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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, 

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. 
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2 Cíl a struktura práce 

2.1 Cíl práce 

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. 

 

2.2 Struktura práce 

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 
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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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4 Obsah a metodický postup práce  

Měření a hodnocení regionálních disparit představuje zkoumání fungování složitých 

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

podmínkách, čase a prostoru. 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 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. V kontextu 

evropské soudržnosti jsou regionální disparity identifikovány na úrovni územní jednotky 

NUTS 2, která je základem pro přijetí opatření politiky soudržnosti EU. V doktorské 

dizertační práci jsou analyzovány disparity mezi 35 regiony NUTS 2 zemí Visegrádské 

čtyřky. 

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). Pro hodnocení regionálních disparit v zemích V4 v kontextu 

evropské soudržnosti je zvoleno celkem 23 vstupních ukazatelů. Výběr těchto konkrétních 

ukazatelů vychází 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. Vstupní databáze je tvořena 8 ekonomickými ukazateli, 8 sociálními ukazateli a 7 

územními ukazateli, jež respektují výše uvedená hlediska. Z důvodu vysoké multikolinearity 

bylo 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. 

Konečných 16 vstupních ukazatelů pro analýzu regionálních disparit v zemích V4 uvádí 

tabulka 4.1. Konečným vstupním ukazatelům jsou pomocí metody entropie, dle vzorců (5-8) – 

(5.15), přiděleny jednotlivé váhy určující významnost daného ukazatele v hodnocení 

regionálních disparit a regionálního rozvoje. 

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). 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. 
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Tabulka 4.1:  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/1000km
2
 

Hustota dálnic HD kilometr/1000km
2
 

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 

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. 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. V analytické části práce jsou z logických metod vědecké 

práce využívány metody analýzy a syntézy, dedukce a indukce. Z empirických metod vědecké 

práce jsou v práci použity metody nepřímého pozorování, měření a meziregionální 

komparace, historická metoda. Ze specifických, matematicko-statistických metod, jsou 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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5 Aplikované metody práce  

 

5.1 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. Pro 

grafické vyjádření vývoje ukazatelů regionálních disparit v časové řadě je využita metoda 

semaforu jako specifická podoba škálovací techniky. 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. 

 

5.2 Metody vícerozměrné statistické analýzy regionálních dat 

Z početně jednodušších vícerozměrných metod je aplikována metoda (váženého) 

souhrnného indexu regionálních disparit založená na metodě vzdálenosti od fiktivního bodu. 

V rámci složitějších vícerozměrných metod je v doktorské dizertační práci stěžejní použití 

shlukové analýzy (např. Hair, Black et al., 2009; Zivadinovic, Dumicic a Casni, 2009; Soares, 

Margues a Monteiro, 2001). 

5.2.1 Souhrnný index regionálních disparit 

Souhrnný index regionálních disparit 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. 

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


        (5.1) 

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         (5.2) 

kde uij představuje normovanou hodnotu i-tého ukazatele pro j-tý region, uio představuje 

optimální hodnotu i-tého ukazatele.  
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Za souhrnný index regionálních disparit (IRD) lze označit průměrnou hodnotu všech 

vzdáleností dj,o vypočtených pro každý region (Tuleja, 2008): 

   ,)(
1

1

2



p

i

ioijRD uu
p

I       (5.3) 

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. 

Vezmeme-li v úvahu váhu jednotlivých ukazatelů, dostáváme vážený souhrnný index 

regionálních disparit (IRDw): 

     .)(
1

1

2





p

i

ioijijRDw uwu
p

I       (5.4) 

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. 

5.2.2 Shluková analýza 

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. Dvěma důležitými předpoklady shlukové analýzy jsou 

reprezentativnost vzorku a ověření přítomnosti multikolinearity. Je-li přítomnost škodlivé 

multikolinearity korelační analýzou potvrzena, je potřeba proměnnou, která multikolinearitu 

způsobuje z modelu vypustit nebo data doplnit. 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. 

V doktorské dizertační práci je jako první aplikována 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 


 (5.5) 

kde xil je hodnota l-té charakteristiky na i-tém objektu, xjl je hodnota l-té charakteristiky 

na j-tém objektu.  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 (Burns a Burns, 2008). Wardova metoda není založena na principu 

optimalizace vzdáleností mezi shluky ale na minimalizaci jejich heterogenity, podle kritéria 
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minima přírůstku vnitroskupinového součtu čtverců odchylek objektů od těžiště shluků. 

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:    

   ,

2

1 1


 


k

j

n

i

jij xxVSS   (5.6)  

kde 



n

i

ijj x
n

x
1

1
. 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). Na základě vývoje těchto 

koeficientů je určen optimální počet shluků.
1
 Hodnoty jsou posuzovány zdola nahoru, přičemž 

optimální počet shluků je takový, kde vykazuje hodnota koeficientu největší změnu. 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, 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. Objekty 

jsou řazeny do nejbližšího shluku tak, že zjištěná vzdálenost od tohoto centroidu bude menší 

než vzdálenost od ostatních centroidů. 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). 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. 

Shoda klasifikace regionů do příslušných shluků určených na základě Wardovy metody 

a metody K-means je posouzena pomocí Cohenova koeficientu kappa κ (-1 ≤ κ ≤1), který se 

vypočte podle vztahu: 

 .
1

 
o

op

p

pp




   (5.7) 

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. 

 

                                                 
1
 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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5.3 Vícekriteriální metody rozhodování 

Uplatnění v oblasti zkoumání regionálních disparit nacházejí také některé vybrané 

metody vícekriteriálního rozhodování (Multiple criteria decision making, MCDM)
 
(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.  

Jako vhodné metody, které lze aplikovat v problematice měření a hodnocení 

regionálních disparit jsou v rámci doktorské dizertační práce využity metody TOPSIS a 

VIKOR. Tyto metody jsou zvoleny z toho důvodu, že posuzují alternativy z hlediska jejich 

vzdálenosti 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 subjektivních i objektivních metod. Pro stanovení vah ukazatelů regionálních 

disparit v doktorské dizertační práci je využita metoda entropie. Zvolené MCDM metody jsou 

provedeny v tabulkovém procesoru Microsoft Excel v rámci softwarového balíčku Microsoft 

Office 2010. 

5.3.1 Metoda entropie 

Metoda entropie (Entropy method) vychází z poznatků teorie informace, kde je entropie 

mírou neurčitosti představované diskrétním rozdělením pravděpodobnosti fij. 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, 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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  (5.8) 

 Jsou-li kritéria minimalizačního typu, pak se rij vypočte jako:  
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  (5.9) 

2. Stanovíme hodnotu entropie Hj pro j-tý ukazatel dle vztahu:  
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                                                (5.10) 
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 kde n je počet ukazatelů, m je počet hodnocených objektů (variant), a kde 
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r
f a jestliže ,0ijf pak ,0ln ijij ff                             (5.11)  

3. Vypočítáme konečnou váhu j-tého ukazatele wj dle vztahu: 
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jj ww                                           (5.12) 

 kde 1-Hj je stupeň diverzifikace informace poskytované výstupy j-tého kritéria. 

 

5.3.2 Metoda TOPSIS 

Metoda TOPSIS (Technika pro stanovení pořadí dle podobnosti s ideálním řešením) je 

založena na výběru varianty, která je nejblíže ideální variantě, tj. variantě, která je 

charakterizována vektorem nejlepších kriteriálních hodnot (s nejkratší euklidovskou 

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                                                                             (5.13) 

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: 

   ,
1

2




 
k

j

jiji Hvd                                                                       (5.15) 

   .
1

2




 
k

j

jiji Dvd                                                                         (5.16) 
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5. Vypočítáme ukazatel ci jako relativní vzdálenost variant od ideální varianty:  

    .







ii

i
i

dd

d
c                  (5.17)

            

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>.     

5.3.3 Metoda VIKOR 

Metoda VIKOR (Kompromisní metoda pořadí) umožňuje sestavit kompromisní pořadí, 

kompromisní řešení a intervaly stability preferencí pro dané váhy. Metoda je založena na 

výpočtu vzdálenosti k ideálnímu řešení. Kompromisní řešení F
c
 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: 

  ....,,2,1,1,)/()(

/1

1

** nipffffwL

p
n

j

p

jjijjjpi 








 



 (5.18) 

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  
                                                        (5.19) 

2. Vypočítáme hodnoty  Si a Ri, j =1, 2,..., m, dle vztahů: 

 ),/()( **

1





 jjijj

m

j

ji ffffwS  (5.20) 

 ,)/()(max **









 

jjijjj
j

i ffffwR  (5.21) 

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  
      (5.22) 

kde 
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 ,max,min*

i
i

i
i

SSSS                                                           (5.23) 

 .max,min*

i
i

i
i

RRRR    (5.24) 

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. čím je 

hodnota Q nižší, tím region vykazuje kratší vzdálenost k ideální variantě a tím dosahuje 

lepšího pořadí. 
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6 Shrnutí dosažených výsledků a závěry práce  

 

6.1 Váhy ukazatelů 

Výsledné váhy vstupních ukazatelů dle metody entropie uvádí tabulka 6.1. 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 ZvTV. Naopak 

nejmenší váhu mají v letech 2001–2010 ukazatelé LOVS, ODŽ a OSN a v roce 2012 LOVS, 

ODŽ a DÚ. 

Tabulka 6.1: 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 

 

6.2 Výsledky jednorozměrných statistických metod 

6.2.1 Základní statistické charakteristiky ukazatelů regionálních disparit zemí V4 

v letech 2001–2012 

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 
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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. 

6.2.2 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 %).  

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 

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. 

 

6.3 Výsledky vícerozměrných statistických metod 

6.3.1 Souhrnné výsledky shlukové analýzy 

Z vývoje aglomeračních koeficientů v roce 2001 vyplývá, že optimálním počtem shluků 

jsou čtyři shluky. Vývoj a srovnání klasifikace NUTS 2 regionů zemí V4 do shluků dle 
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Wardovy metody v jednotlivých zkoumaných letech je zobrazen v tabulce 6.2. Zelenou 

barvou je znázorněna pozitivní změna klasifikace regionu, červenou barvou je znázorněna 

negativní změna v zařazení regionu do shluku.  

Tabulka 6.2: 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 
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Zdroj: Vlastní výpočty a zpracování, 2015 

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 6.1.  

Graf 6.1: Profil shluků v roce 2001 (průměrné Z-skóre) 

 

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 6.1, plocha grafu znázorňující Shluk 1 je největší a 

tento Shluk tak lze považovat nejvíce rozvinutý. 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 
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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 6.2, 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. 

Graf 6.2: Profil shluků v roce 2004 (průměrné Z-skóre) 

 

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 6.3, 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 
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v technologicky a vědecky náročných oborech. Největší ekonomické, sociální a územní 

rozdíly existují mezi Shlukem 1 a Shlukem 3. 

 

Graf 6.3: Profil shluků v roce 2007 (průměrné Z-skóre) 

 

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 6.4, 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. 
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Graf 6.4: Profil shluků v roce 2010 (průměrné Z-skóre) 

 

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 6.5 je zřejmé, že největší rozdíly existují v roce 

2012 mezi Shlukem 1 a Shlukem 4. 

Graf 6.5: Profil shluků v roce 2012 (průměrné Z-skóre) 

 

Zdroj: Vlastní výpočty a zpracování, 2015 
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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 

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 
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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. 

6.3.2 Výsledky dle souhrnného indexu regionálních disparit vypočtený metodou 

vzdálenosti od fiktivního bodu 

Na základě vzorců 5.1–5.4 byl pro každý region vypočten nevážený index regionálních 

disparit (IRD), následně byl vypočten vážený index regionálních disparit (IRDw). Na základě 

srovnání neváženého (váhy všech kritérií se rovnají jedné; w=1) a váženého pořadí (váhy 

stanovené metodou entropie) 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. Jak tabulka 

6.3 napovídá 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 zkoumaného období než na jeho počátku. Maďarské regiony zaznamenávají 

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. 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 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. 
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Tabulka 6.3: 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 

Pro souhrnné zhodnocení postavení regionů V4 dle IRDw, uvádí tabulka 6.3 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, 

které jsou průměrně umístěny nejhůře do 13. místa, a regiony maďarskými, polskými a 

slovenskými, z nichž je většina řazena v druhé polovině pořadí.  
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6.4 Výsledky vícekriteriálních metod rozhodování 

Vybrané metody TOPSIS a VIKOR jsou použity ke stanovení pořadí regionů NUTS 2 

zemí V4 dle úrovně jejich rozvoje v letech 2001–2012. Rovněž v rámci metod TOPSIS a 

VIKOR byly využity nevážené ukazatele i vážené ukazatele, přičemž jednotlivé výsledky 

byly následně srovnány. 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 a daného pořadí. 

6.4.1 Výsledky metody TOPSIS 

Tabulka 6.4 uvádí index relativní vzdálenosti ci kalkulovaný s váženými ukazateli 

a pořadí regionů dle výše indexu v jednotlivých letech 2001–2012. 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 

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.  

Největší rozdíly lze pozorovat 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. 
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Tabulka 6.4: 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 

6.4.2 Výsledky metody VIKOR 

Tabulka 6.5 uvádí index Qi vypočtený na základě vážených kritérií a jemu příslušné 

pořadí regionů. 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, 

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 
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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. 

Největší rozdíly lze pozorovat 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. 

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. 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 

s výsledky pořadí dle v=0,5, menší vliv na pořadí nejvíce a nejméně rozvinutých regionů 

a větší vliv na pořadí ostatních regionů. 
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Tabulka 6.5: 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 

6.4.3 Srovnání výsledků metod TOPSIS a VIKOR 

Srovnání výsledného váženého pořadí regionů dle jednotlivých metod ve sledovaných 

letech uvádí tabulka 6.6. 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. 
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Tabulka 6.6: 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, 2014 

Na základě tabulky určující pořadí regionů dle stupně rozvoje regionu byla ohodnocena 

shoda pořadí podle jednotlivých metod pomocí Spearmanova koeficientu pořadové korelace. 

Hodnoty Spearmanova koeficientu pořadové korelace v letech 2001–2012 překračují 

kritickou hodnotu rs (0,05,35) = 0,283
2
, 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. 

Tabulka 6.7 shrnuje vývoj pozic regionů z hlediska celkového počtu regionů, které 

zaznamenaly zlepšení, zhoršení či stagnaci pořadí oproti předcházejícímu roku. 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 

                                                 
2
 Cabilio a Masaro, 2001. 
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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. 

Tabulka 6.7: 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 

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, 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. 

 

6.5 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 
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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 6.8 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. 

Tabulka 6.8: 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 
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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 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 

Skupina metod/metoda Výhody Nevýhody 

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 

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  
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matematicko-statistických metod lze dojít k názoru, že metoda TOPSIS s kombinací vah 

kritérií dle metody entropie je univerzálně nejlépe využitelná. 

 

6.6 Využití aplikovaných metod pro návrh alternativní klasifikace regionů 

V období 2014–2020 mohou regiony NUTS 2 na svůj rozvoj čerpat 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.  

Tabulka 6.9: 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 



35 

 

Jak ukazuje tabulka 6.9, 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 či řešení problémových oblastí 

jednotlivých regionů v daném shluku či alokovat daný objem finančních prostředků.  

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.  

Tabulka 6.10: 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 

Jak napovídá tabulka 6.10, 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 Střední Čechy, Jihozápad, Severozápad, Severovýchod, 

Jihovýchod, Střední Morava, Moravskoslezsko, dva maďarské Közép-Dunántúl, Nyugat-
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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. 

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. 

 

6.7 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 

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 
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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 

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 
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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 

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 

konkurenceschopnosti své hospodářství a struktury inovovat v podobě například modernizace 
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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 

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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9 Summary 

 

Evaluation of Regionʼs Development of Visegrad Four Countries in the Context of EU 

Cohesion Policy 

The doctoral dissertation thesis deals with the issue of regional development and regional 

disparities in the European Union. The European Union has been dealing with large internal 

disparities, which have a negative impact on cohesion and competitiveness of the EU Member 

States, their regions and thus the whole EU. The recognition of regional disparities, evaluation 

of the degree of regional development and identification of the causes of the unfavourable 

regions development are the key factors for successful solution of this issue. The main aim of 

the doctoral thesis is to evaluate the differences in the level of development of the NUTS 2 

regions in Visegrad Four countries for the period 2001–2012 in the context of EU cohesion 

using the selected quantitative methods. For the analysis of regional disparities, the evaluation 

and comparison of the level of development of 35 NUTS 2 regions in V4, selected univariate 

and multivariate statistical methods and the multi-criteria decision making methods are used. 

The focus of the doctoral thesis responds to the lack of unified approach to assessment of 

regional differences in the EU. The results of empirical analysis indicate that reducing and 

also increasing regional disparities in the V4 countries were observed in the examined period 

2001–2012. There are also significant differences between the regions with capital cities 

(CZ01 Praha, SK01 Bratislavský kraj, HU10 Közép-Magyarország and PL12 Mazowieckie) 

and other regions. Moreover, the significant disparities exist between the Czech NUTS 2 

regions on the one hand and Hungarian, Polish and Slovak regions on the other hand. Taking 

into account the results of the doctoral thesis, multivariate and multi-criteria decision making 

methods can be considered well applicable methods in the regional differences evaluation. 
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