatele 

nejprve vyjádřeny v normovaném tvaru, a to pomocí transformace proměnných do Z-skóre dle 

vztahu: 

 ,
j

jij

ij
s

xx
u


        (4.4) 

kde uij je normovaná proměnná pro i-tý region a j-tý ukazatel, xij je výchozí hodnota  

j-tého ukazatele i-tého regionu,  je aritmetický průměr j-tého ukazatele, sj představuje 

směrodatnou odchylku j-tého ukazatele. Průměr standardizovaných dat je 0 se směrodatnou 

odchylkou 1. Transformace proměnných do Z-skóre je provedena softwarem IMB SPSS 20. 

Poté je vypočtena vzdálenost dj,o jednotlivých regionů od „optimálního“ regionu (Tuleja, 

2008): 

 .)( 2

, ioijoj uud         (4.5) 

kde uij představuje normovanou hodnotu i-tého ukazatele pro j-tý region, uio představuje 

optimální hodnotu i-tého ukazatele.  

4.2.2 Metoda souhrnného indexu regionálních disparit 

Metoda souhrnného indexu regionálních disparit je založena na metodě vzdálenosti od 

fiktivního bodu. Za souhrnný index regionálních disparit (IRD) lze označit průměrnou hodnotu 

všech vzdáleností dj,o vypočtených pro každý region (Tuleja, 2008): 
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I        (4.6) 

kde (uij– uio)
2 představuje vzdálenost a p je počet ukazatelů. Čím je hodnota indexu 

vyšší, tím větší je rozdíl mezi daným regionem a regionem optimálním.  
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Vezmeme-li v úvahu váhu jednotlivých ukazatelů, dostáváme vážený souhrnný index 

regionálních disparit (IRDw): 

   .)(
1

1

2





p

i

ioijijRDw uwu
p

I       (4.7) 

kde, wij představuje váhu každého ukazatele v daném roce. Opět platí, čím je hodnota 

indexu vyšší, tím větší je rozdíl mezi skutečným a optimálním regionem. Výhodou 

souhrnného (váženého) indexu je především komplexní a snadnější interpretace výsledků za 

všechny sledované oblasti. 

4.2.3 Shluková analýza 

Shluková analýza (Cluster Analysis) patří do skupiny vícerozměrných statistických 

metod, jejímž primárním cílem je roztřídění určité množiny objektů do několika relativně 

homogenních celků, které jsou zpravidla označovány jako shluky či také klastry.38 Objekty, 

patřící do téhož shluku, by měly vykazovat co největší podobnost, zatímco objekty patřící do 

různých shluků by se měly od sebe co nejvíce odlišovat. Uplatnění metod shlukové analýzy 

vede k příznivým výsledkům zejména tam, kde se množina objektů reálně rozpadá do 

přirozených shluků. (Hair, Black et al., 2009; Kutscherauer et al., 2010). Za tři hlavní cíle 

shlukové analýzy lze označit (Hair, Black et al., 2009; Meloun, Militký a Hill, 2005): 

 popis systematiky, jenž je tradičním využitím shlukové analýzy pro průzkumové 

cíle a taxonomii (empirická klasifikace objektů), 

 zjednodušení dat, kdy analýza shluků poskytuje při hledání taxonomie 

zjednodušený pohled na objekty,  

 identifikaci vztahu, kdy po nalezení shluků objektů, a tím i struktury mezi 

objekty, je snadnější odhalit vztahy mezi objekty.  

„Shluková analýza se provádí zpravidla na množině N objektů {O1, O2, …, On}, 

přičemž na každém objektu je naměřeno k charakteristik {U1, U2, …, Uk}, které má smysl na 

dané množině objektů sledovat39. Získáváme tudíž N k-rozměrných vektorů 

                                                 
38 Vznik shlukové analýzy spadá do 40. let 20. stol., kdy první monografie z oblasti shlukové analýzy byla 

napsána psychologem kalifornské univerzity R. C. Tryonem roku 1939. Shluková analýza je obecný logický 

postup formulovaný jako procedura, pomocí níž seskupujeme objektivně jedince do skupin na základě jejich 

podobností či rozdílností. Mezi další zakladatele patřili také Ward a James (Řezanková, Húsek a Snášel, 2009). 
39 Objekt je útvar popsaný pomocí konečného počtu charakteristik – znaků. Znaky objektů mohou nabývat tří 

základních typů: kvantitativní znaky, kvalitativní znaky, binární znaky. 
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měření x1, x2, ……….xN.
40

 Pozorování a příslušné objekty můžeme ztotožnit, takže vektory xi 

nazýváme objekty. Označíme-li X množinu všech těchto objektů, je úkolem shlukové analýzy 

seskupit objekty xi do n shluků S1, S2,….Sn (tuto množinu shluků značíme S), tvořících rozklad 

množiny X tak, aby si objekty patřící do téhož shluku byly v jistém smyslu podobné či blízké, 

kdežto od objektů patřících do různých shluků byly odlišné či vzdálené. Přitom obvykle 

chceme, aby počet shluků n byl podstatně menší než počet objektů N“ (Hendl, 2009, s. 492). 

 

Předpoklady shlukové analýzy 

Analýza shluků objektů nemá charakter statistického testování, nýbrž představuje 

metodu ke kvantifikaci strukturních vlastností souboru objektů. „Požadavky normality, 

linearity, homoskedasticity, které jsou tolik důležité v ostatních vícerozměrných technikách, 

proto nemají v shlukové analýze tak velký význam“ (Meloun, Militký a Hill, 2005, s. 316). 

Dvěma důležitými předpoklady shlukové analýzy zůstávají reprezentativnost vzorku 

a ověření přítomnosti multikolinearity. Multikolinearitou rozumíme vzájemnou statistickou 

závislost, tzn. korelaci, mezi vysvětlujícími proměnnými. Vzájemnými (většinou lineárními) 

závislostmi, kdy se klade důraz především na intenzitu (sílu) vzájemného vztahu se zabývá 

korelační analýza. Výsledkem této analýzy je korelační matice (symetrická dle diagonály), 

která udává hodnotu korelačního koeficientu r, přičemž se využívá nejčastěji Pearsonův 

korelační koeficient. Jestliže je korelační koeficient roven nule, pak mezi veličinami korelační 

závislost neexistuje. Čím vyšší je hodnota korelačního koeficientu, tím vyšší je závislost nebo 

souvislost mezi proměnnými. Je-li přítomnost škodlivé multikolinearity potvrzena, je potřeba 

proměnnou, která multikolinearitu způsobuje z modelu vypustit nebo data doplnit.41 „Kromě 

multikolinearity je shluková analýza citlivá na působení odlehlých hodnot. Jejich vypouštění 

však musí být uvážlivé, tak aby se nezbortilo shlukové řešení“ (Meloun, Militký a Hill, 2005, 

s. 319). Vstupní data je dále potřeba také standardizovat, tak aby byly rozdílné jednotky 

proměnných sjednoceny na bezrozměrné číslo a proměnné bylo možno srovnávat. 

Standardizace je provedena pomocí transformace proměnných do Z-skóre dle vztahu (4.4). 

 

                                                 
40 Výsledkem pozorování je datová matice X typu n x k. Jednotlivá měření, tedy vektory xi tvoří řádky matice. 

Sloupce datové matice X vyjadřují hodnoty j-tého znaku v množině objektů, j = 1, 2, …, k. 
41 V rámci této dizertační práce byly vyloučeny proměnné, které silně korelovaly alespoň se dvěma dalšími 

proměnnými (r>0,8). 
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Míry podobnosti a vzdálenosti 

Pro účely shlukování je velmi důležité, jakým způsobem porovnáváme vzájemnou 

podobnost objektů. Navíc je v některých případech porovnávací pravidlo přímo vázáno na 

konkrétní metodu shlukování (Kučera, 2008). Vždy ale hledáme vhodný předpis, který dvojici 

objektů Oi,Oj přiřadí číslo π(Oi,Oj), které vyjadřuje míru podobnosti objektů. Tento předpis by 

měl navíc splňovat alespoň tyto dvě podmínky: 

     ,0, ji OO         (4.8) 

    .,, ijji OOOO     (4.9) 

Pokud uvažujeme π jako míru podobnosti, pak by kromě podmínek (4.8) a (4.9) mělo 

platit, že hodnota π(Oi,Oi), tedy podobnost objektu se sebou samým, je maximální možnou, 

tzn. čím více jsou si objekty podobné, tím více hodnota π narůstá. Pro účely shlukování se 

ovšem jeví mnohem lepší použití míry k π duální – míry nepodobnosti v. Podmínky (4.8) 

a (4.9) musí být splněny i v tomto případě, ale pro totožné objekty platí v(Oi,Oi) = 0. Třemi 

základními typy předpisů π jsou koeficienty asociace a koeficient korelace, představující míry 

podobnosti objektů, a metriky představující míry nepodobnosti (vzdálenosti) objektů (Kučera, 

2008). Přes výše uvedené typy předpisů, neexistuje žádná univerzální míra, kterou by bylo 

možné použít pro všechny typy úloh a všechny typy dat. Z hlediska řešené úlohy se často 

stává, že měřítkem podobnosti objektů bývá intuitivní pojetí podobnosti. Pro různé typy dat 

pak jsou definovány nejrůznější, ale pouze úzce zaměřené míry (Kučera, 2008). 

Jak již bylo zmíněno výše, meziobjektová podobnost, jež je kritériem pro tvorbu shluků 

objektů, může být měřena různými způsoby, které se dají obecně zařadit do jedné z tří 

základních skupin. První skupinou jsou míry asociace, které se používají k porovnávání 

objektů tehdy, jsou-li jejich znaky nemetrického charakteru. Druhou skupinou jsou míry 

korelace, vyjadřují podobnost dvou objektů pomocí Pearsonova korelačního koeficientu, 

či v případě ordinálních dat, Spearmanova korelačního koeficientu. Korelační míry se však 

k tomuto účelu využívají zřídka. Třetí skupinou jsou míry vzdálenosti, jež jsou společně 

s korelačními mírami využívány pro metrická data. Míry vzdálenosti představují nejčastěji 

užívané míry založené na prezentaci objektů v prostoru, jehož souřadnice tvoří jednotlivé 

znaky (Meloun, Militký a Hill, 2005). 

Pro objekty xi a xj lze podobnost zapsat jako S(xi, xj), zkráceně Sij. Platí, že Sij = Sji, jde 

tedy o vzájemný vztah. Některé z těchto měr nabývají hodnot z intervalu <0;1>. V takovém 
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případě platí, že Sij = 1. Míru vzdálenosti (nepodobnosti) objektů xi a xj lze zapsat jako 

D(xi,xj) nebo-li Dij. Pro Dij platí: Dij≥ 0; Dij = 0 (v matici nepodobnosti jsou prvky na 

diagonále nulové); Dij = Dji (matice nepodobnosti je symetrická). Je-li splněna trojúhelníková 

nerovnost, n;1,,,  yjikdeDDD ijyjiy , pak se hovoří o tzv. metrice (Řezanková, Húsek 

a Snášel, 2009). 

 Nejčastěji užívanou mírou vzdáleností je euklidovská vzdálenost, založena na 

Pythagorově větě, či čtverec euklidovské vzdálenosti využívaný při Wardově metodě 

shlukování. K dalším typům vzdálenosti se řadí Hammingova vzdálenost (Manhattan 

vzdálenost), Čebyševova vzdálenost, Minkowského vzdálenost a Mahalanobisova vzdálenost, 

blíže například Řezanková, Húsek a Snášel (2009). 

 

Metody shlukování 

Při shlukování vznikají dva základní problémy: způsob vyjádření podobnosti 

(nepodobnosti) mezi objekty (viz výše) a volba vhodné shlukovací procedury. Podle způsobu 

shlukování se postupy dělí na hierarchické shlukování a nehierarchické shlukování. 

Hierarchické shlukování se dále dělí na aglomerační a divizní shlukování (Meloun, Militký 

a Hill, 2005). Mezi nejčastější metody hierarchického shlukování patří:  

  metoda nejbližšího souseda, 

  metoda nejvzdálenějšího souseda,  

  metoda průměrné vzdálenosti,  

  Wardova metoda,  

  metoda těžiště (centroidní),  

  metoda mediánová. 

Zatímco metody hierarchické jsou poměrně jasně vymezené, na klasifikaci 

nehierarchických metod shlukování existuje velké množství pohledů. Nejčastěji se mezi 

nehierarchické metody řadí: 

  metody k-průměrů, 

  k-medoidů, 

  fuzzy k-průměrů.   
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Podstatou všech nehierarchických metod je zařazení objektů do předem stanoveného 

počtu disjunktních shluků. Přiřazení ke shlukům může být: jednoznačné – lze ho získat 

pomocí metody k-průměrů a její modifikací (k-mediánů, k-módů42), na základě míry 

příslušnosti jednotlivých objektů ke shlukům – míru příslušnosti lze zjistit pomocí fuzzy 

shlukové analýzy. 

 

Aplikované metody shlukové analýzy pro hodnocení regionálních disparit v zemích V4 

Na vstupní datovou matici o N objektech a k proměnných jsou v doktorské dizertační 

práci aplikovány metody shlukové analýzy. Jako první bude zvolena hierarchická metoda 

shlukování, v rámci které je určena míra podobnosti a následně je zvolen způsob shlukování. 

Po určení optimálního počtu shluků následuje aplikace nehierarchické metody shlukování.  

Hierarchické shlukování formou aglomerativní je prvním zvoleným způsobem 

shlukování, a to z toho důvodu, že optimální počet shluků před provedením analýzy neznáme. 

Tato metoda je rovněž rychlá a vhodná pro menší výběry. Jelikož je vstupní matice tvořena 

kvantitativními daty, je vhodné zvolit jako míru podobnosti objektů míru vzdálenosti. 

K vyjádření míry podobnosti je vybrána míra vzdálenosti typu čtverec euklidovské vzdálenosti 

(Squared Euclidean Distance, DES), která tvoří základ Wardovy metriky shlukování. Čtverec 

euklidovské vzdálenosti je vyjádřen následujícím vzorcem (Řezánková, Húsek a Snášel, 

2009): 

   ,)(, 2

1

jl

m

l

iljiES xxxxD 


 (4.10) 

kde xil je hodnota l-té charakteristiky na i-tém objektu, xjl je hodnota l-té charakteristiky 

na j-tém objektu. Zjištěním podobnosti objektů získáme matici vzdálenosti (Proximity 

Matrix), přičemž platí, že čím větší je hodnota vzdálenosti, tím je míra podobnosti mezi 

objekty menší.  

Jako metoda shlukování je zvolena Wardova metoda (Ward´s method), a to z toho 

důvodu, že je obecně považována za jeden z nejefektivnějších aglomeračních algoritmů. Tato 

metoda se od ostatních liší tím, že k hodnocení vzdáleností mezi klastry využívá analýzu 

rozptylu. Kritériem pro shlukování je celkový součet druhých mocnin odchylek každého 

objektu od těžiště shluku, do kterého náleží (Burns a Burns, 2008). Wardova metoda tudíž 

                                                 
42 Jiná literatura k těmto metodám řadí také metody k-histogramů, iterativní algoritmy, metody matematického 

(optimálního) programování aj. 
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není založena na principu optimalizace vzdáleností mezi shluky ale na minimalizaci jejich 

heterogenity, podle kritéria minima přírůstku vnitroskupinového součtu čtverců odchylek 

objektů od těžiště shluků. V každém kroku se pro všechny dvojice odchylek spočítá přírůstek 

součtu čtverců odchylek, vzniklý jejich sloučením a pak se spojí ty shluky, kterým odpovídá 

minimální hodnota tohoto přírůstku. V případě, že shluk tvoří n objektů, které jsou 

charakterizovány k znaky, je k dispozici matice n x k s prvky xij (hodnota j-tého znaku pro 

k-tý objekt) (Meloun, Militký a Hill, 2005).  

Vnitroshluková variabilita VSS je pak dána vzorcem: 
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1
. Přidáváním dalších shluků s n1 objekty se zvětší počet řádků výchozí 

matice na n+n1 a VSS se počítá pro větší počet objektů. Výsledky získané použitím různých 

metod hierarchického shlukování jsou často silně odlišné, a to z důvodu ovlivňování prostoru 

mezi objekty. Wardova metoda se v tomto případě jeví jako vhodná, jelikož prostor mezi 

objekty rozšiřuje tvorbou kompaktních shluků s velkým počtem objektů.  

Výsledky z jednotlivých kol hierarchické shlukové analýzy jsou zobrazeny Aglomerační 

tabulkou (Agllomeration Schedule). První sloupec tabulky (Stage) zobrazuje počet kol 

shlukování, kdy v posledním kole jsou analyzované objekty spojeny do jednoho shluku 

(klastru). Sloupec skombinované shluky (Cluster Combined) ukazují počty shluků (čísla 

objektů), které byly v jednotlivých kolech skombinovány. Sloupec koeficienty (Coefficients) 

představují hodnoty významných vzdáleností pro kombinování shluků. Na základě vývoje 

těchto koeficientů je určen optimální počet shluků.43 Hodnoty jsou posuzovány zdola nahoru, 

přičemž optimální počet shluků je takový, kde vykazuje hodnota koeficientu největší změnu. 

Pro lepší determinaci optimálního počtu shluků je změna hodnot koeficientů znázorněna 

sloupcovým grafem. Průběh shlukování je následně zaznamenán pomocí dendrogramu. 

Nehierarchická metoda shlukování je aplikována po metodě hierarchické za účelem 

verifikace jejích výsledků. K shlukování je zvolena metoda K-means (K-průměrů neboli 

                                                 
43 Dosažení optimálního počtu shluků je nejtěžší otázkou shlukové analýzy, jelikož neexistuje zcela objektivní 

způsob určení kritéria pro vytváření shluků. Jako nejúčinnější se dle empirických studií ukázalo právě kritérium 

vývoje aglomeračních koeficientů. Uživatel by měl však při svém rozhodnutí o počtu shluků zohlednit samotný 

koncept úlohy a praktický úsudek. Diskutabilní jsou také nesourodé velikosti shluků o 1 nebo 2 objektech ve 

shluku, které nebyly indikovány jako odlehlý objekt. Uživatel pak musí rozhodnout, zda tento shluk představuje 

opravdu strukturní člen vzorku, nebo zda ho lze označit za nedostatečně reprezentativní pro soubor dat (Meloun, 

Militký a Hill, 2005). 
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nejbližších těžišť), a to z toho důvodu, že je vhodná pro soubory, které obsahují pouze 

kvantitativní proměnné. Metoda vychází z počátečního rozdělení objektů do k shluků, jejichž 

počet odpovídá optimálnímu počtu shluků určeného metodou hierarchického shlukování. 

Rozdělení je provedeno tak, že je nejprve určeno k počátečních centroidů (težišť) které budou 

tvořit „střed“ shluků. Stanovení počátečních centroidů je ponecháno na samotném 

statistickém programu. Poté jsou postupně zkoumány vzdálenosti každého objektu od 

každého počátečního centroidu tak, že se pro takovou dvojici spočte euklidovská vzdálenost. 

Objekty jsou řazeny do nejbližšího shluku tak, že zjištěná vzdálenost od tohoto centroidu 

bude menší než vzdálenost od ostatních centroidů. Poté, co je každý objekt přiřazen ke 

shluku, je pro každý shluk spočten nový centroid, který je m-rozměrný vektor průměrných 

hodnot jednotlivých proměnných. Opět se postupně zkoumají vzdálenosti každého objektů od 

každého centroidu. V případě, že má objekt blíže k centroidu jiného shluku, je objekt do 

tohoto shluku přesunut. Celý postup je opakován tak dlouho, dokud dochází k přesunům. 

Poté, co je mezishluková suma čtverců minimalizována a všechny objekty jsou zařazeny do 

shluků, dostáváme konečná těžiště shluků (Final Cluster Centres), pomocí nichž jsou shluky 

charakterizovány. Rozdíly mezi shluky jsou interpretovány pomocí euklidovské vzdálenosti 

mezi těžišti konečných klastrů (Distances Between Final Cluster Centres). Čím je vzdálenost 

mezi těžišti shluků větší, tím větší nerovnosti mezi shluky existují. Posledním výstupem 

analýzy je Anova F-test, který je vypočten pro každý ukazatel a naznačuje, jak dobře tento 

ukazatel charakterizuje rozdíly mezi klastry. Tímto testem je vyšetřena statistická významnost 

každého ukazatele ve shlukovacím procesu. 

 

Statistické testování shody klasifikace regionů do shluků dle hierarchické a 

nehierarchické metody shlukování 

Shodu klasifikace regionů do příslušných shluků určených na základě Wardovy metody 

a metody K-means lze posoudit pomocí Cohenova koeficientu kappa κ. Cohenův koeficient 

kappa lze použít pro vyhodnocení míry vzájemné shody kvalitativních proměnných se 

stejnými kategoriemi. Výpočet koeficientu kappa je založen na kontingenční tabulce, kdy 

porovnává sdružené četnosti kombinací kategorií dvou proměnných na diagonále 

s teoretickými četnostmi v případě nezávislosti, které jsou základem pro chí-kvadrát test. 

Pokud se ve čtvercových kontingenčních tabulkách nenulové sdružené četnosti kombinací 

kategorií vyskytují pouze na diagonále, koeficient nabývá hodnoty jedna. Hodnoty 0 nabývá 
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koeficient kappa v případě, že se součet zjištěných sdružených četností na diagonále rovná 

součtu teoretických četností v případě nezávislosti.  

Koeficient kappa κ (-1 ≤ κ ≤1) se vypočte podle vztahu: 

 .
1

 
o

op

p

pp




   (4.12) 

kde pp představuje relativní pozorovanou shodu a po odhad pravděpodobnosti náhodné 

shody. Hodnoty κ lze interpretovat následovně (Fleiss, 1981): hodnotu κ > 0,75 považujeme 

za výbornou shodu, 0,40 <κ < 0,75 za dobrou shodu a κ < 0,40 považujeme za špatnou shodu. 

 

4.3 Vícekriteriální metody rozhodování 

Uplatnění v oblasti zkoumání regionálních disparit nacházejí také některé vybrané 

metody vícekriteriálního rozhodování (Multiple criteria decision making, MCDM), což 

dokazuje, že aplikace metod spojených s rozhodováním je velmi široká44 (např. Kashi 

a Franek, 2014; Saaty a Vargas, 2012; Tzeng a Huang, 2011; Dai a Zhang, 2011; Fotr 

a Švecová, 2010; Zmeškal, 2009; Opricovic a Tzeng, 2004; Ginevičius, Podvezko a Mikelis, 

2004). Cílem vícekriteriálního rozhodování je řešit konflikty mezi vzájemně protikladnými 

kritérii. Konkrétním cílem potom může být: 

  výběr jedné varianty, která je „nejlepší“ z hlediska použitých rozhodovacích kritérií a 

která bude podkladem pro konečné rozhodnutí, 

  stanovení pořadí variant od nejlepší po nejhorší variantu, 

  klasifikace variant do několika skupin.  

Soubor metod vícekriteriálního rozhodování lze rozdělit na dvě základní skupiny. První 

jsou metody řešení problému výběru variant a druhou představuje matematické 

programování. Výhodou metod je jejich široká aplikovatelnost. Obecně lze matematický 

model úlohy vícekriteriálního rozhodování variant znázornit ve tvaru kriteriální matice, kde 

každá alternativa (varianta) Ai (i = 1, 2, …n) je hodnocena podle kritérií K1,…Km, yij je 

výsledek alternativy i s ohledem na hodnotící kritérium j:  

                                                 
44 Metody vícekriteriálního hodnocení variant jsou v současné době úspěšně využívány v oblastech tvorby 

investičního portfolia, akademického plánování, účetnictví, investičního plánování, plánování lidských zdrojů, 

řízení a plánování výroby, kontroly kvality, řízení dodavatelského řetězce, dopravy. 
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                                         (4.13)

    

                                                                                        

Alternativami (variantami) v řešených problémech rozumíme možné směry aktivit v 

rámci rozhodovacího problému. Alternativy jsou často stanoveny a priori. V případě 

hodnocení regionálních disparit představují alternativy jednotlivé zkoumané regiony NUTS 2. 

Kritéria (atributy) lze popsat jako charakteristiky, kvalitativní znaky, rysy nebo 

výkonnostní parametry hodnocených alternativ, atributy chápeme jako hodnotící kritéria. 

Kritéria mohou být kvantitativní nebo kvalitativní. Kritéria mohou být dále maximalizačního 

typu (žádoucí je vyšší hodnota kritéria) a minimalizačního typu (žádoucí je nižší hodnota 

kritéria). V případě hodnocení regionálních disparit představují atributy zvolené ukazatele 

regionálních disparit. 

Při řešení úloh je také nutné uvažovat, za jakým účelem jsou dané alternativy 

posuzovány. Cíle řešení úloh lze charakterizovat jako specifický stav atributů či znaků, která 

by měla mít „nejlepší“ alternativa (preferovaná alternativa). Hodnotící kritéria slouží jako 

pravidla akceptovatelnosti nebo standardy posouzení alternativ.  

Metod MCDM existuje velké množství a jsou založené na různých principech, např. 

Ishizaka a Nemery (2013); Tzeng a Huang (2011). Mezi nejčastěji používané metody patří: 

vícestupňové dekompoziční metody Analytického hierarchického procesu (Analytic Hierarchy 

Process, AHP) a Analytického síťového procesu (Analytic Network Process, ANP); metody 

založené na vícekriteriální funkci užitku jako např. metoda váženého součtu (Weighted Sum 

Model, WSM), metoda váženého součinu (Weighted Product Model, WPM); metody založené 

na kompromisním kritériu jako metoda TOPSIS (Technique for Order Preference by 

Similarity to an Ideal Solution), VIKOR (Vlse Kriterijumska Optimizacija Kompromisno 

Resenje), GRA (Grey Relation Analysis); metody založené na souhrnné (fuzzy) preferenční 

relaci jako např. ELECTRE (Elimination Et Choice Translating Reality), PROMETHEE 

(Preference Ranking Organization Methods for Enrichment Evaluations) aj.  

Jako vhodné metody, které lze aplikovat v problematice měření a hodnocení 

regionálních disparit a které budou dále popsány, byly vybrány metody TOPSIS a VIKOR. 

Tyto metody byly zvoleny z toho důvodu, že posuzují alternativy z hlediska jejich vzdálenosti 
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od fiktivní (ideální nebo bazální) alternativy. Souhrnné kritérium rozhodování v podobě 

vzdálenosti, tak odpovídá definici a charakteru regionálních disparit.  

 V rámci metod MCDM jsou rovněž používány různé přístupy k stanovení vah kritérií, 

např. Ginevičius a Podvezko (2005); Zardari, Ahmed, Shirazi a Yusop (2015). Kromě 

pevného stanovení, kdy všechna kritéria mají stejnou váhu (wj=1), lze odhadnout váhy kritérií 

pomocí metod, které se nejčastěji rozlišují na subjektivní a objektivní. Metody odhadu vah 

jsou tak využívány ke stanovování relativní důležitosti jednotlivých posuzovaných kritérií, 

tzn. že rozhodovatel subjektivně nebo objektivně přiřazuje své preference kritériím. Váhy 

kritérií jsou nezáporná reálná čísla w1, w2, …, wm, vyjadřují rozdílnou významnost 

jednotlivých kritérií a součet vah se musí rovnat jedné. Subjektivní metody se opírají 

o posouzení kritérií rozhodovatelem nebo skupinou rozhodovatelů. Mezi subjektivní metody 

odhadu vah se řadí metoda pořadí, bodovací metoda, Fullerova metoda párového srovnávání, 

Saatyho metoda párového srovnání, aj. Objektivní váhy jsou určeny na základě souboru 

kvantitativních dat přiřazených kritériím. K objektivním metodám odhadu vah kritérií se řadí 

také metoda entropie, která je využita pro stanovení vah ukazatelů regionálních disparit v této 

doktorské dizertační práci. Zvolené MCDM metody jsou provedeny v tabulkovém procesoru 

Microsoft Excel v rámci softwarového balíčku Microsoft Office 2010. 

4.3.1 Metoda entropie 

Entropie je jedním ze základních termínů v oblasti fyziky, teorie pravděpodobnosti, 

teorie informace, matematice a mnoha dalších teoretických i aplikovaných vědách, kde se 

hovoří o pravděpodobnosti možných stavů daného systému či soustavy. Metoda entropie 

(Entropy method) vychází z poznatků teorie informace45, kde je entropie mírou neurčitosti 

představované diskrétním rozdělením pravděpodobnosti fij. Termíny entropie 

a pravděpodobnost lze považovat za synonyma. Protože pravděpodobnost výstupů fij obsahuje 

určitou informační hodnotu, informační hodnota pravděpodobností výstupů j-tého kritéria se 

dá měřit hodnotou entropie. Významnost fij je však určena rozdíly výstupů všech alternativ, 

                                                 
45 Základy teorie informace vznikaly ve spojení s řešením problematiky přenosu signálů, průchodnosti 

informačních kanálů, redundance znaků apod. Jedním ze zakladatelů teorie informace byl Claude Elwood 

Shannon (1916–2001), který vycházel při rozhodování o hodnotě informace z jasně definovaných variant znaků 

a vyhodnocením frekvence výskytu těchto prvků stanovil pravděpodobnou váhu sdělení, které přenáší. Vycházel 

z hypotézy, že kombinace znaků, jež se vyskytují příliš často, je redundantní a nepřináší pravděpodobně žádnou 

novou zprávu. Naopak jedinečný výskyt kombinace znaků bude pravděpodobně nositelem nové informace. 

Informace je vyjádřena stejným vztahem jako entropie, ale přírůstek informace odpovídá úbytku entropie a 

naopak. Velikost (míra) informace je dána uspořádaností (neurčitostí) prvků systému. Informace o stavu systému 

je tím větší, čímž menší je pravděpodobnost výskytů jednotlivých stavů systému.  
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takže kritérium je tím významnější, čím více se liší jeho hodnoty pro jednotlivé alternativy, 

a naopak je méně významné, pokud jsou si hodnoty jednotlivých alternativ blízké (Zou, Yun 

a Sun, 2006; Dömeová a Houška, 2014). Metoda entropie je založena na třech základních 

krocích (Zou, Yun a Sun, 2006): 

1. Vypočítáme normalizovanou rozhodovací matici   nmijrR  , kde rij je hodnota i-té 

varianty dle j-tého kritéria  1,0ijr . Normalizované ohodnocení i-té alternativy 

podle j-tého kritéria rij se pro maximalizační kritéria vypočítá dle vztahu: 
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Jsou-li kritéria minimalizačního typu, pak se rij vypočte jako:  
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2. Stanovíme hodnotu entropie Hj pro j-tý ukazatel dle vztahu:  
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kde n je počet ukazatelů, m je počet hodnocených objektů (variant), a kde 
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3. Vypočítáme konečnou váhu j-tého ukazatele wj dle vztahu: 
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kde 1-Hj je stupeň diverzifikace informace poskytované výstupy j-tého kritéria. 

4.3.2 Metoda TOPSIS 

Metoda TOPSIS (Technika pro stanovení pořadí dle podobnosti s ideálním řešením) 

byla původně navržena autory Hwangem and Yoonem v 80. letech 20. století. Metoda je 

založena na výběru varianty, která je nejblíže ideální variantě, tj. variantě, která je 

charakterizována vektorem nejlepších kriteriálních hodnot (s nejkratší euklidovskou 
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vzdáleností), a současně nejdále od bazální varianty, tj. varianty, která je reprezentována 

vektorem nejhorších kriteriálních hodnot. V rámci metody se předpokládá se, že jsou všechna 

kritéria maximalizačního typu. Z toho důvodu je nutné případná minimalizační kritéria 

přetransformovat na maximalizační tak, že nové kritérium ijy  udává rozdíl oproti nejhorší 

(tedy nejvyšší) kriteriální hodnotě: 

 ,max ijijij yyy    (4.19) 

Metoda TOPSIS zahrnuje čtyři hlavní kroky: 

1. Původní kriteriální hodnoty yij transformujeme na hodnoty rij dle vztahu: 
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2. Vypočítáme prvky kriteriální rozhodovací matice W jako ijjij rwv  , kde wj je váha 

j-tého kritéria (v této doktorské dizertační práci stanovená metodou entropie). 

3. Z prvků matice W určíme ideální variantu s kriteriálními hodnotami (H1, H2, …, Hk) a 

bazální variantu s hodnotami (D1, D2, …, Dk), kde  
ijj wH max  a  

ijj wD min .  

4. Určíme vzdálenosti variant od ideální a bazální varianty: 
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5. Vypočítáme ukazatel ci jako relativní vzdálenost variant od ideální varianty:  

   .
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dd

d
c                   (4.23) 

Varianty se uspořádají sestupně podle hodnot ukazatele ci, tzn. čím je hodnota ci vyšší, 

tím region vykazuje kratší vzdálenost k ideální variantě a tím dosahuje lepšího pořadí. 

Hodnoty ukazatele ci nabývají hodnot z intervalu <0, 1>.     
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4.3.3 Metoda VIKOR 

Metoda VIKOR (Kompromisní metoda pořadí) byla poprvé publikována dle Opricovic 

(1998) jako metoda pro řešení vícekriteriální optimalizace komplexních systémů. Pomocí této 

metody je možné sestavit kompromisní pořadí, kompromisní řešení a intervaly stability 

preferencí pro dané váhy. Metoda je založena na výpočtu vzdálenosti k ideálnímu řešení. 

Kompromisní řešení Fc je řešením, které je nejblíže ideálnímu F*. Kompromis je zde 

reprezentován jako vztah mezi přípustnými řešeními a ideálem (Opricovic a Tzeng, 2004). 

Multikriteriální index pro sestavení kompromisního pořadí vychází z Lp-metriky, která se 

používá jako souhrnná funkce v metodě kompromisního programování. Jestliže jednotlivé 

alternativy i jsou označeny jako a1; a2;…an, pak fij je hodnota j-té kriteriální funkce 

alternativy ai; m je počet kritérií. Metoda VIKOR vycházela z následující Lp-metriky, přičemž 

Lpi  představuje vzdálenost alternativy ai k ideálnímu řešení: 
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V metodě VIKOR je iL ,1  (Si dle vzorce 4.26) a iL , (Ri dle vzorce 4.27) využíváno 

k vyjádření indexu pořadí. Řešení získané mini Si je v rámci maximálního užitku („majority 

rule”), a řešení získané mini Ri je v rámci nevhodné alternativy („minimum of the individual 

regret“). Postup metody VIKOR lze popsat v následujících krocích (Opricovic a Tzeng, 

2004): 

1. Určíme nejlepší 
*

jf hodnoty a nejhorší


jf hodnoty všech kritérií (neboli pozitivní 

a negativní ideální řešení), j = 1, 2, . . . , m. Pokud je j-té kritérium maximalizační pak: 

 ,min,max*

ij
i

jij
i

j ffff  
 (4.25) 

2. Vypočítáme hodnoty  Si a Ri, j =1, 2,..., m, dle vztahů: 

 ),/()( **

1





 jjijj

m

j

ji ffffwS  (4.26) 

 ,)/()(max **









 

jjijjj
j

i ffffwR  (4.27) 



74 

 

kde wj je normalizovaná váha j-tého kritéria. Si představuje alternativu aij s ohledem na 

všechna kritéria vypočtenou jako součet všech vzdáleností, Ri představuje alternativu ai 

dle j-tého kritéria, které dosahuje maximální vzdálenosti od nejhorší hodnoty.  

3. Stanovíme hodnoty indexu Qi, i= 1, 2, . . . , n, dle vzorce: 

                                   ),/())(1()/()( **** RRRRvSSSSvQ iii  
 (4.28) 

kde 
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SSSS  
 (4.29) 
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RRRR  
 (4.30) 

kde v je váha, kterou může rozhodovatel ovlivnit sílu daného souhrnného kritéria (Si 

nebo Ri), tzn. že v je váha pro zvolenou strategii maximálního užitku souboru, 1-v 

představuje váhu nevhodné alternativy („individual regret“). Jinak řečeno, když je váha 

v > 0,5 znamená to, že rozhodování spíše využívá strategii maximálního užitku skupiny 

(kritérií) (např. pokud je váha v dostatečně velká, skupinový užitek je více preferován). 

4. Určíme kompromisní řešení alternativy a , která je nejlepší dle pořadí Q (minimum), 

jestliže jsou splněny následující podmínky: 

1. Přijatelná výhoda, kdy     DQaQaQ  , kdea  je alternativa na druhé 

pozici dle pořadí Q a
 1

1



J

DQ kde J je počet alternativ. 

2. Přijatelná stabilita rozhodování, kdy alternativa amusí být nejlepší dle 

pořadí S nebo R. Je nutné určit pravidlo, dle kterého je kompromisní řešení 

stabilní. Může jím být pravidlo většiny v případě v > 0,5; konsensus, kdy je 

váha v ≈ 0,5 nebo veto, když je váha v < 0,5. 

3. Pokud je jedna z podmínek porušena, pak je výsledkem soubor 

kompromisních řešení a a a  při nesplnění podmínky (2.), nebo alternativy 

,..., jaaa  pokud není splněna podmínka (1.), pak ja je určeno 

vztahem     DQaQaQ j  . 

5. Varianty se uspořádají sestupně dle tří různých kritérií S, R a Q. Nejčastěji se však 

používá pořadí dle indexu Q, kdy minimální hodnota označuje nejlepší alternativu, tzn. 
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čím je hodnota Q nižší, tím region vykazuje kratší vzdálenost k ideální variantě a tím 

dosahuje lepšího pořadí. 

 

4.4 Ukazatelé regionálních disparit v zemích Visegrádské čtyřky 

Hodnocení regionálních disparit a sledování jejich tendencí v kontextu evropské 

soudržnosti vychází z vývoje ukazatelů disparit na úrovni regionů NUTS 2, které jsou 

zveřejňovány EK ve Zprávách o hospodářské, sociální a územní soudržnosti. Pro hodnocení 

regionálních disparit v zemích V4 bylo zvoleno celkem 23 vstupních ukazatelů. Výběr 

těchto konkrétních ukazatelů vycházel z následujících hledisek: věcné členění regionálních 

disparit, významnost ukazatelů při hodnocení regionálních disparit v rámci Zpráv 

o hospodářské, sociální a územní soudržnosti a také v rámci Strategie Evropa 2020, 

kvantitativní povaha ukazatelů, dostupnost a srovnatelnost ukazatelů na úrovni regionů NUTS 

2 a v časovém období pro země V4. Analýza regionálních disparit v zemích V4 je v kontextu 

politiky soudržnosti EU soustředěna do období uveřejňování kohezních zpráv – 2001, 2004, 

2007 a 2010. Rok 2004 je také obdobím vstupu zemí V4 do EU, rok 2007 počátkem a rok 

2010 polovinou programovacího období politiky soudržnosti EU 2007–2013. Rok 2012 je 

aktuálně posledním rokem, kdy je dostupná většina ukazatelů na úrovni NUTS 2 pro země 

V4. 

Jak uvádí tabulka 4.1, vstupní databáze je tvořena 8 ekonomickými ukazateli, 8 

sociálními ukazateli a 7 územními ukazateli, jež respektují výše uvedená hlediska. Zvolené 

ukazatele ekonomických disparit představují tradiční charakteristiky ekonomické a rozvojové 

úrovně regionů, zdroje jejich potenciálu a dlouhodobé konkurenceschopnosti. Ukazatelé 

sociálních disparit jsou vztažené k lidské aktivitě, jež je zásadní pro rozvoj území a odrážejí 

lidský potenciál regionů. Ukazatelé územních disparit charakterizují úroveň a potenciál 

v oblasti infrastruktury a služeb, jež v zemích V4 významně doplňuje socio-ekonomický 

rozvoj regionů (ovlivňuje hospodářské a společenské aktivity). 
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Tabulka 4.1: Vstupní ukazatelé pro analýzu regionálních disparit v zemích V4 

Typ disparit Ukazatel Zkratka Jednotka 

Ekonomické 

disparity 

Hrubý domácí produkt na obyvatele HDP PPS/obyvatele 

Disponibilní důchod domácností DD 

PPS/konečná 

spotřeba na 

obyvatele 

Produktivita práce PP 
PPS/zaměstnaná 

osoba 

Tvorba hrubého fixního kapitálu THFK milion Eur 

Hrubé domácí výdaje na výzkum a vývoj GERD % HDP 

Počet patentových žádostí u Evropského 

patentového úřadu 
EPO 

počet/milion 

obyvatel 

Lidské zdroje ve vědě a technologii LZ 
% ekonomicky 

aktivní obyvatelstvo 

Zaměstnanost v technologicky a vědecky 

náročných oborech 
ZvTV 

% celkové 

zaměstnanosti 

Sociální 

disparity 

Míra zaměstnanosti osob ve věku 15-64 let MZ15až64 
% populace ve věku 

15–64 let 

Míra zaměstnanosti starších osob ve věku 55-64 

let 
MZ55až64 

% populace ve věku 

55–64 let 

Míra zaměstnanosti žen ve věku 15-64 let MZŽ15až64 % populace žen 

Míra nezaměstnanosti osob ve věku 15 let a více MNZ15 
% pracovní síly ve 

věku 15 a více let 

Míra nezaměstnanosti mladých ve věku 15-24 let MN15až24 
% pracovní síly ve 

věku 15–24 let 

Míra dlouhodobé nezaměstnanosti DlMNZ 
% pracovní síly ve 

věku 15–64 let 

Populace ve věku 30–34 let s vysokoškolským 

vzděláním 
VŠ30až34 

% populace ve věku 

30–34 let 

Lidé ve věku 18–24 let předčasně opouštějící 

vzdělávací systém 
LOVS 

% populace ve věku 

18–24 let 

Územní 

disparity 

Hustota železnic HŽ kilometr/1000km2 

Hustota dálnic HD kilometr/1000km2 

Oběti silničních nehod OSN 

počet 

zemřelých/milion 

obyvatel 

Očekávaná délka života do jednoho roku věku ODŽ průměrný počet let 

Dětská úmrtnost DÚ 

% z celkového počtu 

zemřelých dětí do 

jednoho roku věku 

Nemocniční lůžka NL 
počet /100 000 

obyvatel 

Lékařský personál (lékaři) LP počet /1000 obyvatel 

Zdroj: European Commission, 2007; European Commission, 2010;  Eurostat, 2014; vlastní zpracování, 2015 
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Z důvodu vysoké multikolinearity (hodnoty Pearsonova korelačního koeficientu v roce 

2001 uvádí příloha 2) muselo být pro analýzu regionálních disparit pomocí statistických 

metod vyřazeno 7 ukazatelů. Kromě vysoké korelace bylo při vylučování proměnných 

přihlíženo také k významu a povaze jednotlivých ukazatelů v analýze regionálních disparit 

a empirickým vztahům mezi ukazateli. Mezi vyloučené ukazatele patří:  

 disponibilní důchod domácností,  

 produktivita práce,  

 lidské zdroje ve vědě a technologii,  

 míra zaměstnanosti žen ve věku 15–64 let,  

 míra nezaměstnanosti mladých ve věku 15–24 let,  

 míra dlouhodobé nezaměstnanosti,  

 lékařský personál (lékaři).  

Konečných 16 vstupních ukazatelů pro analýzu regionálních disparit v zemích V4, 

z nichž 5 ukazatelů představuje ukazatele ekonomických disparit, 5 sociálních a 6 územních, 

uvádí následující tabulka 4.2. 

Za účelem možného srovnávání kritérií a z důvodu splnění podmínek nutných pro 

aplikaci statistických metod byly ukazatele minimalizačního typu převedeny na maximální, 

a to dle vzorce (4.19). Jedná se o tyto ukazatele: míra nezaměstnanosti osob ve věku 15 let 

a více, lidé ve věku 18–24 let předčasně opouštějící vzdělávací systém, oběti silničních nehod 

a dětská úmrtnost. 
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Tabulka 4.2:  Konečné vstupní ukazatele pro analýzu regionálních disparit v zemích V4 

Typ disparit Ukazatel Zkratka Jednotka 

Ekonomické 

disparity 

Hrubý domácí produkt na obyvatele HDP PPS/obyvatele 

Tvorba hrubého fixního kapitálu THFK milion Eur 

Hrubé domácí výdaje na výzkum a vývoj GERD % HDP 

Počet patentových žádostí u Evropského patentového 

úřadu 
EPO počet/milion obyvatel 

Zaměstnanost v technologicky a vědecky náročných 

oborech 
ZvTV 

% celkové 

zaměstnanosti 

Sociální 

disparity 

Míra zaměstnanosti osob ve věku 15–64 let MZ15až64 
% populace ve věku 

15–64 let 

Míra zaměstnanosti starších osob ve věku 55–64 let MZ55až64 
% populace ve věku 

55–64 let 

Míra nezaměstnanosti osob ve věku 15 let a více MNZ15 
% pracovní síly ve 

věku 15 a více let 

Populace ve věku 30–34 let s vysokoškolským 

vzděláním 
VŠ30až34 

% populace ve věku 

30–34 let 

Lidé ve věku 18–24 let předčasně opouštějící 

vzdělávací systém 
LOVS 

% populace ve věku 

18–24 let 

Územní 

disparity 

Hustota železnic HŽ kilometr/1000km2 

Hustota dálnic HD kilometr/1000km2 

Očekávaná délka života do jednoho roku věku ODŽ průměrný počet let 

Dětská úmrtnost DÚ 

% z celkového počtu 

zemřelých dětí do 

jednoho roku věku 

Nemocniční lůžka NL 
počet /100 000 

obyvatel 

Oběti silničních nehod OSN 

počet 

zemřelých/milion 

obyvatel 

Zdroj: European Commission, 2007; European Commission, 2010; Eurostat, 2014; vlastní zpracování, 2015 

 

Váhy ukazatelů 

Konečným vstupním ukazatelům byly přiděleny pomocí metody entropie jednotlivé 

váhy, určující významnost daného ukazatele v hodnocení regionálních disparit a regionálního 

rozvoje. Váhu každého z ukazatelů, vypočtenou dle vzorců (4.14) – (4.18), uvádí tabulka 4.3. 

Největší váhu mají v roce 2001 ukazatelé HDP, THFK, GERD, EPO a HD. V letech 

2004–2007 byla největší váha přidělena taktéž ukazatelům HDP, THFK, EPO, HD a HŽ. 

Velkou váhu si zachovávají ukazatelé HDP, THFK, HD a HŽ v letech 2010–2012, přičemž 

v roce 2010 má rovněž velkou váhu v hodnocení ukazatel MZ55až64 a v roce 2012 ukazatel 
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ZvTV. Naopak nejmenší váhu mají v letech 2001–2010 ukazatelé LOVS, ODŽ a OSN a 

v roce 2012 LOVS, ODŽ a DÚ. 

Tabulka 4.3: Váhy ukazatelů regionálních disparit dle metody entropie (%) 

Ukazatel\rok 2001 2004 2007 2010 2012 

HDP 9,288 9,154 9,966 9,353 9,799 

THFK 11,035 7,838 9,200 8,643 8,320 

GERD 7,027 7,495 6,777 5,971 6,382 

EPO 13,381 12,267 8,491 7,266 6,658 

ZvTV 4,160 6,715 5,620 7,314 7,356 

MZ15až64 5,523 4,987 6,345 5,435 5,282 

MZ55až64 5,445 7,266 7,549 7,509 6,739 

MNZ15 4,679 4,028 3,564 3,807 3,945 

VŠ30až34 3,991 4,641 4,454 3,919 4,088 

LOVS 2,683 2,835 2,539 2,219 1,801 

HŽ 6,770 7,794 8,303 8,847 8,067 

HD 12,564 12,471 13,171 15,026 15,186 

ODŽ 2,659 1,888 2,378 2,036 1,846 

DÚ 4,307 4,213 3,449 4,214 3,547 

NL 4,268 4,771 4,839 5,687 5,603 

OSN 2,220 1,638 3,355 2,754 5,383 

Zdroj: Vlastní výpočty a zpracování, 2015 
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5 Analýza regionálních disparit a hodnocení úrovně rozvoje 

regionů NUTS 2 zemí Visegrádské čtyřky 

Tato kapitola se věnuje aplikaci vybraných přístupů a metod pro hodnocení regionálních 

disparit v zemích V4 s cílem zhodnotit úroveň rozvoje regionů, a to v kontextu teoretických 

a metodických východisek, jež byla popsána v předcházejících kapitolách. 

 

5.1 Aplikace a výsledky jednorozměrných statistických metod 

Na úvod jsou popsány trendy ve vývoji jednotlivých ukazatelů regionálních disparit 

v období 2001–2012 vycházející ze základní databáze dat s využitím metody semaforu. Pro 

zkoumání regionálních rozdílů jsou z jednorozměrných statistických metod použity 

charakteristiky centrální tendence (aritmetický průměr, medián), charakteristiky rozptýlenosti 

(rozptyl, směrodatná odchylka, variační rozpětí, variační koeficient), šikmosti a špičatosti 

rozdělení dat. Jako grafický nástroj pro zobrazení dat je použit krabicový graf s anténami, 

který umožňuje posoudit a porovnat jak centrální tendence dat, tak jejich rozptýlenost, 

zešikmení i přítomnost odlehlých hodnot. 

5.1.1 Deskripce vývoje vstupních ukazatelů regionálních disparit v období 2001–2012 

Původní hodnoty vstupních ukazatelů pro analýzu regionálních disparit v zemích V4 

v jednotlivých letech 2001–2012, na kterých je aplikována metoda semaforu, jsou uvedeny 

v tabulkách 3.1–3.16 přílohy 3. 

Hrubý domácí produkt na obyvatele (HDP) rostl ve všech českých regionech NUTS 2 

v období let 2001–2007, když v letech 2008 a 2009 zaznamenal pokles. HDP na obyvatele 

vykazoval v roce 2010 nižší hodnotu ve srovnání s rokem 2007. V letech 2010–2012 lze 

pozorovat opět růst ukazatele. Největší rozdíly existují po celé období mezi regiony Praha 

a Severozápad. V maďarských regionech lze v letech 2001–2008 pozorovat růst HDP na 

obyvatele, přičemž propad HDP nastává v roce 2009. Od roku 2010 je zaznamenán opět růst 

HDP. Největší rozdíly existují mezi regiony Közép-Magyarország a Észak-Magyarország 

v letech 2001–2004 a v letech 2009–2012, a Észak-Alföld v letech 2005–2007. Polské 

regiony zaznamenávají v letech 2001–2008 růst HDP, pokles nastává až v roce 2009, a to 

v regionech Łódzkie, Lubelskie, Świętokrzyskie, Zachodniopomorskie, Kujawsko-Pomorskie, 

Opolskie. V letech 2010–2012 HDP na obyvatele opět roste. Největší rozdíly panují mezi 

regiony Mazowieckie a Lubelskie (v letech 2004–2006, 2009, 2012) a Podkarpackie (v letech 
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2008 a 2010). Ekonomická výkonnost slovenských regionů dle ukazatele HDP na obyvatele 

roste až do roku 2008, když v roce 2009, stejně jako u maďarských a polských regionů, 

dochází k poklesu. V roce 2010 se HDP na obyvatele navrací na úroveň z roku 2007 

a v letech 2011–2012 roste. Největší rozdíly existují po celé období mezi regiony Bratislavský 

kraj a Východné Slovensko. 

Ve všech českých regionech NUTS 2 lze v období let 2001–2008 zaznamenat růst 

tvorby hrubého fixního kapitálu (THFK), přičemž v roce 2009 je zaznamenán pokles 

s výjimkou regionu Jihozápad, u kterého dochází k poklesu v roce 2010 a 2011. V letech 

2010–2012 dochází opět k růstu, s výjimkou regionů Severozápad, Severovýchod a Střední 

Morava, kde ukazatel v roce 2011 poklesl. Největší rozdíly existují mezi regiony Praha 

a Střední Morava. Obdobná situace nastala také u maďarských regionů, ve kterých ukazatel 

THFK rostl do roku 2008 (s výjimkou regionu Dél-Dunántúl, kde rostl do roku 2009) a pak 

znovu od roku 2010. Výjimkou byly regiony Közép-Magyarország a Közép-Dunántúl, ve 

kterých ukazatel THFK v letech 2010 a 2011 klesal. Největší rozdíly panují mezi regiony 

Közép-Magyarország a Dél-Dunántúl. S výjimkou šesti regionů zažívaly polské regiony 

pokles THFK v letech 2002-2003 a následně pak v roce 2009. Největší rozdíly existují mezi 

regiony Mazowieckie a Opolskie. U slovenských regionů lze zaznamenat do roku 2008 růst 

THFK (s výjimkou Bratislavského kraje v letech 2003 a 2008) a po té v letech 2010–2012. 

Největší rozdíly jsou v letech 2001–2009 převážně mezi regiony Západné Slovensko 

a Stredné Slovensko a v letech 2010–2012 mezi regiony Bratislavský kraj a Stredné 

Slovensko. 

Vývoj hrubých domácích výdajů na výzkum a vývoj (GERD) je v jednotlivých letech 

a regionech V4 rozdílný. V českých regionech Jihozápad, Severovýchod, Jihovýchod lze 

pozorovat zvýšení výdajů během sledovaného období, u dalších regionů jde o střídavý pokles 

či nárůst. Největší rozdíly v tomto ukazateli existují mezi regiony Praha a Severozápad. 

Obdobná situace je pozorovatelná u maďarských regionů, přičemž největší rozdíly se 

vyskytují mezi regiony Közép-Magyarország a Észak-Magyarország či Dél-Dunántúl. 

Rovněž u polských regionů se střídá období zvyšování a snižování výdajů na výzkum a vývoj. 

Největší rozdíly existují mezi regiony Mazowieckie a Świętokrzyskie (do roku 2006) 

či regionem Lubuskie (od roku 2006). Na Slovensku lze vysledovat největší nerovnosti mezi 

regiony Bratislavský kraj a Východné Slovensko do roku 2005 a v následujících letech je 

Východné Slovensko nahrazeno regionem Stredné Slovensko. 
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V ukazateli počet patentových žádostí u Evropského patentového úřadu (EPO) lze 

pozorovat rostoucí trend až do roku 2009, u některých regionů byl však pokles zaznamenám 

již v roce 2008 (Praha, Severovýchod, Moravskoslezsko). Nárůst aktivity lze pozorovat v roce 

2011. Největší rozdíly lze zaznamenat mezi regiony Praha a Severozápad. U některých 

maďarských regionů lze zaznamenat pokles EPO v roce 2004 a 2005 a poté v roce 2010. 

Výraznější snížení počtu patentů v letech 2007–2010 zaznamenává region Észak-Alföld 

a naopak výraznější zvýšení (s výjimkou roku 2010) lze pozorovat u regionu Dél-Alföld. 

Největší disparity existují mezi regiony Közép-Magyarország a Észak-Alföld. V polských 

regionech lze sledovat rozdílný vývoj EPO, za příznivé období lze u většiny regionů 

považovat léta 2006–2009, kdy se zvyšuje počet podaných patentů. Mezi regiony s nejvyšším 

EPO vynikají od roku 2006 Łódzkie, Mazowieckie, Małopolskiem, Lubuskie a mezi regiony 

s nejnižším EPO patří například Opolskie, Warmińsko-Mazurskie, Podlaskie. U slovenských 

regionů lze pozorovat největší snížení EPO v letech 2004, 2007 a 2009. Nejviditelnější 

rozdíly existují po celé sledované období mezi regiony Bratislavský kraj a Stredné Slovensko. 

Z hlediska ukazatele zaměstnanosti v technologicky a vědecky náročných oborech 

(ZvTV) je viditelný pokles zaznamenán v roce 2008 a poté v roce 2012. Největší rozdíly 

existují mezi regiony Praha a Severozápad (s výjimkou roku 2004, kdy nejnižší hodnoty 

dosahuje region Moravskoslezsko). U maďarských regionů lze rovněž pozorovat pokles 

ZvTV, a to v období 2007–2009. Největší rozdíly panují mezi regiony Közép-Magyarország 

a Dél-Alföld. U polských regionů lze zaznamenat největší pokles ZvTV od roku 2008 

(s výjimkou regionů Mazowieckie, Podlaskie, Dolnośląskie, Kujawsko-Pomorskie, 

Pomorskie). Největší rozdíly existují v letech 2001–2003 mezi regiony Małopolskie 

a Dolnośląskie a v letech 2004–2007 mezi regiony Małopolskie a Podlaskie. Výrazné rozdíly 

existují v letech 2008–2012 mezi regiony Mazowieckie a Świętokrzyskie (a v letech 2009 

Lubelskie, v roce 2010 Podlaskie). U slovenských regionů je znatelný pokles ZvTV v roce 

2009, přičemž největší rozdíly existují jednoznačně mezi regiony Bratislavský kraj 

a Východné Slovensko (v letech 2007 a 2011 Stredné Slovensko). 

V míře zaměstnanosti osob ve věku 15–64 let (MZ15až64) dominuje mezi českými 

regiony Praha, naopak v letech 2001–2006 a 2010–2011 patří mezi regiony s nejnižší mírou 

zaměstnanosti region Moravskoslezsko a v letech 2008, 2009 a 2012 region Severozápad. 

Pokles v míře zaměstnosti nastává v roce 2009 a od roku 2011 je zaznamenán postupný 

nárůst. Maďarské regiony se vyznačují poklesem míry zaměstanosti v letech 2008 a 2009. 

Největší rozdíly v hodnotách míry zaměstanosti jsou viditelné mezi regionem hlavního města 
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Közép-Magyarország a regiony Észak-Alföld (v letech 2001, 2002, 2007, 2008, 2009) 

a Észak-Magyarország (v letech 2003–2005, 2010–2012). Polské regiony vykazují růst 

zaměstnanosti s poklesem v roce 2002–2003 a 2009–2010 a následném opětovném zvýšení. 

Největší rozdíly v míře zaměstatnosti lze pozorovat mezi regiony Mazowieckie 

a Zachodniopomorskie (v letech 2005–2012) a Warmińsko-Mazurskie. Míra zaměstnanosti 

rostla v letech 2003–2008, když v letech 2009–2010 poklesla a následovně rostla v letech 

2011–2012. Největší rozdíly v míře zaměstatnosti přetrvávaly mezi regiony Bratislavský kraj 

a Východné Slovensko. 

Míra zaměstnanosti starších osob ve věku 55–64 let (MZ55až64) rostla v českých 

regionech v letech 2001–2003, když v roce 2004 poklesla u regionů Praha a Střední Čechy 

(u těchto regionů poklesla také v roce 2007), Severovýchod, Jihovýchod. Největší pokles je 

zaznamenán v roce 2009, přičemž k opětovnému růstu dochází v letech 2011–2012. Největší 

rozdíl v MZ55až64 existoval mezi regiony Praha a Moravskoslezsko. V maďarských 

regionech dochází ke snížení míry zaměstnanosti v období let 2007 či v roce 2008 

s následným růstem v dalších letech. Největší rozdíly lze zaznamenat v letech 2001–2002 

mezi regiony Nyugat-Dunántúl a Észak-Magyarország a Észak-Alföld, v letech 2003–2012 

mezi regiony Közép-Magyarország a Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország a Észak-Alföld. 

Polské regiony vykazují růst zaměstananosti starších osob od roku 2004 do konce 

zkoumaného období, přičemž zde neexistují viditelné nerovnosti mezi regionem hlavního 

města a ostatními regiony. Mezi regiony s nejvyšší mírou zaměstananosti během období 

2001–2012 patří regiony Mazowieckie, Małopolskie, Lubelskie, Podkarpackie, Podlaskie 

a naopak mezi regiony s nejnižší mírou patří regiony Śląskie, Dolnośląskie. U slovenských 

regionů lze pozorovat zvyšování MZ55až64 v období let 2005–2010 (výjimkou je pokles 

v regionu Východné Slovensko v roce 2011). Největší rozdíly existují mezi regiony 

Bratislavský kraj a Východné Slovensko. 

Nepříznivý vývoj míry nezaměstnanosti osob ve věku 15 let a více (MNZ15) byl 

zaznamenán v českých regionech v letech 2003 a 2004, 2009 a 2010, když následně opět míra 

nezaměstnanosti klesala. Největší rozdíly existují mezi regiony Praha a Moravskolezsko, a to 

do roku 2005, kdy je region Moravskoslezsko nahrazen regionem Severozápad. 

U maďarských regionů je nárůst nezaměstanosti viditelný poprvé v roce 2005, následně 

v roce 2008 (mimo region hlavního města) a v letech 2009–2010. V roce 2011 je zaznamenán 

pokles u tří regionů – Közép-Magyarország, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, u ostatních 

regionů je pozorován až v roce 2012. Nejvýznamnější rozdíly jsou pozorovány mezi regiony 
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Közép-Magyarország a Észak-Magyarország, u kterého se míra nezaměstnanosti zvyšuje po 

celé období. Polské regiony vykazují na počátku období největší míru nezaměstnanosti 

ve srovnání s ostatními regiony V4. Míra nezaměstnanosti se však během období 2004–2008 

u většiny regionů snižovala. Nárůst nezaměstnanosti lze vidět v letech 2009–2011, přičemž již 

v roce 2011 lze u některých regionů pozorovat pokles nezaměstnanosti. Mezi regiony 

s nejnižší mírou nezaměstananosti během období 2001–2012 patřily regiony Mazowieckie, 

Małopolskie, Śląskie, Lubelskie a naopak mezi regiony s nejvyšší mírou patřily regiony 

Dolnośląskie, Zachodniopomorskie, Świętokrzyskie. U slovenských regionů lze pozorovat 

pozitivní trend snižování míry nezaměstnanosti v období 2003 a 2005–2008, kdy nastává její 

zvýšení. Mírný pokles je viditelný v roce 2011 s opětovným nárůstem v roce 2012. Největší 

rozdíly existují mezi Bratislavským krajem a Východným Slovenskem. 

Pozitivní trend růstu míry populace ve věku 30–34 let s vysokoškolským vzděláním 

(VŠ30až34) je zaznamenám v českých regionech od roku 2008, do této doby míra 

v jednotlivých regionech kolísá. Největší rozdíly existují mezi regiony Praha a Severozápad 

(od roku 2003). Podobný vývoj je vykazován u maďarských regionů s poklesem v roce 2009. 

Největší rozdíly v tomto ukazateli exsitují mezi regiony Mazowieckie na jedné straně 

a Podkarpackie, Wielkopolskie, Lubuskie, Opolskie a Kujawsko-Pomorskie na straně druhé. 

Míra populace s VŠ vzděláním roste v Bratislavském kraji od roku 2004 (s poklesem v roce 

2006) a v regionu Východné Slovensko, u ostatních regionů je vývoj nestabilní. Největší 

rozdíly  přetrvávaly mezi regiony Bratislavský kraj a Stredné Slovensko (2001–2003), 

Západné Slovensko (v letech 2004–2005, 2007–2008, 2010–2012), Východné Slovensko 

(v letech 2006, 2009). 

V ukazateli lidé ve věku 18–24 let předčasně opouštějící vzdělávací systém (LOVS) 

existují mezi českými regiony výrazné rozdíly ve vývoji během období let 2001–2012. 

Největší rozdíly existují mezi regiony Praha a Severozápad. Stejná situace nastává 

v maďarských regionech, kde největší rozdíly panují mezi regiony s nejnižší hodnotou 

ukazatele  LOVS Közép-Magyarország, Nyugat-Dunántúl a nejvyšší hodnotou ukazatele 

LOVS Észak-Alföld, Észak-Magyarország. Rovněž polské regiony vykazují střídavý pokles 

a nárůst LOVS, přičemž mezi regiony s nejnižší mírou LOVS patří region Małopolskie, mezi 

regiony s nejvyšší mírou Warmińsko-Mazurskie a Zachodniopomorskie. U slovenských 

regionů je viditelný pokles ukazatele od roku 2008 do roku 2011 ve třech regionech (mimo 

Východné Slovensko). Největší disparity přetrvávají mezi regiony Západné Slovensko 

a Východné Slovensko (s výjimkou roku 2002). 
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Ukazatelé hustota železnic (HŽ), stejně jako ukazatel hustota dálnic (HD) vykazují 

stejný trend v celém období 2001–2012, a to disproporce mezi regiony hlavních měst 

a ostatními regiony, což však neplatí v případě Polska. U ukazetele HŽ lze sledovat značné 

rozdíly mezi českými regiony a ostatními regiony V4. V České republice jsou tak největší 

rozdíly v ukazateli HŽ mezi regiony Praha a Jihozápad, v případě HD jsou to rozdíly mezi 

regiony Praha a Severovýchod.  U maďarských regionů existují největší rozdíly mezi regiony 

Közép-Magyarország a  Észak-Magyarország z hlediska HŽ, v rámci ukazatele HD pak mezi 

regionem hlavního města Közép-Magyarország a Észak-Alföld. V Polsku patří mezi regiony 

s nejvyšší mírou HŽ region Śląskie ve srovnání s regionem Podlaskie, který dosahuje nejnižší 

míry HŽ. Z pohledu HD se rozdíly dají zaznamenat mezi regiony Świętokrzyskie s nejvyšší 

mírou HD a regionem Warmińsko-Mazurskie s nejnižší mírou HD. V případě Slovenska jsou 

zcela zřetelné rozdíly mezi regiony Bratislavský kraj a Stredné Slovensko, stejný vývoj 

zaznamenává také ukazatel HD v letech 2008–2012, přičemž v letech 2001–2007 jsou 

největší rozdíly mezi regiony Bratislavský kraj a Východné Slovensko. 

Ukazatel očekávaná délka života do jednoho roku věku (ODŽ) má v České republice 

pozitivní trend zvyšování v letech 2001–2012. Nejvyšší míry dosahuje opět region Praha, 

naopak nejnižší míru region Severozápad. V Maďarsku lze pozorovat u některých regionů 

pokles míry ODŽ v letech 2002 nebo 2003, poté již zaznamenáváme pozitivní nárůst. 

Nejvyšší míry dosahuje opět region hlavního města Közép-Magyarország, zatímco nejnižší 

míru region Észak-Magyarország. Dominance regionu hlavního města je v Polsku nižší než 

v jiných zemích V4. Disparity jsou nejznatelnější mezi regiony s nejvyšší mírou Małopolskie 

(do roku 2005) a Podkarpackie (od roku 2005) a nejnižší mírou Łódzkie. U slovenských 

regionů se projevuje obdobný trend jako u českých regionů, s nejvyššími rozdíly mezi 

regionem Bratislavský kraj a regiony Stredné Slovensko (v letech 2001, 2002, 2005–2010, 

2012) a Východné Slovensko (v letech 2003–2004, 2011). 

Ukazatel dětská úmrtnost (DÚ) je charakteristický značnými rozdíly mezi českými 

a ostatními regiony V4 a také tím, že výrazněji nedominují regiony hlavních měst. Nejvyšší 

míra dětská úmrtnosti se vyskytuje v regionu Severozápad (s výjimkou let 2002, 2008, 2009), 

na druhou stranu nižší míru DÚ vykazují regiony Praha (2001, 2003, 2005, 2007, 2008, 

2011–2012), Střední Čechy (2002, 2006, 2010), Jihovýchod (2004, 2010), Jihozápad (2009). 

Rovněž u maďarských regionů se v jednotlivých letech vyskytují rozdíly, mezi regiony 

nejnižší mírou DÚ se řadí regiony Közép-Magyarország (2002–2005, 2007, 2009–2012), 

Közép-Dunántúl (2001), Nyugat-Dunántúl (2006, 2008), naopak s nejvyšší mírou DÚ patří 
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regiony Észak-Magyarország (2002–2004, 2006–2009, 2011–2012) a Dél-Dunántúl (2001), 

Észak-Alföld (2010). Velice podobný vývoj zaznamenávají polské regiony, kde na konci 

období je zaznamenána nižší úroveň úmrtnosti než na začátku zkoumaného období. Mezi 

regiony s nejnižší mírou DÚ se řadí regiony Opolskie (2001, 2003–2005, 2007, 2012), 

Mazowieckie (2006, 2011), Świętokrzyskie (2006, 2008, 2009, 2012), naopak k regionům 

s nejvyšší mírou DÚ patří regiony Dolnośląskie (2001–2003, 2008, 2010, 2012) a Śląskie 

(2005, 2006, 2009), Zachodniopomorskie (2007, 2011). Ve srovnání s Českou republikou, 

Maďarskem a Polskem se u slovenských regionů projevuje dominance regionu hlavního 

města Bratislavský kraj a regionu Východné Slovensko, kde je míra DÚ v celém období 

nejvyšší. 

Ukazatel nemocniční lůžka (NL) vykazuje v regionech V4 během období 2001–2012 

trend snižování. V České republice jsou nejviditelnější rozdíly mezi regiony Praha a Střední 

Čechy. U maďarských regionů je rovněž znatelný rozdíl mezi regionem hlavního města 

Közép-Magyarország s nejvyšším počtem NL a Közép-Dunántúl (2001–2005) a Dél-Alföld 

(2006–2012) na straně druhé. Polsko, stejně jako v případě výše zmíněných ukazatelů, 

vykazuje nižší rozdíly mezi regionem hlavního města a vzdálenějšími regiony. Nejvyšší počet 

NL po celé období vykazuje region Zachodniopomorskie, zatímco nejnižší počet NL vykazují 

regiony Opolskie (2001, 2004–2005), Lubuskie (2009 2010, 2012), Pomorskie (2006–2008, 

2011). Vývoj ukazatele ve slovenských regionech potvrzuje rozdíly mezi Bratislavským 

krajem a v tomto případě Západným Slovenskem.  

Ukazatel oběti silničních nehod (OSN) vykazuje odlišný vývoj dle jednotlivých let 

i regionů, na konci období však všechny regiony vykazují nižší počet OSN než v roce 2001. 

Nejvyšší míru OSN dosahují regiony Střední Čechy (2001–2007) a Jihozápad (2009–2012), 

naopak nejnižší počet vykazuje opětovně region Praha. Rovněž region hlavního města 

Maďarska, Közép-Magyarország se v letech 2005–2012 řadí mezi regiony s nejnižším počtem 

OSN spolu s regionem Észak-Magyarország v letech 2001–2004. V Polsku se regiony Śląskie 

(2001, 2003, 2005–2009, 2011–2012) a Małopolskie (2004, 2010) považují za regiony 

s nejnižším počtem OSN ve srovnání s regiony Warmińsko-Mazurskie (2001, 2003–2006), 

Świętokrzyskie (2002, 2007, 2008, 2010, 2011). U slovenských regionů se projevují největší 

disparity mezi regiony s nejnižší mírou OSN Východné Slovensko (2001, 2002, 2004, 2012) 

a Bratislavský kraj (2003, 2005–2011) a regiony s nejvyšší mírou OSN Stredné Slovensko 

(2001–2005, 2008–2011) a Západné Slovensko (2006, 2007, 2012).  

 



87 

 

5.1.2 Základní statistické charakteristiky ukazatelů regionálních disparit zemí V4 

v letech 2001–2012 

Základní statistické charakteristiky ukazatelů regionálních disparit v jednotlivých letech 

2001–2012 jsou uvedeny v tabulkách 5.1–5.5. Hodnocení se soustřeďuje na relativní 

variabilitu ukazatelů. V příloze 4 jsou na obrázcích 4.1–4.5 zobrazeny krabicové grafy 

s anténami (box-ploty), pomocí nichž jsou ve výchozím datovém souboru identifikovány 

odlehlé a extrémní objekty. Zjištěné odlehlé a extrémní hodnoty (jedná se o regiony hlavních 

měst CZ01 Praha, HU10 Közép-Magyarország, SK01 Bratislavský kraj a PL12 Mazowieckie, 

a dále například regiony PL22 Śląskie, PL42 Zachodniopomorskie, CZ04 Severozápad,  

HU31 Észak-Magyarország) nebyly pro účely doktorské dizertační práce ze souboru dat 

odstraněny, a to z důvodu možného narušení odrazu skutečné struktury analyzovaného 

souboru. 

Jak dokládá  tabulka 5.1, v roce 2001 se mezi regiony vyskytují významné diference, 

a to především v ekonomických a územních ukazatelích disparit. Vysoká hodnota variačního 

koeficientu ekonomických ukazatelů THFK, GERD, EPO, ZvTV a územních ukazatelů HŽ 

a HD poukazuje na fakt, že tento soubor dat je heterogenní. Na druhou stranu variační 

koeficient sociálních ukazatelů MZ15až64, MZ55až64, MNZ15, VŠ30až34, LOVS nabývá 

hodnoty nižší než 0,5 a ukazuje na větší homogenitu souboru, tzn. disparity mezi danými 

regiony jsou v těchto ukazatelích nižší.  

Tabulka 5.1: Základní statistické charakteristiky ukazatelů regionálních disparit (2001) 

25 75

HDP 10788,571 9300,000 4671,803 2,484 7,302 6700,000 29300,000 22600,000 0,433 7900,000 11800,000

THFK 2426,706 1770,700 2268,968 3,713 16,865 782,900 13490,900 12708,000 0,935 1341,500 2429,700

GERD 0,636 0,510 0,528 2,621 8,758 0,100 2,850 2,750 0,830 0,340 0,740

EPO 3,999 1,600 5,704 2,845 8,597 0,150 27,100 26,950 1,426 1,150 5,040

ZvTV 3,813 3,340 2,078 0,597 -0,119 0,530 8,380 7,850 0,545 2,450 4,800

MZ15až64 57,017 55,600 6,581 0,559 -0,621 48,100 71,800 23,700 0,115 51,800 62,500

MZ55až64 28,706 27,300 9,685 1,022 1,520 15,900 59,900 44,000 0,337 20,400 36,100

MNZ15 13,786 14,700 6,947 -0,058 -1,531 3,800 24,400 20,600 0,504 7,300 20,000

VŠ30až34 13,060 11,900 4,625 2,039 5,437 6,500 30,500 24,000 0,354 10,200 14,100

LOVS 8,274 7,270 3,462 0,960 0,097 2,790 16,000 13,210 0,418 5,600 10,200

HŽ 95,657 79,000 58,828 3,645 16,948 39,000 383,000 344,000 0,615 65,000 118,000

HD 6,686 5,000 8,878 2,871 10,822 0,000 46,000 46,000 1,328 1,000 9,000

ODŽ 74,025 73,790 1,237 0,048 -0,155 71,500 76,800 5,300 0,017 73,300 75,100

DÚ 6,660 7,260 1,920 -0,501 -0,806 3,100 9,600 6,500 0,288 5,300 8,120

NL 732,300 711,950 149,560 1,064 1,261 510,680 1139,730 629,050 0,204 617,410 818,760

OSN 137,229 141,000 26,117 -0,289 0,222 71,000 194,000 123,000 0,190 119,000 153,000

Koeficient 

šikmosti

Koeficient 

špičatosti
Ukazatel Průměr Medián

Směrodatná 

odchylka
Minimum

Variační 

koeficient
Maximum

Variační 

rozpětí

Kvartily

Zdroj: Vlastní výpočty a zpracování, 2015 

Jak je patrné z tabulky 5.2, v roce 2004 dochází oproti roku 2001 ke snížení variačních 

koeficientů ekonomických ukazatelů THFK, GERD, EPO, ZzTV, sociálních ukazatelů 
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MZ15až64, MZ55až64, včetně dvou územních ukazatelů HD a NL. Přesto variační 

koeficienty ekonomických ukazatelů THFK, GERD, EPO a územních ukazatelů HŽ a HD 

dosahují hodnot výrazně vyšších než 0,5, což znovu vypovídá o nesourodném souboru 

pozorování.  

Tabulka 5.2: Základní statistické charakteristiky ukazatelů regionálních disparit (2004) 

25 75

HDP 12642,857 10700,000 5701,201 2,533 7,474 7600,000 35200,000 27600,000 0,451 9300,000 14100,000

THFK 2501,240 2029,800 1753,936 2,166 4,570 749,800 8301,700 7551,900 0,701 1507,500 2681,900

GERD 0,600 0,430 0,498 1,950 4,408 0,080 2,370 2,290 0,830 0,280 0,750

EPO 6,385 2,950 7,992 2,739 8,762 0,220 39,120 38,900 1,252 1,820 8,460

ZvTV 3,579 3,080 1,787 0,995 0,262 1,400 8,250 6,850 0,499 2,110 4,480

MZ15až64 55,751 53,800 6,796 0,478 -0,895 45,900 70,200 24,300 0,122 50,200 61,900

MZ55až64 30,734 28,800 9,224 0,946 0,701 19,300 58,400 39,100 0,300 23,300 38,100

MNZ15 14,126 14,800 7,131 0,095 -1,318 3,900 26,700 22,800 0,505 6,800 19,800

VŠ30až34 16,774 15,700 6,287 0,652 -0,153 5,600 30,200 24,600 0,375 12,000 20,900

LOVS 7,477 6,100 3,498 0,915 -0,484 3,800 15,300 11,500 0,468 4,700 10,700

HŽ 97,857 76,000 76,861 4,298 21,866 33,000 495,000 462,000 0,785 66,000 109,000

HD 7,943 5,000 9,837 2,684 9,371 0,000 50,000 50,000 1,238 1,000 10,000

ODŽ 74,680 74,600 1,277 -0,408 0,198 71,500 77,300 5,800 0,017 73,800 75,500

DÚ 6,003 6,000 1,769 -0,006 -0,564 2,400 9,600 7,200 0,295 4,500 7,300

NL 718,239 709,200 136,158 0,903 0,850 521,830 1078,990 557,160 0,190 602,490 776,460

OSN 141,714 141,000 29,913 -0,016 1,158 61,000 220,000 159,000 0,211 123,000 162,000

Ukazatel Průměr Medián
Směrodatná 

odchylka

Variační 

koeficient

KvartilyKoeficient 

šikmosti

Koeficient 

špičatosti
Minimum Maximum

Variační 

rozpětí

Zdroj: Vlastní výpočty a zpracování, 2015 

Jak dokládá tabulka 5.3, stejně jako v roce 2004, také v roce 2007 ukazatelé THFK, 

GERD, EPO, HŽ a HD patří k ukazatelům vykazujícím vysoký variační koeficient. V roce 

2007 lze pozorovat snížení variačního koeficientu oproti roku 2004 u ukazatelů GERD, EPO, 

ZvTV, MZ15až64, MZ55až64, MNZ15, HD, NL.  

Tabulka 5.3: Základní statistické charakteristiky ukazatelů regionálních disparit (2007) 

25 75

HDP 15477,143 13400,000 7649,686 2,632 7,619 9200,000 44200,000 35000,000 0,494 10500,000 17000,000

THFK 3963,329 3090,400 2902,131 2,191 5,310 1339,700 14635,100 13295,400 0,732 2095,800 4632,200

GERD 0,640 0,510 0,497 1,870 4,926 0,090 2,520 2,430 0,777 0,300 0,860

EPO 10,034 7,370 9,370 1,986 4,239 0,510 39,890 39,380 0,934 4,110 12,090

ZvTV 3,997 3,730 1,752 0,696 -0,226 1,410 8,160 6,750 0,438 2,420 5,140

MZ15až64 59,394 58,300 5,672 0,454 -0,506 50,500 71,600 21,100 0,095 55,200 63,400

MZ55až64 34,869 33,000 8,775 0,969 0,412 21,800 58,800 37,000 0,252 28,200 39,400

MNZ15 8,551 9,100 3,188 -0,024 -0,376 2,400 15,300 12,900 0,373 5,200 10,500

VŠ30až34 19,826 18,000 7,710 0,610 0,289 6,700 42,100 35,400 0,389 13,000 25,800

LOVS 6,740 5,800 3,385 0,987 0,321 2,400 15,600 13,200 0,502 4,000 9,100

HŽ 97,171 74,000 78,115 4,313 21,914 35,000 501,000 466,000 0,804 61,000 106,000

HD 9,629 7,000 10,502 2,683 9,080 0,000 54,000 54,000 1,091 4,000 11,000

ODŽ 75,317 75,100 1,470 -0,003 -0,367 72,200 78,600 6,400 0,020 74,300 76,600

DÚ 5,280 5,400 1,754 0,195 0,183 2,200 9,500 7,300 0,332 3,900 6,400

NL 684,908 675,930 122,174 0,861 1,107 505,830 1033,350 527,520 0,178 580,040 727,060

OSN 135,114 131,000 34,259 -0,316 0,457 40,000 200,000 160,000 0,254 111,000 154,000

Ukazatel Průměr Medián
Směrodatná 

odchylka

Variační 

koeficient

KvartilyKoeficient 

šikmosti

Koeficient 

špičatosti
Minimum Maximum

Variační 

rozpětí

Zdroj: Vlastní výpočty a zpracování, 2015 
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Jak lze vidět z tabulky 5.4, snížení hodnoty variačního koeficientu u většiny ukazatelů 

(HDP, THFK, GERD, EPO, MZ15až64, MZ55až64, MNZ15, VŠ30až34, LOVS, HD, ODŽ, 

DÚ, OSN) v roce 2010 oproti roku 2007 naznačuje pozitivní vývoj v podobě snižování 

regionálních disparit. Stejně jako v předešlých letech jsou ukazatelé THFK, GERD, EPO, 

ZVTV, HŽ a HD ukazatelé s vysokým variačním koeficientem.  

Tabulka 5.4: Základní statistické charakteristiky ukazatelů regionálních disparit (2010) 

25 75

HDP 16231,429 14700,000 7635,242 2,678 7,573 9800,000 43700,000 33900,000 0,470 11600,000 16900,000

THFK 3969,654 3369,800 2655,334 2,215 6,020 1496,200 14193,800 12697,600 0,669 2178,600 4776,900

GERD 0,776 0,610 0,476 1,018 0,788 0,130 2,170 2,040 0,614 0,450 1,090

EPO 6,322 4,480 4,991 1,250 0,643 0,170 18,390 18,220 0,789 3,100 9,570

ZvTV 3,412 2,900 1,762 0,901 0,443 1,100 8,000 6,900 0,516 2,100 4,400

MZ15až64 59,411 59,100 4,975 0,195 0,459 48,700 71,500 22,800 0,084 56,900 61,600

MZ55až64 37,703 36,600 7,680 1,355 1,922 27,900 60,600 32,700 0,204 32,400 40,800

MNZ15 10,157 9,800 3,087 0,566 1,091 3,700 18,500 14,800 0,304 8,800 11,600

VŠ30až34 26,934 27,100 9,066 0,197 -0,673 8,400 47,400 39,000 0,337 18,700 33,800

LOVS 6,605 5,600 3,197 1,008 0,567 2,300 15,600 13,300 0,484 4,290 8,200

HŽ 97,314 74,000 79,579 4,385 22,466 38,000 511,000 473,000 0,818 64,000 105,000

HD 11,171 8,000 11,084 2,496 7,188 0,000 54,000 54,000 0,992 5,000 13,000

ODŽ 76,300 76,200 1,381 -0,033 -0,184 73,200 79,400 6,200 0,018 75,200 77,300

DÚ 4,614 4,500 1,491 0,342 1,173 1,800 9,000 7,200 0,323 4,000 5,400

NL 683,703 676,100 129,578 1,694 5,425 509,920 1183,690 673,770 0,190 576,960 740,350

OSN 88,714 88,000 25,469 0,202 0,488 29,000 155,000 126,000 0,287 72,000 107,000

Ukazatel Průměr Medián
Směrodatná 

odchylka

Variační 

koeficient

PercentilyKoeficient 

šikmosti

Koeficient 

špičatosti
Minimum Maximum

Variační 

rozpětí

Zdroj: Vlastní výpočty a zpracování, 2015 

V roce 2012 lze pozorovat spíše negativní tendence prohlubování disparit. Variační 

koeficient se oproti roku 2010 zvýšil u desíti ukazatelů – HDP, GERD, ZvTV, MZ15až64, 

MNZ15, LOVS, HŽ, DÚ, NL, OSN.  

Tabulka 5.5: Základní statistické charakteristiky ukazatelů regionálních disparit (2012) 

25 75

HDP 17822,371 15883,000 8739,060 2,721 7,846 10712,000 49733,000 39021,000 0,490 12655,000 18895,000

THFK 4590,827 3765,720 3033,771 1,972 4,210 1642,330 14941,900 13299,570 0,661 2430,550 5575,650

GERD 0,774 0,640 0,523 1,416 2,586 0,110 2,530 2,420 0,676 0,400 1,070

EPO 10,952 8,220 8,358 1,285 1,122 0,060 33,320 33,260 0,763 5,710 13,080

ZvTV 3,474 3,000 1,903 1,085 0,929 0,900 8,600 7,700 0,548 1,900 4,800

MZ15až64 60,446 59,900 5,368 0,344 0,107 49,300 72,700 23,400 0,089 57,200 63,100

MZ55až64 41,237 40,100 7,667 1,445 2,745 30,800 66,200 35,400 0,186 36,500 43,800

MNZ15 10,120 9,800 3,263 0,476 1,117 3,100 19,000 15,900 0,322 8,000 11,300

VŠ30až34 31,077 31,500 9,174 0,141 -1,221 14,700 47,900 33,200 0,295 23,600 39,300

LOVS 7,017 6,100 3,439 1,135 1,230 2,400 16,700 14,300 0,490 4,200 8,600

HŽ 96,771 74,000 79,368 4,434 22,868 35,000 511,000 476,000 0,820 64,000 105,000

HD 11,857 9,000 11,136 2,549 7,779 0,000 56,000 56,000 0,939 6,000 14,000

ODŽ 76,806 76,800 1,310 -0,153 -0,119 73,700 79,700 6,000 0,017 75,900 78,000

DÚ 4,471 4,300 1,484 0,273 -0,062 1,600 8,100 6,500 0,332 3,600 5,400

NL 667,234 665,030 128,805 2,073 8,082 484,000 1205,390 721,390 0,193 572,520 728,920

OSN 78,886 78,000 22,803 -0,237 -0,213 24,000 117,000 93,000 0,289 64,000 97,000

Ukazatel Průměr Medián
Směrodatná 

odchylka

Variační 

koeficient

PercentilyKoeficient 

šikmosti

Koeficient 

špičatosti
Minimum Maximum

Variační 

rozpětí

Zdroj: Vlastní výpočty a zpracování, 2015 
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Jak vyplývá z tabulek 5.1–5.5, dle relativní variability (velikosti variačního koeficientu) 

lze vybrané ukazatele rozdělit do dvou skupin. Variační koeficient nižší než 50 % mají 

v letech 2001–2012 ukazatelé HDP na obyvatele, míra zaměstnanosti osob ve věku 15–64 let, 

míra zaměstnanosti starších osob ve věku 55–64 let, populace ve věku 30–34 let 

s vysokoškolským vzděláním, lidé ve věku 18–24 let předčasně opouštějící vzdělávací 

systém, očekávaná délka života do jednoho roku věku, dětská úmrtnost, nemocniční lůžka 

a oběti silničních nehod. V roce 2004 a 2007 mají nižší koeficient také ukazatelé 

zaměstnanost v technologicky a vědecky náročných oborech a v letech 2007–2012 také 

ukazatel míra nezaměstnanosti osob ve věku 15 let a více. U ekonomických ukazatelů 

HDP/obyv. a ZvTV je zaznamenán vyšší variační koeficient na konci období než na jeho 

začátku. Naopak u sociálních ukazatelů je zaznamenán nižší variační koeficient v roce 2012 

ve srovnání s rokem 2001 (s výjimkou ukazatele LOVS), což naznačuje snižování disparit. 

V rámci územních ukazatelů je u ukazatelů ODŽ, DÚ, OSN zaznamenáno zvýšení disparit, 

když variační koeficient dosahuje v průběhu let 2004–2012 vyšších hodnot než v roce 2001. 

Jediným ukazatelem s nižším variačním koeficientem je NL. Variační koeficient vyšší než 

50 % mají po celé období 2001–2012 ukazatele tvorba hrubého fixního kapitálu, hrubé 

domácí výdaje na výzkum a vývoj, počet patentových žádostí u Evropského patentového 

úřadu, hustota železnic a hustota dálnic. Všechny tyto ukazatele vykazují od začátku do konce 

sledovaného období snižování hodnoty variačního koeficientu a tím i snižování rozdílů, 

s výjimkou ukazatele HŽ. 

5.1.3 Variabilita regionálních disparit v zemích V4 

Pro srovnání velikosti regionálních disparit mezi jednotlivými členskými státy V4 byly 

vypočteny a využity dvě hlavní statistické charakteristiky, a to směrodatná odchylka (SO) 

a variační koeficient (VK; v %). Zde je potřeba zdůraznit vliv rozdílného počtu regionů 

NUTS 2 v rámci jednotlivých států na hodnoty sledovaných ukazatelů variability, zejména na 

hodnoty směrodatné odchylky. Tabulky 5.1–5.16 přílohy 5 zobrazují srovnání vnitrostátních 

regionálních disparit z hlediska 16 zvolených ekonomických, sociálních a územních ukazatelů 

v jednotlivých zvolených letech zkoumání 2001, 2004, 2007, 2010 a 2012. 

Největší regionální rozdíly v zemích V4 existují dle hodnot variačního koeficientu 

v rámci  úrovně ekonomických ukazatelů  tvorba hrubého fixního kapitálu, počet 

patentových žádostí u Evropského patentového úřadu a hrubý domácí produkt na obyvatele. 

Regionální disparity v ukazatelích hrubé domácí výdaje na výzkum a vývoj a zaměstnanost 

v technologicky a vědecky náročných oborech jsou mezi jednotlivými státy V4 poměrně 
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nízké. V roce 2012 byly zaznamenány mezi zeměmi V4 a jejich regiony menší rozdíly než 

v roce 2001 v rámci ukazatelů GERD a EPO, naopak divergentní trend byl zaznamenám 

v rámci ukazatelů HDP na obyvatele a ZvTV. S výjimkou ukazatele THFK existovaly v roce 

2012 v rámci ekonomických ukazatelů největší regionální rozdíly na Slovensku, přičemž 

u ukazatelů HDP na obyvatele a ZvTV došlo navíc k navýšení variačního koeficientu oproti 

roku 2001. Vývoj ekonomických ukazatelů z hlediska jejich variability potvrdil výraznou 

dominanci regionu Bratislavský kraj oproti ostatním regionům země.  

Největší regionální rozdíly v zemích V4 existují v rámci  úrovně sociálních 

ukazatelů populace ve věku 30–34 let s vysokoškolským vzděláním, míry nezaměstnanosti 

osob ve věku 15 let a více  a lidé ve věku 18–24 let předčasně opouštějící vzdělávací systém. 

V porovnání s ekonomickými ukazateli došlo dle VK u sociálních ukazatelů (s výjimkou 

ukazatele LOVS) v roce 2012 oproti roku 2001 ke snížení regionálních rozdílů ve všech 

zemích V4. Z pěti hodnocených sociálních ukazatelů jsou v případě čtyř ukazatelů největší 

regionální rozdíly, stejně jako v případě ekonomických ukazatelů, na Slovensku. Nejnižší 

regionální rozdíly jsou zaznamenány v Polsku. 

V rámci ukazatelů územních disparit nelze konstatovat výraznější snižování 

regionálních disparit stejně jako u sociálních a některých ekonomických ukazatelů. Největší 

regionální rozdíly v zemích V4 jsou zaznamenány u ukazatelů hustota železnic a hustota 

dálnic. V případě ukazatelů HŽ, DÚ, OSN dochází během zkoumaných let k prohloubení 

disparit, když VK v zemích V4 v roce 2012 nabýval vyšší hodnoty než v roce 2001. Naopak 

trend snižování vnitrostátních rozdílů v zemích V4 lze zaznamenat v rámci ukazatelů HD 

a NL. Ze šesti hodnocených ukazatelů územních disparit jsou v případě tří ukazatelů (HD, 

ODŽ, DÚ) největší regionální rozdíly na Slovensku, v případě dvou ukazatelů (HŽ, OSN) 

v České republice. 
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5.2 Aplikace a výsledky vícerozměrných statistických metod 

Regionální rozdíly jsou nejprve hodnoceny pomocí shlukové analýzy dle hierarchické 

a nehierarchické metody a poté na základě váženého a neváženého souhrnného indexu 

disparit vypočteného metodou vzdálenosti od fiktivního bodu. 

5.2.1 Aplikace a výsledky shlukové analýzy 

Hierarchická metoda shlukování 

Prvním výstupem hierarchické metody shlukové analýzy je matice vzdáleností 

(Proximity Matrix), jež znázorňuje vzdálenosti mezi regiony. V roce 2001 byla největší 

vzdálenost (a tím největší míra nepodobnosti) zaznamenána mezi českým regionem Praha a 

polským regionem Warmińsko-Mazurskie (vzdálenost činí 192,330), naopak nejmenší 

vzdálenost existovala mezi polskými regiony Zachodniopomorskie a Kujawsko-Pomorskie 

(1,850).  

Aglomerační tabulka 5.6 zobrazuje výsledky z jednotlivých kol hierarchické shlukové 

analýzy v roce 2001. První sloupec tabulky zobrazuje počet kol shlukování, kdy v posledním 

kole jsou analyzované objekty spojeny do jednoho shluku (klastru). Sloupec skombinované 

shluky ukazuje počty shluků (čísla objektů), které byly v jednotlivých kolech skombinovány. 

Sloupec koeficienty představují hodnoty významných vzdáleností pro kombinování shluků. 

Na základě vývoje těchto koeficientů je určen optimální počet shluků.  

Z vývoje aglomeračních koeficientů v roce 2001 zobrazeného sloupcovým grafem na 

obrázku 5.1 vyplývá, že optimálním počtem shluků jsou dva shluky. Hodnoty koeficientů 

přitom posuzujeme dle největší změny (zvýšení) aglomeračního koeficientu, v roce 2001 k ní 

dochází mezi prvním a druhým shlukem. Jelikož však dva, stejně jako tři shluky obsahují 

příliš mnoho objektů, jež se výrazně od sebe ve svých charakteristikách neodlišují, je vhodné 

rozlišovat čtyři shluky. Pokud bychom vymezili naopak pět shluků, vznikl by nežádoucí 

jednoprvkový shluk. Počet čtyř shluků proto můžeme z výše uvedených důvodů považovat 

za optimální. 
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Tabulka 5.6: Aglomerační tabulka (2001) 

Shluk 1 Shluk 2 Shluk 1 Shluk 1

1 25 29 0,925 0 0 13

2 24 31 2,123 0 0 18

3 5 7 3,394 0 0 8

4 33 34 4,744 0 0 16

5 20 23 6,251 0 0 21

6 22 26 7,772 0 0 17

7 12 14 9,429 0 0 11

8 3 5 11,360 0 3 19

9 21 28 13,452 0 0 17

10 10 11 15,627 0 0 22

11 12 13 18,039 7 0 15

12 16 30 20,843 0 0 23

13 25 35 24,003 1 0 14

14 25 27 27,456 13 0 20

15 12 15 31,375 11 0 26

16 8 33 35,380 0 4 24

17 21 22 39,417 9 6 18

18 21 24 43,785 17 2 23

19 3 6 48,254 8 0 28

20 19 25 53,889 0 14 29

21 18 20 59,551 0 5 25

22 4 10 66,707 0 10 26

23 16 21 75,550 12 18 24

24 8 16 87,340 16 23 25

25 8 18 100,797 24 21 29

26 4 12 117,233 22 15 32

27 9 32 134,254 0 0 31

28 2 3 151,601 0 19 30

29 8 19 172,336 25 20 32

30 2 17 206,412 28 0 33

31 1 9 240,841 0 27 34

32 4 8 293,006 26 29 33

33 2 4 370,690 30 32 34

34 1 2 544,000 31 33 0

Kolo
Skombinované shluky

Koeficienty
První výskyt shluku

Další kolo

 
Zdroj: Vlastní výpočty a zpracování, 2015 

 

Obrázek 5.1: Aglomerační koeficienty (2001) 

 
Zdroj: Vlastní výpočty a zpracování, 2015 
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Dendrogram na obrázku 5.2 přehledně znázorňuje postupné shlukování regionů 

NUTS 2 do jednotlivých klastrů v roce 2001, přičemž červená přerušovaná linie vymezuje 

čtyři optimální shluky. 

Obrázek 5.2: Dendrogram (2001) 

 

Zdroj: Vlastní výpočty a zpracování, 2015 

Shluk 1 zahrnuje tři regiony – Praha (hlavní město), Közép-Magyarország, na jehož 

území se nachází hlavní město Maďarska – Budapešť a Bratislavský kraj, na jehož území se 

nachází hlavní město Slovenska – Bratislava. Socioekonomická situace těchto regionů je 

zcela odlišná od ostatních regionů, proto mají regiony tendenci se přirozeně seskupovat do 

jednoho shluku. Shluk 2 se skládá z šesti regionů, mezi které patří Mazowieckie, na jehož 

území se nachází hlavní město Polska – Varšava, dále české regiony Střední Čechy, 

Jihozápad, Severovýchod, Jihovýchod a Střední Morava. Shluk 3 zahrnuje sedm regionů, a to 

šest maďarských – Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország, 
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Észak-Alföld, Dél-Alföld a jeden český region Severozápad. Shluk 4 je největší a je tvořen 

zbylými 19 regiony. Mezi tyto regiony se řadí 15 polských regionů – Łódzkie, Małopolskie, 

Śląskie, Lubelskie, Podkarpackie, Świętokrzyskie, Podlaskie, Wielkopolskie, 

Zachodniopomorskie, Lubuskie, Dolnośląskie, Opolskie, Kujawsko-Pomorskie, Pomorskie, 

Warmińsko-Mazurskie, dále tři slovenské – Západné Slovensko, Stredné Slovensko, 

Východné Slovensko a jeden český region – Moravskoslezsko. 

V roce 2004 se dle matice vzdáleností vzdálenost mezi regiony Praha a Warmińsko-

Mazurskie zvýšila na 195,779, což lze chápat jako snížení disparit mezi těmito regiony. 

V roce 2004 vzrostla míra vzdálenosti mezi regiony polskými regiony Zachodniopomorskie 

a Kujawsko-Pomorskie (5,886). Nejmenší míru nepodobnosti tak pak vykazují maďarské 

regiony Dél-Alföld a Dél-Dunántúl (1,110). Jak ukazuje obrázek 6.1 v příloze 6, hodnoty 

koeficientů heterogenity v roce 2004 se oproti roku 2001 významně nezvýšily, ani nesnížily. 

Jelikož byl v roce 2001 stanoven optimální počet shluků na čtyři, také v roce 2004 a dalších 

zkoumaných letech je vhodné rozlišovat čtyři shluky. Složení jednotlivých shluků se v roce 

2004 významně nezměnilo s výjimkou regionu Mazowieckie, který byl zařazen do Shluku 4. 

Vývoj aglomeračních koeficientů včetně jednotlivých dedrogramů je ve zkoumaných letech 

2004–2012 znázorněn na obrázcích 6.1–6.8 přílohy 6.  

V roce 2007 se vzdálenost mezi českým regionem Praha a polským regionem 

Warmińsko-Mazurskie snížila na 185,977, což lze chápat jako snížení disparit mezi těmito 

regiony. V roce 2007 vzrostla míra vzdálenosti mezi maďarskými regiony Dél-Alföld a 

Dél-Dunántúl na 10,885. Nejmenší míru nepodobnosti tak vykazují české regiony Střední 

Morava a Severovýchod (1,398). Jak ukazuje dendrogram na obrázku 6.4, složení 

jednotlivých shluků se v roce 2007 ve srovnání s rokem 2001 a 2004 významně změnilo, 

přičemž tyto změny lze identifikovat jako pozitivní. Výjimkou ve složení je Shluk 1, jehož 

struktura zůstala nezměněna. Do Shluku 2 jsou nově zařazeny dva české regiony Severozápad 

a Moravskolezsko, dva maďarské regiony Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl a jeden 

slovenský region Západné Slovensko. Shluk 3 zahrnuje nově pět regionů, které se řadily 

v letech 2001 a 2004 do Shluku 4. Mezi tyto regiony patří tři polské regiony 

Zachodniopomorskie, Dolnośląskie, Kujawsko-Pomorskie a dva slovenské regiony Stredné 

Slovensko a Východné Slovensko. Shluk 4 tak zahrnuje v tomto období 13 regionů. 

V roce 2010 se vzdálenost mezi regiony Praha a Warmińsko-Mazurskie snížila na 

hodnotu 162,414, největší rozdíly tak existovaly mezi českým regionem Praha a maďarským 

regionem Észak-Magyarország (186,336). V roce 2010 vzrostla míra vzdálenosti mezi 
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regiony Střední Morava a Severovýchod na 8,858. Nejmenší míru nepodobnosti tak vykazují 

polské regiony Podlaskie a Lubelskie (2,513). V roce 2010 opět dochází k výrazné změně ve 

struktuře jednotlivých shluků, přičemž ve srovnání s rokem 2007 jsou tyto změny pro 

maďarské a slovenské regiony převážně negativní, zatímco pro polské regiony tyto změny 

indikují pozitivní trend vývoje. Jak zobrazuje dendrogram na obrázku 6.6, Shluk 1 nově 

zahrnuje všechny regiony, na jejichž území se nachází hlavní město státu (Praha, 

Közép-Magyarország, Bratislavský kraj a Mazowieckie). Shluk 2 zahrnuje pouze čtyři 

regiony – Střední Čechy, Jihozápad, Severovýchod, Jihovýchod. Regiony Střední Morava, 

Severozápad a Moravskolezsko společně s regiony Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl 

a regionem Západné Slovensko, které byly součástí Shluku 2 v roce 2007, se v roce 2010 opět 

stávají členy Shluku 3. Výrazné zlepšení své pozice zaznamenávají polské regiony Łódzkie, 

Małopolskie, Śląskie, Lubelskie, Podkarpackie, Świętokrzyskie, Podlaskie, Wielkopolskie, 

Lubuskie, Opolskie, Warmińsko-Mazurskie a Pomorskie, které opouštějí  Shluk 4 a stávají se 

součástí Shluku 3. Naopak maďarské regiony Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország a 

Észak-Alföld včetně jednoho polského regionu Zachodniopomorskie a slovenského regionu 

Východné Slovensko se stávají součástí Shluku 4. 

V roce 2012 se vzdálenost mezi českým regionem Praha a maďarským regionem 

Észak-Magyarország zvýšila na hodnotu 205,262 a mezi těmito regiony tak panovaly největší 

rozdíly. V roce 2012 vzrostla míra vzdálenosti mezi regiony Podlaskie a Lubelskie na 10,630. 

Největší podobnost vykazovaly maďarské regiony Közép-Dunántúl a Nyugat-Dunántúl 

s hodnotou 2,017. Dendrogram na obrázku 6.8 naznačuje, že v roce 2012 došlo rovněž 

ke zhoršení pozice některých regionů, což mělo za následek změnu členství regionů 

v jednotlivých shlucích. Region hlavního města Mazowieckie a region Střední Morava byly 

nově zařazeny do Shluku 2, což u regionu Mazowieckie znamenalo negativní posun, zatímco 

u regionu Střední Morava pozitivní změnu. Další negativní změnu zaznamenaly regiony 

Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, když se společně s regiony Dél-Alföld a Stredné 

Slovensko zařadily do Shluku 4. Pozitivní změna byla zaznamenána u polského regionu 

Zachodniopomorskie, který vykazoval podobné vlastnosti jako Shluk 3. 

Vývoj a srovnání klasifikace NUTS 2 regionů zemí V4 do shluků dle Wardovy metody 

v jednotlivých zkoumaných letech je přehledně zobrazen v tabulce 5.7. Zelenou barvou je 

znázorněna pozitivní změna klasifikace regionu, červenou barvou je znázorněna negativní 

změna v zařazení regionu do shluku.  
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Tabulka 5.7: Srovnání klasifikace regionů do shluků dle Wardovy metody v letech 

2001–2012 

Kód Region 2001 2004 2007 2010 2012 

CZ01 Praha 1 1 1 1 1 

CZ02 Střední Čechy 2 2 2 2 2 

CZ03 Jihozápad 2 2 2 2 2 

CZ04 Severozápad 3 3 2 3 3 

CZ05 Severovýchod 2 2 2 2 2 

CZ06 Jihovýchod 2 2 2 2 2 

CZ07 Střední Morava 2 2 2 3 2 

CZ08 Moravskoslezsko 4 4 2 3 3 

HU10 Közép-Magyarország 1 1 1 1 1 

HU21 Közép-Dunántúl 3 3 2 3 4 

HU22 Nyugat-Dunántúl 3 3 2 3 4 

HU23 Dél-Dunántúl 3 3 3 4 4 

HU31 Észak-Magyarország 3 3 3 4 4 

HU32 Észak-Alföld 3 3 3 4 4 

HU33 Dél-Alföld 3 3 3 3 4 

PL11 Łódzkie 4 4 4 3 3 

PL12 Mazowieckie 2 4 4 1 2 

PL21 Małopolskie 4 4 4 3 3 

PL22 Śląskie 4 4 4 3 3 

PL31 Lubelskie 4 4 4 3 3 

PL32 Podkarpackie 4 4 4 3 3 

PL33 Świętokrzyskie 4 4 4 3 3 

PL34 Podlaskie 4 4 4 3 3 

PL41 Wielkopolskie 4 4 4 3 3 

PL42 Zachodniopomorskie 4 4 3 4 3 

PL43 Lubuskie 4 4 4 3 3 

PL51 Dolnośląskie 4 4 3 3 3 

PL52 Opolskie 4 4 4 3 3 

PL61 Kujawsko-Pomorskie 4 4 3 3 3 

PL62 Warmińsko-Mazurskie 4 4 4 3 3 

PL63 Pomorskie 4 4 4 3 3 

SK01 Bratislavskýkraj 1 1 1 1 1 

SK02 Západné Slovensko 4 4 2 3 3 

SK03 Stredné Slovensko 4 4 3 3 4 

SK04 Východné Slovensko 4 4 3 4 4 

Zdroj: Vlastní výpočty a zpracování, 2015 
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Za účelem snadnější interpretace shluků a ověření, že rozdíly mezi shluky jsou pro dané 

shluky charakteristické a významné z hlediska zkoumání, jsou zkonstruovány profily shluků. 

Profily shluků jsou znázorněny paprskovým grafem, přičemž čím větší je plocha grafu, tím 

dosahuje daný shluk v daných ukazatelích lepších výsledků a je považován za více rozvinutý. 

Profil čtyř shluků v roce 2001 představující průměrné standardizované hodnoty 

ukazatelů (Z-skóre) zobrazuje graf 5.1.  

Graf 5.1: Profil shluků v roce 2001 (průměrné Z-skóre) 
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Zdroj: Vlastní výpočty a zpracování, 2015 

Shluk 1, tvořící v roce 2001 tři regiony hlavních měst, dosahuje ze čtyř shluků 

nejvyšších průměrných standardizovaných hodnot ekonomických ukazatelů (ZHDP, ZTHFK, 

ZGERD, ZEPO, ZZvTV). Shluk 1 vysoce převyšuje ostatní shluky také ve výsledcích 

ukazatelů trhu práce, když dosahuje nejvyšší míry zaměstnanosti osob ve věku 15–64 let 

a osob ve věku 55–64 let a zároveň nejnižší míry nezaměstnanosti osob nad 15 let. Regiony 

Shluku 1 vykazují také nejvyšší podíl populace ve věku 30–34 let s vysokoškolským 

vzděláním, naopak v podílu osob ve věku 18–24 let, kteří předčasně opouštějí vzdělávací 

systém, vykazují mírně vyšší hodnotu než Shluk 2. Z hlediska územních disparit dosahuje 

Shluk 1 nejlepších výsledků v oblasti dopravní infrastruktury (ZHŽ, ZHD, ZOSN), naopak 

mírně zaostává za Shlukem 2 v ukazatelích očekávaná délka života do jednoho roku věku 

a dětská úmrtnost. Jak je patrné z grafu 5.1, plocha grafu znázorňující Shluk 1 je největší a 

tento Shluk tak lze považovat nejvíce rozvinutý. 
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Shluk 2, který se skládá z pěti českých regionů a regionu Mazowieckie, dosahuje 

druhých nejlepších hodnot ukazatelů ekonomického rozvoje (ZHDP, ZTHFK, ZGERD, 

ZEPO, s výjimkou ukazatele ZZvTV, ve kterém zaostává za Shlukem 3), stejně jako 

ukazatelů sociálních (ZMZ15až64, ZMZ55až64, ZMNZ15 – s mírně vyšší hodnotou než 

dosahuje Shluk 3, ZVŠ30až34, ZLOVS). V oblasti územních ukazatelů zaostává tento Shluk 

za Shlukem 1 pouze v ukazatelích hustoty železnic a dálnic, v ukazatelích nemocniční lůžka 

a oběti silničních nehod zaostává tento Shluk za všemi ostatními shluky. Shluk 2 lze označit 

za rozvinutý.  

Shluk 3 zahrnuje šest maďarských a jeden český region. Ve srovnání s ostatními shluky 

Shluk 3 vykazuje průměrné hodnoty ekonomických ukazatelů a ukazatelů územních disparit. 

Nejhorších výsledků dosahuje tento Shluk v sociálních proměnných. Shluk 3 lze považovat 

za průměrně rozvinutý. 

Shluk 4, který je tvořen převážně polskými a slovenskými regiony, vykazuje nejhorší 

hodnoty v deseti ze šestnácti zkoumaných ukazatelů. Ve srovnání s ostatními Shluky je 

ekonomická výkonnost Shluku 4 na nejnižší úrovni, s čímž je spojená také vysoká míra 

nezaměstnanosti osob starších 15 let.  Tento Shluk zaostává rovněž v rozvinutosti dopravní 

infrastruktury. Shluk 4 lze ohodnotit jako nejméně rozvinutý. 

V roce 2001 existují největší rozdíly mezi Shlukem 1 a Shlukem 4, a to v oblasti 

ekonomické úrovně. Naopak nejmenší rozdíly existují mezi Shlukem 3 a Shlukem 4. 

Jak je patrné z grafu 5.2, v roce 2004 vykazuje Shluk 1 ve srovnání s ostatními regiony 

nejlepší hodnoty ukazatelů v oblasti ekonomické, sociální a územní. Za Shlukem 2 zaostává 

stále pouze v ukazatelích ZLOVS, ZODŽ a ZDÚ. Významně se nezměnilo ani postavení 

Shluku 2, ačkoli z tohoto Shluku byl vyčleněn region Mazowieckie, který byl zařazen do 

nejméně rozvinutého Shluku 4, což naznačuje propad hospodářského, sociálního a územního 

rozvoje regionu. Jelikož nedošlo v rámci Shluku 3 a Shluku 4 k další změně v jejich struktuře, 

stále existují největší rozdíly mezi Shlukem 1 a Shlukem 4. 
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Graf 5.2: Profil shluků v roce 2004 (průměrné Z-skóre) 
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Zdroj: Vlastní výpočty a zpracování, 2015 

V roce 2007 je Shluk 1 i nadále tvořen regiony hlavních měst, s výjimkou regionu 

Mazowieckie. Jak dokládá graf 5.3, v roce 2007 zaujímá graf Shluku 1 největší plochu, 

a proto dosahuje ve všech ekonomických, sociálních a územních ukazatelích (s výjimkou 

ukazatele ZLOVS) ve srovnání s ostatními regiony nejlepších hodnot. Za druhý nejvíce 

rozvinutý shluk regionů lze považovat Shluk 2, který oproti roku 2004 tvoří celkem 10 

regionů. Problémovou oblastí tohoto Shluku je nízká míra populace ve věku 30–34 let 

s vysokoškolským vzděláním a vysoká míra dětské úmrtnosti. U Shluku 3 a Shluku 4 došlo 

v roce 2007 k výrazné změně postavení regionů. Do Shluku 3, označeného v roce 2001 

za shluk průměrně rozvinutý, bylo zahrnuto nově 5 nejméně rozvinutých regionů, které byly 

v roce 2004 součástí Shluku 4. Ačkoli pro samotné regiony změna klasifikace znamená 

zlepšení jejich pozice, Shluk 3 jako celek je hodnocen jako nejméně rozvinutý, protože 

u devíti z 16 sledovaných ukazatelů vykazuje nejhorší hodnoty. Z tohoto důvodu nabývají 

ekonomické a zejména sociální ukazatele Shluku 4 lepších hodnot než v roce 2004. Slabou 

stránkou Shluku zůstává nízký počet patentových žádostí a nízká úroveň zaměstnanosti 

v technologicky a vědecky náročných oborech. Největší ekonomické, sociální a územní 

rozdíly existují mezi Shlukem 1 a Shlukem 3. 
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Graf 5.3: Profil shluků v roce 2007 (průměrné Z-skóre) 
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Zdroj: Vlastní výpočty a zpracování, 2015 

Období hospodářské krize se v roce 2010 promítá rozdílně také do ekonomického 

a sociálního postavení jednotlivých regionů. Region Mazowieckie je rychle se rozvíjejícím 

regionem a je nově klasifikován do Shluku 1 společně s regiony Praha, Közép-Magyarország 

a Bratislavský kraj. Shluk 1 vyniká svou ekonomickou výkonností, vysokou mírou 

zaměstnanosti, vysokou mírou populace ve věku 30–34 let s vysokoškolským vzděláním 

a vysokou hustotou železniční a dálniční sítě. Jak naznačuje graf 5.4, dominantní pozice 

Shluku 1 mírně oslabila, když Shluk 2 konvergoval k Shluku 1 v ekonomických a sociálních 

ukazatelích. Shluk 2, tvořený v roce 2010 pouze čtyřmi českými regiony, tak lze stejně jako 

v roce 2007 považovat za rozvinutý, přičemž v ukazatelích ZMNZ15, ZLOVS, ZODŽ a ZDÚ 

zjevně vyniká nad všemi ostatními Shluky. Na rozdíl roku 2007 je Shluk 3 hodnocen jako 

průměrně rozvinutý. Důvodem je především zvýšení úrovně rozvoje 12 polských regionů, což 

se promítlo jejich přerozdělením ze Shluku 4 do Shluku 3. Naopak negativní trend 

zaznamenávají převážně regiony maďarské (Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, 

Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország, Észak-Alföld) a slovenské (Západné Slovensko, 

Východné Slovensko), které se v roce 2010 stávají součástí vždy méně rozvinutého Shluku 

než v roce 2007. Shluk 4 se v roce 2010 opět dostává do pozice nejméně rozvinutého shluku. 

 

 



102 

 

Graf 5.4: Profil shluků v roce 2010 (průměrné Z-skóre) 
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Zdroj: Vlastní výpočty a zpracování, 2015 

V posledním zkoumaném roce 2012 se pozice Shluků z celkového pohledu nemění. 

Ačkoli u regionu Mazowieckie lze pozorovat snížení výkonnosti a přesun do Shluku 2, zbylé 

regiony hlavních měst potvrzují svou dominantní pozici v ekonomické výkonnosti, sociální 

i územní soudržnosti. Shluk 2 tvořený rozvinutým regionem Mazowieckie a nově 5 českými 

regiony udržuje sovu pozici rozvinutého Shluku s tendencí konvergence k Shluku 1. Shluk 3 

tvořený v roce 2012 18 regiony, z čehož 15 regionů je polských, lze hodnotit za průměrně 

rozvinutý. V roce 2012 se projevilo další zhoršení úrovně rozvoje maďarských a slovenských 

regionů, jež jako jediné tvoří Shluk 4. Z grafu 5.5 je zřejmé, že největší rozdíly existují v roce 

2012 mezi Shlukem 1 a Shlukem 4. 
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Graf 5.5: Profil shluků v roce 2012 (průměrné Z-skóre) 
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Zdroj: Vlastní výpočty a zpracování, 2015 

 

Nehierarchická metoda shlukování 

Klasifikaci regionů vycházející z hierarchického procesu shlukování zobrazuje tabulka 

5.7. Tabulka 5.8 uvádí výsledky následně provedeného nehierarchického shlukování v období 

2001–2012. Podle výsledků metody K-means je ve všech zkoumaných letech 2001–2012 

Shluk 1 tvořen pouze regionem Praha, který byl vyčleněn do samostatného shluku.  V roce 

2001 je Shluk 2 tvořen 7 regiony, mezi které patří polské regiony Mazowieckie a Małopolskie 

a české regiony Střední Čechy, Jihozápad, Severovýchod, Jihovýchod a Střední Morava. 

Shluk 3 zahrnuje 2 regiony hlavních měst Közép-Magyarország a Bratislavský kraj. Shluk 4 je 

největší a je tvořen zbylými 25 regiony, mezi které se řadí dva 2 české regiony – Severozápad 

a Moravskoslezsko, 6 maďarských regionů – Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, 

Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, 14 polských regionů – 

Łódzkie, Śląskie, Lubelskie, Podkarpackie, Świętokrzyskie, Podlaskie, Wielkopolskie, 

Zachodniopomorskie, Lubuskie, Dolnośląskie, Opolskie, Kujawsko-Pomorskie, Pomorskie, 

Warmińsko-Mazurskie a 3 slovenské regiony – Západné Slovensko, Stredné Slovensko, 

Východné Slovensko. 
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Tabulka 5.8 : Klasifikace regionů dle metody K-means v letech 2001–2012 

Kód Region 2001 2004 2007 2010 2012 

CZ01 Praha 1 1 1 1 1 

CZ02 Střední Čechy 2 2 3 2 2 

CZ03 Jihozápad 2 2 3 2 3 

CZ04 Severozápad 4 2 4 3 3 

CZ05 Severovýchod 2 2 3 2 3 

CZ06 Jihovýchod 2 2 3 2 2 

CZ07 Střední Morava 2 2 3 3 3 

CZ08 Moravskoslezsko 4 4 4 3 3 

HU10 Közép-Magyarország 3 3 3 2 2 

HU21 Közép-Dunántúl 4 2 4 4 4 

HU22 Nyugat-Dunántúl 4 2 4 3 4 

HU23 Dél-Dunántúl 4 4 4 4 4 

HU31 Észak-Magyarország 4 4 4 4 4 

HU32 Észak-Alföld 4 4 4 4 4 

HU33 Dél-Alföld 4 4 4 3 4 

PL11 Łódzkie 4 4 2 3 3 

PL12 Mazowieckie 2 2 2 2 3 

PL21 Małopolskie 2 4 2 3 3 

PL22 Śląskie 4 4 2 3 3 

PL31 Lubelskie 4 4 2 3 3 

PL32 Podkarpackie 4 4 2 3 3 

PL33 Świętokrzyskie 4 4 2 3 3 

PL34 Podlaskie 4 4 2 3 3 

PL41 Wielkopolskie 4 4 2 3 3 

PL42 Zachodniopomorskie 4 4 4 3 3 

PL43 Lubuskie 4 4 2 3 3 

PL51 Dolnośląskie 4 4 4 3 3 

PL52 Opolskie 4 4 2 3 3 

PL61 Kujawsko-Pomorskie 4 4 4 3 3 

PL62 Warmińsko-Mazurskie 4 4 2 3 3 

PL63 Pomorskie 4 4 2 3 3 

SK01 Bratislavskýkraj 3 3 3 2 2 

SK02 Západné Slovensko 4 4 2 3 3 

SK03 Stredné Slovensko 4 4 4 3 4 

SK04 Východné Slovensko 4 4 4 4 4 

Zdroj: Vlastní výpočty a zpracování, 2015 

Míru podobnosti (nepodobnosti) lze určit z dalšího výstupu procesu K-means, jenž 

představuje výpočet rozdílnosti euklidovské vzdálenosti těžišť shluků. Čím je vzdálenost 

větší, tím existuje větší míra nepodobnosti mezi shluky. Největší disparity v roce 2001 

existují dle tabulky 7.1 přílohy 7 mezi Shlukem 1 a Shlukem 4, jelikož euklidovská vzdálenost 
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mezi těžišti těchto shluků je nejvyšší (12,036). Naopak nejméně odlišné jsou Shluk 2 a Shluk 

4 se vzdáleností 3,817. 

Vývoj disparit uvnitř jednotlivých shluků demonstruje tabulka v příloze 8. Na základě 

euklidovské vzdálenosti regionu od těžiště příslušného shluku lze vysledovat vnitřní 

homogenitu shluku (úroveň disparit mezi regiony shluku). V roce 2001 lze pozorovat 

poměrně značný rozptyl hodnot vzdáleností od těžiště Shluku 2, kdy nejmenší vzdálenost 

vykazuje region Jihozápad (1,784) a nejvyšší vzdálenost vykazuje region Mazowieckie 

(5,366). Shluk 4 lze považovat také za poměrně homogenní, jelikož minimální hodnota 

vzdáleností regionů od těžiště shluku je 1,624 (region Kujawsko-Pomorskie) a maximální 

hodnota je 3,858 (region Észak-Magyarország), což je nižší variační rozpětí než u Shluku 2. 

V roce 2004 dochází k pozitivní změně, když do Shluku 2 jsou nově zařazeny regiony 

Severozápad, Közép-Dunántúl a Nyugat-Dunántúl (v tabulce 5.8 znázorněno zelenou barvou), 

které byly v roce 2001 součástí méně rozvinutého Shluku 4. Naopak region Małopolskie je 

zařazen do Shluku 4. Klasifikace ostatních regionů zůstává nezměněna. Jak zobrazuje tabulka 

7.2 přílohy 7, v roce 2004 se tak potvrdily největší rozdíly mezi Shlukem 1 a Shlukem 4, 

ačkoli lze zaznamenat snížení vzdáleností (11,928). Rovněž mezi Shlukem 2 a Shlukem 4 

existovala nejnižší míra disparit, jež představuje hodnotu 3,519. V roce 2004 lze opět 

u Shluku 2 pozorovat vysoké rozpětí hodnot vzdálenosti regionu od jeho těžiště, když se 

vzdálenosti pohybují v rozmezí 1,769 (region Jihozápad) až 4,986 (region Mazowieckie). 

Shluk 3 lze, stejně jako v roce 2001, považovat za vysoce homogenní (regiony Bratislavský 

kraj a Közép-Magyarország dosahují stejné vzdálenosti od těžiště shluku – 2,864). Rovněž 

Shluk 4 v roce 2004 vykazuje nižší rozpětí vzdálenosti od těžiště shluku než Shluk 2 (nejnižší 

vzdálenost vykazuje region Kujawsko-Pomorskie – 1,511 a nejvyšší vzdálenost vykazuje 

region Észak-Magyarország – 4,311). 

V roce 2007 lze zaznamenat převážně pozitivní trend rozvoje regionů, zvláště 

u polských regionů Łódzkie, Małopolskie, Śląskie, Lubelskie, Podkarpackie, Świętokrzyskie, 

Podlaskie, Wielkopolskie, Lubuskie, Opolskie Warmińsko-Mazurskie Pomorskie (a včetně 

slovenského regionu Západné Slovensko), které byly začleněny do Shluku 2, zatímco v roce 

2004 byly součástí nejméně rozvinutého Shluku 4. Rovněž klasifikaci českých regionů Střední 

Čechy, Jihozápad, Severovýchod, Jihovýchod a Střední Morava do Shluku 3 lze chápat jako 

pozitivní vývoj ve smyslu konvergence k regionům hlavních měst, jež Shluk 3 tvoří. Naopak 

český region Severozápad a dva maďarské regiony Közép-Dunántúl a Nyugat-Dunántúl jsou 

nově klasifikovány do Shluku 4. V roce 2007 tak nedochází k výrazné změně, když největší 
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míru nepodobnosti zaznamenaly Shluk 1 a Shluk 4 (12,061). Největší míru podobnosti 

zaznamenal Shluk 4 se Shlukem 2, když se vzdálenost těžišť shluků snížila oproti roku 2004 

na 2,707. V roce 2007 se vyskytují disparity mezi regiony ve všech daných shlucích 

(s výjimkou Shluku 1). V Shluku 3 dosahuje minimální hodnota vzdálenosti regionů od těžiště 

shluku 1,078 (region Jihovýchod) a maximální hodnota 4,847 (region Bratislavský kraj). 

Shluk 3 lze považovat za méně homogenní než Shluk 4, kde region Dél-Alföld dosahuje 

nejkratší vzdálenosti 2,069 a region Zachodniopomorskie nejdelší vzdálenosti od těžiště 

shluku 3,452. Rovněž Shluk 2 je charakteristický rozdíly mezi regiony, kdy region 

Mazowieckie dosahuje vzdálenosti od těžiště shluku 4,804, zatímco region Wielkopolskie 

pouze 1,354. 

V roce 2010 lze zaznamenat významné změny v zařazení regionů do jednotlivých 

shluků. Shluk 2 tvoří regiony hlavních měst Közép-Magyarország, Mazowieckie 

a Bratislavský kraj, společně s českými regiony Střední Čechy, Jihozápad, Severovýchod, 

Jihovýchod. Shluk 3 obsahuje regiony Severozápad, Střední Morava, Moravskoslezsko, 

Nyugat-Dunántúl, Dél-Alföld, Łódzkie, Małopolskie, Śląskie, Lubelskie, Podkarpackie, 

Świętokrzyskie, Podlaskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie, Lubuskie, Dolnośląskie, 

Opolskie, Kujawsko-Pomorskie, Warmińsko-Mazurskie, Pomorskie, Západné Slovensko, 

Stredné Slovensko. Shluk 4 tak zahrnuje pouze regiony Közép-Dunántúl, Dél-Dunántúl, 

Észak-Magyarország, Észak-Alföld a Východné Slovensko. V roce 2010 se vzdálenost těžišť 

Shluku 1 a Shluku 4 mírně zvýšila na 12,675. Zároveň se zvýšila vzdálenost těžišť Shluku 2 

a Shluku 4 a nejnižší míru nepodobnosti tak zaznamenává v tomto roce Shluk 4 se Shlukem 3 

(3,611), jak dokládá tabulka 7.4 přílohy 7. V roce 2010 je Shluk 2 a Shluk 3 také 

nehomogenní. V rámci Shluku 2 region Bratislavský kraj dosahuje vzdálenosti od těžiště 

shluku 5,068, zatímco region Střední Čechy pouze 2,347. V rámci Shluku 3 lze pozorovat také 

vyšší rozpětí hodnot vzdáleností od těžiště shluku, když maximální vzdálenost dosahuje 

hodnoty 4,489 (region Zachodniopomorskie) a minimální vzdálenost dosahuje hodnoty 1,644 

(region Lubelskie). Nejvíce homogenní je Shluk 4 s maximální vzdáleností 2,962 (region 

Východné Slovensko) a minimální vzdáleností 1,163 (region Dél-Dunántúl). 

V roce 2012 dochází k negativní změně u regionů Jihozápad, Severovýchod 

a Mazowieckie, která je znázorněna klasifikací těchto regionů ze Shluku 2 do Shluku 3. 

Zároveň dochází ke změně klasifikace regionů Dél-Alföld a Stredné Slovensko ze Shluku 3 

do Shluku 4. U ostatních regionů se klasifikace oproti roku 2010 nemění. V roce 2012 je dle 

tabulky 7.5 přílohy 7 vzdálenost těžišť Shluku 1 a Shluku 4 nejvyšší (12,576). Mezi Shlukem 4 
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a Shlukem 3 existuje nejmenší vzdálenost (3,359). V roce 2012 je nejméně homogenním 

shlukem Shluk 3, kdy vzdálenost regionů od těžiště shluku se pohybuje v rozmezní 1,618 

(minimální hodnota vzdálenosti regionu Wielkopolskie) a 4,878 (maximální hodnota 

vzdálenosti regionu Mazowieckie). Poměrně homogenní je Shluk 2 a Shluk 4. Shluk 2 

vykazuje nejnižší rozpětí vzdáleností, jelikož nejnižší vzdálenosti o hodnotě 2,722 dosahuje 

region Jihovýchod, zatímco region Bratislavský kraj dosahuje nejvyšší vzdálenosti 4,038. 

V rámci Shluku 4 je region Dél-Dunántúl regionem s nejkratší vzdáleností od těžiště shluku 

(1,336) a region Východné Slovensko s hodnotou 2,939 regionem s nejvyšší vzdáleností od 

těžiště shluku. 

Na základě tabulky 9.1 přílohy 9 analýzy Anova  lze vysledovat, že v roce 2001 

ukazatelé tvorba hrubého fixního kapitálu (ZTHFK), zaměstnanost v technologicky a vědecky 

náročných oborech (ZZvTV), míra nezaměstnanosti osob ve věku 15 let a více (ZMNZ15), 

lidé ve věku 18–24 let předčasně opouštějící vzdělávací systém (ZLOVS), oběti silničních 

nehod (ZOSN) mají ve srovnání s ostatními ukazateli vysokou hodnotu průměrných čtverců 

(vnitroshlukovou), a to nad hodnotou 0,6, čemuž odpovídají nízké hodnoty F- statistiky. Tyto 

ukazatele považujeme tudíž za méně významné pro formování shluků a jejich odlišností. 

Naopak nejvíce významnými proměnnými pro zařazení regionů do shluků jsou ukazatelé 

hrubý domácí produkt na obyvatele (ZHDP), počet patentových žádostí u Evropského 

patentového úřadu (ZEPO), hustota železnic (ZHŽ). V roce 2004 dle tabulky 9.2 přílohy 9 

vykazují nižší příspěvek pro formování shluků ukazatelé: tvorba hrubého fixního kapitálu 

(ZTHFK), zaměstnanost v technologicky a vědecky náročných oborech (ZZvTV), populace 

ve věku 30–34 let s vysokoškolským vzděláním (ZVŠ30až34), lidé ve věku 18–24 let 

předčasně opouštějící vzdělávací systém (ZLOVS) a ukazatelé územních disparit – oběti 

silničních nehod (ZOSN), očekávaná délka života do jednoho roku věku (ZODŽ), dětská 

úmrtnost (ZDÚ), nemocniční lůžka (ZNL). Na druhou stranu ukazatelé hrubý domácí produkt 

na obyvatele (ZHDP), míra zaměstnanosti osob ve věku 15-64 let (ZMZ15až64), hustota 

železnic (ZHŽ) a hustota dálnic (ZHD) jsou důležitými ukazateli pro formování shluků. 

V roce 2007 patří, dle tabulky 9.3 přílohy 9, mezi nejméně významné ukazatele pro 

formování shluků ukazatelé tvorba hrubého fixního kapitálu (ZTHFK), zaměstnanost 

v technologicky a vědecky náročných oborech (ZZvTV), populace ve věku 30–34 let 

s vysokoškolským vzděláním (ZVŠ30až34), hustota dálnic (ZHD) a oběti silničních nehod 

(ZOSN). Ukazatelé hrubý domácí produkt na obyvatele (ZHDP), počet patentových žádostí 

u Evropského patentového úřadu (ZEPO), hustota železnic (ZHŽ), hrubé domácí výdaje na 
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výzkum a vývoj (ZGERD) a míra zaměstnanosti starších osob ve věku 55–64 let 

(ZMZ55až64) se řadí k významným ukazatelům pro zařazení regionů do shluků. Jak dokládá 

tabulka 9.4 přílohy 9, v roce 2010 se, podobně jako v roce 2007, řadí mezi méně významné 

ukazatele tvorba hrubého fixního kapitálu (ZTHFK), populace ve věku 30–34 let 

s vysokoškolským vzděláním (ZVŠ30až34), hustota dálnic (ZHD), oběti silničních nehod 

(ZOSN) a nemocniční lůžka (ZNL). Stejně tak ukazatelé počet patentových žádostí 

u Evropského patentového úřadu (ZEPO), hustota železnic (ZHŽ), hrubé domácí výdaje na 

výzkum a vývoj (ZGERD) patří k významnějším ukazatelům pro formování a charakteristiku 

shluků. V roce 2012, dle tabulky 9.5 přílohy 9, ukazatelé tvorba hrubého fixního kapitálu 

(ZTHFK), populace ve věku 30–34 let s vysokoškolským vzděláním (ZVŠ30až34), lidé ve 

věku 18–24 let předčasně opouštějící vzdělávací systém (ZLOVS) a nemocniční lůžka (ZNL) 

přispívají k determinaci shluků nejméně, zatímco nejvíce přispívají ukazatelé hustota železnic 

(ZHŽ), počet patentových žádostí u Evropského patentového úřadu (ZEPO), hrubý domácí 

produkt na obyvatele (ZHDP), míra zaměstnanosti starších osob ve věku 55-64 let 

(ZMZ55až64) a očekávaná délka života do jednoho roku věku (ZODŽ). 

V letech 2001–2012 tak lze, na základě analýzy Anova, považovat za ukazatele, které 

nejvíce přispívají k determinaci shluků a jejich odlišností hrubý domácí produkt na obyvatele 

(ZHDP), hrubé domácí výdaje na výzkum a vývoj (ZGERD), počet patentových žádostí 

u Evropského patentového úřadu (ZEPO), míra zaměstnanosti starších osob ve věku 55–64 let 

(ZMZ55až64) a hustota železnic (ZHŽ). Naopak za nejméně významné je možné považovat 

nejčastěji ukazatele tvorba hrubého fixního kapitálu (ZTHFK), populace ve věku 30–34 let 

s vysokoškolským vzděláním (ZVŠ30až34), oběti silničních nehod (ZOSN), nemocniční 

lůžka (ZNL). 
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Komparace hierarchické a nehierarchické metody shlukování 

Tabulka 5.9 demonstruje rozdíly mezi výsledky hierarchického a následně provedeného 

nehierarchického shlukování v jednotlivých zkoumaných letech. 

Tabulka 5.9: Srovnání klasifikace regionů dle Wardovy metody a metody K-means 

v letech 2001–2012 

Wardova 

metoda
K-means

Wardova 

metoda
K-means

Wardova 

metoda
K-means

Wardova 

metoda
K-means

Wardova 

metoda
K-means

CZ01 Praha 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

CZ02 Střední Čechy 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2

CZ03 Jihozápad 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3

CZ04 Severozápad 3 4 3 2 2 4 3 3 3 3

CZ05 Severovýchod 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3

CZ06 Jihovýchod 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2

CZ07 Střední Morava 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3

CZ08 Moravskoslezsko 4 4 4 4 2 4 3 3 3 3

HU10 Közép-Magyarország 1 3 1 3 1 3 1 2 1 2

HU21 Közép-Dunántúl 3 4 3 2 2 4 3 4 4 4

HU22 Nyugat-Dunántúl 3 4 3 2 2 4 3 3 4 4

HU23 Dél-Dunántúl 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4

HU31 Észak-Magyarország 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4

HU32 Észak-Alföld 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4

HU33 Dél-Alföld 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4

PL11 Łódzkie 4 4 4 4 4 2 3 3 3 3

PL12 Mazowieckie 2 2 4 2 4 2 1 2 2 3

PL21 Małopolskie 4 2 4 4 4 2 3 3 3 3

PL22 Śląskie 4 4 4 4 4 2 3 3 3 3

PL31 Lubelskie 4 4 4 4 4 2 3 3 3 3

PL32 Podkarpackie 4 4 4 4 4 2 3 3 3 3

PL33 Świętokrzyskie 4 4 4 4 4 2 3 3 3 3

PL34 Podlaskie 4 4 4 4 4 2 3 3 3 3

PL41 Wielkopolskie 4 4 4 4 4 2 3 3 3 3

PL42 Zachodniopomorskie 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3

PL43 Lubuskie 4 4 4 4 4 2 3 3 3 3

PL51 Dolnośląskie 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3

PL52 Opolskie 4 4 4 4 4 2 3 3 3 3

PL61 Kujawsko-Pomorskie 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3

PL62 Warmińsko-Mazurskie 4 4 4 4 4 2 3 3 3 3

PL63 Pomorskie 4 4 4 4 4 2 3 3 3 3

SK01 Bratislavský kraj 1 3 1 3 1 3 1 2 1 2

SK02 Západné Slovensko 4 4 4 4 2 2 3 3 3 3

SK03 Stredné Slovensko 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4

SK04 Východné Slovensko 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4

2007 2010 20122001 2004

Kód Region

 
Zdroj: Vlastní výpočty a zpracování, 2015 

Na základě tabulky 5.9, kde nejvíce rozvinutému shluku (regionu) odpovídá pořadové 

číslo 1, rozvinutému shluku (regionu) odpovídá pořadové číslo 2, průměrně rozvinutému 

shluku číslo 3 a nejméně rozvinutému shluku (regionu) odpovídá pořadové číslo 4, byl 

vypočten koeficient kappa, dle vzorce 4.12. Jak ukazují tabulky 10.1–10.4 v příloze 10, 

koeficient shody κ v roce 2001 dosáhl hodnoty 0,49 a v roce 2004 hodnoty 0,5, což vypovídá 

o dobré shodě klasifikace regionů. V roce 2007 koeficient shody κ nabývá hodnoty -0,37. 
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V roce 2010 dosáhl koeficient shody κ hodnoty 0,74 a v roce 2012 hodnoty 0,72, což lze 

považovat za výbornou shodu. Lze říci, že v letech 2001–2004 a 2010–2012 je výsledek 

statisticky významný, přičemž hodnota kappa vypovídá o dobré či výborné shodě.  

 

Shrnutí výsledků shlukové analýzy 

Na základě provedené shlukové analýzy hierarchickou metodou lze v zemích V4 

vymezit následují čtyři typy regionů. 

Shluk 1 – regiony vysoce rozvinuté (Praha, Közép-Magyarország, Bratislavský kraj) 

dosahují nejlepších výsledků v ekonomické sféře, přičemž vykazují nejvyšší úroveň hrubého 

domácího produktu na obyvatele a tvorby hrubého fixního kapitálu. Tyto regiony mají také 

nejvyšší rozvojový potenciál – výdaje na výzkum a vývoj, počet patentových žádostí 

u Evropského patentového úřadu a zaměstnanost v technologicky a vědecky náročných 

oborech dosahují nejvyšších hodnot. Shluk 1 dominuje také v oblasti sociálních ukazatelů.  

Ekonomická výkonnost a struktura regionů umožňují vytvářet nová pracovní místa, což se 

spolu s dostupností kvalitních vzdělávacích institucí projevuje nejvyšší mírou zaměstnanosti 

ve věkové skupině 15–64 let a rovněž ve věkové skupině 55–64 let, která je na trhu práce 

znevýhodněna. Flexibilita trhu práce v těchto regionech spolu s vysokým podílem osob 

ve věku 30–34 let s vysokoškolským vzděláním se rovněž projevuje v nejnižší míře 

nezaměstnanosti. Procento lidí ve věku 18–24 let, kteří předčasně opouštějí vzdělávací 

systém, se spolu s některými ostatními regiony pohybuje také na nižší hranici. K  rozvinutosti 

těchto regionů přispívá dobrá dopravní dostupnost a dostupnost zdravotních služeb. Tyto 

regiony lze považovat za odolnější např. vůči ekonomické krizi. Tyto regiony přitahují jak 

domácí, tak zahraniční investory a podnikatele a hrají významnou roli v rozvoji celé dané 

země. Ve srovnání s ostatními regiony V4 nejlépe naplňují evropské cíle. 

Shluk 2 – regiony rozvinuté či rozvíjející se (např. Střední Čechy, Jihozápad, 

Jihovýchod, Mazowieckie) vykazují postupné přibližování k vysoce rozvinutým regionům 

a disponují potenciálem k dalšímu rozvoji jak v oblasti ekonomické, tak sociální a územní. 

Tyto regiony jsou buď geograficky blízké vysoce rozvinutému regionu, nebo na jejich území 

leží velké město (v případě regionu Mazowieckie hlavní město země). Tyto regiony se 

vyznačují velmi dobrým ekonomickým výstupem i podmínkami pro inovace (ukazatele 

GERD a EPO), jež určují budoucí prosperitu a konkurenceschopnost dané země. V oblasti 

zaměstnanosti v technologicky a vědecky náročných oborech však zaostávají. Tyto rozvinuté 
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či rozvíjející regiony se přibližují vysoce rozvinutým regionům nejvíce v oblasti míry 

zaměstnanosti a míry nezaměstnanosti. Ve dvou cílech v oblasti vzdělání však výrazněji 

zaostávají. Regiony disponují dobrou dopravní dostupností, na druhou stranu jejich slabou 

stránkou je vysoký počet obětí silničních nehod. 

Shluk 3 – regiony průměrně rozvinuté (např. Severozápad, Közép-Dunántúl, Dél-

Alföld, Małopolskie, Śląskie, Dolnośląskie, Kujawsko-Pomorskie, Západné Slovensko) jsou 

charakteristické tím, že v určitých ukazatelích vykazují dobré výsledky, či dokonce lepší 

výsledky než rozvinuté regiony, a to například v zaměstnanosti v technologicky a vědecky 

náročných oborech, míře nezaměstnanosti, obětech silničních nehod či počtu nemocničních 

lůžek. V jiných ukazatelích však vysoce zaostávají za vysoce rozvinutými či rozvinutými 

regiony nebo dosahují horších výsledků než regiony nejméně rozvinuté, příkladem jsou 

ukazatelé jak ze sféry ekonomické, tak sociální a územní – tvorba hrubého fixního kapitálu, 

míra zaměstnanosti starších, lidé ve věku 18–24 let, kteří předčasně opouštějí vzdělávací 

systém, očekávaná délka života. Navíc výsledky jsou v jednotlivých letech nestabilní, což 

naznačuje nižší odolnost regionů vůči negativním socioekonomickým vlivům. 

Shluk 4 – regiony nejméně rozvinuté (např. Észak-Alföld, Zachodniopomorskie, 

Warmińsko-Mazurskie, Pomorskie, Stredné Slovensko, Východné Slovensko) jsou často 

regiony vzdálenými od regionu hlavního města nebo příhraničními regiony. Tyto regiony se 

vyznačují velice nízkým hrubým domácím produktem na obyvatele a nízkými výdaji na 

výzkum a vývoj, včetně inovační výkonnosti, což oslabuje konkurenceschopnost a inovační 

potenciál regionu a tím celé země. Společným znakem regionů je nízká míra zaměstnanosti 

a poměrně vysoká míra nezaměstnanosti. Ve srovnání s regiony Shluku 3 tyto regiony 

vykazují rovněž vysoký podíl osob ve věku 30–34 let s vysokoškolským vzděláním a nízké 

procento lidí ve věku 18–24 let, kteří předčasně opouštějí vzdělávací systém, což na jednu 

stranu může svědčit o možném lidském potenciálu v těchto regionech, na druhou stranu však 

tyto příznivé hodnoty mohou odrážet spíše vysokou nezaměstnanost mladých lidí, kteří proto 

zůstávají ve vzdělávacím systému delší dobu. Z hlediska územního rozvoje je nejslabší 

stránkou dopravní infrastruktura. Problematická je také nižší očekávaná délka života a vyšší 

míra dětské úmrtnosti. Vývoj ekonomických, sociálních a především územních ukazatelů 

disparit je v letech nestabilní a podléhá výkyvům. 
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5.2.2 Souhrnný index regionálních disparit vypočtený metodou vzdálenosti od fiktivního 

bodu 

Na základě vzorců 4.4 – 4.5 byla pro každý region vypočtena vzdálenost od fiktivního 

bodu v rámci jednotlivých ukazatelů a následně určena hodnota indexu regionálních disparit. 

Nejprve byl pro každý region vypočten nevážený index regionálních disparit (IRD), následně 

byl vypočten vážený index regionálních disparit (IRDw) dle vzorce 4.7, s využitím vah 

jednotlivých ukazatelů získaných metodou entropie dle vzorců 4.14 – 4.18.  

Tabulka 5.10 uvádí hodnoty neváženého IRD a příslušné pořadí regionů v jednotlivých 

zkoumaných letech a tabulka 5.11 znázorňuje pořadí regionů dle výše váženého IRDw 

v jednotlivých letech 2001–2012. Pro určení shody pořadí dle neváženého a váženého IRD byl 

navíc vypočten Spearmanův koeficient pořadové korelace. Spearmanův koeficient pořadové 

korelace je vypočten prostřednictvím softwaru SPSS Statistics 20. Jak dokládá tabulka 11.1 

přílohy 11, hodnoty Spearmanova koeficientu pořadového korelace v letech 2001–2012 

překračují kritickou hodnotu rs (0,05,35) = 0,28346, což hovoří o silné pozitivní míře závislosti 

pořadí stanovených jednotlivými metodami (tzn. nulová hypotéza o nezávislosti pořadí se 

zamítá). Spearmanův koeficient pořadové korelace je statisticky významný. 

 Na základě srovnání neváženého a váženého pořadí lze soudit, že váhy kritérií mají jen 

malý vliv na pořadí nejvíce a nejméně rozvinutých regionů, u ostatních regionů se pořadí liší 

o jedno až několik pořadí. Rozdílné váhy kritérií umožňují větší diferenciaci výsledků, proto 

je hodnocení úrovně rozvoje regionů dále provedeno dle váženého IRDw a jemu 

odpovídajícímu pořadí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
46 Cabilio a Masaro, 2001. 
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Tabulka 5.10: Nevážené pořadí regionů dle souhrnného indexu regionálních disparit 

(2001–2012) 

IRD Pořadí IRD Pořadí IRD Pořadí IRD Pořadí IRD Pořadí IRD Pořadí 

CZ01 Praha 0,7849 1 0,5567 1 0,7095 1 0,8287 1 0,9117 1 0,7583 1

CZ02 Střední Čechy 6,6706 5 7,0754 6 6,8479 6 6,3651 5 6,4557 5 6,6829 5

CZ03 Jihozápad 7,1960 7 7,4228 7 7,0062 7 7,7126 7 7,9056 8 7,4486 7

CZ04 Severozápad 8,5668 10 9,2903 12 9,3062 13 10,0838 19 9,8566 13 9,4207 13

CZ05 Severovýchod 7,1026 6 6,6275 5 6,6615 5 6,8955 6 7,2267 6 6,9027 6

CZ06 Jihovýchod 5,4605 4 5,7127 4 5,4724 4 5,2300 4 5,3626 4 5,4476 4

CZ07 Střední Morava 7,3916 8 7,7385 8 7,5348 8 8,2189 9 7,2412 7 7,6250 8

CZ08 Moravskoslezsko 8,1992 9 8,4631 9 7,8404 9 7,8155 8 8,0789 9 8,0794 9

HU10 Közép-Magyarország 5,0191 3 3,7743 3 4,0188 3 4,3288 3 4,1333 3 4,2549 3

HU21 Közép-Dunántúl 9,2732 12 8,8678 11 8,8502 10 9,7548 17 9,8753 15 9,3243 11

HU22 Nyugat-Dunántúl 8,6554 11 8,4801 10 8,9171 11 9,3826 12 9,9282 16 9,0727 10

HU23 Dél-Dunántúl 12,0470 31 11,0313 23 11,8057 28 11,6745 24 11,6523 28 11,6422 29

HU31 Észak-Magyarország 12,3795 34 11,8567 32 12,8211 33 13,5346 35 14,1135 35 12,9411 34

HU32 Észak-Alföld 11,4466 28 11,2054 18 12,0128 30 13,3823 34 12,4737 32 12,1042 30

HU33 Dél-Alföld 10,8163 23 10,5521 24 10,6566 20 11,1826 22 10,7055 24 10,7826 22

PL11 Łódzkie 10,0974 14 9,5302 14 9,3149 14 9,0200 11 8,7298 10 9,3385 12

PL12 Mazowieckie 10,2148 15 10,7318 21 10,3842 18 10,7909 21 10,5737 21 10,5391 20

PL21 Małopolskie 10,3767 17 10,3847 17 10,3538 17 9,6014 15 10,0944 19 10,1622 16

PL22 Śląskie 11,5440 30 11,2457 27 11,2658 24 11,8342 30 10,6539 23 11,3087 26

PL31 Lubelskie 10,6302 21 11,2187 25 11,6298 27 11,7830 28 11,2373 26 11,2998 24

PL32 Podkarpackie 10,3767 18 10,3847 16 10,3538 16 9,6014 16 10,0944 20 10,1622 17

PL33 Świętokrzyskie 11,5440 29 11,2457 28 11,2658 25 11,8342 29 10,6539 22 11,3087 25

PL34 Podlaskie 10,6302 20 11,2187 26 11,6298 26 11,7830 27 11,2373 25 11,2998 23

PL41 Wielkopolskie 10,9159 24 10,5651 19 10,5489 19 10,0087 18 9,9330 17 10,3943 19

PL42 Zachodniopomorskie 10,2468 16 10,2390 15 10,6817 21 10,1904 20 9,8236 12 10,2363 18

PL43 Lubuskie 12,3044 33 12,6605 34 12,1101 31 11,7070 26 12,1894 31 12,1943 31

PL51 Dolnośląskie 10,4081 19 10,7386 20 9,9347 15 8,9593 10 9,2021 11 9,8486 15

PL52 Opolskie 10,7268 22 11,5889 30 11,2340 23 11,6976 25 11,4867 27 11,3468 27

PL61 Kujawsko-Pomorskie 12,2424 32 11,7867 31 12,8261 34 12,1669 31 12,0254 30 12,2095 32

PL62 Warmińsko-Mazurskie 13,6466 35 14,0739 35 13,0401 35 12,6736 32 12,9061 34 13,2681 35

PL63 Pomorskie 11,2681 27 11,2866 29 10,8920 22 9,4100 13 9,8588 14 10,5431 21

SK01 Bratislavský kraj 3,0026 2 3,5795 2 3,0867 2 3,0310 2 3,1239 2 3,1647 2

SK02 Západné Slovensko 9,6259 13 9,5022 13 8,9584 12 9,4491 14 9,9857 18 9,5043 14

SK03 Stredné Slovensko 10,9469 25 10,9891 22 11,8215 29 11,5032 23 11,8065 29 11,4135 28

SK04 Východné Slovensko 11,2288 26 12,1110 33 12,2234 32 12,9969 33 12,8724 33 12,2865 33

2010 2012 Průměr
Kód Region

2001 2004 2007

Zdroj: Vlastní výpočty a zpracování, 2015 
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Tabulka 5.11: Vážené pořadí regionů dle souhrnného indexu regionálních disparit 

(2001–2012) 

IDRw Pořadí IDRw Pořadí IDRw Pořadí IDRw Pořadí IDRw Pořadí IDRw Pořadí 

CZ01 Praha 0,1289 1 0,1876 2 0,1898 2 0,1691 1 0,1567 1 0,1664 1

CZ02 Střední Čechy 0,4668 5 0,4878 5 0,4915 5 0,5169 5 0,5196 5 0,4965 5

CZ03 Jihozápad 0,5519 6 0,5866 7 0,5901 7 0,6472 9 0,6640 9 0,6080 7

CZ04 Severozápad 0,6488 11 0,6929 13 0,6951 13 0,7440 16 0,7378 16 0,7037 13

CZ05 Severovýchod 0,5784 7 0,5387 6 0,5726 6 0,6093 7 0,6335 7 0,5865 6

CZ06 Jihovýchod 0,4404 4 0,4605 4 0,4431 4 0,4569 4 0,4648 4 0,4531 4

CZ07 Střední Morava 0,6092 8 0,6445 9 0,6417 9 0,6999 11 0,6349 11 0,6461 9

CZ08 Moravskoslezsko 0,6466 10 0,6787 12 0,6500 10 0,6380 8 0,6460 8 0,6519 10

HU10 Közép-Magyarország 0,1929 2 0,1738 1 0,1838 1 0,1924 2 0,1675 2 0,1821 2

HU21 Közép-Dunántúl 1,1253 35 1,1619 35 1,2488 35 1,3552 35 1,2538 35 1,2290 35

HU22 Nyugat-Dunántúl 0,6550 12 0,6447 10 0,6778 11 0,6994 10 0,7071 10 0,6768 11

HU23 Dél-Dunántúl 0,9043 33 0,8623 29 0,9051 31 0,8492 21 0,8404 21 0,8723 28

HU31 Észak-Magyarország 0,8701 32 0,8032 19 0,8547 25 0,9130 29 0,9135 29 0,8709 27

HU32 Észak-Alföld 0,8145 23 0,7862 18 0,8546 24 0,9515 33 0,8780 33 0,8570 25

HU33 Dél-Alföld 0,7663 18 0,7717 16 0,7906 17 0,8510 22 0,8059 22 0,7971 18

PL11 Łódzkie 0,8211 25 0,8446 23 0,8229 21 0,8033 20 0,7851 20 0,8154 20

PL12 Mazowieckie 0,6361 9 0,6345 8 0,6318 8 0,5954 6 0,6711 6 0,6338 8

PL21 Małopolskie 0,6615 13 0,6749 11 0,7241 14 0,7123 14 0,6898 14 0,6925 12

PL22 Śląskie 0,7422 15 0,7362 15 0,7333 16 0,7078 13 0,6584 13 0,7156 14

PL31 Lubelskie 0,7652 17 0,8213 22 0,8247 22 0,8531 23 0,8426 23 0,8214 22

PL32 Podkarpackie 0,7946 21 0,8100 21 0,8210 20 0,7897 18 0,8094 18 0,8050 19

PL33 Świętokrzyskie 0,8302 27 0,8518 25 0,8462 23 0,8662 24 0,8338 24 0,8457 23

PL34 Podlaskie 0,8068 22 0,8682 30 0,9014 30 0,9384 32 0,9136 32 0,8857 31

PL41 Wielkopolskie 0,7818 20 0,7855 17 0,7961 18 0,7976 19 0,7895 19 0,7901 17

PL42 Zachodniopomorskie 0,8534 29 0,8843 32 0,9244 33 0,9219 30 0,8999 30 0,8968 33

PL43 Lubuskie 0,8690 31 0,8617 27 0,9005 29 0,8751 25 0,9113 25 0,8835 30

PL51 Dolnośląskie 0,7436 16 0,8065 20 0,7248 15 0,7001 12 0,6907 12 0,7331 16

PL52 Opolskie 0,7790 19 0,8614 26 0,8624 26 0,8903 27 0,8840 27 0,8554 24

PL61 Kujawsko-Pomorskie 0,8636 30 0,8619 28 0,9143 32 0,8961 28 0,8484 28 0,8768 29

PL62 Warmińsko-Mazurskie 0,9561 34 0,9955 34 0,9873 34 1,0009 34 1,0287 34 0,9937 34

PL63 Pomorskie 0,8296 26 0,8742 31 0,8194 19 0,7799 17 0,8002 17 0,8207 21

SK01 Bratislavský kraj 0,2276 3 0,2746 3 0,2376 3 0,2396 3 0,2291 3 0,2417 3

SK02 Západné Slovensko 0,7124 14 0,7318 14 0,6841 12 0,7266 15 0,7483 15 0,7206 15

SK03 Stredné Slovensko 0,8198 24 0,8499 24 0,8773 27 0,8852 26 0,8873 26 0,8639 26

SK04 Východné Slovensko 0,8348 28 0,8925 33 0,8957 28 0,9326 31 0,9142 31 0,8939 32

2010 2012 Průměr
Kód Region

2001 2004 2007

Zdroj: Vlastní výpočty a zpracování, 2015 

 

Jak tabulka 5.11 napovídá, váhy ukazatelů mají vliv na pořadí regionů. Ačkoli regiony 

hlavních měst (mimo region Mazowieckie) jsou řazeny na první tři místa, region Praha 

nedominuje na prvních místech ve všech zkoumaných letech. V letech 2004 a 2007 získává 

prvenství region Közép-Magyarország. Region Bratislavský kraj tak obsazuje třetí pozici po 

celé zkoumané období. Malý vliv má vážený index na pořadí regionů Jihovýchod a Střední 

Čechy, které obsazují stejně jako dle neváženého indexu, čtvrtou a pátou pozici. Stejně tak 

region Severozápad, navíc společně s regionem Jihozápad, vykazuje horší pozice na konci 
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zkoumaného období než na jeho počátku. Stejně jako v případě neváženého souhrnného 

indexu zaznamenávají maďarské regiony snížení disparit v roce 2004. V roce 2007 je však 

zaznamenáno zhoršení pozice hned u pěti regionů – Nyugat-Dunántúl, Dél-Dunántúl, 

Észak-Magyarország, Észak-Alföld a Dél-Alföld. Výrazný vliv na pořadí regionů má vážený 

index u maďarských regionů, kde region Közép-Dunántúl je řazen na poslední 35. pozici 

(oproti 15. pozici v roce 2012 dle neváženého indexu disparit). V konečném hodnocení mají 

tři regiony v roce 2012 horší pozici než v roce 2001 (Nyugat-Dunántúl, Észak-Alföld a Dél-

Alföld) a čtyři regiony stabilní či lepší pozici (Közép-Magyarország, Közép-Dunántúl, Dél-

Dunántúl, Észak-Magyarország). U polských regionů lze v průběhu vybraných let pozorovat 

snižování i zvyšování regionálních disparit. Pozitivní vývoj lze zaznamenat již v roce 2004, 

kdy došlo oproti roku 2001 ke zlepšení pozice u deseti regionů. Z pohledu celkového 

hodnocení lze u dvanácti ze šestnácti polských regionů – Łódzkie, Małopolskie, Śląskie, 

Podkarpackie, Świętokrzyskie Wielkopolskie, Zachodniopomorskie, Lubuskie, Dolnośląskie, 

Kujawsko-Pomorskie, Warmińsko-Mazurskie a Pomorskie pozorovat snížení indexu disparit, 

které se projevuje významným zlepšením či zachováním (v tomto případě je také index 

disparit mírně vyšší) jejich pozice v roce 2012 oproti roku 2001, například u regionu Łódzkie 

se jedná o zlepšení pozice o 8 míst. U slovenských regionů můžeme ve vybraných 

zkoumaných letech zaznamenat střídající se tendence snižování či zvyšování disparit. V roce 

2007 dochází ke zlepšení pozice regionů Západné Slovensko a Východné Slovensko. V roce 

2010 se jejich pozice opět zhorší, přičemž pozice Stredného Slovenska se zlepší. V konečném 

postavení v roce 2012 vykazují všechny slovenské regiony (s výjimkou regionu Bratislavský 

kraj) horší pozici než v roce 2001. 

Pro souhrnné zhodnocení postavení regionů V4 dle IRDw, uvádí tabulka 5.11 srovnání 

průměrného indexu disparit a průměrného pořadí regionů. Region Praha je průměrně řazen na 

první místo a lze ho považovat za nejvíce rozvinutý region v zemích V4. Do první pětice 

nejvíce rozvinutých regionů se řadí region Jihovýchod a Střední Čechy. Z českých regionů se 

nejhůře umístil region Severozápad, a to na 13. pozici. Region Közép-Magyarország je řazen 

na průměrné druhé místo za regionem Praha a je tak považován za více rozvinutý region než 

region Bratislavský kraj. Poslední region hlavního města Mazowieckie je řazen na průměrné 

8. místo, což řadí region mezi více rozvinuté. Naopak mezi nejméně rozvinuté regiony se řadí 

maďarský region Közép-Dunántúl s průměrnou 35. pozicí a na průměrnou 34. pozici je řazen 

polský region Warmińsko-Mazurskie. Největší disparity tak existují mezi českými regiony, 
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které jsou průměrně umístěny nejhůře do 13. místa, a regiony maďarskými, polskými a 

slovenskými, z nichž je většina řazena v druhé polovině pořadí.  

 

5.3 Aplikace a výsledky vícekriteriálních metod rozhodování 

Vybrané vícekriteriální metody rozhodování – metoda TOPSIS a VIKOR jsou použity 

ke stanovení pořadí regionů NUTS 2 zemí V4 dle úrovně jejich rozvoje v letech  2001–2012. 

Stejně jako v případě souhrnného regionálního indexu disparit, lze v rámci TOPSIS a VIKOR 

metod počítat s neváženými ukazateli (váhy všech kritérií se rovnají jedné; w=1) i váženými 

ukazateli (váhy kritérií jsou dle tabulky 4.3 vypočítané metodou entropie, vzorce 4.14 – 4.18), 

přičemž jednotlivé výsledky jsou následně srovnány. 

5.3.1 Metoda TOPSIS 

Tabulka 5.12 uvádí index relativní vzdálenosti ci kalkulovaný s neváženými ukazateli 

a pořadí regionů dle výše indexu v jednotlivých letech 2001–2012. Následující tabulka 5.13 

pak uvádí index relativní vzdálenosti ci vypočtený na základě vážených kritérií a jemu 

příslušné pořadí regionů. Pro určení shody pořadí dle neváženého a váženého indexu relativní 

vzdálenosti ci byl vypočten stejně jako v případě souhrnného indexu regionálních disparit (viz 

podkapitola 5.2.2) Spearmanův koeficient pořadové korelace. Jak dokládá tabulka 11.2 

přílohy 11, hodnoty Spearmanova koeficientu pořadové korelace v letech 2001–2012 

překračují kritickou hodnotu rs (0,05,35) = 0,28347, což hovoří o silné pozitivní míře závislosti 

pořadí stanovených jednotlivými metodami (tzn. nulová hypotéza o nezávislosti pořadí se 

zamítá). Spearmanův koeficient pořadové korelace je statisticky významný. Na základě 

srovnání neváženého a váženého pořadí lze soudit, že váhy kritérií mají jen malý vliv na 

pořadí nejvíce a nejméně rozvinutých regionů, u ostatních regionů se pořadí liší o jedno až 

několik pořadí. Rozdílné váhy kritérií umožňují větší diferenciaci výsledků, proto je 

hodnocení úrovně rozvoje regionů dále provedeno dle váženého indexu ci a daného pořadí. 

 

 

 

 

                                                 
47 Cabilio a Masaro, 2001. 
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Tabulka 5.12: Nevážené pořadí regionů dle metody TOPSIS (2001–2012) 

Kód Region ci Pořadí ci Pořadí ci Pořadí ci Pořadí ci Pořadí ci Pořadí

CZ01 Praha 0,6596 1 0,7417 1 0,7615 1 0,7546 1 0,7679 1 0,7371 1

CZ02 Střední Čechy 0,4214 4 0,4172 4 0,3979 5 0,4112 6 0,4088 5 0,4113 5

CZ03 Jihozápad 0,2998 8 0,3090 8 0,3316 8 0,3307 11 0,3271 12 0,3196 8

CZ04 Severozápad 0,2323 16 0,2408 18 0,2549 16 0,2688 22 0,2786 17 0,2551 16

CZ05 Severovýchod 0,3119 7 0,3573 7 0,3622 7 0,3955 7 0,3648 7 0,3583 7

CZ06 Jihovýchod 0,3667 6 0,3811 5 0,4013 4 0,4626 4 0,4465 4 0,4116 4

CZ07 Střední Morava 0,2967 9 0,2942 11 0,3200 9 0,3193 12 0,3598 8 0,3180 9

CZ08 Moravskoslezsko 0,2642 12 0,2828 12 0,3128 11 0,3460 9 0,3358 10 0,3083 11

HU10 Közép-Magyarország 0,5159 3 0,5965 2 0,5550 2 0,5487 3 0,5691 3 0,5570 2

HU21 Közép-Dunántúl 0,2835 10 0,3037 9 0,3060 13 0,3167 13 0,2968 13 0,3013 13

HU22 Nyugat-Dunántúl 0,2525 13 0,2781 13 0,2772 15 0,2923 16 0,2771 18 0,2754 15

HU23 Dél-Dunántúl 0,1917 26 0,2221 22 0,2284 25 0,2630 23 0,2573 22 0,2325 24

HU31 Észak-Magyarország 0,2218 19 0,2448 16 0,2418 20 0,2403 27 0,2337 27 0,2365 22

HU32 Észak-Alföld 0,2239 17 0,2441 17 0,2185 28 0,2190 33 0,2509 23 0,2313 25

HU33 Dél-Alföld 0,2132 21 0,2377 19 0,2539 17 0,2564 24 0,2813 16 0,2485 18

PL11 Łódzkie 0,1661 32 0,2087 29 0,2388 21 0,2885 17 0,2612 21 0,2327 23

PL12 Mazowieckie 0,4025 5 0,3611 6 0,3847 6 0,4506 5 0,3907 6 0,3979 6

PL21 Małopolskie 0,2721 11 0,2967 10 0,3111 12 0,3409 10 0,3287 11 0,3099 10

PL22 Śląskie 0,2456 15 0,2773 14 0,3182 10 0,3493 8 0,3464 9 0,3074 12

PL31 Lubelskie 0,2058 24 0,2187 25 0,2231 26 0,2497 25 0,2374 25 0,2270 26

PL32 Podkarpackie 0,2086 23 0,2205 23 0,2386 22 0,2782 20 0,2373 26 0,2366 21

PL33 Świętokrzyskie 0,1724 30 0,2180 26 0,2101 29 0,2267 31 0,2398 24 0,2134 29

PL34 Podlaskie 0,1867 28 0,1930 30 0,2186 27 0,2341 28 0,2321 29 0,2129 30

PL41 Wielkopolskie 0,2000 25 0,2196 24 0,2528 18 0,2870 19 0,2734 19 0,2466 19

PL42 Zachodniopomorskie 0,1603 33 0,1823 33 0,1909 31 0,2341 29 0,2324 28 0,2000 32

PL43 Lubuskie 0,1706 31 0,1832 32 0,1963 30 0,2781 21 0,2213 32 0,2099 31

PL51 Dolnośląskie 0,2088 22 0,2241 21 0,2460 19 0,2993 15 0,2837 15 0,2524 17

PL52 Opolskie 0,2221 18 0,2266 20 0,2347 24 0,2323 30 0,2177 34 0,2267 27

PL61 Kujawsko-Pomorskie 0,1417 34 0,1897 31 0,1703 34 0,2210 32 0,2191 33 0,1884 34

PL62 Warmińsko-Mazurskie 0,1261 35 0,1612 35 0,1624 35 0,2010 35 0,1790 35 0,1659 35

PL63 Pomorskie 0,1749 29 0,2126 28 0,2369 23 0,2883 18 0,2710 20 0,2367 20

SK01 Bratislavský kraj 0,5384 2 0,5295 3 0,5500 3 0,5742 2 0,5777 2 0,5539 3

SK02 Západné Slovensko 0,2468 14 0,2663 15 0,2860 14 0,3078 14 0,2841 14 0,2782 14

SK03 Stredné Slovensko 0,2144 20 0,2160 27 0,1889 32 0,2423 26 0,2226 31 0,2168 28

SK04 Východné Slovensko 0,1915 27 0,1785 34 0,1791 33 0,2107 34 0,2307 30 0,1981 33

PrůměrRok 2001 2004 2007 2010 2012

 
Zdroj: Vlastní výpočty a zpracování, 2015 
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Tabulka 5.13: Vážené pořadí regionů dle metody TOPSIS (2001–2012) 

ci Pořadí ci Pořadí ci Pořadí ci Pořadí ci Pořadí ci Pořadí

CZ01 Praha 0,5813 1 0,6613 1 0,6662 1 0,6303 1 0,6282 2 0,6335 1

CZ02 Střední Čechy 0,3294 5 0,3538 4 0,3439 4 0,3286 7 0,3332 5 0,3378 5

CZ03 Jihozápad 0,2112 7 0,2036 9 0,2199 10 0,2090 15 0,2137 17 0,2115 10

CZ04 Severozápad 0,1400 19 0,1593 20 0,1868 18 0,1976 18 0,2044 19 0,1776 19

CZ05 Severovýchod 0,1942 8 0,2836 7 0,2449 8 0,2620 9 0,2396 12 0,2448 8

CZ06 Jihovýchod 0,2764 6 0,3011 5 0,3412 5 0,3638 4 0,3539 4 0,3273 6

CZ07 Střední Morava 0,1809 10 0,1868 13 0,2050 12 0,1846 21 0,2296 13 0,1974 13

CZ08 Moravskoslezsko 0,1697 11 0,1910 11 0,1938 16 0,2365 12 0,2399 11 0,2062 12

HU10 Közép-Magyarország 0,5602 2 0,6308 2 0,5501 3 0,5816 3 0,6011 3 0,5847 3

HU21 Közép-Dunántúl 0,1926 9 0,2563 8 0,2998 7 0,3308 6 0,3281 6 0,2815 7

HU22 Nyugat-Dunántúl 0,1496 16 0,1913 10 0,2127 11 0,2451 11 0,2497 10 0,2097 11

HU23 Dél-Dunántúl 0,1022 26 0,1287 27 0,1657 21 0,2790 8 0,2793 9 0,1910 14

HU31 Észak-Magyarország 0,1098 25 0,1897 12 0,2036 13 0,2034 17 0,2185 16 0,1850 18

HU32 Észak-Alföld 0,1346 21 0,1765 16 0,1605 22 0,1482 29 0,1806 23 0,1601 22

HU33 Dél-Alföld 0,1429 17 0,1632 19 0,1835 19 0,1673 26 0,2034 20 0,1721 20

PL11 Łódzkie 0,0988 29 0,1129 28 0,1472 25 0,1792 22 0,1950 21 0,1466 24

PL12 Mazowieckie 0,3997 4 0,2949 6 0,3392 6 0,3584 5 0,2969 7 0,3378 4

PL21 Małopolskie 0,1503 15 0,1827 14 0,1939 15 0,2044 16 0,2224 15 0,1907 15

PL22 Śląskie 0,1591 13 0,1773 15 0,2353 9 0,2595 10 0,2920 8 0,2246 9

PL31 Lubelskie 0,1250 22 0,1299 25 0,1439 26 0,1539 28 0,1532 28 0,1412 28

PL32 Podkarpackie 0,1162 24 0,1293 26 0,1439 27 0,1767 23 0,1612 26 0,1455 26

PL33 Świętokrzyskie 0,1244 23 0,1424 23 0,1550 23 0,1700 24 0,1734 24 0,1530 23

PL34 Podlaskie 0,1012 27 0,1074 29 0,1177 29 0,1219 32 0,1228 34 0,1142 32

PL41 Wielkopolskie 0,1425 18 0,1427 22 0,1782 20 0,1872 20 0,1844 22 0,1670 21

PL42 Zachodniopomorskie 0,0689 33 0,0855 34 0,0983 33 0,1202 33 0,1290 33 0,1004 33

PL43 Lubuskie 0,0880 32 0,1749 17 0,1167 30 0,1968 19 0,1423 30 0,1438 27

PL51 Dolnośląskie 0,1614 12 0,1509 21 0,1877 17 0,2176 13 0,2278 14 0,1891 17

PL52 Opolskie 0,1361 20 0,1385 24 0,1509 24 0,1547 27 0,1519 29 0,1464 25

PL61 Kujawsko-Pomorskie 0,0662 34 0,0892 33 0,0928 34 0,1169 34 0,1341 32 0,0998 34

PL62 Warmińsko-Mazurskie 0,0574 35 0,0790 35 0,0762 35 0,0909 35 0,0823 35 0,0772 35

PL63 Pomorskie 0,0906 31 0,1040 30 0,1391 28 0,1683 25 0,1690 25 0,1342 29

SK01 Bratislavský kraj 0,5533 3 0,5548 3 0,6053 2 0,6299 2 0,6556 1 0,5998 2

SK02 Západné Slovensko 0,1537 14 0,1660 18 0,2013 14 0,2132 14 0,2126 18 0,1894 16

SK03 Stredné Slovensko 0,0991 28 0,1029 31 0,1103 31 0,1242 31 0,1355 31 0,1144 31

SK04 Východné Slovensko 0,0911 30 0,0917 32 0,1075 32 0,1262 30 0,1593 27 0,1151 30

2010 2012 Průměr
Kód Region

2001 2004 2007

Zdroj: Vlastní výpočty a zpracování, 2015 
 

Podle metody TOPSIS s váženými ukazateli dosahuje nejkratší vzdálenosti k ideální 

variantě a zároveň nejdelší vzdálenosti k negativní variantě region Praha, který je řazen 

v letech 2001–2010 na přední pozici a je považován za nejvíce rozvinutý region v zemích V4. 

V roce 2012 je region Praha předstižen slovenským regionem Bratislavský kraj, avšak 

z hlediska průměrného pořadí je Praha regionem na první pozici. Region Bratislavský kraj je 

považován za druhý nejvíce rozvinutý region, když se jeho index ci od roku 2001 zvyšoval 

a snižovala se tak jeho vzdálenost k ideální variantě. Region Bratislavský kraj tak vylepšil 

svou třetí pozici v roce 2001 na již zmiňovanou první pozici v roce 2012. Třetí pozici 

obsazuje po většinu let sledovaného období region Közép-Magyarország. Na průměrně 

čtvrtou pozici je dle průměrné míry vzdálenosti k ideální variantě řazen polský region 

hlavního města Mazowieckie. Region Mazowieckie je z hlediska průměrného pořadí těsně 
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následován českým regionem Střední Čechy, jenž v letech 2004 a 2007 obsazuje dokonce 

čtvrtou pozici. Na druhém konci pořadí je dle největší vzdálenosti od ideální varianty 

a nejkratší vzdálenosti od negativní řazen polský region Warmińsko-Mazurskie, který lze tak 

považovat za nejméně rozvinutý. Druhý nejméně rozvinutý region představuje polský region 

Kujawsko-Pomorskie, který v letech 2001, 2007 a 2010 obsazuje 34. pozici (v roce 2004 

dosahuje 33. pozice a v roce 2012 se umisťuje na 32. pozici). Za třetí nejméně rozvinutý 

region je považován opět polský region Zachodniopomorskie, který s výjimkou roku 2004 

obsazuje 33. místo po všechny další sledované roky. Mezi další nejméně rozvinuté regiony 

patří polský region Podlaskie, jehož postavení se v průběhu let zhoršuje z 27. místa v roce 

2001 na 34. místo v roce 2012 a je tak průměrně řazen na 32. pozici. Mezi pětici nejslabších 

regionů je zahrnut slovenský region Stredné Slovensko, jenž se v letech 2004–2012 

pohyboval na 31. místě, ačkoli se index ci zvyšoval. Tento region je následován dalším 

slovenským regionem Východné Slovensko. Postavení regionu se zhoršilo v letech 2004 

a 2007, ale v letech 2010 a 2012 zaznamenává významnější růst indexu ci. Region je tak řazen 

na 27. pozici, což v průměrném pořadí představuje 30. místo. 

Dle metody TOPSIS lze pozorovat největší rozdíly mezi regiony Polska, kde rozdíl 

mezi nejlépe a nejhůře postaveným regionem je v průměru 31 míst a také mezi regiony 

Slovenska, kde rozdíl mezi nejlépe a nejhůře postaveným regionem je v průměru 29 míst. 

V případě České republiky je tento rozdíl v průměru 18. míst, přičemž nejlépe postavený je 

region Praha a nejhůře, na průměrném 19. místě, je postaven region Severozápad. Nejmenší 

rozdíl je v Maďarsku, kde nejvíce rozvinutý region je na průměrném 3. místě a nejméně 

rozvinutý region je na průměrném 22. pořadí. 

5.3.2 Metoda VIKOR 

Tabulka 5.14 uvádí nevážený index Qi představující nejkratší vzdálenost od ideálního 

řešení a od ní odvozené nevážené pořadí regionů v jednotlivých letech 2001–2012, přičemž 

tabulka 5.15 pak uvádí index Qi vypočtený na základě vážených kritérií a jemu příslušné 

pořadí regionů. Pro určení shody pořadí dle neváženého a váženého indexu Qi byl rovněž 

vypočten Spearmanův koeficient pořadové korelace, který je uveden v  tabulce 11.3 přílohy 

11. Rovněž v rámci metody VIKOR mají váhy ukazatelů jen malý vliv na určení pořadí 

nejrozvinutějších a více rozvinutých regionů. Větší vliv mají váhy ukazatelů na určení 

nejméně rozvinutých regionů. Spearmanův koeficient pořadové korelace pro nevážené 

a vážené pořadí regionů v průběhu let klesá, a to z hodnoty 0,903 v roce 2001 na hodnotu 

0,620 v roce 2012. Stejně jako v případě metody TOPSIS je hodnocení úrovně rozvoje 
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regionů dále provedeno dle váženého indexu Qi a pořadí. Hodnocení zahrnuje rovněž 

srovnání pořadí regionů dle hodnot Si a Ri, které uvádí tabulky 12.1–12.5 v příloze 12 a vliv 

hodnot váhy v na pořadí regionů, které uvádí tabulky 13.1–13.5 v příloze 13. 

Tabulka 5.14: Nevážené pořadí regionů dle metody VIKOR (2001–2012) 

Region

Kód Region Qi Pořadí Qi Pořadí Qi Pořadí Qi Pořadí Qi Pořadí

CZ01 Praha 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1

CZ02 Střední Čechy 0,619 5 0,657 5 0,681 6 0,648 5 0,627 6

CZ03 Jihozápad 0,643 6 0,672 6 0,641 5 0,657 7 0,794 12

CZ04 Severozápad 0,801 10 0,903 19 0,915 21 0,925 26 0,911 28

CZ05 Severovýchod 0,790 9 0,790 9 0,752 8 0,738 11 0,768 11

CZ06 Jihovýchod 0,545 3 0,573 4 0,589 4 0,556 4 0,566 4

CZ07 Střední Morava 0,810 12 0,825 13 0,801 13 0,729 8 0,668 7

CZ08 Moravskoslezsko 0,861 15 0,869 15 0,786 11 0,652 6 0,618 5

HU10 Közép-Magyarország 0,499 2 0,463 2 0,507 3 0,518 3 0,494 3

HU21 Közép-Dunántúl 0,806 11 0,726 7 0,737 7 0,854 15 0,825 15

HU22 Nyugat-Dunántúl 0,766 7 0,809 11 0,823 14 0,856 16 0,842 17

HU23 Dél-Dunántúl 0,960 31 0,891 17 0,949 29 0,958 31 0,934 30

HU31 Észak-Magyarország 0,962 32 0,958 33 1,000 35 0,997 35 1,000 35

HU32 Észak-Alföld 0,945 27 0,944 32 0,986 33 0,982 34 0,964 32

HU33 Dél-Alföld 0,886 17 0,847 14 0,9135 19 0,9177 24 0,8978 24

PL11 Łódzkie 0,924 23 0,912 22 0,867 16 0,846 14 0,902 27

PL12 Mazowieckie 0,836 14 0,796 10 0,800 12 0,731 9 0,742 10

PL21 Małopolskie 0,781 8 0,762 8 0,767 9 0,737 10 0,726 8

PL22 Śląskie 0,904 18 0,898 18 0,896 18 0,876 20 0,844 18

PL31 Lubelskie 0,905 19 0,910 21 0,921 22 0,908 23 0,884 22

PL32 Podkarpackie 0,911 20 0,905 20 0,914 20 0,863 18 0,876 20

PL33 Świętokrzyskie 0,952 30 0,927 26 0,940 27 0,940 29 0,9017 26

PL34 Podlaskie 0,915 22 0,924 24 0,937 26 0,929 27 0,898 25

PL41 Wielkopolskie 0,876 16 0,888 16 0,894 17 0,879 21 0,830 16

PL42 Zachodniopomorskie 0,944 26 0,913 23 0,931 23 0,900 22 0,879 21

PL43 Lubuskie 0,966 34 0,969 34 0,967 30 0,936 28 0,943 31

PL51 Dolnośląskie 0,947 28 0,940 31 0,853 15 0,745 12 0,731 9

PL52 Opolskie 0,914 21 0,936 30 0,934 24 0,942 30 0,933 29

PL61 Kujawsko-Pomorskie 0,963 33 0,935 29 0,974 32 0,918 25 0,819 13

PL62 Warmińsko-Mazurskie 1,000 35 1,000 35 0,994 34 0,971 32 0,975 34

PL63 Pomorskie 0,942 25 0,934 28 0,936 25 0,843 13 0,823 14

SK01 Bratislavský kraj 0,573 4 0,482 3 0,447 2 0,432 2 0,417 2

SK02 Západné Slovensko 0,831 13 0,822 12 0,778 10 0,857 17 0,889 23

SK03 Stredné Slovensko 0,925 24 0,926 25 0,971 31 0,869 19 0,861 19

SK04 Východné Slovensko 0,949 29 0,9343 27 0,9475 28 0,9812 33 0,9667 33

2001 2004 2007 2010 2012

Zdr

oj: Vlastní výpočty a zpracování, 2015 
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Tabulka 5.15: Vážené pořadí regionů dle metody VIKOR (2001–2012) 

Qi Pořadí Qi Pořadí Qi Pořadí Qi Pořadí Qi Pořadí Qi Pořadí

CZ01 Praha 0,0000 1 0,0500 1 0,0556 1 0,0993 2 0,1473 2 0,0704 1

CZ02 Střední Čechy 0,5793 5 0,5438 4 0,4514 4 0,4637 6 0,5035 5 0,5083 5

CZ03 Jihozápad 0,6381 6 0,6960 8 0,6883 9 0,7219 13 0,7431 14 0,6975 8

CZ04 Severozápad 0,8245 13 0,8419 13 0,7940 20 0,8146 25 0,8011 24 0,8152 20

CZ05 Severovýchod 0,7538 8 0,8097 11 0,7869 17 0,7834 18 0,8103 25 0,7888 15

CZ06 Jihovýchod 0,5596 4 0,5554 5 0,4532 5 0,4396 4 0,4968 4 0,5009 4

CZ07 Střední Morava 0,7766 9 0,8588 19 0,8344 25 0,7912 20 0,7471 15 0,8016 19

CZ08 Moravskoslezsko 0,8130 12 0,8903 22 0,8175 23 0,6843 10 0,6897 10 0,7789 12

HU10 Közép-Magyarország 0,2192 2 0,1295 2 0,1879 3 0,1899 3 0,1682 3 0,1789 2

HU21 Közép-Dunántúl 0,8247 14 0,6700 7 0,5091 6 0,4555 5 0,5059 6 0,5930 6

HU22 Nyugat-Dunántúl 0,8007 11 0,8057 10 0,6489 7 0,6251 9 0,6570 9 0,7075 9

HU23 Dél-Dunántúl 0,8932 23 0,8969 23 0,8244 24 0,5616 7 0,6038 7 0,7560 10

HU31 Észak-Magyarország 0,9251 29 0,8535 16 0,7177 11 0,7405 15 0,7575 18 0,7989 17

HU32 Észak-Alföld 0,8786 20 0,9094 24 0,8355 26 0,8677 30 0,8404 27 0,8663 27

HU33 Dél-Alföld 0,7950 10 0,8444 14 0,7874 18 0,8101 24 0,7666 20 0,8007 18

PL11 Łódzkie 0,9063 27 0,9257 26 0,8614 28 0,8432 27 0,7516 17 0,8576 26

PL12 Mazowieckie 0,6531 7 0,6642 6 0,6567 8 0,5905 8 0,7653 19 0,6660 7

PL21 Małopolskie 0,8282 15 0,7899 9 0,8052 22 0,7870 19 0,7236 12 0,7868 14

PL22 Śląskie 0,8782 19 0,8556 18 0,7927 19 0,7337 14 0,6442 8 0,7809 13

PL31 Lubelskie 0,8390 16 0,9117 25 0,7866 16 0,7982 22 0,7952 22 0,8261 24

PL32 Podkarpackie 0,9041 25 0,8824 21 0,7860 15 0,7656 17 0,7876 21 0,8251 22

PL33 Świętokrzyskie 0,9366 31 0,9338 30 0,7430 12 0,7520 16 0,7486 16 0,8228 21

PL34 Podlaskie 0,9043 26 0,9289 28 0,8530 27 0,8642 29 0,8475 30 0,8796 29

PL41 Wielkopolskie 0,8888 22 0,8529 15 0,7971 21 0,7940 21 0,7968 23 0,8259 23

PL42 Zachodniopomorskie 0,9620 32 0,9351 31 0,9486 32 0,9352 33 0,9162 34 0,9394 34

PL43 Lubuskie 0,9638 33 0,8550 17 0,8616 29 0,8438 28 0,8656 31 0,8780 28

PL51 Dolnośląskie 0,8974 24 0,8612 20 0,7720 13 0,7112 12 0,7063 11 0,7896 16

PL52 Opolskie 0,8823 21 0,9281 27 0,7824 14 0,8068 23 0,8136 26 0,8427 25

PL61 Kujawsko-Pomorskie 0,9667 34 0,9562 33 0,9809 34 0,9460 34 0,8440 29 0,9387 33

PL62 Warmińsko-Mazurskie 0,9828 35 1,0000 35 1,0000 35 1,0000 35 1,0000 35 0,9966 35

PL63 Pomorskie 0,9107 28 0,9592 34 0,9496 33 0,8345 26 0,8426 28 0,8993 31

SK01 Bratislavský kraj 0,3845 3 0,3200 3 0,1663 2 0,0979 1 0,0889 1 0,2115 3

SK02 Západné Slovensko 0,8616 18 0,8205 12 0,6930 10 0,6966 11 0,7254 13 0,7594 11

SK03 Stredné Slovensko 0,9316 30 0,9298 29 0,8900 30 0,8889 32 0,8887 33 0,9058 32

SK04 Východné Slovensko 0,8583 17 0,9391 32 0,9160 31 0,8749 31 0,8676 32 0,8912 30

2001 2004 2007 2010 2012
Kód Region

Průměr

Zdroj: Vlastní výpočty a zpracování, 2015 

Podle hodnoty váženého indexu Qi dosahuje nejkratší vzdálenost k ideální variantě 

region Praha, a to v letech 2001–2007, zatímco v letech 2010–2012 klesá na druhou příčku. 

Za nejvíce rozvinutý region je v letech 2010–2012 považován region Bratislavský kraj, jenž 

zaznamenává přibližování k ideální variantě snižující se hodnotou indexu Qi a řadí se tak 

z třetí pozice na počátku sledovaného období v roce 2001 na první pozici na konci období 

v roce 2012. Naopak region hlavního města Közép-Magyarország se dostává v průběhu 

sledovaného období do horší pozice, a to když klesá z druhého místa v roce 2001 na třetí 

místo v roce 2012. Poslední z regionů hlavních měst region Mazowieckie se umisťuje na 

průměrném sedmém pořadí, přičemž k výraznému zhoršení dochází v roce 2012. Do první 

pětice nejrozvinutějších regionů se kromě regionů hlavních měst řadí dále dva české regiony, 
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a to region Jihovýchod a Střední Čechy. Jako nejméně rozvinutý region je dle největší 

vzdálenosti od ideální varianty ohodnocen polský region Warmińsko-Mazurskie, obsazující 

tudíž 35. pozici. Za druhý nejméně rozvinutý region lze považovat polský region 

Zachodniopomorskie, jehož postavení se zhoršilo z 31. pozice v roce 2004 na 34. pozici 

v roce 2012, což pro region znamená umístění na průměrné 34. pozici. Třetí nejméně 

rozvinutý region představuje polský region Kujawsko-Pomorskie, který je dle průměrné 

vzdálenosti k ideální variantě řazen na 33. pozici. V letech 2001, 2007 a 2010 obsazuje tento 

region 34. pozici, v roce 2004 dosahuje 33. pozice a v roce 2012 se umisťuje již na 29. pozici. 

Velkou vzdálenost k ideální variantě vykazuje slovenský region Stredné Slovensko, jehož 

pozice se od roku 2004 zhoršuje až na 34. pořadí, což v průměrném hodnocení znamená 

32. pořadí. Na průměrné 31. pozici se umisťuje další polský region Pomorskie. K pětici 

regionů s nejnižší úrovní rozvoje se řadí slovenský region Východné Slovensko, jenž v roce 

2001 dosahuje 17. pozice, která se však v průběhu let negativně mění až na 32. pozici v roce 

2012, což představuje v průměru 30. pořadí. 

Dle metody VIKOR lze pozorovat největší rozdíly mezi regiony Slovenska, kde rozdíl 

mezi nejlépe (Bratislavský kraj) a nejhůře postaveným regionem (Stredné Slovensko) je 

v průměru 29 míst. Dále v případě Polska, kde rozdíl mezi nejlépe a nejhůře postaveným 

regionem je v průměru 31 míst. V případě České republiky je tento rozdíl v průměru 18. míst, 

přičemž nejlépe postavený je region Praha a nejhůře, na průměrném 19. místě je postaven 

region Severozápad. Nejmenší rozdíl je v Maďarsku, kde nejvíce rozvinutý region je na 

průměrném 3. místě a nejméně rozvinutý region je na průměrném 22. pořadí. 

Jak dokazují tabulky 12.1–12.5 v příloze 12, pořadí regionů je dle Ri, Si a Qi v rámci 

metody VIKOR odlišné. Ri klade větší váhu na maximální hodnotu jednoho kritéria, což 

znamená, že výsledky pořadí regionů můžou být ovlivněny jedním kritériem, které v daném 

roce vykazuje nejvyšší (extrémní) hodnotu, naopak Si je součtem hodnot všech kritérií. Vliv 

na R, S a konečný index Q a tím na pořadí regionů má rovněž různá hodnota v, jak dokládají 

tabulky 13.1–13.5 v příloze 13. V případě, že v=0,1 (tzn. v < 0,5) je větší váha přikládána Ri 

(nevhodné alternativě), což v roce 2001 znamenalo, že regiony hlavních měst jsou řazeny na 

stejných předních pozicích jako v případě v=0,5. Naopak v případě větší váhy na strategii 

maximálního užitku, kdy v=0,9 (tzn. v > 0,5), byly výsledky odlišné. V roce 2004 lze 

pozorovat malý vliv v=0,9 na pořadí nejvíce rozvinutých regionů ve srovnání s pořadím dle 

v=0,1. Naopak hodnota v=0,1 má malý vliv na pořadí nejméně rozvinutých regionů. 

V ostatních sledovaných letech lze pozorovat, že hodnoty v=0,9 a v=0,1 mají, ve srovnání 
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s výsledky pořadí dle v=0,5, menší vliv na pořadí nejvíce a nejméně rozvinutých regionů 

a větší vliv na pořadí ostatních regionů. 

5.3.3 Srovnání metod TOPSIS a VIKOR 

Jak vyplývá z výše uvedených výsledků použitých vícekriteriálních metod, jednotlivé 

metody mají různý vliv na určení pořadí regionů. 

Tabulka 5.16: Srovnání neváženého pořadí regionů dle metod TOPSIS a VIKOR 

(2001–2012) 

TOPSIS VIKOR TOPSIS VIKOR TOPSIS VIKOR TOPSIS VIKOR TOPSIS VIKOR

CZ01 Praha 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

CZ02 Střední Čechy 4 5 4 5 5 6 6 5 5 6

CZ03 Jihozápad 8 6 8 6 8 5 11 7 12 12

CZ04 Severozápad 16 10 18 19 16 21 22 26 17 28

CZ05 Severovýchod 7 9 7 9 7 8 7 11 7 11

CZ06 Jihovýchod 6 3 5 4 4 4 4 4 4 4

CZ07 Střední Morava 9 12 11 13 9 13 12 8 8 7

CZ08 Moravskoslezsko 12 15 12 15 11 11 9 6 10 5

HU10 Közép-Magyarország 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3

HU21 Közép-Dunántúl 10 11 9 7 13 7 13 15 13 15

HU22 Nyugat-Dunántúl 13 7 13 11 15 14 16 16 18 17

HU23 Dél-Dunántúl 26 31 22 17 25 29 23 31 22 30

HU31 Észak-Magyarország 19 32 16 33 20 35 27 35 27 35

HU32 Észak-Alföld 17 27 17 32 28 33 33 34 23 32

HU33 Dél-Alföld 21 17 19 14 17 19 24 24 16 24

PL11 Łódzkie 32 23 29 22 21 16 17 14 21 27

PL12 Mazowieckie 5 14 6 10 6 12 5 9 6 10

PL21 Małopolskie 11 8 10 8 12 9 10 10 11 8

PL22 Śląskie 15 18 14 18 10 18 8 20 9 18

PL31 Lubelskie 24 19 25 21 26 22 25 23 25 22

PL32 Podkarpackie 23 20 23 20 22 20 20 18 26 20

PL33 Świętokrzyskie 30 30 26 26 29 27 31 29 24 26

PL34 Podlaskie 28 22 30 24 27 26 28 27 29 25

PL41 Wielkopolskie 25 16 24 16 18 17 19 21 19 16

PL42 Zachodniopomorskie 33 26 33 23 31 23 29 22 28 21

PL43 Lubuskie 31 34 32 34 30 30 21 28 32 31

PL51 Dolnośląskie 22 28 21 31 19 15 15 12 15 9

PL52 Opolskie 18 21 20 30 24 24 30 30 34 29

PL61 Kujawsko-Pomorskie 34 33 31 29 34 32 32 25 33 13

PL62 Warmińsko-Mazurskie 35 35 35 35 35 34 35 32 35 34

PL63 Pomorskie 29 25 28 28 23 25 18 13 20 14

SK01 Bratislavský kraj 2 4 3 3 3 2 2 2 2 2

SK02 Západné Slovensko 14 13 15 12 14 10 14 17 14 23

SK03 Stredné Slovensko 20 24 27 25 32 31 26 19 31 19

SK04 Východné Slovensko 27 29 34 27 33 28 34 33 30 33

2001 2004 2007 2010 2012
RegionKód

 
Zdroj: Vlastní výpočty a zpracování, 2015 
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Tabulka 5.16 uvádí srovnání výsledného pořadí regionů dle metod TOPSIS a VIKOR, 

v rámci jejichž výpočtu byla použita stejná váha ukazatelů ve sledovaných letech. Metody 

TOPSIS a VIKOR dosáhly totožných či téměř totožných výsledků při určení nejvíce 

a nejméně rozvinutých regionů. Za tři nejrozvinutější regiony můžeme v letech 2001–2012 

považovat regiony hlavních měst zemí V4 – Praha, Bratislavský kraj a Közép-Magyarország. 

Čtvrtý region hlavního města Mazowieckie se pohybuje mezi 5. – 14. místem. Větší rozdíly 

mezi výsledky zvolených metod existují při stanovení pořadí nejméně rozvinutých regionů. 

Za nejméně rozvinuté regiony lze považovat regiony v Polsku – Warmińsko-Mazurskie, 

Kujawsko-Pomorskie, Zachodniopomorskie, Lubuskie a dle metody VIKOR také maďarský 

region Észak-Magyarország. 

Odlišné výsledky metod jsou viditelné také při hodnocení celkového srovnání pozic 

regionů, jak ukazuje tabulka 5.17.  

Tabulka 5.17: Srovnání pozic regionů oproti jednotlivým rokům dle metod TOPSIS 

a VIKOR (počet) 

rok 2004 2007 2010 2012 

metoda TOPSIS VIKOR TOPSIS VIKOR TOPSIS VIKOR TOPSIS VIKOR 

Pozice oproti 

předcházejícímu 

roku 

zlepšení  14 11 16 11 15 13 8 14 

zhoršení  11 12 12 17 14 17 15 11 

stagnace 10 12 7 7 6 5 12 10 

Zdroj: Vlastní výpočty a zpracování, 2015 

Dle metody TOPSIS byl nejvyšší počet regionů se zlepšením pozic zaznamenán v roce 

2007 (16 regionů se umístilo na lepším pořadí oproti roku 2004), naopak nejvíce regionů 

zaznamenalo pokles pozic v roce 2012 (15 regionů dosáhlo v tomto roce horší pozice oproti 

roku 2001). V roce 2012 stagnovalo na své úrovni také nejvíce regionů oproti 

předcházejícímu roku 2010, a to 12 regionů. V roce 2012 oproti výchozímu roku 2001 

zaznamenalo dle metody TOPSIS celkem 13 regionů zlepšení pozice, 15 regionů zhoršení 

pozice a 7 regionů stagnovalo. Jak vyplývá z tabulky 5.17, změna pozic je, dle metody 

VIKOR, odlišná ve srovnávání s výsledky metody TOPSIS. Nejvyšší počet regionů 

zaznamenal zlepšení svých pozic v roce 2012 (14 regionů vykazovalo lepší pozici oproti roku 

2010), naopak nejvíce regionů zaznamenalo pokles pozic v roce 2007 a 2010 (17 regionů 

dosáhlo v tomto roce horší pozice). V roce 2004 zůstalo na své úrovni 12 regionů oproti 

předcházejícímu roku 2001. V roce 2012 oproti výchozímu roku 2001 zaznamenalo celkem 

13 regionů zlepšení pozice, 14 regionů zhoršení pozice a 5 regionů vykazovalo stejné 

pořadí. 
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Shoda pořadí regionů podle metod TOPSIS a VIKOR je ohodnocena pomocí 

Spearmanova koeficientu pořadové korelace. Jak dokládají tabulky 14.1–14.5 přílohy 14, 

hodnoty Spearmanova koeficientu pořadové korelace v letech 2001–2012 překračují kritickou 

hodnotu rs (0,05,35) = 0,28348, což hovoří o silné pozitivní míře závislosti pořadí stanovených 

metodou TOPSIS a VIKOR (tzn. nulová hypotéza o nezávislosti pořadí se zamítá). 

Spearmanův koeficient pořadové korelace je statisticky významný. Lze tedy tvrdit, že shoda 

pořadí regionů podle dvou vícekriteriálních metod rozhodování s využitím stejné váhy 

ukazatelů také existuje. Nejsilnější shoda pořadí existuje mezi metodami TOPSIS a VIKOR 

v roce 2010, kdy Spearmanův koeficient pořadové korelace dosahuje hodnoty 0,910. Naopak 

nejslabší shody pořadí je dosaženo v roce 2012 s hodnotou Spearmanova koeficientu 

pořadové korelace 0,798. S výjimkou roku 2007 jsou však hodnoty Spearmanova koeficientu 

pořadové korelace pro metody TOPSIS a VIKOR využívající stejné váhy ukazatelů nižší, než 

hodnoty Spearmanova koeficientu pořadové korelace pro metody TOPSIS a VIKOR 

s využitím rozdílných vah. 

Srovnání výsledného váženého pořadí regionů dle jednotlivých metod ve sledovaných 

letech uvádí tabulka 5.18. Obě aplikované metody dosáhly totožných či téměř totožných 

výsledků při určení nejvíce a nejméně rozvinutých regionů. Jako tři nejrozvinutější regiony 

byly v letech 2001–2012 shodně ohodnoceny tři regiony hlavních měst v zemích V4 – Praha, 

Bratislavský kraj a Közép-Magyarország. Region hlavního města Mazowieckie se pohybuje 

mezi 4. – 8. místem (s výjimkou 19. místa v roce 2012 dle metody VIKOR). Naopak za tři 

nejméně rozvinuté regiony lze považovat regiony v Polsku – Warmińsko-Mazurskie, 

Zachodniopomorski a  Kujawsko-Pomorskie. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
48 Cabilio a Masaro, 2001. 
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Tabulka 5.18: Srovnání váženého pořadí regionů dle metod TOPSIS a VIKOR 

(2001–2012) 

TOPSIS VIKOR TOPSIS VIKOR TOPSIS VIKOR TOPSIS VIKOR TOPSIS VIKOR

CZ01 Praha 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2

CZ02 Střední Čechy 5 5 4 4 4 4 7 6 5 5

CZ03 Jihozápad 7 6 9 8 10 9 15 13 17 14

CZ04 Severozápad 19 13 20 13 18 20 18 25 19 24

CZ05 Severovýchod 8 8 7 11 8 17 9 18 12 25

CZ06 Jihovýchod 6 4 5 5 5 5 4 4 4 4

CZ07 Střední Morava 10 9 13 19 12 25 21 20 13 15

CZ08 Moravskoslezsko 11 12 11 22 16 23 12 10 11 10

HU10 Közép-Magyarország 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3

HU21 Közép-Dunántúl 9 14 8 7 7 6 6 5 6 6

HU22 Nyugat-Dunántúl 16 11 10 10 11 7 11 9 10 9

HU23 Dél-Dunántúl 26 23 27 23 21 24 8 7 9 7

HU31 Észak-Magyarország 25 29 12 16 13 11 17 15 16 18

HU32 Észak-Alföld 21 20 16 24 22 26 29 30 23 27

HU33 Dél-Alföld 17 10 19 14 19 18 26 24 20 20

PL11 Łódzkie 29 27 28 26 25 28 22 27 21 17

PL12 Mazowieckie 4 7 6 6 6 8 5 8 7 19

PL21 Małopolskie 15 15 14 9 15 22 16 19 15 12

PL22 Śląskie 13 19 15 18 9 19 10 14 8 8

PL31 Lubelskie 22 16 25 25 26 16 28 22 28 22

PL32 Podkarpackie 24 25 26 21 27 15 23 17 26 21

PL33 Świętokrzyskie 23 31 23 30 23 12 24 16 24 16

PL34 Podlaskie 27 26 29 28 29 27 32 29 34 30

PL41 Wielkopolskie 18 22 22 15 20 21 20 21 22 23

PL42 Zachodniopomorskie 33 32 34 31 33 32 33 33 33 34

PL43 Lubuskie 32 33 17 17 30 29 19 28 30 31

PL51 Dolnośląskie 12 24 21 20 17 13 13 12 14 11

PL52 Opolskie 20 21 24 27 24 14 27 23 29 26

PL61 Kujawsko-Pomorskie 34 34 33 33 34 34 34 34 32 29

PL62 Warmińsko-Mazurskie 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35

PL63 Pomorskie 31 28 30 34 28 33 25 26 25 28

SK01 Bratislavský kraj 3 3 3 3 2 2 2 1 1 1

SK02 Západné Slovensko 14 18 18 12 14 10 14 11 18 13

SK03 Stredné Slovensko 28 30 31 29 31 30 31 32 31 33

SK04 Východné Slovensko 30 17 32 32 32 31 30 31 27 32

2010 2012
Kód Region

2001 2004 2007

Zdroj: Vlastní výpočty a zpracování, 2015 

Na základě tabulky určující pořadí regionů dle stupně rozvoje regionu byla ohodnocena 

shoda pořadí podle jednotlivých metod pomocí Spearmanova koeficientu pořadové korelace. 

Jak dokládají tabulky 15.1–15.5 přílohy 15, hodnoty Spearmanova koeficientu pořadové 

korelace v letech 2001–2012 překračují kritickou hodnotu rs (0,05,35) = 0,28349, což hovoří 

o silné pozitivní míře závislosti pořadí stanovených jednotlivými metodami (tzn. nulová 

hypotéza o nezávislosti pořadí se zamítá). Spearmanův koeficient pořadové korelace je 

statisticky významný. Lze tedy tvrdit, že shoda pořadí regionů podle dvou vícekriteriálních 

metod rozhodování existuje. Nejsilnější shoda pořadí nastává v roce 2010, kdy Spearmanův 

                                                 
49 Cabilio a Masaro, 2001. 
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koeficient pořadové korelace pro metody  TOPSIS a VIKOR dosahuje hodnoty 0,934, naopak 

nejslabší shoda je zaznamenána v 2007 s hodnotou rs = 0,854.  

Tabulka 5.19 shrnuje vývoj pozic regionů z hlediska celkového počtu regionů, které 

zaznamenaly zlepšení, zhoršení či stagnaci pořadí oproti předcházejícímu roku.  

Tabulka 5.19: Srovnání pozic regionů oproti jednotlivým rokům dle metod TOPSIS a 

VIKOR (počet) 

rok 2004 2007 2010 2012 

metoda TOPSIS VIKOR TOPSIS VIKOR TOPSIS VIKOR TOPSIS VIKOR 

Pozice oproti 

předcházejícímu 

roku 

zlepšení  12 17 12 13 11 12 13 11 

zhoršení  17 12 12 18 13 17 12 14 

stagnace 6 6 11 4 11 6 10 10 

Zdroj: Vlastní výpočty a zpracování, 2015 

Jak z tabulky vyplývá, nejvyšší počet regionů zaznamenal dle metody TOPSIS zlepšení 

svých pozic v roce 2012 (13 regionů se umístilo na lepším pořadí oproti roku 2010), naopak 

nejvíce regionů zaznamenalo pokles pozic v roce 2004 (17 regionů dosáhlo v tomto roce horší 

pozice oproti roku 2001). V letech 2007 a 2010 stagnovalo na své úrovni oproti 

předcházejícímu období 11 regionů. V roce 2012 oproti výchozímu roku 2001 zaznamenalo 

celkem 10 regionů zlepšení pozice, 17 regionů zhoršení pozice a 8 regionů vykazovalo 

stejnou pozici. Dle metody VIKOR nejvyšší počet regionů zaznamenal zlepšení svých pozic 

v roce 2004 (17 regionů se umístilo na lepším pořadí oproti roku 2001), naopak nejvíce 

regionů zaznamenalo pokles pozic v roce 2007 (18 regionů dosáhlo v tomto roce horší pozice 

oproti roku 2004). V roce 2012 stagnovalo na své úrovni oproti předcházejícímu roku 2010 

10 regionů. V roce 2012 oproti výchozímu roku 2001 zaznamenalo celkem 14 regionů 

zlepšení pozice, 17 regionů zhoršení pozice a 4 regionů stagnovalo. 

Na základě srovnání výsledků, jež uvádí tabulka 5.16 a tabulka 5.18, lze říci, že váhy 

ukazatelů mají v rámci metod TOPSIS a VIKOR jen malý vliv na určení pořadí rozvinutějších 

a více rozvinutých regionů. Větší vliv mají váhy ukazatelů na určení nejméně rozvinutých 

regionů. Větší vliv na stanovení pořadí mají váhy ukazatelů v rámci metody VIKOR. Rozdíly 

v neváženém a váženém pořadí jsou tak větší, než při pořadí vypočteném metodou TOPSIS. 

Odlišné pořadí regionů dle metody TOPSIS a VIKOR může být způsobeno samotným 

způsobem výpočtu podle těchto metod. Jak uvádí Opricovic a Tzeng (2004), metoda TOPSIS 

je založena na agregátní funkci (L2) představující nejkratší vzdálenost k ideálnímu řešení 

a nejdelší k negativnímu řešení, zatímco metoda VIKOR vychází z agregátní funkce (L1 a L∞) 

a je založena na vzdálenosti k ideálnímu řešení. Metoda TOPSIS zavádí dva referenční body, 
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ale to neznamená, že bere v úvahu relativní význam vzdálenosti od těchto bodů (alternativa ai 

může být lepší, i když je dále od ideálního řešení, než alternativa an). Nejlépe řazená 

alternativa tak nemusí být alternativou, která je nejblíže k ideálnímu řešení. Metoda TOPSIS 

využívá vektorové normalizace, přičemž normalizovaná hodnota závisí na hodnotící jednotce 

kriteriální funkce. Metoda VIKOR naopak využívá lineární normalizace. 

5.3.4 Souhrnné hodnocení aplikovaných metod 

Všechny aplikované metody jsou využitelné pro analýzu regionální dat. Při jejich 

použití je však nutné, aby aktéři regionálního rozvoje vzali v úvahu jejich výhody 

a nevýhody.  

Obecně je výhodou jednorozměrných metod schopnost prvotní analýzy dat, jako je 

variabilita dat, jejich slabou stránkou je neschopnost hodnotit ukazatele ve vzájemných 

souvislostech a měřit regionální rozdíly či stanovit úroveň rozvoje regionů. Výhodou 

vícerozměrných metod je možnost zahrnout do srovnání regionů více ukazatelů najednou 

v různých jednotkách a schopnost zkoumat jejich vztahy. Jednou z nich je shluková analýza, 

která může odhalit vztahy a vazby mezi danými objekty. Slabou stránkou této metody je 

určitá míra subjektivnosti, kdy výběr kritérií a výběr shlukovací metody uživatelem může mít 

vliv na počet shluků regionů; z praktické stránky je nevýhodou vyšší náročnost na výpočet a 

na vybavenost počítačovým softwarem. Výhodami MCDM metod rozhodování je, že umí 

posoudit najednou mnoho (často konfliktních) kritérií v různých jednotkách; jsou schopny 

zohlednit různé váhy regionálních ukazatelů; umožňují určit pořadí a srovnat regiony dle 

jejich vzdálenosti od ideální varianty na základě vybraných ukazatelů; disponují nižší 

náročností na vybavenost počítačovým softwarem (výpočty lze provádět v tabulkovém 

procesoru Microsoft Excel v rámci softwarového balíčku Microsoft Office 2010). Na druhou 

stranu nevýhodami MCDM metod je vliv výběru kritérií, vliv různých vah kritérií 

a preference rozhodovatele na pořadí a hodnocení regionů; schopnost hodnotit pouze 

v jednotlivých letech období; neposkytují přímo informace o příčinách nerovnoměrného 

rozvoje regionů. 

Tabulka 5.20 srovnává hlavní výhody a nevýhody konkrétních jednorozměrných, 

vícerozměrných a vícekriteriálních metod (včetně metody pro odhad vah kritérií), které byly 

využity pro hodnocení úrovně rozvoje regionů v zemích V4 a lze je aplikovat v akademické 

a praktické rovině při řešení obdobných úloh. 
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Tabulka 5.20: Výhody a nevýhody aplikovaných metod 

Skupina metod/metoda Výhody Nevýhody 

Směrodatná odchylka  Informace o rozptýlenosti dat 

 Vliv extrémních hodnot na její 

velikost 

 Vliv rozdělení dat  

 Neschopnost hodnotit ukazatele 

ve vzájemných souvislostech  

 Závislost na měrných jednotkách 

Variační koeficient 
 Bezrozměrné číslo ukazující velikost 

variability 

 Neschopnost hodnotit ukazatele 

ve vzájemných souvislostech  

Metoda semaforu 

 Sledování trendu vývoje ukazatelů 

v regionech v daném období 

 Rychlost, přehlednost, nízká 

náročnost na výpočet  

 Nízká náročnost na vybavenost 

počítačovým softwarem 

 Neschopnost měřit regionální 

rozdíly či stanovit úroveň 

rozvoje regionů 

Metoda souhrnného indexu 

regionálních disparit 

vypočteného na základě 

metody vzdálenosti od 

fiktivního bodu 

 Posouzení mnoha kritérií v různých 

jednotkách.  

 Schopnost zohledňovat různou váhu 

regionálních ukazatelů 

 Určení pořadí a srovnání regionů dle 

jejich rozvinutosti na základě 

vybraných ukazatelů 

 Snadná interpretace výsledků 

 Nízká náročnost na vybavenost 

počítačovým softwarem 

 Vyšší náročnost na výpočet 

 Vliv výběru kritérií, různé váhy 

kritérií na pořadí a hodnocení 

regionů 

 Rozhodnutí o stanovení 

optimálního (ideálního)  regionu 

 

Shluková analýza 

hierarchická – Wardova 

metoda 

 Není potřeba zadat počet shluků, 

které mají být nalezeny 

 Přehledné a jednoduché zobrazení 

shluků pomocí dendrogramu 

 Nižší ovlivnění prostoru mezi 

shluky, minimalizuje hetoregenitu 

shluků 

 Vhodná pro menší výběry objektů 

 Působení odlehlých objektů 

 Nezohledňuje váhy ukazatelů 

 Vyšší náročnost na výpočet 

 Náročnost na vybavenost 

počítačovým softwarem 

Shluková analýza 

nehierarchická - metoda K-

means 

 Možnost ověření výsledků Wardovy 

metody  

 Testovaní významnosti ukazatele 

analýzou rozptylu 

 Nutné zadat počet shluků, které 

mají být nalezeny 

 Vhodná pro velké výběry 

objektů 

 Vliv odlehlých hodnot 

 Nezohledňuje váhy ukazatelů 

 Vyšší náročnost na výpočet 

 Náročnost na vybavenost 

počítačovým softwarem 
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Zdroj: Vlastní zpracování, 2015 

Charakteristiky centrální tendence a rozptýlenosti, včetně grafického vyjádření 

v podobě metody semaforu lze doporučit pro prvotní jednoduché posouzení a porovnání 

tendencí vývoje jednotlivých ukazatelů v dané časové řadě. 

Z hlediska posouzení výhod a nevýhod shlukové analýzy je vhodné použít metodu 

hierarchickou (konkrétně Wardova metoda) nebo kombinaci obou metod shlukování, nejprve 

hierarchickou a následně nehierarchickou metodu (K-means).  

Metodu entropie lze doporučit pro využití především v regionálních analýzách s větším 

množstvím kvantitativních dat a při neúčasti expertů. Výhodou metody entropie je, že nabízí 

také úpravu ve formě využití subjektivního odhadu vah.  

Metodu TOPSIS s kombinací vah kritérií dle metody entropie lze doporučit 

rozhodovateli z řad aktérů regionálního rozvoje k použití v případě požadavku strategie 

maximálního užitku všech kritérií a získání objektivnějších výsledků. Metodu VIKOR lze 

Skupina metod/metoda Výhody Nevýhody 

Metoda entropie 

 Stanovení vah kritérií objektivním 

způsobem 

 Není požadavek na preference od 

expertů, ale možnost zahrnout 

subjektivní preference úpravou 

vzorce 

 Stanovení přesnějších vah kritérií 

díky eliminaci abnormálních hodnot 

v souboru 

 Nízká náročnost na vybavenost 

počítačovým softwarem 

 Vyšší náročnost na výpočet  

 Nezohledňuje vztah mezi kritérii 

TOPSIS 

 Stanovení a srovnání pořadí regionů 

v daných letech 

 Snadná interpretace výsledků 

 Poměrně rychlé určení nejlepšího 

regionu 

 Nízká náročnost na vybavenost 

počítačovým softwarem 

 Transformace kritérií na 

maximalizační či minimalizační 

 Vliv vah kritérií na pořadí 

regionů 

 Vyšší náročnost na výpočet  

VIKOR 

 Stanovení a srovnání pořadí regionů 

v daných letech 

 Snadná interpretace výsledků 

 Přijetí kompromisního řešení bez 

znalosti preferencí rozhodovatele na 

začátku procesu 

 Nízká náročnost na vybavenost 

počítačovým softwarem 

 Vliv vah kritérií na pořadí 

regionů 

 Vliv hodnot v na R, S a Q a tím 

na pořadí regionů 

 Rozhodnutí o vhodnosti použití 

pořadí regionů dle R, S a Q  

 Vyšší náročnost na výpočet  



131 

 

doporučit pro expertní rozhodování, kdy je nutné určit velikost váhy v, kterou může 

rozhodovatel ovlivnit sílu daného souhrnného kritéria a tím konečné výsledky.  

Na základě praktické aplikace matematicko-statistických metod lze dojít k názoru, že 

metoda TOPSIS s kombinací vah kritérií dle metody entropie je univerzálně nejlépe 

využitelná. 

 

5.4 Využití aplikovaných metod pro návrh alternativní klasifikace regionů 

Jak vyplývá z podkapitoly 2.4.3, v období 2014–2020 mohou regiony NUTS 2 na svůj 

rozvoj čerpat evropské prostředky z ESIF v rámci dvou cílů a na základě tří kategorií regionů. 

Tyto kategorie jsou rozlišovány na základě výše HDP na obyvatele v PPS každého regionu. 

Konkrétně je způsobilost regionů určena na základě poměru jejich HDP na obyvatele v PPS 

a vypočteného na základě údajů Unie za období let 2007 až 2009, ve vztahu k HDP v EU-27 

za stejné období (Nařízení Evropského parlamentu a Rady 1301/2013, 2013). Hodnota 

ukazatele je pak společně s dalšími kritérii pokládána za rozhodovací kritérium pro alokaci 

finančních prostředků. Tento přístup k stanovení kategorií regionů nepovažuji za zcela 

optimální (dále také Soares, Margues a Monteiro, 2001; Kožiak et al., 2014; Cuadrado-Roura, 

Garrido-Yserte a Calvo, 2004), jelikož ukazatel HDP na obyvatele nemusí vždy odrážet 

reálný stav rozvoje regionu a s ním spojené potřeby regionů. Jak ukazuje tabulka 5.21, 

hodnocení pořadí regionů dle metodiky EK založené na průměrné výši HDP na obyvatele 

(v PPS, EU27=100) za období 2007–2009 a dle multikriteriální metody TOPSIS (která byla 

zvolena jako vhodná metoda pro hodnocení regionálních disparit) je mimo regiony Praha 

a Łódzkie zcela odlišné. Kromě regionů hlavních měst Praha, Közép-Magyarország, 

Bratislavský kraj, a oproti období 2007–2013 nově region Mazowieckie, nedosáhl v období 

2007–2009 žádný region vyššího HDP obyvatele v PPS než 75 % průměru EU-27. To 

znamená, že pro období 2014–2020 je nadále většina regionů NUTS 2 zařazená do kategorie 

„nejméně rozvinuté regiony“ a způsobilá čerpat prostředky pro tuto kategorii určené. 

Regionální rozvoj a jeho úroveň proto nelze chápat pouze v úzkém pojetí dosaženého hrubého 

domácího produktu, ale z širšího multikriteriálního pohledu. V tomto případě je vhodné 

využít vícekriteriální metody rozhodování v kombinaci se shlukovou analýzou, která na 

základě podobnosti regionů a jejich vzdálenosti od ideální varianty zohledňující větší počet 

regionálních ukazatelů umožňuje klasifikovat regiony s podobnými vlastnosti a problémy do 

jednoho shluku. Tato alternativní klasifikace pak umožňuje uplatňovat podobné přístupy 
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či řešení problémových oblastí jednotlivých regionů v daném shluku či alokovat daný objem 

finančních prostředků. 

Tabulka 5.21: Srovnání pořadí regionů dle průměrného HDP na obyvatele v PPS 

(EU-27=100) a neváženého průměrného pořadí dle metody TOPSIS 

průměr HDP Pořadí průměr ci Pořadí 

CZ01 Praha 176 1 0,7524 1

CZ02 Střední Čechy 75 5 0,4029 6

CZ03 Jihozápad 71 7 0,3337 9

CZ04 Severozápad 65 11-12 0,2575 19

CZ05 Severovýchod 67 10 0,3598 7

CZ06 Jihovýchod 74 6 0,4187 4

CZ07 Střední Morava 65 11-12 0,3366 8

CZ08 Moravskoslezsko 69 8 0,3067 13

HU10 Közép-Magyarország 105 3 0,5710 2

HU21 Közép-Dunántúl 57 17-18 0,3076 12

HU22 Nyugat-Dunántúl 61 15 0,2895 14

HU23 Dél-Dunántúl 44 28 0,2257 25

HU31 Észak-Magyarország 40 33 0,2339 23

HU32 Észak-Alföld 41 32 0,2227 28

HU33 Dél-Alföld 42 29-31 0,2509 21

PL11 Łódzkie 53 20 0,2515 20

PL12 Mazowieckie 91 4 0,4044 5

PL21 Małopolskie 49 22-25 0,3128 11

PL22 Śląskie 62 13-14 0,3262 10

PL31 Lubelskie 39 34-35 0,2203 29

PL32 Podkarpackie 39 34-35 0,2417 22

PL33 Świętokrzyskie 45 27 0,2251 26

PL34 Podlaskie 42 29-31 0,2280 24

PL41 Wielkopolskie 60 16 0,2607 18

PL42 Zachodniopomorskie 51 21 0,1990 31

PL43 Lubuskie 49 22-25 0,1925 33

PL51 Dolnośląskie 62 13-14 0,2644 16

PL52 Opolskie 48 26 0,2254 27

PL61 Kujawsko-Pomorskie 49 22-25 0,1850 34

PL62 Warmińsko-Mazurskie 42 29-31 0,1843 35

PL63 Pomorskie 56 19 0,2618 17

SK01 Bratislavský kraj 168 2 0,5568 3

SK02 Západné Slovensko 68 9 0,2893 15

SK03 Stredné Slovensko 57 17-18 0,2015 30

SK04 Východné Slovensko 49 22-25 0,1968 32

Kód Region
2007-2009

 
Zdroj: Vlastní výpočty a zpracování, 2015 

Shlukovou analýzou, která je aplikována na průměrnou hodnotu indexu relativní 

vzdálenosti od ideální varianty ci za roky 2007–2009, jsou nově stanoveny tři shluky. Takto 

vytvořené tři shluky umožňují srovnání s třemi kategoriemi regionů používané EK. Shluk 1 

odpovídá kategorii více rozvinuté regiony, Shluk 2 lze ztotožnit s kategorií přechodové 

regiony a Shluk 3 odpovídá kategorii méně rozvinuté regiony. Jak napovídá tabulka 5.22, 

výsledky shlukové analýzy se ve srovnání s klasifikací dle EK odlišují v úrovni rozvinutosti 

regionů a následným zařazením regionů do dané kategorie (shluku). Šest českých regionů 
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Střední Čechy, Jihozápad, Severozápad, Severovýchod, Jihovýchod, Střední Morava, 

Moravskoslezsko, dva maďarské Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl a jeden slovenský region 

Západné Slovensko dosáhly dle multikriteriálního přístupu vyšší socioekonomické úrovně 

a byly zařazeny do kategorie přechodové regiony ve srovnání s klasifikací EK, která je řadí 

mezi méně rozvinuté. Do kategorie méně rozvinuté je řazen rovněž region hlavního města 

Mazowieckie, což svědčí o tom, že vypovídací schopnost ukazatele HDP na obyvatele je 

z pohledu hodnocení rozvoje celého regionu omezená. 

Tabulka 5.22: Klasifikace regionů 

Kategorie 
Klasifikace regionů dle přístupu 

Evropské komise 2014–2020 
Shluk 

Klasifikace regionů dle 

multikriteriálního přístupu 

Více rozvinuté 

regiony 

Praha, Közép-Magyarország, 

Mazowieckie, Bratislavský kraj 
Shluk 1 

Praha, Közép-Magyarország, 

Bratislavský kraj 

Přechodové 

regiony 
  Shluk 2 

Severovýchod, Jihovýchod, Střední 

Morava, Moravskoslezsko, 

Mazowieckie, Střední Čechy, 

Jihozápad,  Közép-Dunántúl, Nyugat-

Dunántúl, Małopolskie, Śląskie, 

Západné Slovensko 

Méně 

rozvinuté  

Střední Čechy, Jihozápad, Severozápad, 

Severovýchod, Jihovýchod, Střední 

Morava, Moravskoslezsko, Közép-

Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Dél-

Dunántúl, Észak-Magyarország, Észak-

Alföld, Dél-Alföld, Łódzkie, 

Małopolskie, Śląskie, Lubelskie, 

Podkarpackie, Świętokrzyskie, Podlaskie, 

Wielkopolskie, Zachodniopomorskie, 

Lubuskie, Dolnośląskie, Opolskie, 

Kujawsko-Pomorskie, Warmińsko-

Mazurskie, Pomorskie, Západné 

Slovensko, Stredné Slovensko, Východné 

Slovensko. 

Shluk 3 

Severozápad, Dél-Dunántúl, Észak-

Magyarország, Észak-Alföld, Dél-

Alföld, Łódzkie, Lubelskie, 

Podkarpackie, Świętokrzyskie, 

Podlaskie, Wielkopolskie, 

Zachodniopomorskie, Lubuskie, 

Dolnośląskie, Opolskie, Kujawsko-

Pomorskie, Warmińsko-Mazurskie, 

Pomorskie, Stredné Slovensko, 

Východné Slovensko. 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2015 

Multikriteriální přístup v podobě kombinace vícekriteriální metody a shlukové analýzy 

nabízí možnost sestavit alternativní klasifikaci regionů či určit optimální počet kategorií 

regionů. Klasifikaci založenou na navrženém postupu lze aplikovat pro všechny regiony 

členských států Evropské unie, které jsou na rozdílné socioekonomické úrovni. Klasifikace 

může také pomoci určit způsobilost regionů čerpat evropské či státní dotační prostředky, 

stejně jako může poskytnout podkladové informace k tvorbě a přijímání strategických 

opatření pro podporu rozvoje regionů. 
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6 Závěr 

Snižování ekonomických, sociálních a územních rozdílů mezi regiony za účelem 

posilování soudržnosti a konkurenceschopnosti lze dnes považovat za dlouhodobý 

a neodmyslitelný cíl Evropské unie a jejich členských států. Stejně jako se od 

počátku evropského integračního procesu vyvíjely regionálních disparity v jednotlivých 

členských státech s různou intenzitou, formovala se také politika soudržnosti EU, která je 

v současnosti považována za hlavní prostředek k dosažení harmonického a vyváženého 

rozvoje evropských regionů. Každý členský stát a region si v souladu s evropskými prioritami 

stanovuje rozdílné priority z hlediska jeho dalšího potenciálního rozvoje. Pro stanovení 

a přijetí efektivního návrhu rozvoje daného území je nutné pochopit vývoj všech aspektů 

regionálních disparit a charakteristik regionů a co nejkomplexněji vyhodnotit úroveň rozvoje, 

na které se daný region nachází. 

Předmětem doktorské dizertační práce bylo zhodnocení rozdílů v úrovni rozvoje 

regionů NUTS 2 zemí Visegrádské čtyřky v období let 2001–2012 v kontextu soudržnosti 

Evropské unie pomocí vybraných jednorozměrných a vícerozměrných statistických metod 

a vícekriteriálních metod rozhodování. Vícekriteriálnost je podstatným rysem rozhodování 

v ekonomické oblasti. Úroveň rozvoje regionů nelze charakterizovat jedním kvantitativním 

ukazatelem, ale souborem (často konfliktních) kritérií, což způsobuje problém 

v kvalitním určení pořadí regionů dle jejich rozvinutosti. Vícekriteriální metody (metody 

TOPSIS a VIKOR) a vícerozměrné statistické metody (shluková analýza) jsou tak 

aplikovatelnými metodami pro hodnocení regionálních disparit a úrovně regionálního rozvoje, 

a to z toho důvodu, že jsou schopné přispět k nalezení řešení multidimenzionálního problému, 

který hodnocení regionálních disparit představuje. Vícekriteriální metody navíc umožňují 

zohlednit rozdílné váhy regionálních ukazatelů a tím lépe diferencovat úroveň rozvoje 

regionů. Vícekriteriální přístup je uplatnitelný také v problematice alternativní klasifikace 

regionů, se kterou souvisí implementace politiky soudržnosti EU či regionální politiky na 

národní úrovni jednotlivých států. Komplexní hodnocení vycházející z vícerozměrných 

statistických metod disponuje vyšší vypovídací schopností o stavu rozvoje daného regionu 

a lépe tak odráží skutečné potřeby daných regionů. Při interpretaci výsledků je však zároveň 

nutné mít na paměti, že všechny metody mají své limity, které mohou ovlivňovat konečné 

hodnocení výsledků. Doktorská dizertační práce se zabývala navržením několika způsobů 

a jejich uceleného použití v problematice hodnocení regionálních disparit a úrovně rozvoje 

regionů. Navržené matematicko-statistické postupy mohou být využity patřičnými orgány jak 
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v kombinaci, tak samostatně v závislosti na účelu a cíli evaluace. Tento metodický aparát tak 

není striktně uzavřený a umožňuje (při respektování daných matematicko-statistických 

předpokladů) zahrnutí dalších typů regionálních ukazatelů či jeho aplikaci na všechny regiony 

EU, a to i na nižších územních jednotkách. Z hlediska charakteru zkoumané problematiky, 

použitých způsobů hodnocení a dosažených výsledků je možné výzkum v oblasti hodnocení 

rozdílů v úrovni rozvoje regionů dále rozšířit pomocí využití dalších alternativních 

vícerozměrných a vícekriteriálních metod rozhodování (a metod stanovení odhadu vah 

kritérií) či pomocí triangulace metod kombinující kvantitativní metody s metodami 

kvalitativními (tzn. například začlenit do regionální databáze ukazatele kvalitativního 

charakteru, zahrnout subjektivní analýzu). 

Dle váženého pořadí regionů stanoveného metodou TOPSIS lze konstatovat, že 

ve sledovaném období 2001–2012 probíhaly jak pozitivní tendence zvyšování úrovně 

ekonomického, sociálního a územního rozvoje regionů NUTS 2 zemí V4 a snižování disparit 

v letech 2007 a 2012, tak tendence negativní, a to v letech 2004 a 2010. Souhrnně tak v roce 

2012 oproti roku 2001 dosáhlo celkem 10 regionů zemí V4 vyšší úrovně rozvoje a lepšího 

postavení, 17 regionů se propadlo ve svých pozicích a 8 regionů nevykázalo ani zhoršení ani 

zlepšení. V České republice byla zaznamenána spíše stagnace až pokles úrovně regionálního 

rozvoje (v roce 2012 zaznamenal v porovnání s rokem 2001 jeden region zlepšení pořadí, 

čtyři regiony zhoršení a 3 stagnaci), přičemž podobný vývoj byl pozorován také na Slovensku 

(v roce 2012 zaznamenal v porovnání s rokem 2001 jeden region zlepšení pořadí, dva regiony 

zhoršení a 1 region stagnaci). V Maďarsku lze naopak pozorovat zvyšování rozvoje regionů 

(v roce 2012 zaznamenaly v porovnání s rokem 2001 čtyři regiony zlepšení pořadí a tři 

regiony zhoršení), naopak v Polsku lze sledovat pokles úrovně (v roce 2012 zaznamenaly 

v porovnání s rokem 2001 čtyři regiony zlepšení pořadí, osm regionů zhoršení a čtyři regiony 

stagnaci).  

Lze rovněž říci, že významné rozdíly existovaly ve sledovaném období na jedné straně 

mezi českými regiony NUTS 2 (dosahující vyšší úrovně soudržnosti) a regiony maďarskými, 

polskými a slovenskými na straně druhé (vykazující nižší úroveň soudržnosti). Tento jev 

potvrzují jak výsledky váženého pořadí regionů dle metody TOPSIS (české regiony se 

umístily v období 2001–2012 na nejnižší průměrné 19. pozici, zatímco nejhůře postavený 

maďarský region obsadil průměrnou 22. pozici, polský region 35. pozici a slovenský region 

31. pozici), tak výsledky shlukové analýzy dle Wardovy metody (mimo regiony hlavních 

měst byly české regiony převážně součástí Shluku 2 či Shluku 3, zatímco maďarské, polské 
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a slovenské byly převážně součástí Shluku 3 a Shluku 4). Z  pohledu relativní velikosti 

regionálních disparit dle 16 ukazatelů se skupina zemí V4 jeví jako nesourodá. Ačkoli je 

v období 2001–2012 zaznamenáno snižování regionálních disparit v ukazatelích 

ekonomických a sociálních, což může vypovídat o zvyšující se ekonomické a sociální 

soudržnosti území, stále existují v zemích V4 vnitřní rozdíly, přičemž nejvýznamněji se 

projevují na Slovensku. Největší variabilitu vykazují ekonomické ukazatele – hrubý domácí 

produkt na obyvatele, počet patentových žádostí u Evropského patentového úřadu a tvorba 

hrubého fixního kapitálu, sociální ukazatele – míra nezaměstnanosti osob ve věku 15 let 

a více, populace ve věku 30–34 let s vysokoškolským vzděláním, lidé ve věku 18–24 let 

předčasně opouštějící vzdělávací systém a v rámci územních ukazatelů se jedná o ukazatele 

hustota dálnic a hustota železnic.  

Na základě empirické analýzy regionálních disparit lze říci, že v zemích Visegrádské 

čtyřky přetrvávají ve zkoumaném období let 2001–2012 významné rozdíly mezi regiony 

hlavních měst a ostatními regiony. Výsledky průměrného váženého pořadí regionů dle 

metody TOPSIS za období 2001–2012, stejně jako výsledky shlukové analýzy, kterou byly 

určeny čtyři optimální shluky, potvrzují, že za nejvíce rozvinuté regiony jsou považovány 

regiony hlavních měst CZ01 Praha, SK01 Bratislavský kraj, HU10 Közép-Magyarország 

a PL12 Mazowieckie, které si udržely své přední pozice ve všech zkoumaných letech a ve 

srovnání s ostatními regiony V4 tak vykazují významné diference v úrovni rozvoje (zejména 

v porovnání s regiony na posledních pozicích jako jsou regiony PL62 Warmińsko-Mazurskie, 

PL61 Kujawsko-Pomorskie, PL42 Zachodniopomorskie, PL34 Podlaskie či SK03 Stredné 

Slovensko aj.). V zemích V4 jsou hlavní ekonomické aktivity vysoce koncentrovány 

do regionů hlavních měst či regionů s velkými městy a pronikání do sousedních regionů je 

stále omezené. Diference v úrovni rozvoje regionů hlavních měst a regionů okolních 

či vzdálených se nejzřetelněji projevuje v České republice, Maďarsku a na Slovensku, naopak 

v Polsku je méně výrazná. Mimo nejrozvinutější regiony hlavních měst se v zemích V4 

potvrdil východo-západní gradient regionálních disparit. 

Rozdíly mezi regiony CZ01 Praha, SK01 Bratislavský kraj, HU10 Közép-Magyarország 

a PL12 Mazowieckie a ostatními regiony vyplývají z tzv. efektu hlavního města, jenž je 

způsoben soustředěním kapitálu a sídel firem s celostátní působností do regionů hlavních 

měst. Hlavní města mají největší sídelní, hospodářský, kulturní a vědecko-inovační význam. 

Jak ukazují výsledky analýzy, tyto regiony jsou zároveň odolnější vůči ekonomické krizi 

a negativním dopadům. Za nejrozvinutější region hlavního města V4 lze považovat český 



137 

 

region CZ01 Praha, jehož dominance vyplývá z koncentrace významného množství institucí 

veřejného i soukromého sektoru (firemních ústředí, centrálních správních orgánů, univerzit 

atd.), které se navzájem přitahují a jako celek tvoří hlavní řídící centrum, a také z mnohem 

intenzivnějšího zapojení do světové ekonomiky. Na druhou stranu je při hodnocení rozdílů 

mezi regiony hlavních měst a ostatními regiony nezbytné brát také v úvahu statistický efekt 

plynoucí z uměle vytvořených regionů. Tento efekt lze u regionů hlavních měst, které 

představují samotný region NUTS 2, eliminovat sloučením území s jeho zázemím. 

Každý region či skupina (shluk) regionů v zemích V4 se potýká s rozdílnými problémy 

a potřebami, pro jejichž řešení není možné přijmout v oblasti regionální politiky jednotná 

opatření a doporučení. Na druhou stranu lze na základě výsledků práce stanovit společné 

faktory, které se v této skupině zemí významně podílejí na regionálních rozdílech a jsou 

klíčovými pro budoucí rozvoj regionů. Mezi tyto faktory lze řadit demografický vývoj, 

ekonomickou výkonnost a strukturu, lidský kapitál, infrastrukturu, výzkum a inovace, včetně 

kvality institucí a životního prostředí. Státy V4 se potýkají z hlediska dlouhodobých 

demografických trendů se stárnutím a úbytkem populace. Příznivější demografická situace 

je v českých a slovenských regionech a regionech hlavních měst Maďarska a Polska, což je 

dáno převážně pozitivním migračním tokem, způsobeným atraktivnějšími pracovními 

příležitostmi. Ve většině maďarských a polských regionů však dochází k poklesu populace. 

Maďarské, polské a slovenské regiony V4 vykazují stále ve srovnání se západními zeměmi 

vyšší míru dětské úmrtnosti a nižší očekávanou délku života. Úbytek populace tak může 

způsobit nevyváženou věkovou strukturu s negativními dopady na regionální trh práce 

a požadavky na infrastrukturu (vzdělávací, zdravotnickou), což spolu s migrací obyvatel 

z méně rozvinutých regionů do více rozvinutých může mít za následek prohlubování 

regionálních rozdílů. Na druhou stranu demografické změny mohou představovat pro řadu 

regionů také příležitosti v oblasti podnikání a inovací (nové trhy, vytvoření infrastruktury 

a výroba produktů přizpůsobených potřebám daného věkového složení obyvatelstva), což by 

zároveň mohlo také pomoci podpořit atraktivitu regionu a zamezit vylidňování regionu 

a dalším sociálním problémům.  

Z hlediska ekonomické výkonnosti překročil růst HDP zemí V4 před hospodářskou 

krizí průměr Evropské unie. V letech 2008–2013 pak patřily regiony hlavních měst Polska 

a Slovenska k nejrychleji rostoucím evropským regionům a také v současnosti vykazují 

relativní hospodářskou dynamiku. Méně vyspělé regiony V4, které se vyznačují vysokým 

podílem tradičních odvětví (průmyslových, zemědělských), by měly za účelem zvýšení 
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konkurenceschopnosti své hospodářství a struktury inovovat v podobě například modernizace 

klíčových průmyslových odvětví či zvýšení podílu služeb, přičemž zásadní je podpora malých 

a středních firem, jejich vzniku, spolupráce a vzájemných vazeb (např. pomocí klastrů) 

a zvyšování inovační výkonnosti a inovativního podnikání (např. pomocí start-upů).  

V oblasti trhu práce a lidského kapitálu se regiony V4 potýkají s nižší mírou 

zaměstnanosti starších osob (zejména maďarské, polské a slovenské dosahují hodnot nižších 

než průměr EU). Regiony by měly podpořit kontinuitu opatření zaměřených na podporu 

zaměstnávání starších osob formou větší flexibility pracovně právních vztahů či celoživotního 

vzdělávání a získávání kvalifikace, která odpovídá požadavkům pracovního trhu. S vývojem 

charakteristik regionálního trhu práce jako jsou míra zaměstnanosti osob ve věku 15–64 let či 

míra nezaměstnanosti osob ve věku 15 let a více souvisí jak ekonomická struktura daného 

regionu, tak rozsah a kvalita lidského kapitálu. V zemích V4 je kvalita lidských zdrojů 

rozložena nerovnoměrně, soustřeďuje se především do regionů hlavních měst. Podíl populace 

ve věku 30–34 let s vysokoškolským vzděláním je s výjimkou regionů hlavních měst 

a některých polských regionů nižší než průměr EU. Opatření regionálních i státních subjektů 

by pak mělo například směřovat do oblasti snížení počtu vysokých škol a zvýšení jejich 

kvality, podpory koncepčního vzdělávání v technických oborech a cizích jazycích, jak na 

vysokých, tak středních a základních školách. 

Regionální rozvoj v zemích V4 je částečně limitován nedostatečnou a nekvalitní 

dopravní infrastrukturou a chybějícím napojením na transevropské sítě. V této oblasti by 

měla být přijata opatření na dobudování a modernizaci dálničních a železničních sítí, 

technické infrastruktury (komunikační sítě, kanalizace, vodovody), stejně jako na dopravní 

propojení vzdálenějších regionů s regiony hlavních měst.  

Rozvoj regionálních ekonomik založených na znalostech a inovacích je klíčovým 

faktorem pro snižování regionálních disparit v zemích V4. Nejvyšší veřejné výdaje na 

výzkum a vývoj jsou v zemích V4 vynakládány v regionech hlavních měst, ale ani v nich 

(s výjimkou regionu Praha) nedosahují 2 % HDP. Z hlediska regionálních činitelů by tak měla 

být soustavně podpořena středně velká či menší města a oblasti, které mohou být důležitým 

sídlem a zdrojem znalostí a inovací, jež přitáhnou potřebné investice a kvalitní pracovní sílu, 

čímž podpoří rozvoj celého regionu. Pro zlepšení stavu v oblasti vědy, výzkumu, vývoje 

a inovací a budoucí konkurenceschopnosti regionů je nutné přijmout opatření na podporu 

vztahů mezi výzkumnými ústavy, vysokými školami a podniky, uplatnění výsledků výzkumu 

a vývoje v praxi, mobility výzkumných pracovníků, excelentního výzkumu. Důležité je také 
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zvýšit efektivitu veřejných zdrojů vynakládaných na výzkum a vývoj a podpořit jeho 

financování ze soukromých zdrojů podnikatelského sektoru. 

Úroveň socioekonomického rozvoje regionu a využívání jeho endogenních zdrojů 

a kapacit závisí také na kvalitě institucí a institucionálního prostředí, zde se jedná například 

o posílení odborné kapacity, zvýšení kvality strategického plánování a řízení, zlepšení 

transparentnosti atd. 
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