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ANOTACE  

Předkládaná disertační práce se zabývá migrací pracovních sil a jejím vlivem na 

konkurenceschopnost regionů České republiky. V úvodních kapitolách je pozornost zaměřena 

na teoretické aspekty problematiky migrace, regionu a konkurenceschopnosti, především té 

regionální. K problematice regionu a faktorů, které působí na jeho konkurenceschopnost je 

v práci přistoupeno z pohledu systému. V kontextu tohoto předpokladu je v práci sestaven 

model systémové dynamiky, zahrnující ukazatele konkurenceschopnosti a vazby mezi nimi 

s cílem vymezit významnost pracovní migrace jako faktoru konkurenceschopnosti regionu 

České republiky. 
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and the factors of regional competitiveness is based on system analysis. In the context of this 

assumption, the model of dynamics system is constructed. The model includes indicators of 
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ÚVOD 

Rozvoj regionů a koncept konkurenceschopnosti území se do popředí zájmu a diskuzí 

dostává především v souvislosti s Evropskou unií. Ta v Lisabonské smlouvě a ve strategii 

Evropa 2020 si vytyčila růst konkurenceschopnosti jako jeden z hlavních cílů. Evropská unie 

touto strategií reagovala především na přistoupení nových deseti členských států do Evropské 

unie a potřebu zvýšit vnitřní soudržnost unie a snížit disparity mezi členskými státy s cílem 

podpořit ekonomický růst unie a zvýšit její konkurenceschopnost v porovnání s ostatními 

světovými ekonomikami. Konkurenceschopnost a růst soudržnosti Evropské unie, se stal 

hlavním cílem rozvojových strategií členských států, které uskutečňují regionální politiku 

v kontextu podpory růstu zaměstnanosti a konkurenceschopnosti. V souvislosti s tím je třeba 

předvídat faktory, které k růstu konkurenceschopnosti dílčího území povedou a budou 

přispívat k růstu celého uskupení.  

Při hledání faktorů, které by zvýšily konkurenceschopnost území, je třeba vycházet  

z odlišné ekonomické úrovně regionů uvnitř jednoho státu. Vedle regionů prosperujících se 

v jedné zemi vyskytují regiony s podprůměrnou ekonomickou výkonností, s vysokou 

nezaměstnaností a dalšími sociálními problémy. Příčinou mohou být upadající odvětví, která 

v regionu převažují nad těmi prosperujícími či neefektivní využití zdrojů. Předpokladem pro 

expanzi průmyslu a růst životní úrovně je především zajištění dostatečného množství 

výrobních zdrojů, které jsou efektivně alokovány.   

Za jeden z ukazatelů efektivnosti fungování trhu práce, je považována migrace. Příchod 

nových pracovních sil zaplňuje mezery na trhu práce v hostitelských oblastech, a naopak 

snižuje míru nezaměstnanosti v oblastech zdrojových. Přestože proces migrace je dle tohoto 

vymezení vnímán v pozitivních souvislostech, pojí se s tímto procesem i negativa a případné 

hrozby, které nelze ignorovat. 
Význam migrace a její objem narůstá v evropských zemích od druhé poloviny 20. století. 

Jedním z důvodů nárůstu objemu migrace je prohlubující se globalizace a pokrok ve vědě  

a výzkumu, díky kterému se stěhování stává jednodušším a dostupnějším. V evropském 

prostoru k posílení migračních proudů přispěl i jednotný trh Evropské unie, kdy členské státy 

vytvořily prostředí pro volný pohyb práce, kapitálu, zboží a služeb v rámci unie.  Země, které 

dříve hrály roli kolonizátora a osidlovaly podmaněné oblasti, se stávají zeměmi 

vyhledávanými cizinci pro dlouhodobé či trvalé usazení. Došlo tedy ke změně povahy 

migrace i jejímu chápání společností. Země se musí vypořádat s rozporuplným přístupem 

k migraci. Na jedné straně zde stojí aspekt respektu individuálních práv podporující liberální 



11 
 

vymezení migrační politiky a snahu zasahovat do rozmístění obyvatel a pracovníků na trhu 

práce co nejméně. Na straně druhé je zde aspekt národní, s cílem ochránit dobro svých občanů 

a trh práce před zaměstnáváním cizinců a kontrolovat vstup cizích osob na území státu.  

Koncepce migrační politiky a její nastavení nabývá na významu v posledních měsících 

v souvislosti se silnou migrační vlnou lidí z afrických zemí. Jedná se o lidi, kteří přicházejí 

z oblastí s jinými kulturními zvyklostmi a jiným náboženstvím, což zvlášť s počtem lidí, kteří 

na území Evropské unie míří, může představovat významnou hrozbu. Vedle odlišných 

kulturních a sociálních aspektů, je zde i hrozba bezpečnostní a vyvstávají obavy z možných 

teroristických útoků. Odborníky bývá tato situace označována za novodobé stěhování národů 

a migrační krizi v Evropě.  Pro snížení rizik a ochranu společnosti bude nutné integrovat 

migranty do majoritní společnosti, tedy vymezit jim možnost pobytu, pomoci jim najít 

bydlení a uvést je na trh práce. Náklady na tato opatření ponese cílová země, ve které se 

migrant usídlí. V současné době lze jen těžko odhadovat, jak velké dopady na ekonomiku 

dané země a její rozvoj současná migrační vlna bude mít.  

Problematiku migrace ale nelze ztotožňovat pouze s migrací přes hranice státu. I efektivní 

rozmístění pracovních sil uvnitř země je důležitým ukazatelem trhu práce, přestože 

v podmínkách Evropy, v porovnání s americkým kontinentem, přeshraniční migrace 

převažuje. Vnitřní migrace (migrace uvnitř jednoho státu) má především význam z hlediska 

regionů, kdy vypovídá o atraktivnosti jednotlivých částí státu a pracovních příležitostech 

v nich.  

Problematika migrace se značně dotýká i České republiky, která musí řešit dopady a jevy 

s tímto procesem spojenými. Česká republika se v posledních dvaceti letech potýká převážně 

s nárůstem migrace vnější. Celý proces byl umocněn politickým systémem druhé poloviny 

dvacátého století, kdy emigrační i imigrační toky zahraniční migrace byly eliminovány 

a s přechodem na tržní hospodářství silně liberalizovány. Značný nárůst cizinců v České 

republice byl zaznamenán po vstupu do Evropské unie, zvýšení počtu cizinců bylo dosaženo  

i na trhu práce. Migrace také souvisí s polohou státu, s ohledem na tento předpoklad je Česká 

republika ležící v centru Evropy vhodným státem pro usídlení cizinců. V porovnání se 

západními státy Evropy je míra vnitřní migrace v České republice nižší, ale v posledních 

letech její objem postupně narůstá. V České republice tedy migrace představuje relativně 

nový jev. Z teoretických základů ekonomie vyplývá, že lidské zdroje patří mezi základní 

výrobní faktory, které determinují úroveň vyrobené produkce. Vhodná alokace zdrojů tak 

dopomáhá k dosažení vyšší úrovně výroby.  
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V souvislosti s tímto předpokladem je formulován hlavní cíl disertační práce. Dle této 

myšlenky by efektivnější rozmístění pracovníků mělo vést k vyšší produktivitě zdrojů a růstu 

vyrobené produkce. Migrace by tedy měla přispívat ke zvýšení ekonomické úrovně  

a vyšší konkurenceschopnosti území. Cílem předkládané disertační práce je posoudit vliv 

migrace pracovních sil na konkurenceschopnost regionů v České republice. Disertační práce 

se bude zabývat vlivem migrace pracovních sil na regionální konkurenceschopnost 

v souvislosti s působením dalších faktorů, které na konkurenceschopnost také působí  

a ovlivňují ji. V souladu s tímto zaměřením práce bude nejprve geograficky vymezena oblast 

regionu. Následně budou nadefinované regiony České republiky klasifikovány dle vhodných 

ukazatelů konkurenceschopnosti. Na základě kategorizace bude vybrán jeden nejvhodnější 

region, ve kterém bude provedena podrobnější analýza dopadů migrace pracovních sil na jeho 

konkurenceschopnost.  Pro možnost posoudit vliv migrace pracovních sil na regionální 

konkurenceschopnost, bude sestaven model systémové dynamiky.  

 

 

 

  



13 
 

1 M IGRACE  

Migrace hrála významnou roli v rozvoji regionů již od středověku, její význam ale  

ve 20. stol. prudce narostl a objem migrujících osob se zmnohonásobil. Proces migrace je 

v současné době podmíněn globalizačními tendencemi, které zjednodušily přesuny obyvatel, 

feminizací migračního toku, kdy narůstá počet žen migrujících za prací a zohledňováním 

bezpečnostních rizik. Na migraci lze nahlížet z pohledu mnoha rovin. Na nejvyšší úrovni 

můžeme dělit migraci na interkontinentální, probíhající mezi kontinenty, a intrakontinentální, 

jde-li o migraci mezi státy na území jednoho kontinentu. Na nižším stupni můžeme rozlišovat 

migraci internacionální, tedy migraci mezi státy a interregionální, pokud se jedná o migrační 

toky probíhající mezi regiony jedné země. (Brožová, 2012) 

Pro analýzu dopadů geografického přesunu obyvatel je nejprve potřeba definovat základní 

pojmy a souvislosti tohoto procesu. Přesun obyvatel obecně lze členit na dva typy, migraci  

a mobilitu.  

Migrace je v odborné literatuře označována jako mechanický pohyb obyvatel, kteří se 

stěhují z jednoho místa na jiné. Lee (1966) definuje migraci velmi obecně jako stálou nebo 

dočasnou změnu trvalého pobytu, přičemž nejsou vymezeny požadavky na vzdálenost 

pohybu, dobrovolnost ani není podstatné, zda se jedná o migraci vnitřní či vnější.  

Roubíček (1997, str. 257) definuje migraci jako: „formu prostorové mobility mezi dvěma 

územními jednotkami, která znamená obvykle trvalou změnu pohybu, tj. změnu trvalého 

bydliště. Jen taková změna je skutečnou migrací, a je třeba ji odlišovat od ostatních forem 

prostorového pohybu (dojížďky, cestování), které nevedou k trvalé změně bydliště, ale jen 

k dočasné.“ 

V porovnání s migrací, mobilita představuje pohyb obyvatel, který není spojen se změnou 

trvalého bydliště a má tedy charakter dočasnosti, mezi mobilitu lze řadit dojížďku do 

zaměstnání či za vzděláváním, sezonní migraci. Rolný, Lacina (2001) pod pojem mobilita 

zahrnují všechny druhy pohybu osob s různou periodicitou, směrem, vzdáleností a účelem, 

tedy i cestování.  

Vyjdeme-li při vymezení a rozlišení pojmů mobilita a migrace ze slovníku cizích slov, 

mobilita může být vnímána i jako souhrnný název pro všechny formy prostorového pohybu 

lidí, který je migraci nadřazen. 
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Analýza migračního toku je založena především na zkoumání intenzity migrace a na 

analýze příčin a důsledků tohoto procesu. Dle Českého statistického úřadu (ČSÚ)  (2001), 

který pravidelně vydává zprávy o migraci v České republice, lze migraci měřit pomocí 

následujících ukazatelů, kde It představuje počet přistěhovalých do dané oblasti za čas t a Et je 

počet vystěhovalých za stejnou dobu t: 

- obrat migrace (hrubá migrace) – součet přistěhovalých a vystěhovalých za danou 

územní jednotku zpravidla kalendářní rok (1); 

��� =	 �� +	�� (1) 

- migrační saldo (čistá migrace) – rozdíl mezi počtem přistěhovalých  

a vystěhovalých; pokud je migrační saldo záporné, jde o migrační úbytek, v opačném 

případě oblast zaznamenává migrační přírůstek (2); 

�	� =	 �� − �� (2) 

- index migračního salda – poměr migračního salda a objemu migrace; ukazatel je 

nazýván také indexem atraktivity nebo indexem efektivity, jeho hodnota se pohybuje 

v rozmezí od -1 do 1, záporných hodnot index nabývá v případě, že počet 

vystěhovalých je vyšší než počet přistěhovalých, naopak kladných hodnot dosahuje 

v oblastech, kde počet přistěhovalých převažuje nad počtem vystěhovalých (3); 

���� =	 �	���� =	 �� − ���� +	�� (3) 

- hrubá míra migračního salda – migrační saldo na 1 000 obyvatel středního stavu. 

1.1 Příčiny migrace dle migračních teorií 

Teoretické vymezení migrace úzce souvisí s hledáním příčin a důsledků tohoto procesu. 

Vzhledem k tomu, že migrace je široce vymezený pojem, nelze jednoznačně určit okruh 

faktorů, které na tento proces působí. Studium migrace je interdisciplinární proces, který 

přesahuje do sociologie, ekonomie, sociální antropologie, etnologie, sociální geografie, práva, 

demografie, historie, psychologie, politologie a urbanismu. (Drbohlav, Uherek, 2007) Každá 

z jednotlivých věd přistupuje k problematice migrace ze svého úhlu pohledu a v daném 

kontextu posuzuje i faktory, které na migraci působí. Vymezení jednotné teorie, která by 

komplexně vysvětlovala příčiny migrace, vzhledem k výše uvedenému, neexistuje.   
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Migračními teoriemi se podrobně zabývají například Massey et al. v Understanding 

International Migration at the End of the Millennium (1999), Boyle et. al. v Exploring 

Contemporary Migration (2014). Z českých autorů je to například Drbohlav a Uherek 

v příspěvku Reflexe migračních teorií (2007) či Barša, Baršová v knize Přistěhovalectví  

a liberální stát (2005). 

V následujícím textu budou nastíněny nejdůležitější přístupy vysvětlující teorii migrace 

z ekonomického popřípadě sociologického pohledu. Klasifikace migračních teorií dle vědní 

disciplíny vychází z klasifikace Bijak (2006) a je uvedena na Obrázku 1. Jiné členění nabízí 

Massey v Theories of International Migration (1993), který migrační teorie rozdělil dle fází 

migračních pohybů.  

 

Obrázek 1: Přehled migračních teorií 

Zdroj: upraveno dle Bijak,( 2006) 

1.1.1 Přehled vývoje migračních teorií 

Přestože záznamy o přesunu obyvatelstva jsou popsány již ve Starém a Novém Zákoně, 

systematickou analýzou determinantů migrace se začínají odborníci zabývat až na přelomu 

19. a 20. století. Na migraci přestává být nahlíženo pouze jako na proces přesunu lidí 

z jednoho místa na jiné, ale migrace bývá spojována s problematikou sociálních vazeb, které 

migrant ve zdrojové zemi opouští a navazuje nové v cílové oblasti. Za zakladatele teorie 

migrace je považován Ravenstein (Corbett, 2010), který zkoumal pravidelnost stěhování lidí 
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do Londýna na konci 19. stol. V roce 1885 v článku The Laws of Migration stanovil sedm 

zákonů migrace, pomocí nichž se snažil vysvětlit trendy a toky migrace. Z Ravensteinových 

zákonů byly postupně odvozeny zákony nové a navázali na ně další autoři věnující se této 

problematice. Především se jednalo o německou sociologii, která se migrací zabývala  

(Simmel, Weber), a chicagskou sociologickou školu. 

Sedm zákonů migrace podle Ravenstein (1885): 

1. Lidé migrují spíše do oblastí bližších než do oblastí vzdálenějších. 

2. Tím, že lidé migrují do jiných regionů, nechávají za sebou volná místa, která mohou 

zaplnit jiní migranti. Spojováním migrací vznikají migrační toky. 

3. Mezi velikostí migračního toku a vzdáleností cílové oblasti je inverzní vztah. 

4. K migračnímu toku vždy existuje opačný migrační tok. 

5. Migranti, kteří se rozhodnou migrovat do vzdálenější oblasti, většinou směřují do 

větších průmyslových center. 

6. Větší tendence k migraci mají lidé z venkovských oblastí než lidé žijící ve městě. 

7. Více se stěhují ženy než muži. 

Ravensteinova teorie migrace vychází z klasické ekonomické teorie, která hlavní příčiny 

migrace spatřuje v rozdílných příjmech a v odlišných podmínkách na trhu práce.  

Vývoj migračních teorií je spojen především se snahou popsat aspekty migračního procesu 

v širších souvislostech. Převážně v kontextu zapojení migranta do nového prostředí a jeho 

adaptace na nové životní podmínky. Proces integrace migrantů do cílové kultury se stal 

samostatným předmětem zkoumání sociologie. Burgess v práci The Growth of the City (1967) 

například zpozoroval, že imigranti přicházejí převážně do chudších čtvrtí měst, okrajových 

částí, které jsou v blízkosti průmyslových podniků a až postupně se integrují do částí měst 

blíže ke středu. Park ve své práci Race and Culture (1950) se následně zabýval osobností 

migranta, dle jeho studie jde o člověka osvobozeného od kulturních zvyků obou kultur 

(zdrojové i cílové země), ale o člověka vynalézavého, který přináší kulturní pokrok.  

Vedle ekonomických souvislostí začala být migrace spojována i s dalšími hledisky  

a klasický model migrace, který stál na počátku vzniku migračních teorií, a který vychází 

z mnoha předpokladů a jeho aplikace na reálné prostředí je velmi nízká, začal být rozšiřován. 

Na klasický model navázaly teorie neoklasické. Dle úrovně zkoumání lze tyto teorie rozdělit 

na teorie zabývající se mikroúrovní a teorie na makroekonomické úrovni. Teorie zkoumající 

makroekonomickou úroveň migrace se zabývají příčinami migrace z hlediska 



17 
 

makroekonomických ukazatelů v sociálním, institucionálním, ekonomickém a geografickém 

kontextu. (Drbohlav, 1999) Makroekonomické teorie se zabývají rozdíly v nabídce a poptávce 

po pracovní síle, kdy migrující odcházejí z oblastí méně ekonomicky vyspělých s přebytkem 

pracovních sil do oblastí vyspělých s nedostatkem pracovní síly.  Analýzou migrace mezi 

rozvojovými a vyspělými oblastmi se zabývali například Harris a Todaro v článku Migration, 

Unemployment and Development: Two Sector Analysis (Harris, Todaro, 1970), ve kterém 

hledali příčiny vysoké migrace z rozvojových, venkovských oblastí do průmyslových center. 

Öberg (Öberg, 1995) označil teorii migrace založenou na rozdílných mzdových sazbách za 

základní zákon meziregionální migrace, který vede k vyrovnání poptávky a nabídky na trzích 

práce v jednotlivých oblastech.  

Teorie na mikroúrovni jsou založeny na zhodnocení přínosů migrace z pohledu jedince. 

Tyto přístupy vycházejí ze situace, kdy jedinec porovnává náklady na migraci s užitkem, 

který přestěhováním získá. Například model lidského kapitálu, který předpokládá, že jedinec 

je ovlivněn vlastními zkušenostmi, prostředím, ve kterém žije, vlastnostmi osobnosti, a každý 

tak náklady na migraci a užitek z ní posuzuje individuálně. Teoretický základ modelu 

lidského kapitálu vytvořil v 60. letech 20. stol. Sjaastad, který za hlavní determinant migrace 

považoval možnost získání prospěchu z investic do lidského kapitálu. Jeho práce navazovala 

na teoretické závěry Hickse z 30. let 20. stol. Sjaastadův model byl následně rozšířen  

Todarem, došlo k navýšení počtu faktorů, které migraci ovlivňují  

o délku časového období, ve kterém migrant nalezne práci v novém regionu, tedy o ukazatel 

korelující s mírou nezaměstnanosti v regionu.  

Petersen (1970) rozpracoval teorii typologie migrace, jednotlivé typy se mohou v průběhu 

času měnit v reakci na technologickou vyspělost. Petersen se domníval, že migrace vzniká 

z ekologických, ekonomických a sociálně politických důvodů. Migraci rozdělil na migraci 

primitivní, vynucenou, násilnou, dobrovolnou a masovou. Jeho teorie byla následně 

upravována a doplňována. Demuth v Some Conceptual Thoughts on Migration Research 

(2000) rozdělil migraci na migraci dobrovolnou a nedobrovolnou.  Migraci dobrovolnou 

členil na migraci pracovní, řetězovou, neimigrační a inovační. Migraci nedobrovolnou dále 

členil na migraci způsobenou mezilidskými vztahy a migraci, jejímž impulsem byly živelné 

katastrofy.  

Přestože příčin proč lidé migrují, byla v průběhu 2. poloviny 20. stol. nalezena celá řada, 

jednotlivé teorie se shodují, že faktory lze zařadit do dvou skupin podle směru, v jakém na 

migranta působí. Na základě tohoto zjištění Jansen (1970) a Lee (1969) rozpracovali  
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push-pull model migrace, který rozdělil příčiny migrace do dvou skupin, na faktory push 

(vypuzující), například nízká životní úroveň, znečištěné prostřední, a na faktory pull (lákající 

nové migranty), mezi které lze zařadit ekonomickou prosperitu, kvalitnější pracovní prostředí. 

Zatímco v minulosti převažovaly push faktory, v dnešní době větší vliv na rozhodnutí 

migrovat mají pull faktory cílové oblasti.  

Vedle modelů vycházejících z neoklasické teorie existuje řada přístupů alternativních, 

které vznikly v  průběhu 20. stol. a které se snaží vysvětlit příčiny a podstatu této 

problematiky. Jednotlivé teorie se odlišují v předpokladech, ale také determinanty, které 

ovlivňují migrační chování lidí. Individuální přístupy jsou podmíněny dobou, ve které 

vznikaly či účelem, pro který byly určeny. Dle Borjas (1989) je hlavním důvodem existence 

mnoha migračních teorií neschopnost žádného z modelů zodpovědět na tři základní problémy 

související s migrací. V Economic Theory and International Migration poukazuje na to, že 

migrační model by měl umět předpovědět velikost a směr migrace, měl by zohledňovat 

asimilační proces migrantů a měl by dokázat zhodnotit vliv migrantů na přijímací ekonomiku.  

Lee (1966) ve studii A Theory of Migration sumarizuje faktory ovlivňující rozhodnutí  

o migraci do čtyř skupin: 

- faktory spojené s oblastí původu, 

- faktory spojené s cílovou oblastí, 

- vedlejší překážky, 

- osobní faktory. 

Rozdělení vychází z úvahy, že v každé oblasti působí faktory, které motivují lidi zůstat 

nebo se přistěhovat a na druhé straně jsou zde faktory, které od setrvání v dané oblasti 

odrazují. Vedle těchto faktorů je, ale i řada takových, které na rozhodnutí o přestěhování 

nemají žádný vliv. Souvislost mezi prvními třemi skupinami faktorů znázornil Lee pomocí 

diagramu na Obrázku 2. Konkrétní faktory do jednotlivých skupin ale nepřiřazuje, z důvodu 

individuálního vnímání polarity faktorů každým jedincem. Zatím co jeden faktor může být 

pro někoho pozitivem, pro jiného člověka nemá na rozhodnutí žádný vliv, nebo ho vnímá jako 

negativum. V souvislosti s tím Lee upozorňuje, že sumarizace faktorů, které ovlivňují 

rozhodování o migraci, je velmi nepřesná, a závěry se nedají zobecnit. Situace je 

komplikována také tím, že oblast, kde lidé žijí, znají a mají tendenci nadhodnocovat pozitiva  

a podhodnocovat negativa oblasti původu. Jedná se o prostředí, které je pro ně známé.  

O cílové oblasti nemají tolik informací, neznají všechny výhody a nevýhody. Roli hraje také 
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věk či rodina. Posuzování jednotlivých faktorů a jejich působení se v průběhu života může 

měnit a bude ovlivněno i psychologickými a duševními aspekty. Dále je rozhodnutí ovlivněno 

manželstvím, rozvodem, nespravedlností.  

 

Obrázek 2: Faktory migrace a jejich vliv na rozhodnutí migrovat 

Zdroj: Upraveno dle Lee (1966) 

Massey (1993) v příspěvku Theories of International Migration naznačuje, že pro 

pochopení migračních trendů je třeba k problematice přistupovat komplexně a propojit 

myšlenky a závěry jednotlivých modelů, které se vyvíjely nezávisle na sobě. Migrace je jev, 

který se neřídí obecnými pravidly a mechanismy. Vychází z chování, kdy každý člověk je 

individuální a je ovlivněn vnějším prostředím, ve kterém žije, nejen ekonomickým, ale také 

politickým či sociálním. Ekonomické modely je třeba doplnit o rozměr sociologický  

a psychologický. Dále zdůrazňuje, že pro převahu pozitivních účinků migrace, musí být 

splněny čtyři předpoklady: ve zdrojové oblasti musí existovat strukturální síly, které 

podporují emigraci; v cílových oblastech musí být strukturální síly, které přitahují 

přistěhovalce, důležitou roli hraje také motivace a cíle migrujících a sociální a ekonomické 

struktury. 
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2 REGION A REGIONÁLNÍ ROZVOJ  

V kontextu rostoucí globalizace a internacionalizace ekonomiky se do popředí začíná 

dostávat regionální uspořádání území a pojem region je od 80. let 20. stol. často užívaným 

pojmem v odborných i obsahových souvislostech. Důvody podporující rostoucí význam 

regionů lze spatřovat v politické, ekonomické, sociálně-kulturní, ekologické i strategické 

dimenzi. (Ježek, 2008; in Wokoun, 2008) Regiony jsou méně institucionalizované, rychleji 

reagují na nové inovativní koncepty a vytvářejí synergické efekty. Za pojmem region není 

skryta pouze informace o prostorové klasifikaci, ale obsahuje společenský i ekonomický 

aspekt.  Pro nadnárodní firmy hrají důležitou roli především regionálně zakotvené 

ekonomické aktivity, než ekonomická úroveň celého státu. Lidé v důsledku modernizace 

dopravy nesoustředí život a denní aktivity pouze do jedné obce, ale jejich životní prostředí 

tvoří celý region. 

2.1 Vymezení a definice pojmu region 

Chápání regionu se v průběhu 20. stol. měnilo. Tradiční vymezení regionu, které vycházelo 

z geografického hlediska, kdy region byl vnímán jako ohraničená část zemského povrchu, je 

v dnešní době doplňován o společenskou rovinu a region lze vymezit i na základě funkčních  

a vývojových vztahů. Dle obecnosti lze přístupy k vymezení regionu rozdělit do dvou skupin. 

První koncepce regionu se zabývá regionem pouze z geografického hlediska. Již z roku 1905 

je známa práce anglického geografa Herbertsona, který při definici regionu vycházel z ryze 

geografického vnímání prostoru a zdůrazňoval, že důležité je vyřešit dva problémy, na 

základě jakých znaků bude odlišena jedna oblast od druhé a jak úzce či široce má být region 

vymezen. Dalšími představiteli tohoto přístupu jsou Whittlesey – The Regional Concept and 

the Regional Method (1954) či Haggett – Location Analysis in Human Geography (1965). 

Toto pojetí regionu dále rozpracoval Blache, který se zabýval regiony ve Francii, Les régions 

francaise (2010).  

Druhý přístup pojetí regionu lze charakterizovat vznikem speciálních teorií regionu, které 

vznikají v kontextu plánovací a ekonomické úrovně regionu, například se jedná o přístupy 

Webera, Thünena, Lösche a Christallera. První dva zmiňovaní autoři patří mezi tvůrce teorie 

centrálních míst. Weber tuto teorii popisuje v Teorie der Standort der Idustrien (1909). 

Thünen se této problematice věnuje v Der isolierte Staat in Beziehung auf Landwirtschaft end 

Nationalökonomie (1910). Lösch se zabýval především vztahem mezi výrobou a trhem, 
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například v Die räumliche Ordnung der Wirtschaft (1940). Christaller zaměřil svoji pozornost 

na administrativní význam středisek a geografická rozmanitost regionů stála v jeho úvahách 

v pozadí. Této problematice se věnuje například v díle Die zentralen Orte in Süddeutschland 

(1933). 

 Německý geograf Blotevogel v Zur Konjunktur der Regionsdiskurse (2000) rozdělil 

regiony na regiony reálné, regiony vymezené lidskými aktivitami a regiony identifikační, 

které jsou jako regiony přirozeně vnímány. Regionální vědy používají rozdělení regionů na 

regiony deskriptivní a normativní. Zatím co regiony deskriptivní vznikly na základě integrity 

a dělíme je na homogenní a heterogenní, normativní regiony vznikly politickým rozhodnutím 

a vycházejí z požadavků legislativy. Dle výše uvedeného, region je dynamický projev 

společenských procesů, které jsou závislé na lidském jednání, společenských strukturách  

a jejich vývoji.   

Pojem region představuje dnes běžně užívaný pojem, přesto neexistuje jeho přesně 

vymezená a obecně přijímaná definice. Definice jednotlivých autorů, kteří se snažili uchopit 

tento pojem, se liší v závislosti na užití a chápání jeho významu. Autoři vycházejí především 

ze skutečnosti, že regiony neexistují samy o sobě, jsou výsledkem konkrétního vymezení, 

které zohledňuje potřeby klasifikace území a další aplikaci. Společným znakem definic je 

koncepce prostoru, velikost území a obsah. Definování pojmu region je tedy velmi různorodé, 

každá definice ale souvisí s účelem, pro který je region vymezen.  

Hudec (2009, str. 20) definuje region jako „velkou územně vymezenou prostorovou 

jednotku uvnitř státu s rozlohou menší než stát a větší než základní sídelní a správní jednotka 

– obec.“ 

Buček (1985, str. 26) vymezuje region jako „funkčně a teritoriálně ohraničenou část 

společenského systému, ve kterém dochází k uspokojování potřeb a k racionálnímu rozložení 

ekonomických aktivit.“ 

Macháček (2005, str. 26) považuje za region "jakýkoliv územní celek, který je podle 

jednoho či více znaků vyčlenitelný z širšího území, jenž je pomocí těchto znaků vymezován pro 

konkrétní účel (ekonomické zájmy, vytváření informačních systémů, administrace atd.) či 

jemuž v uspořádání území přísluší konkrétní funkce". 

Massey popisuje pojem region jako komplexní síť, kterou tvoří toky lidí, zboží a kapitálu. 
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Odlišný pohled na region přináší Skokan, který vnímá region jako systém, jež se skládá 

z jednotlivých částí, mezi kterými existují vztahy a vazby. Skokan (2003, str. 12) 

charakterizuje region jako „území s definovanými prvky, ve kterém existuje specifická funkční 

a související infrastruktura a prosazuje se společný zájem na rozvoji regionu a zlepšení 

blahobytu obyvatel.“ Na základě tohoto vymezení lze k regionu přistupovat třemi přístupy: 

- jako k systému fungování základních funkčních subsystémů, 

- systému procesů, 

- systému funkcí infrastruktury. 

Obdobně region jako systém vnímá i Samson (2001, str. 12), který vymezuje region jako 

„precizně strukturovaný systém vzájemných vazeb mezi podnikatelskými výrobními aktivitami, 

výrobní infrastrukturou, přírodním, sociální a urbanistickým potenciálem a finančním 

kapitálem.“ 

Massey (1999) v Spaces in Politics popisuje pojem region jako komplexní síť, kterou tvoří 

toky lidí, zboží a kapitálu. 

V souvislosti s užitím tohoto pojmu se rozlišují různé typy regionů. Maier a Todling 

(1998) rozlišují tři typy regionů dle územního rozdělení, kdy jsou rozlišovány regiony 

subnacionální (území, které je částí jednoho státu), supraracionální (regiony tvořené 

seskupením států) a transnacionální (území, které přesahuje hranice jednoho státu). Dále je 

možné regiony dělit dle kritéria homogenity, na homogenní a heterogenní, a kritéria 

funkčnosti, na regiony přirozené, kdy mezi územím existuje funkční závislost  

a administrativní, kdy jsou regiony vytvořeny uměle pro účely výkonu veřejné správy.  

Vymezení regionu v disertační práci bude vycházet z definice regionu vyplývající 

z české legislativy, jedná se o účelové vymezení regionu pro potřeby výkonu veřejné správy  

a podpory regionálního rozvoje. Jedná se o administrativně vymezené regiony, které byly 

vytvořeny uměle, pro výkon veřejné správy a ne vždy respektují vztahy a podmínky 

přirozených regionů, ale jedná se o oficiální členění státu na nižší územně samosprávné celky, 

za které jsou vykazovány statistické údaje a které respektují orgány České republiky. Definice 

je uvedena v zákoně č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, který region vymezuje 

jako „územní celek vymezený pomocí administrativních hranic krajů, okresů, správních 

obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem, správních obvodů obcí s rozšířenou působností, 

obcí nebo sdružení obcí, jejichž rozvoj je podporován podle tohoto zákona.“ Region bude 

vymezen na úrovni vyšších samosprávných celků, tedy krajů.  



23 
 

Dle typologie regionů Evropské unie, koresponduje toto vymezení regionu s třetí úrovní 

NUTS1 klasifikace, která byla zavedena Statistickým úřadem Evropských společenství pro 

statistické zjišťování a zpracování dat. Klasifikace územních jednotek byla zavedena v roce 

1998. Klasifikace území přináší možnost získání a porovnání informací o přibližně stejném 

území. Území státu je možné dle této klasifikace členit v pěti úrovních. Velikost území 

jednotlivých úrovní vychází z počtu obyvatel.  NUTS klasifikace území České republiky je 

uvedena v Tabulce 1. 

Tabulka 1: NUTS klasifikace území České republiky 

NUTS Územní jednotka Počet jednotek v České republice 
NUTS 0 Stát 1 
NUTS I Území 1 
NUTS II Oblast 8 
NUTS III Kraj 14 
LAU I Okres 77 
LAU II Obec  6 249 

Zdroj: vlastní zpracování dle Evropského parlamentu (2015) 

2.2 Regionální rozvoj 

Pod pojmem rozvoj regionů je chápána schopnost regionu produkovat, s komparativní 

nebo absolutní výhodou zboží a služby v rámci národního a mezinárodního ekonomického 

systému. (Capello, 2006) Přesné vymezení tohoto pojmu ale neexistuje. Strategie regionálního 

rozvoje České republiky 2007-2013 (Ministerstvo pro místní rozvoj, 2006, str. 6) definuje 

regionální rozvoj jako: „r ůst socioekonomického a environmentálního potenciálu  

a konkurenceschopnosti regionů vedoucí ke zvyšování životní úrovně a kvality života jejich 

obyvatel. V tomto ohledu jde o dynamický a vyvážený rozvoj regionální struktury příslušného 

územního celku a jeho částí (regionů, mikroregionů) a odstraňování popřípadě zmírňování 

regionálních disparit.“ 

Nohlen, Nuscheler (1992) shrnuly význam tohoto pojmu, jako vícevýznamový, těžko 

definovatelný, používaný v různých souvislostech a ideologicky protichůdný.  

Dirmoser (1991) definoval tento pojem jako pojem, který toho obsahuje příliš mnoho na to, 

aby mohl určovat ještě něco konkrétního. Při užívání tohoto pojmu existují dva problémy, 

jedná se o pojem, který je orientovaný na daný cíl, cíl je však odvozen od hodnotových 

                                                 
1 NUTS z francouzského Nomenclature des Unites Territoriales Statistique 
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představ dané společnosti; dále je ale za pojmem rozvoj třeba vidět nepřetržitý proces, který je 

ovlivňován neustálými změnami.  

Vázquer Barguero (Vázquer Barguero, 2002, str. 7) charakterizuje regionální rozvoj jako 

„ekonomický růst a strukturální změnu, která vede ke zvýšení životní úrovně a která zahrnuje 

přinejmenším tři dimenze: ekonomickou, sociálně-kulturní a politicko-administrativní.“ 

Teorie regionálního rozvoje úzce souvisí s dalšími vědními disciplínami, které se zabývají 

jevy, jež na regionální rozvoj působí a determinují jej. Regionální rozvoj je utvářen především 

geografickými, sociálními, politologickými a demografickými jevy. Neméně důležité je  

i územní plánování. Jak uvádí Šotkovský (2008) ekonomická a demografická situace 

ovlivňují hospodářský a společenský vývoj regionu z kvantitativní i kvalitativní stránky. 

Vývoj regionů ale není v rámci vyšší územního celku jednotný. Mezi regiony vznikají 

disparity, které oslabují soudržnost regionu a oslabují tím i vývoj územního celku, jehož jsou 

regiony součástí. Posílením soudržnosti regionů a snižováním disparit se zabývá regionální 

politika. Nástroje, které používá, a cíle této politiky vycházejí z příslušné teorie regionálního 

rozvoje. V současné době regionální politika nabývá na významu. Souvisí to s rostoucím 

významem regionů a jejich pozicí uvnitř státu, tento fakt také umocňuje proces decentralizace 

veřejné správy. Prostřednictvím regionální politiky by mělo dojít k rozmístění ekonomických 

zdrojů a aktivit na území státu tak, aby jejich využití bylo co nejefektivnější a dostupné zdroje 

byly maximálně využity. Posilováním mobility kapitálu a práce by mělo dojít ke snižování 

rozdílů mezi regiony a k vyšší homogenitě území státu. 

Migrace v kontextu regionálního rozvoje 

Pohled na vliv migrace na ekonomický rozvoj není jednotný a prošel ve druhé polovině  

20. stol. významným vývojem. Postoj k migraci v souvislosti s rozvojem regionů úzce 

souvisel s obecně přijímanou teorií vysvětlující příčiny migrace. V 50. a 60. letech se 

předpokládalo, že migrace přispívá k ekonomickému rozvoji oblasti. Teorie vycházela 

především z neoklasické teorie migrace, která je založena na rozdílech ve mzdách a na 

nákladech spojených s migrací. Migrace je chápána jako individuální rozhodnutí člověka, 

které vede k maximalizaci jeho užitku. Migrace, především ta pracovní přináší pozitivní efekt 

v podobě alokace pracovní síly vedoucí k efektivnímu rozložení pracovních sil.  

Tento pohled na migraci, v literatuře často označovaný jako optimistický pohled, ale 

dlouho nevydržel. Již v 70. a 80. letech začínají převládat názory opačné, které tvrdí, že 
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migrace k rozvoji neprospívá, prohlubuje chudobu a zaostalost. Penninx (1982) ji chápe jako 

odliv výkonných lidí z periferních oblastí, které pak nemají dostatečný potenciál pro svůj 

rozvoj. Migrace tak vede k nerovnosti uvnitř země. Negativně bývají ale vnímány  

i redistribuční efekty migrace na trh práce a fiskální bilanci země. Společnost se musí 

vypořádat také se změnami v rovině kulturní, sociální nebo náboženské. Negativní pohled na 

migraci je také spojen s pojmem brain drain, tedy s odlivem mozků a ztrátou vyškolené 

pracovní síly.  

Vlivem globalizace ve 20. stol. se pohled na migraci otáčí a o migraci se začíná opět 

uvažovat v pozitivní rovině. Začíná být vyzdvihován její přínos na ekonomický rozvoj. Její 

pozitivní vliv zmiňuje také Strategie Evropa 2020. Strategie Evropa 2020 je dokument 

zpracovaný Evropskou unií, ve kterém jsou vytyčeny hlavní cíle, ke kterým by Evropská unie 

měla v následujících letech směřovat a jsou zde stanoveny nástroje, jak tyto cíle naplnit. Za 

hlavní cíl si Evropská unie vytyčila dosažení ekonomického růstu, prostřednictvím spolupráce 

členských států při naplňování stanovených cílů. Důraz je přitom kladen především na 

zaměstnanost a podporu efektivní alokace pracovních sil, vzdělávání, výzkum a inovace.  

Migrace je vnímána jako jeden z faktorů rozvoje regionů a má vliv na vývoj dané oblasti. 

Spolu s požadavkem na růst investic, uvolnění podnikatelského potenciálu a environmentální 

udržitelnosti byla označena za jednu z priorit ekonomického rozvoje a konkurenceschopnosti 

Evropské unie.  

Vliv pohybu pracovních sil na ekonomiku zemí závisí zejména na objemu migrujících 

pracovníků, jejich kvalifikační struktuře, podmínkách na trhu práce a ekonomickém vývoji 

země. Z hlediska ekonomického největší dopad na ekonomiku oblasti mají migrující 

v produktivním věku než lidé ekonomicky neaktivní. Zdrojová oblast tak migrací člověka 

v produktivním věku ztrácí pracovní sílu, zatím co cílová oblast získává nové pracovníky, na 

něž nemusela vynaložit žádné prostředky. Příchodem nových pracovních sil zaplňuje mezery 

na trhu práce, naopak odchod pracovníků snižuje míru nezaměstnanosti v oblasti. 
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3 TEORETICKÉ VYMEZENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI  

Konkurenceschopnost neboli schopnost prosadit se, je složitým jevem, na který je možno 

nahlížet z mnoha úhlů pohledu. Přestože jde o rozsáhlý problém, nebyla dosud vytvořena 

komplexní definice konkurenceschopnosti, která by danou problematiku jednoznačně 

vymezovala. Při definování tohoto pojmu je třeba vycházet z dvojího chápání 

konkurenceschopnosti. Konkurenceschopnost je rozlišována na úrovni mikroekonomické a na 

úrovni makroekonomické. Mikroekonomické pojetí konkurenceschopnosti je starší, 

konkurenceschopnost firmy vychází z konkurenční výhody, kterou firmy získaly během 

působení na trhu v porovnání s dalšími firmami. Na základě těchto aspektů vymezení pojmu 

konkurenceschopnost na mikroekonomické úrovni je zřejmé a lze říci, že 

konkurenceschopnost je schopnost firmy poskytovat výrobky a služby stejně efektivně nebo 

efektivněji než její konkurenti. Od 80. let 20. stol. se požadavek konkurenceschopnosti začíná 

užívat v kontextu s územními jednotkami, kdy dosažení konkurenceschopnosti si kladou 

národní ekonomiky nebo jednotlivá odvětví za svůj hlavní cíl. Vymezení 

makroekonomického pojetí konkurenceschopnosti již v porovnání s mikroekonomickým 

pojetím není tak jednoznačné. S ohledem na komplexnost problematiky nelze pojem 

jednoznačně definovat. V odborné literatuře se lze setkat s mnoha definicemi vymezující 

konkurenceschopnost v kontextu jejího pojetí. Následující kapitola vymezí 

konkurenceschopnost a její specifika na národní a posléze regionální úrovni. Budou zde 

vymezeny hlavní faktory konkurenceschopnosti a možnosti jejího měření. S ohledem na 

zaměření disertační práce, bude po stručném úvodu do problematiky makroekonomické 

konkurenceschopnosti provedena analýza faktorů a hodnocení konkurenceschopnosti 

především na regionální úrovni.  

3.1 Teoretické vymezení konkurenceschopnosti 

Úloha konkurenceschopnosti jako kritéria pro hodnocení úspěšnosti firem, států a regionů 

je základním ukazatelem hospodářského rozvoje tržních ekonomik. V evropském prostředí se 

pojem konkurenceschopnost dostal do popředí především v souvislosti s cíli Evropské unie, 

která si dosažení vyšší konkurenceschopnosti a zaměstnanosti vytyčila jako jeden z cílů pro 

programové období 2007 – 2013. Evropská unie pojem konkurenceschopnost používá 

v kontextu hospodářské, sociální a územní soudružnosti, kdy soudružnost je chápána jako 

základní aspekt současného rozvoje a předpoklad hlubší integrace.  
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Požadavek konkurenceschopnosti není pouze otázkou 20. stol. Problematikou 

konkurenceschopnosti se zabývali již klasičtí ekonomové (Smith, Ricardo), kteří viděli hlavní 

zdroj konkurenceschopnosti v úsporách z rozsahu či komparativních výhodách zemí při 

výrobě. Nový pohled na konkurenceschopnost přinesla později rozvojová ekonomie  

a teorie endogenního růstu. Rozvojová ekonomie se zabývala důvody, proč mezinárodní 

rozdíly v jejich rozvoji přetrvávají či se prohlubují. Teorie endogenního růstu rozšířila příčiny 

rozvoje ekonomik o úlohu technického pokroku a inovací. Do popředí se vedle fyzického 

kapitálu dostává lidský kapitál a jeho kvalita.  V dnešní době tlak na růst soutěživosti přináší 

především proces globalizace a rozvoj inovační a znalostní ekonomiky, které zvyšují 

požadavky na efektivnější využívání zdrojů a jejich kvalitu. 

K rozvoji teorie konkurenceschopnosti významně přispěl Porter (1990), který v knize 

Konkurenceschopnost národu propojil konkurenceschopnost s produktivitou a položil tak 

základy mikroekonomické teorie konkurenceschopnosti. Ve své teorii nevychází z myšlenky, 

že konkurenceschopné je to území, které má vyrovnanou platební bilanci, ale zdůrazňoval 

významnost klastrů, tedy geografického soustředění provázaných firem, specializovaných 

dodavatelů a dalších institucí. Konkurenční výhodu spatřuje především v lokalizaci faktorů, 

znalostí, firem, institucí a zákazníků. Na makroekonomickou konkurenceschopnost pak lze 

nahlížet jako na konkurenceschopnost, která má základy v konkurenceschopnosti 

mikroekonomické, konkurenceschopnost firem, kvalita podnikatelského prostředí tvoří 

nutnou podmínku pro makroekonomickou konkurenceschopnost, která předpokládá vysokou 

produktivitu  

a efektivnost využití zdrojů. (Ezeala-Harrison, 2006) Mikroekonomickou 

konkurenceschopnost dále rozvíjí o aspekty infrastruktury, finanční stability s cílem zvýšit 

kvalitu života obyvatel. Konkurenceschopné je tedy to území, které dokáže poskytnout 

obyvatelům vysokou životní úroveň, tím, že využívá maximálně efektivně svoje zdroje  

a vysokou produktivitu si je schopnost udržet v delším čase.  

Při vymezování makroekonomické konkurenceschopnosti vyvstává základní problém 

v soutěživosti. Odborníci si kladou otázku, zda mohou mezi sebou soutěžit územní celky. 

Řada studií mezinárodních organizací (The World Competitiveness Yearbook, the Global 

Competitiveness Report) uvádějí, že území (obce, města, regiony, státy) mezi sebou soutěží 

při vytváření podmínek a příznivého prostředí pro přitáhnutí a udržení firem a jednotlivců na 

svém území. Konkurenceschopnost na makroekonomické úrovni je pak považována za 
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schopnost dosahovat vysoké a rostoucí životní úrovně, kdy životní úroveň bývá nejčastěji 

hodnocena pomocí výstupu ekonomiky na jednotku práce nebo na jednotku kapitálu. 

Přirovnání územního celku k firmě ale odmítá Krugman (1994), který zdůrazňuje, že země 

nemůže jako firma při dosažení bodu zvratu odejít z trhu a zaniknout. Negativní pohled 

z českých autorů zaujímá Klvačová (2008) či Malý (2011), kteří nesouhlasí s přirovnáním 

konkurenčních podmínek a konkurenčního prostředí na národní úrovni s podnikovou 

konkurencí, kde dle těchto autorů platí tvrdší a přísnější podmínky. Dle Klvačové 

konkurenceschopnost vychází z atraktivity země pro zahraniční investory a zdůrazňuje roli 

vlády, jako tvůrce stability prostředí. S těmito závěry se také ztotožňují Nečadová a Soukup 

(2013), kteří vidí především jako diskutabilní výběr indikátorů a zastoupení měkkých dat či 

způsob agregace dat.   

Přes řadu kritických názorů, se pojem konkurenceschopnost užívá čím dál více pro 

hodnocení ekonomiky, prosperity a kvality života v zemi. V souladu s tímto pojetím definuje 

konkurenceschopnost Komise Evropské unie či mezinárodní organizace Organizace pro 

evropskou spolupráci a rozvoj (OECD). Evropská komise v Šesté zprávě o sociální  

a ekonomické situaci a rozvoji regionů v Evropské unii z roku 1999 jako „schopnost 

produkovat zboží a služby, které vyhovují podmínkám mezinárodních trhů, a současně 

schopnost dosahovat vysokých a udržitelných příjmů…“ (Mouqué a kol., 1999) Zpráva 

Evropské komise o konkurenceschopnosti říká, že ekonomika je konkurenceschopná, pokud 

se její obyvatelstvo těší trvale vysoké a rostoucí životní úrovni a trvalé vysoké zaměstnanosti. 

(Skokan, 2005) 

Mezinárodní organizace OECD vymezuje konkurenceschopnost jako schopnost korporací, 

odvětví, regionů, národů a nadnárodních celků vytvářet vysokou úroveň příjmů z výrobních 

faktorů na udržitelné úrovni při aktuální úrovni mezinárodní konkurence.“ (OECD, 2008) 

Porter (2003) dále uvádí, že nejvíce konkurenceschopný je ten, kdo se nejvíce  

a nejlépe dokáže přizpůsobit změnám prostředí.  

Velká ekonomická encyklopedie definuje konkurenceschopnost jako „pojem, který 

syntetickým způsobem vyjadřuje schopnost země proniknout svým zbožím a službami na 

zahraniční trhy a z mezinárodní směny získávat komparativní výhody. Nejde o úzce vymezený 

jev, který by bylo možné měřit jednotlivým ukazatelem konkurenční schopnosti, jde  
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o komplexní skutečnost, jejíž některé složky lze kvantifikovat, jiné nikoliv, a to proto, že se 

jedná o složky kvalitativní neměřitelné povahy.“ (Žák a kol., 2002, str. 58) 

Wokoun zmiňuje, že konkurenceschopnost představuje základní měřítko dlouhodobé 

úspěšnosti firem a rovněž států a jejich regionů, měst i obcí. (Wokoun, 2008) 

3.2 Regionální konkurenceschopnost 

S ohledem na zvyšující se význam regionů pro národní ekonomiku, se stále častěji 

odborníci zabývají konkurenceschopností regionální než konkurenceschopností národní. 

Regiony jsou v globální ekonomice považovány za hnací motory ekonomického rozvoje 

 a růstu národních ekonomik, tedy jsou nositeli konkurenceschopnosti národní. Dochází zde 

ke specializaci v odvětví, na regionální úrovni dochází ke střetu mezi tvůrci znalostí a jejich 

uživateli, na této úrovni je možné lépe realizovat koncepty klastrů a jiných forem spolupráce 

než na úrovni národní. K posílení pozice regionů v ekonomickém rozvoji také přispěla 

decentralizace veřejné správy z národní na regionální úroveň.  

Přehled důvodů, proč je vhodnější zabývat se konkurenceschopností na regionální než na 

národní úrovni, shrnuje Pavelková (2009): 

- regiony se stávají hnacími silami ekonomiky; 

- ekonomické základy území jsou ohroženy přesunem výrobních aktivit do míst 

s lepšími podmínkami; 

- na regionální úrovni neexistují makroekonomické stabilizátory (devalvace směnných 

kurzů, pružnost mezd), hrozbu pro regiony představuje migrace práce a kapitálu; 

- konkurenceschopnost regionů ovlivňuje také regionalizace veřejných politik (přesun 

koordinačních a rozhodovacích aktivit z národní úrovně na úroveň regionální). 

K vymezení regionální konkurenceschopnosti lze přistupovat ze dvou pohledů. První 

vychází z představy, že regionální konkurenceschopnost je dána agregací podnikové 

konkurenceschopnosti, druhý přístup pak odvozuje regionální konkurenceschopnost 

z konkurenceschopnosti makroekonomické.  

Prvním přístupem se zabýval například Tvrdoň a Šuranová (2007), kteří vycházejí z toho, 

že v regionu existují podniky, které vyrábějí produkty v souladu s cenovými a kvalitativními 

požadavky trhu a vykazují trvalý zisk. Toto pojetí konkurenceschopnosti ale naráží na 

problém, který je dán cíli jednotlivých subjektů, zatím co cílem firmy je maximalizace zisku, 

konkurenceschopnost regionu bude závislá i na jiných faktorech, například na úrovni 
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zaměstnanosti. Na základě tohoto pojetí definovala regionální konkurenceschopnost Evropská 

Komise (European Commision, 1999) jako schopnost produkovat zboží a služby, které obstojí 

na mezinárodních trzích a zároveň zabezpečí vysokou a udržitelnou úroveň příjmů. Wokoun 

v knize Konkurenceschopnost regionů Evropské unie a České republiky (2012) dodává, že 

pokud chce být region konkurenceschopný, musí zabezpečit pracovní příležitosti 

v přiměřeném množství a kvalitě.  

Pojetí regionální konkurenceschopnosti dle druhého přístupu, který odvozuje regionální 

konkurenceschopnost od makroekonomické konkurenceschopnosti, je založeno na 

nemožnosti uplatnění některých zákonů či makroekonomických nástrojů na nižší než vládní 

úrovni. Regiony uvnitř jednoho státu nemohou jako nástroj konkurenčního boje využívat 

kurzové rozdíly, poměry cen, ale na druhé straně velmi důležitou roli zde hraje vlastnictví 

výrobních faktorů a jejich pohyb. (Camagni, 2002) Makroekonomické pojetí zdůrazňoval 

například Storper (1997, s. 264), který definoval regionální konkurenceschopnost „jako 

schopnost místní ekonomiky přitáhnout firmy se stabilními nebo rostoucími podíly na trhu  

a současně schopnost této regionální ekonomiky zajistit stabilní nebo rostoucí životní 

standard participujících stran.“ 

Z výše uvedeného vyplývá obtížnost vymezení a definování konkurenceschopnosti na 

regionální úrovni. Pouze mikroekonomické hledisko pro vymezení regionální 

konkurenceschopnosti není dostačující. Na konkurenceschopnost působí také úroveň příjmů 

obyvatel, míra zaměstnanosti, životní prostředí. S makroekonomickým pohledem ale nelze 

ztotožňovat regionální konkurenceschopnost úplně, vláda disponuje vyšší mocí pro nastavení 

podmínek makroekonomického prostředí. I přes problematické vymezení 

konkurenceschopnosti na této úrovni, jde o přístup, který se v poslední době dostává do 

popředí. Řada odborníků se shoduje, že konkurenceschopnost regionů je základním 

předpokladem ekonomického růstu a je jeho nedílnou součástí. (Turok, 2003)  

Disertační práce bude vycházet z prvního vymezení regionální konkurenceschopnosti, kdy 

regionální konkurenceschopnost je založena na mikroekonomickém pojetí, především na 

výkonu jednotlivých firem, ale nejedná se o pouhou agregaci. Garelli (2002) říká, že 

regionální konkurenceschopnost je ekvivalent produktivity a veřejná správa by se měla snažit 

vytvořit takové prostředí pro podnikání, které přiláká do regionu nové firmy. Produktivita je 

dále ovlivněna kvalitou podnikatelského prostředí, konkurencí. 

Capello a Nijkamp (2009) uvádějí, že konkurenceschopnost regionů, měst a obcí tvoří 

důležitou součást teorie regionálního rozvoje. Místní specifika a místní materiálová  
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a nemateriálová aktiva se stala strategickými faktory, na kterých je postavena 

konkurenceschopnost regionu. 

Na regionální úrovni lze také snadněji přijmout myšlenku, že regiony si vzájemně 

konkurují atraktivitou podnikatelského prostředí, pracovní silou, kapitálem. V souvislosti 

s tím, lze regionální konkurenceschopnost vymezit jako „souhrn synergie a komplementarity, 

ke kterým dochází v rámci podnikatelských a dalších socioekonomických aktivit rozvíjených 

v daném regionu“. (Wokoun, 2012) 

Zvyšování konkurenceschopnosti regionů za důležitý bod vedoucí k dosažení hospodářské 

a sociální soudržnosti považuje také Evropská komise. Konkurenceschopnost se stala jádrem 

Lisabonské strategie Evropské unie z roku 2003 a její koncept vychází především z regionální 

politiky. V tomto kontextu také Evropská komise (European Commision, 2004) vymezuje 

regionální konkurenceschopnost jako schopnost regionů čelících mezinárodní konkurenci 

vytvářet relativně vysoké úrovně příjmů a zaměstnanosti.  

3.3 Hodnocení konkurenceschopnosti 

Konkurenceschopnost není úzce vymezený jev, který by bylo možné měřit jedním 

ukazatelem, ale jde o komplexní analýzu kvantitativních, ale také kvalitativních ukazatelů 

regionu. Ekonomy bývá označována jako jeden z nejdůležitějších faktorů, které ovlivňují 

regionální růst a tím i rozvoj daných oblastí. Obdobně jako definice, ani jednotný přístup 

k hodnocení regionální konkurenceschopnosti zatím nebyl vytvořen a způsobů jak 

konkurenceschopnost hodnotit existuje celá řada v návaznosti na existenci mnoha pojetí  

a vymezení konkurenceschopnosti.  

Hodnocení konkurenceschopnosti na úrovni mikroekonomické analýzy je jednoznačné. 

Konkurenceschopnost firem bývá měřena pomocí ziskovosti, exportu, nákladů, kvality nebo 

podílem na trhu.  

Přístup hodnocení konkurenceschopnosti na makroekonomické úrovni již tak jednoznačný 

není. Systémy hodnocení konkurenceschopnosti vycházejí především z produktivity dané 

ekonomiky, která bývá doplňována o další faktory vypovídající především o kvalitě života  

a udržitelnosti rozvoje. Mezinárodní organizace World Economic Forum (WEF)  

a International Institute for Management Development (IMD) vycházejí při hodnocení 

konkurenceschopnosti z desagregace souhrnných makroekonomických ukazatelů.  
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Závěry a hodnocení vydávají v pravidelných zprávách: 

- WEF – Global Competitiveness Report,2 

- IMD – World Competitiveness Yearbook.3 

Konkurenceschopnost posuzují nikoliv z absolutních hodnot jednotlivých ukazatelů, ale 

z porovnání ukazatelů mezi státy. Obdobnou metodiku pro měření konkurenceschopnosti 

využívá i OECD. Tato organizace sestavuje indikátor konkurenceschopnosti, ve kterém 

hodnotí vývozní, dovozní a celkovou konkurenceschopnost země. V pravidelných zprávách 

následně zveřejňuje změny indexu.  

Viturka (2007) se zaměřuje na hodnocení z dlouhodobého časového hlediska. Martin 

(2004), Wokoun (2008, 2010, 2012) se snaží o komplexní analýzu problematiky 

prostřednictvím definování klíčových faktorů ekonomického rozvoje, produktivity  

a ekonomického růstu.  

Důležitým ukazatelem vypovídajícím o konkurenceschopnosti území je množství 

vyprodukovaného zboží a služeb.  

Evropská komise v šesté periodické zprávě o sociální a ekonomické situaci a vývoji 

regionů Evropské unie považuje za hlavní ukazatele konkurenceschopnosti produktivitu  

a zaměstnanost. Hančlová a kol. (2010) poukazují na úzké propojení těchto faktorů s dalšími 

ukazateli. Produktivita je výsledkem působení dalších faktorů, k jejímu růstu přispívá 

množství investic v zemi, rozvoj výzkumu a vývoje, přímé zahraniční investice, úroveň 

kapitálu v zemi. Vysoká úroveň produktivity následně přináší vyšší mzdy, tedy vyšší životní 

úroveň a zaměstnanost. Přístup k hodnocení konkurenceschopnosti podle Ročenky 

konkurenceschopnosti České republiky je postaven na analýze ekonomické výkonnosti, 

inovační výkonnosti a kvalitě života. Úzkou vazbu konkurenceschopnosti na produktivitu 

regionu potvrzuje také Porter. 

Nový přístup k měření konkurenceschopnosti přinesl Huggins, který sestrojil index 

konkurenceschopnosti ve Velké Británii. Šlo o první snahu postihnout konkurenceschopnost 

jedním číslem. Do této doby byla konkurenceschopnost posuzována pouze pomocí 

jednotlivých ukazatelů. Huggins (2003) se snažil do indexu zahrnout ukazatele hodnotící 

vstupy, výstupy a výsledky ekonomiky. Index regionální konkurenceschopnosti byl dále 

                                                 
2 Dostupné na: http://www.weforum.org/issues/global-competitiveness 
3 Dostupné na: http://www.imd.org/wcc/wcy-world-competitiveness-yearbook/ 
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rozpracován Evropskou unií. Evropská komise navrhla Regional competitiveness index 

(RCI), který porovnává regiony Evropské unie úrovně NUTS2 z hlediska jejich 

konkurenceschopnosti. Index RCI byl konstruován také v souladu s metodikou World 

Economic Forum, která poskytuje zprávy o vývoji Global Competitiveness Indexu. Index RCI 

poukazuje na silné a slabé stránky každého regionu NUTS II Evropské unie. Index je 

zkonstruován pomocí 73 ukazatelů, jež jsou rozděleny do třech oblastí – Basic group, 

Effeciency group, Innovation group. Regiony NUTS II jsou pomocí tohoto indexu 

porovnávány nejen dle konečné hodnoty indexu, ale také dle hodnot jednotlivých ukazatelů  

a dle dílčích výsledků jednotlivých skupin ukazatelů. Vývoj indexu začal v roce 2008  

a poprvé byl tento index zkonstruován pro rok 2010. Podruhé byl index vypočítán pro rok 

2013.  

3.4 Faktory konkurenceschopnosti 

Při definování faktorů, které konkurenceschopnost ovlivňují a které na ni působí, je třeba 

vycházet ze skutečnosti, že konkurenceschopnost je komplexním jevem, který je odrazem 

sociální a ekonomické situace území. Jedná se o mnohorozměrný problém, s čímž souvisí  

i nejednoznačnost v přístupech k vymezení základních faktorů a způsobů jejího hodnocení. 

Tato skutečnost také vyplývá z toho, že v důsledku rychlého technologického rozvoje, 

modernizaci informačních technologií a poklesu dopravních nákladů, pouze snižování 

nákladů nemůže zajistit konkurenční výhodu území, ale je třeba svoji pozornost zaměřit na 

vytváření a využívání nových znalostí, inovací, na kvalitu lidských zdrojů a vzájemnou 

spolupráci jednotlivých složek společnosti. (Dunning, 2000) 

Vlivem technologických změn se klasické, tzv. tvrdé faktory (dostupnost práce, kapitálu, 

cena půdy) dostávají do pozadí, a naopak jsou zvýrazňovány faktory měkké, image regionu, 

kvalita vzdělávání. (Maskell, Malmberg, 1999) 

Konkurenceschopnost je podmíněna celou řadou vzájemně provázaných faktorů, které 

odráží fungování ekonomiky dané oblasti. Wokoun (Wokoun, 2008, 2009) uvádí, že 

konkurenceschopnost je funkcí čtyř faktorů – konkurenceschopné ekonomiky (progresivní 

průmyslová odvětví, výzkum, vývoj, inovační centra, pružný trh práce, kvalifikovaná  

a flexibilní pracovní síla), otevřené a flexibilní společnosti (společnosti, která využívá 

příležitostí, zvyšuje vzdělanostní potenciál), kvalitního fyzického prostředí (kvalita 

dopravního spojení, ochrana životního prostředí), vyváženého rozvoje území (snižování 
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disparit, udržitelný rozvoj oblasti). IMD rozděluje faktory do čtyř oblastí – ekonomická 

výkonnost, efektivnost vlády, efektivnosti firem a infrastruktura.  

Faktory, na kterých je definována regionální konkurenceschopnost definovala také firma 

Berman Group (Berman Group, 2006), která za klíčové zdroje považuje: 

- lidské zdroje, 

- výzkum a vývoj, inovace, 

- ekonomická struktura, 

- přímé zahraniční investice, 

- dopravní a telekomunikační infrastruktura. 

Dle Danilova (2007) konkurenceschopnost regionů ovlivňují následující indikátory: 

- schopnost regionu udržet a přilákat nové obyvatelstvo, především v produktivním věku 

a zároveň vysoce kvalifikované; 

- zachovat rozvoj firem a přilákat nové firmy, především ty, které pomáhají formovat 

klastry a mají udržitelný odbyt pro svou produkci, pracujících na principech vzájemné 

výhodnosti se svým okolím; 

- schopnost přilákat nové investory, budování komunální infrastruktury, bydlení; 

- realizace a rozvoj dopravních funkcí; 

- posilování tržní specializace regionu; 

- rozvoj systémů profesního vzdělávání a ochrany zdraví;  

- přilákání a rozvoj informačních firem, prostředků masové komunikace, filmových  

a televizních studií; 

- přilákání návštěvníků na všechny typy cestovního ruchu; 

- pořádání významných kulturních, politických, vědeckých, sportovních akcí. 

- růst kulturního a historického potenciálu; 

- zakládání administrativních a veřejných institucí, orgánů a fondů státního, 

mezinárodního nebo světového významu. 

 

Hančlová (Hančlová, 2010) uvádí základní faktory ovlivňující konkurenceschopnost 

regionů, jsou jimi: 

- dovednost pracovní síly, která je měřena rozsahem hladiny dosaženého vzdělání  

a práceschopným obyvatelstvem; 

- fyzická a sociální infrastruktura, měřená hladinou základní infrastruktury  

a dopravní dostupností; 
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- výkonnost veřejného sektoru, daná výkonností veřejných institucí a inovačními 

kapacitami; 

- výkonnost v produktivitě, měřená vztahy mezi příjmy a zaměstnaností. 

V kontextu této definice je dle Wokouna nejlepším indikátorem regionální 

konkurenceschopnosti HDP na obyvatele, míra zaměstnanosti a produktivita práce. 

Autoři, kteří se zabývali identifikováním faktorů konkurenceschopnosti na regionální 

úrovni, se shodují, že pro region je důležité, aby disponoval dostatečným množstvím 

vzdělaných pracovníků, měl potenciál přilákat nové firmy a vytvářel takové prostředí, aby 

firmy a pracovníky dokázal na svém území udržet. To vše ale může fungovat pouze  

za předpokladu stabilní makroekonomické situace.  

V České republice se výzkumem konkurenceschopnosti zabývá Centrum výzkumu 

konkurenční schopnosti české ekonomiky. Zabývalo se také porovnáním krajů České 

republiky z hlediska konkurenceschopnosti a pro porovnání vybralo pět indikátorů  

– regionální hrubý domácí produkt (regionální HDP), výši průměrných mezd, úroveň 

nezaměstnanosti, vzdělanostní strukturu obyvatelstva a migraci. Závěrečné zprávy jejich 

analýz jsou uvedeny na jejich internetových stránkách. 

Druhá zpráva Evropské Komise o hospodářské a sociální soudržnosti definuje faktory, 

které mají na konkurenceschopnost regionů nejvyšší vliv. Faktory dělí do osmi skupin: 

- míra zaměstnanosti a produktivity práce, 

- produktivita práce v jednotlivých odvětvích, 

- demografické trendy a negativní vliv stárnutí obyvatelstva a emigrace na vývoj 

regionu, 

- investice do hrubého fixního kapitálu, 

- investice do znalostních aktiv, 

- dotace, 

- úroveň vzdělání, 

- inovace. 

S obdobným členění faktorů konkurenceschopnosti se můžeme setkat i ve studiích 

společnosti Barclays Bank či je uvádí ve svých pracích profesor Danilov. Na základě těchto 

studií zformuloval a rozdělil faktory konkurenceschopnosti Martin (2004). Martin rozdělil 

faktory regionální konkurenceschopnosti do tří skupin. První skupina charakterizuje 
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infrastrukturu a dostupnost regionu, druhá skupina hodnotí kvalitu lidských zdrojů a třetí 

odráží produktivní prostředí. Přehled faktorů je uveden v Tabulce 2. 

Tabulka 2: Faktory konkurenceschopnosti 

Přehled faktorů regionální konkurenceschopnosti 

Infrastruktura a dostupnost Lidské zdroje 
Produktivní (výrobní) 

prostředí 

Základní infrastruktura 
Silniční doprava 
Železniční doprava 
Letecká doprava 

Technologická 
infrastruktura 

Informační a komunikační 
technologie  
Telekomunikace  
Internet 

Znalostní infrastruktura 
Vzdělávací zařízení 

Kvalita lokality 
Bydlení 
Přírodní prostředí 
Kulturní zařízení 
bezpečnost 

Demografické trendy 
Migrace vzdělaných 
pracovníků 
Pestrá struktura profesí 

Vysoce kvalifikovaní 
pracovníci 

Znalostní kapacita  
a dovednosti 

Podnikatelská kultura 
Malé bariéry vstupu 
Kultura podporující 
podstupování 
podnikatelského rizika 

Koncentrace odvětví 
Rovnováha/závislost 
Koncentrace 
zaměstnanosti 
Aktivity s vysokou 
přidanou hodnotou 

Internacionalizace 
Exporty/globální prodeje 
Investice 
Business Culture povaha 
PZI 

Inovace 
Patenty 
Úroveň vědy a výzkumu 
Výzkumné instituce  
a univerzity  
Vazby mezi firmami  
a vědou a výzkumem 

Vláda a institucionální 
kapacita 
Dostupnost kapitálu  
Specializace 
Povaha konkurence 

Zdroj: Upraveno dle Martina (2004) 
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Při sestavování výše uvedeného souboru faktorů Martin vycházel z tzv. klobouku 

regionální konkurenceschopnosti, kde provázal faktory s regionálními výdaji. Determinanty 

regionální konkurenceschopnosti rozdělil dle povahy na národní, regionální a místní. 

Determinanty umístil do spodní části klobouku. Uprostřed se nacházejí výrobní  

faktory – práce, půda a kapitál. Do vnějších prstenců umístil sekundární faktory, které práci, 

půdu a kapitál v regionu ovlivňují a determinují jejich úroveň – produktivní prostředí, lidské 

zdroje, infrastrukturu a dostupnost, na něž působí technologie, inovativnost, podnikatelství, 

kultura, demografie a migrace, kvalita místa, životní prostředí. Lze tedy říci, že 

konkurenceschopnost regionů je založena na kvalitativním i kvantitativním aspektu výrobních 

faktorů. Přestože se jedná o konkurenceschopnost, kterou nelze ztotožňovat 

s konkurenceschopností mikroekonomickou, konkurenceschopnost firem utváří sociální, 

ekonomické a sociální prostředí regionu. 

Teoretické přístupy vymezující tento pojem se shodují, že konkurenceschopnost na 

makroekonomické úrovni z hlediska jejích příčin lze charakterizovat jako produktivitu  

a z hlediska jejích důsledků jako rostoucí úroveň zaměstnanosti a životní úrovně. 
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4 ANALÝZA MIGRACE V  ČESKÉ REPUBLICE  

Dostatek kvalitních a kvalifikovaných pracovníků, kteří vytváří dostatečný zdroj pro růst 

produktivity na trhu práce, je jedním ze základních předpokladů konkurenceschopnosti 

ekonomiky. Pracovní síla je základní výrobní faktor, který determinuje úroveň produkce 

regionu. Vyšší počet obyvatel v produktivním věku s vyšší kvalifikací představují pro region 

nespornou konkurenční výhodu (viz faktory regionální konkurenceschopnosti kap. 3.4). Počet 

obyvatel na daném území je determinován mírou porodnosti, nezanedbatelný význam má ale 

také prostorový pohyb lidí. S ohledem na stárnutí populace a nízkou míru porodnosti ve 

většině evropských zemí, včetně České republiky, se migrace stává stále aktuálnějším 

předmětem výzkumů a proces migrace je sledován v širších souvislostech. 

Pro optimální fungování trhu práce je také nezbytné co nejefektivnější rozmístění 

pracovních sil na území státu. Nároky na tento požadavek se budou zvyšovat s důrazem na 

dopady stárnutí obyvatelstva na množství pracovní síly v zemi. Cílem populační politiky státu 

by tedy nemělo být pouze podporovat příchod nových pracovníků na trh práce, ale také 

podporovat efektivní rozmístění pracovní síly na vymezeném území. 

Pro podrobnější zkoumání procesu migrace je třeba oddělit proces vnitřní migrace a proces 

vnější migrace. Kritériem pro oddělení migračních toků jsou hranice. Migrací vnější 

označujeme migrační tok tehdy, pokud migrant při stěhování překročí hranice zkoumaného 

území. Nemusí se jednat pouze o hranice státu, ale je-li migrace zkoumána z pohledu regionu, 

migrací vnější je myšlena migrace za hranice daného regionu, byť jde  

o migraci mezi regiony jednoho státu. V disertační práci bude nejprve obecně analyzován 

migrační tok v České republice, jak z pohledu vnější, tak z pohledu vnitřní migrace v širších 

souvislostech. Analytická část práce pak bude migraci vztahovat pouze k regionálnímu 

členění, tedy za hranici bude uvažována hranice regionu.   

4.1 Vývoj vnější migrace v České republice 

Migrační politika státu hraje důležitou roli v koordinaci počtu cizinců v zemi. Prioritou 

migrační politiky je přijímat taková opatření, která budou podporovat legální migraci 

a minimalizovat migraci nelegální. Cílem migrační politiky je tedy regulovat pobyt cizinců 

v zemi a stanovit podmínky vstupu do země. Jak uvádějí Horáková (2000), Barša, Baršová 

(2005), migrační politika má dva aspekty, politiku imigrační a politiku integrační. Politika 
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integrační představuje soubor nástrojů a opatření zaměřených na již usazené přistěhovalce 

s cílem pomoci jim včlenit se do majoritní společnosti. Politika imigrační se zabývá regulací  

a kontrolou vstupu cizinců na území státu či jeho opuštění.   

Migrační a azylová politika v České republice se začala rozvíjet po transformaci 

ekonomiky a spadá do působnosti Ministerstva vnitra, a to na úrovni legislativní, analytické  

i realizační. Drbohlav (2001) uvádí, že migrační politika České republiky vznikla postupně 

integrací s politikami západoevropskými.  

Barša a Baršová (2005) rozdělují vývoj migrační politiky v České republice mezi lety  

1990 – 2004 do tří etap. 

• I. etapa 1990 - 1996 

Po otevření hranic v roce 1989 se Česká republika velmi rychle stala imigrační zemí. 

Vzhledem k malým, téměř nulovým zkušenostem s migrujícími osobami byly podmínky  

a pravidla migrační politiky stanoveny velmi liberálně, vedle příchodu cizinců legální cestou, 

byl zaznamenán také příliv nelegálních migrantů do země.  Vstup cizinců do země nebyl nijak 

výrazně kontrolován a omezován. Nově přijatý zákon, zákon č. 123/1992 Sb., o pobytu 

cizinců na území Československé federativní republiky, se zaměřoval na evidenci migrace  

a stanovoval podmínky, kdy lze zasáhnout proti migraci nelegální. V první polovině 90. let 

mohli cizinci získat povolení k podnikatelské činnosti na základě turistického víza či pozvání. 

Cizinci byli převážně najímáni na místa odmítnutá domácím obyvatelstvem. Předmětem 

tehdejší koncepce migrační politiky nebyla ani integrace cizinců či podpora trvalého usídlení. 

V této etapě vývoje byly vytvořeny základy právní regulace. Značná část migračního toku 

byla tvořena návratovou migrací. 

• II. etapa 1996 – 1999 

Změna v přístupu k cizincům nastala ve druhé polovině devadesátých let. V kontextu 

s harmonizací práva s požadavky Evropské unie a horší ekonomickou situací v zemi se začíná 

vstup cizinců do země pomalu zpřísňovat. V roce 1999 byl přijat zákon č. 326/1999 Sb.  

o pobytu cizinců na území Česka a zákon č. 325/1999 Sb. o azylu. Cizincům byla stanovena 

povinnost žádat o povolení k pobytu. Nově byly také zavedeny víza pro některé cizince (např. 

Gruzie, Kazachstánu, Ruska a Ukrajiny), jejichž podíl byl na celkovém počtu cizinců 

výrazný. V důsledku těchto opatření pracovní migrace do České republiky klesala. Nastavená 
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opatření měla také snížit nelegální zaměstnávání cizinců. Skutečnost ale byla opačná. Mnoho 

cizinců se nechávalo zaměstnávat v rámci krátkodobých pobytů, bez povolení.    

• III. etapa 1999 - 2004 

Období od roku 2000 do roku 2004 lze charakterizovat jako období, kdy probíhal proces 

institucionalizace, konvergence českého a unijního práva. V této době také začíná být 

rozvíjena integrační politika a snaha zapojit imigranty do majoritní společnosti. Změna 

v přílivu počtu cizinců do země nastala v roce 2004, kdy český trh práce vykazoval nízkou 

míru nezaměstnanosti a nedostatek pracovních sil, převážně s nižší kvalifikací. Vstup země do 

Evropské unie také zjednodušil přístup cizinců do České republiky.  

Migra ční politika po vstupu do Evropské unie 

Vstup České republiky do Evropské unie a následně do Schengenského prostoru výrazně 

změnil pohled a pojetí migrační politiky v zemi. Migrační politika České republiky se stala 

součástí migrační politiky Evropské unie, kdy hlavním cílem je ochrana vnějších hranic unie, 

před nelegální migrací cizinců z třetích zemí. Vstup České republiky do Evropské unie 

znamenal výrazný nárůst počtu cizinců v zemi. Česká republika se stala součástí jednotného 

trhu, který je založen na právu volného pohybu osob, práce, kapitálu a zboží mezi členskými 

státy. 

Vývoj počtu cizinců od roku 1989 do roku 2013 na území České republiky je znázorněn na 

Obrázku 3. Graf zde zobrazuje počet přistěhovalých cizinců v jednotlivých letech dle údajů 

ČSÚ. Na počátku 90. let byl migrační tok tvořen převážně z návratových imigrantů, či 

migračních toků se Slovenskem. Zatím co v roce 1989 žilo v České republice 35 tis. cizinců, 

do roku 1995 se jejich počet zvýšil více než sedmkrát. Do České republiky přicházeli lidé 

převážně z Ukrajiny, Ruska, zemí bývalé Jugoslávie  

a Vietnamu. V roce 1999 počet cizinců v České republice mírně poklesl. Důvodem byly nově 

zavedené zákony a opatření upravující pobyt cizinců. Od roku 2000 je ale patrný rostoucí 

vývoj počtu cizinců v České republice, a to až do roku 2008. Od roku 2004 se počet cizinců 

zvýšil z 254 tis. osob na 438 tis. v roce 2008. V porovnání s ostatními státy Evropské unie se 

jednalo o nejvyšší intenzitu migračního salda. Po hospodářské krizi počet cizinců v České 

republice pozvolna klesal, docházelo k propouštění cizinců s cílem zajistit práci českému 

obyvatelstvu. Propad v počtu cizinců ale nebyl tak výrazný, protože řada cizinců, která byla 
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propuštěna z pracovního poměru, zemi neopustila a začala v České republice podnikat. V roce 

2013 na území České republiky žilo 439 tis. cizinců. 

 

Obrázek 3: Vývoj počtu cizinců v České republice 

Zdroj: vlastní zpracování dle dat ČSÚ (2014) 

Z podrobnější analýzy migračního toku vyplývá, že téměř 90 % z přicházejících cizinců 

jsou ve věku 15 – 64 let a 2/3 z nich jsou muži. Převážně se jedná o lidi starší 25 let. Na 

základě věkové skupiny, která do České republiky přichází lze usuzovat, že hlavním motivem 

lidí přicházejících do České republiky je práce. 

Zaměstnanost cizinců na území daného státu je podmíněna předpoklady stanovenými pro 

vstup cizinců na trh práce a podmínkami, které cizinci musí splnit při výkonu práce.  

Zaměstnávání občanů z členských států Evropské unie se řídí Nařízením Rady  

1612/68 Evropského hospodářského společenství (EHS) o volném pohybu pracovníků 

v rámci Společenství a směrnicí Rady č. 90/365/EHS o právu pobytu zaměstnance a osoby 

samostatně výdělečně činné po skončení její pracovní činnosti a Nařízením Komise EHS  

č. 12551/70 o právu pracovníků zůstat na území členského státu poté, co byli v tomto státě 

zaměstnáni. V české legislativě je zaměstnávání cizinců upraveno v zákoně č. 326/1999 Sb.  

o pobytu cizinců na území České republiky, zákoníkem práce a zákonem o zaměstnanosti. Na 

tvorbě migrační politiky u nás se podílí Ministerstvo vnitra spolu s Ministerstvem práce  

a sociálních věcí, Ministerstvem zahraničních věcí a Ministerstvem průmyslu a obchodu. 

Občané Evropské unie/EHP a Švýcarska i obyvatelé třetích zemí mohou v České republice 

pracovat v postavení zaměstnanců i podnikat na základě živnostenského oprávnění.  
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Cizí státní příslušníci jsou od vstupu České republiky rozlišováni pouze na občany 

z Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru (EHP) a Švýcarska a občany třetích 

zemí. Dle právní úpravy lidé z Evropské unie/EHP a Švýcarska již nejsou považováni za 

cizince a mají stejná práva jako občané České republiky. Pro zaměstnání nepotřebují žádné 

pracovní povolení, jejich zaměstnavatel má pouze oznamovací povinnost vůči úřadu práce, 

kde musí zaměstnání příslušníka dané země nahlásit. Zaměstnavatel, který chce zaměstnat 

takového cizince, musí mít povolení k zaměstnávání cizinců. Povolení jsou vydávána jen na 

taková místa, na která nelze přijmout uchazeče o zaměstnání z České republiky.  

Pro usnadnění vstupu cizinců ze třetích zemí vydává Česká republika zelené a modré karty. 

Zelená karta představuje povolení k dlouhodobému pobytu cizince za účelem zaměstnání. 

Držitele opravňuje k pobytu na území České republiky a k získání pracovního místa, na které 

byla karta vydána. Zelená karta se vydává pro kvalifikované pracovníky s vysokoškolským 

vzděláním, pro pracovníky na pozice požadující minimálně výuční list a pro ostatní 

pracovníky. Cizinec může kartu získat pouze na místa, která jsou zveřejněna v centrálním 

registru volných pozic a která se za 30 dní nepodařilo obsadit uchazečem z České republiky 

nebo Evropské unie. Vydávání zelených karet má také bezpečnostní důvody. Byly zavedeny 

po ekonomické krizi, kdy byli cizinci propouštěni. Cizinci se ne všichni vrátili zpět do své 

země původu a zůstali v České republice a byli zaměstnáni nelegálně. 

Od roku 2011 Česká republika začala vydávat nově i modré karty. Modrá karta cizince 

rovněž opravňuje k pobytu na území České republiky za účelem zaměstnání. Karta se ale 

vydává pouze pracovníkům s vyšším odborným nebo vysokoškolským vzděláním na dobu 

trvání pracovního poměru, maximálně však na 2 roky. V roce 2011 bylo vydáno celkem  

157 zelených karet a 4 modré karty. 

Vývoj počtu cizinců v závislosti na druhu ekonomické aktivity znázorňuje  

Obrázek 4.4 Z grafu je patrný výrazný nárůst počtu pracujících cizinců v České republice po 

vstupu do Evropské unie. Od roku 2004 do roku 2008 se jejich počet více než zdvojnásobil, 

ze 173 tis. cizinců na 361 tis. cizinců.  Zlom nastal po hospodářské krizi, kdy vlivem klesající 

ekonomiky výrazně poklesl počet cizinců v zaměstnaneckém poměru. Mezi lety 2008 a 2009 

se jejich počet snížil o 53 tis. a klesající trend i nadále pokračuje. Zcela opačný byl vývoj po 

                                                 
4 Vývoj časové řady je možné sledovat pouze do roku 2011. Od roku 2012 došlo ke změně v evidenci 

cizinců, kteří jsou evidováni na úřadu práce a nepracují v České republice na živnostenské oprávnění  
a Ministerstvo práce a sociálních věcí od roku 2012 tento údaj nesleduje. Od 1. 7. 2014 byla zavedena nová 
struktura vykazovaných dat mapující uchazeče o zaměstnání z Evropské unie a EHP a třetích zemí v České 
republice. Data jsou dostupná na portále Ministerstva práce a sociálních věcí. 
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krizi u cizinců pracujících na živnostenské oprávnění. Mezi lety 2008 a 2009 jejich počet 

narostl o 10 tis.. Tento nárůst byl zaznamenán převážně u lidí ze třetích zemí. Řada cizinců, 

kteří byli propuštěni a přišli o práci, začala v České republice podnikat. V důsledku toho byla 

přijata novela zákona č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky, která 

vstoupila v platnost k 1. 1. 2011 a která ztěžuje podmínky pro získání víz za účelem 

podnikání.  

 
Obrázek 4: Vývoj pracovní migrace cizinců v České republice 

Zdroj: vlastní zpracování dle dat ČSÚ (2014) 

4.2 Vývoj vnit řní migrace v České republice 

Česká republika se řadí mezi státy s nízkou vnitřní migrací obyvatelstva. Tento stav je 

podmíněn politickým a ekonomickým vývojem ve 2. pol. 20. stol. Lidé v sobě nesou zvyky 

z  doby, kdy trh práce byl nepružný, a stěhování za prací nebylo obvyklé. V 90. letech navíc 

komplikoval situaci migrace také špatně fungující trh s byty a skutečnost, že lidé se těžko 

přizpůsobují změnám a novým situacím a nejsou ochotni měnit své bydliště a zpřetrhat vazby 

s okolím, kde žijí. Proces migrace také ztěžovala sama transformace ekonomiky, díky níž 

došlo k prohloubení rozdílů mezi regiony převážně v oblasti příjmů obyvatel  

a nezaměstnanosti. Devadesátá léta jsou charakterizována klesajícím objemem vnitřní 

migrace. Jak vyplývá z dat ČSÚ, zatím co v roce 1990 se přestěhovalo na území České 

republiky 267,2 tis. obyvatel, v roce 2000 to bylo pouze 199,7 tis., což znamenalo 25% pokles 

objemu vnitřní migrace od roku 1990. Mírný vzestup vnitřní migrace lze spatřovat až od roku 

2001 v souvislosti s výstavbou satelitních měst, kdy lidé začali opouštět města a stěhovat se 

do venkovských oblastí (Vavrejnová, 2011). Od té doby počet migrujících až do roku 2007 
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rostl. V tomto roce se v České republice přestěhovalo 255,6 tis. lidí. Zlom nastal v roce 2008, 

kdy z důvodu světové krize objem stěhování prudce poklesl. V roce 2013 počet 

přestěhovaných v České republice převyšoval 234 tis. lidí.  

Rostoucí trend ve stěhování lze spatřovat u mladých lidí, kteří nejsou svázáni s bytem, 

domem a jejichž ochota stěhovat se za prací je vyšší než u starší generace. Očekává se, že  

i nadále bude tento trend narůstat. Příčinami, které stojí za neochotou stěhovat se, se zabývala 

řada odborníků. Z výzkumu Horvátha (Horváth, 2006) vyplývá, že za nízkou ochotou 

stěhovat se za prací stojí také vysoké náklady, které jsou s procesem migrace spojeny. 

Důležitou roli hraje také rodina. Dle Armstronga a Taylora (2000) na nízkou míru migrace 

mohou mít vliv i malé rozdíly ve mzdách mezi regiony, kdy diference není dostatečným 

důvodem pro přestěhování.  

V České republice se zpracováním dat o migraci zabývá ČSÚ, statistiky jsou od roku 2005 

založeny na datech o stěhování obyvatelstva z Ministerstva vnitra, které vede informační 

systém evidence obyvatelstva.  

Objem vnitřní migrace je dán počtem přestěhovaných z jedné obce do druhé sledováním 

počtu přistěhovalých a vystěhovalých. Nevýhodou tohoto zaznamenávání je, že pokud dojde 

ke sloučení dvou obcí, přestěhování lidí mezi nimi není do statistik zahrnuto. Ke zkreslení 

statistických dat také dochází v případě, že se jeden člověk stěhuje vícekrát za rok, statistiky 

nezaznamenávají počet přestěhovaných lidí, ale počet stěhování, do statistik je pak tento 

člověk zahrnut vícekrát.   

Vnitrostátní migrace v České republice je sledována na úrovni krajů, okresů a obcí. Tedy 

na úrovni mezikrajské a na úrovni uvnitř kraje. První případ se zabývá počtem přistěhovalých 

a vystěhovalých mezi kraji České republiky. Ve statistikách není rozlišována národnost 

stěhujících. Počet přistěhovaných a vystěhovaných z daného kraje zahrnuje občany české 

národnosti s trvalým pobytem v České republice, ale také cizince, kteří mají povolení 

k trvalému či dlouhodobému pobytu v České republice. Druhý úhel pohledu se zabývá 

stěhováním v rámci jednoho kraje, kdy vnitrokrajské stěhování je členěno na stěhování mezi 

obcemi jednoho okresu a mezi okresy jednoho kraje. 

Ze statistik vyplývá, že lidé preferují stěhování na kratší vzdálenost. Při porovnání hodnot 

počtu přestěhovaných přes hranice kraje a uvnitř jednoho kraje, více než 2/3 migrantů 

preferuje vnitrokrajské stěhování, přičemž téměř 70 % z nich se stěhuje mezi obcemi v rámci 
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jednoho okresu. Podrobnější informace o vývoji vnitřní migrace v České republice od roku 

2003 přináší následující Obrázek 5. Stěhování uvnitř republiky je zde rozděleno na stěhování 

přes hranice kraje (zelená oblast grafu) a na stěhování uvnitř kraje (červené oblasti), které se 

dále dělí na stěhování mezi okresy kraje a mezi obcemi jednoho okresu. 

 

Obrázek 5: Vývoj vnitřní migrace v České republice 

Zdroj: vlastní zpracování dle dat ČSÚ (2014) 

Populace je ovlivněna dynamikou přírůstků a úbytků obyvatelstva, tedy porodností, 

úmrtností a zahraničním stěhováním. Ve druhé polovině dvacátého století počet živě 

narozených převyšoval počet zemřelých, ale čísla se přibližovala, až v průběhu devadesátých 

let došlo k převýšení počtu zemřelých nad počtem narozených. Migrační saldo dynamiku 

populačního vývoje ve 2. pol. 20. stol. příliš neovlivňovalo, do popředí se začíná tento jev 

dostávat až po roce 2005. (Burcin, 2010) 

Následující graf na Obrázku 6 znázorňuje počet přistěhovaných, vystěhovaných a saldo 

migrace v jednotlivých krajích v roce 2013. Graf zahrnuje pouze údaje z vnitřního stěhování. 

Migrace se zahraničím není uvažována. Kraje, ve kterých počet přistěhovaných převyšuje 

počet vystěhovaných, lze považovat za kraje atraktivní s vhodnými podmínkami pro život 

lidí. Z dlouhodobějšího hlediska nejatraktivnějším krajem pro lidi, kteří se rozhodnou 

migrovat je Středočeský kraj, v letech 2004 – 2013 se do tohoto regionu přistěhovalo téměř 

190 tis. lidí a počet vystěhovalých v daném období byl 100 tis. obyvatel. Jedná se tedy o kraj 

s největším migračním přírůstkem u nás. Kladné migrační saldo vykazovaly i kraje Plzeňský, 

Jihočeský a Jihomoravský. Jedná se o kraje, které si jsou velmi podobné při porovnání hodnot 

ekonomických ukazatelů. Jde o kraje, které shodně vykazují 5% míru obecné 
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nezaměstnanosti, HDP na 1 obyvatele je zde okolo 650 tis. Kč a čistý disponibilní důchod 

domácností na 1 obyvatele dosahuje 166 tis. Kč. Specifickým krajem mezi ostatními, je kraj 

Hl. m. Praha. Přestože v porovnání s ostatními kraji má vysoký migrační přírůstek, od roku 

2004 do roku 2013 se sem přistěhovalo 196 tis. obyvatel, počet vystěhovalých je ještě vyšší, 

175 tis. lidí, přičemž největší migrační úbytek byl vykázán v roce 2008 (- 6 tis. lidí).  

 

Obrázek 6: Migrační saldo krajů České republiky 

Zdroj: vlastní zpracování dle dat ČSÚ (2014) 
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5 VYMEZENÍ CÍLE DISERTA ČNÍ PRÁCE, HYPOTÉZ A METOD ZPRACOVÁNÍ  

V disertační práci budou prostřednictvím vybraných metod postupně naplňovány 

stanovené dílčí cíle disertační práce, tak, aby došlo k dosažení cíle hlavního a byly ověřeny 

stanovené hypotézy. 

Hlavní cíl disertační práce 

Hlavním cílem disertační práce je analyzovat migraci pracovních sil jako faktor 

konkurenceschopnosti regionů České republiky.  V této souvislosti bude posouzen vliv 

pracovní migrace na regionální konkurenceschopnost a v kontextu ostatních faktorů 

determinujících konkurenceschopnost regionů České republiky bude zhodnocen její 

význam.  

K naplnění hlavního cíle disertační práce povedou tyto dílčí cíle: 

- identifikace hlavních motivů, které vedou k rozhodnutí člověka migrovat z hlediska 

vývoje migračních teorií; 

- rešerše literatury zabývající se konkurenceschopností na národní a regionální úrovni; 

- vymezení migrace a migrační politiky v České republice po roce 1989;  

- na základě komparace studií, které se zabývají konkurenceschopností, identifikovat 

soubor ukazatelů vypovídajících o ekonomické výkonnosti krajů a na základě 

zjištěných hodnot porovnat kraje České republiky; 

- vytvoření modelu systémové dynamiky krajů České republiky popisující hlavní 

determinanty regionální konkurenceschopnosti; 

- analýza důsledků migračního toku na konkurenceschopnost regionů a posouzení vlivu 

dalších ukazatelů. 

V souladu s hlavním cílem disertační práce byly stanoveny následující hypotézy: 

Hypotéza H1: Migrace pracovních sil pozitivně přispívá k efektivnosti trhu práce a tím 

zvyšuje regionální konkurenceschopnost.  

Hypotéza H2: Regiony s lepším hodnocením konkurenceschopnosti mají vyšší potenciál 

přilákat migranty. 

V dalším směřování disertační práce bude autorka vycházet z definice regionu dle 

Skokana, která je uvedena v kapitole 2.1.  Na region bude nahlíženo jako systém, který se 

skládá z jednotlivých částí, mezi kterými existují vztahy a vazby. Jednotlivé prvky systému 
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budou představovat faktory konkurenceschopnosti a lze sledovat, jak tyto faktory a interakce 

mezi nimi utvářejí region a jeho prostředí a přispívají k vyšší konkurenceschopnosti regionu. 

Z hlediska územního bude region v disertační práci vymezen dle zákona č. 248/2000 Sb.  

o podpoře regionálního rozvoje na úrovni vyšších samosprávných celků, krajů. 

Vnímání regionální konkurenceschopnosti bude v disertační práci vycházet 

z mikroekonomického odvození konkurenceschopnosti, kdy základem konkurenceschopnosti 

regionu je existence stabilních firem a dostatek pracovníků. Nezbytným předpokladem je ale 

makroekonomická stabilita, kterou ale z regionální úrovně je obtížné přímo ovlivnit. Faktory, 

které ovlivňují konkurenceschopnost regionu, budou vycházet ze studie Martina (viz kapitola 

3), který vymezil faktory konkurenceschopnosti na základě shrnutí závěrů analýz odborníků, 

kteří se problematikou zabývají (Danilov, Porter, 2003) a Evropské komise, která rovněž 

konkurenceschopnost zkoumá jako jeden z předních cílů Evropské unie.  

 Na základě těchto předpokladů bude sestaven model systémové dynamiky. Jedná se  

o nástroj, pomocí kterého lze zachytit strukturu systému, znázornit vazby mezi jednotlivými 

prvky, včetně zpětných vazeb (viz teoretické vymezení systémové dynamiky v kapitole 5.1.3). 

Jde o model, který pomocí diferenciálních rovnic zachycuje i vazby mezi prvky v čase. Vedle 

jednosměrných vazeb je model také schopen postihnout vzájemné interakce mezi prvky. 

Model bude sestaven v softwaru Vensim, jde o program pro vytváření modelů založených 

na teorii systémové dynamiky. Vedle samotného grafického znázornění a propojení prvků je 

předností tohoto nástroje také simulace. Data, na kterých bude model postaven, budou 

vycházet z databáze ČSÚ a Ministerstva práce a sociálních věcí. Podkladem budou údaje z let 

2004 – 2013. Simulace možného budoucího vývoje bude s ohledem na kratší časovou řadu 

provedena pro následující desetiletí.  
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5.1 Vymezení metod použitých při zpracování disertační práce 

Postup zpracování disertační práce vychází ze stanovení metodiky, která přesně vymezuje 

jednotlivé kroky postupu a definuje konkrétní metody řešení zkoumaného problému. Vědecká 

metoda představuje postup, cílevědomou činnost, pomocí níž je možné z výchozího stavu 

dospět k nalezení či objasnění vědeckých poznatků.  K dosažení vymezeného cíle  

a k verifikaci stanovených hypotéz budou použity základní obecně teoretické metody, 

dedukce, indukce, komparace, analýzy, syntézy a generace, které budou aplikovány pro 

rozbor dosavadních poznatků a rešerši zdrojů.  Tyto metody se nepoužívají odděleně, ale 

navzájem se doplňují a kombinují. Vedle obecně teoretických metod budou použity  

i matematické a statistické metody, které umožňují vyjádřit vztah mezi veličinami, a metoda 

modelování, jejímž prostřednictvím lze sestavit zjednodušený obraz skutečnosti a zkoumat 

závislosti mezi jevy.  

5.1.1 Základní výzkumné metody 

Mezi základní výzkumné metody, které jsou v disertační práci využity, se řadí analýza, 

syntéza, komparace, indukce, dedukce a explanace.  

Analýza je metoda, pomocí níž je možné rozdělit složitý problém na problémy dílčí. 

Využívá se k identifikaci dílčích částí a k definování vztahů mezi nimi. Naproti tomu syntéza 

skládá jednotlivé elementární části v celek. Metoda komparace představuje srovnávací 

metodu, jejímž cílem je nalézt společné a odlišné aspekty zkoumaných jevů. Indukce 

představuje myšlenkový proces, kdy na základě zkoumání individuálních jevů, jsou 

odvozovány obecné závěry. Indukce je úplná, pokud byly prozkoumány všechny prvky 

zkoumaného souboru. Opakem indukce je dedukce, při které se z obecných závěrů vyvozují 

nová konkrétnější tvrzení. Explanace představuje logické vysvětlení jevu nebo procesu.  

Tyto metody budou využity zejména při zpracování teoretických poznatků nezbytných pro 

naplnění cíle disertační práce a dále pro analýzu časových řad.  

5.1.2 Statistické metody 

K naplnění stanoveného cíle disertační práce a k ověření vymezených definic budou 

použity dále následující statistické metody. Statistické metody budou zpracovány 

v počítačovém softwaru Statistica 12. 
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Shluková analýza 

Shluková analýza (Cluster analysis) je pojem, který se používá pro řadu metod a přístupů, 

pomocí kterých lze analyzovat podobnost vícerozměrných objektů, jež jsou na základě 

podobnosti znaků klasifikovány do shluků. Objekty stejného shluku si jsou co nejvíce 

podobné. Pomocí shlukové analýzy lze zjistit strukturu souboru nebo objekty klasifikovat. 

Objekty jsou charakterizovány a klasifikovány pouze podle vybraných znaků, pro použití 

shlukové analýzy je třeba respektovat podmínku metody, a to nekorelovanost vstupních dat  

a neexistenci odlehlých hodnot. V disertační práci bude metoda shlukové analýzy použita pro 

klasifikaci regionů dle ukazatelů konkurenceschopnosti.  

Podle způsobu shlukování (Řezanková, 2009) lze rozlišit shlukování hierarchické, jež se 

dále dělí na aglomerativní a divizní, a nehierarchické. Hierarchická metoda shlukování je 

založena na postupném spojování objektů do větších a větších shluků. Při aglomerativním 

shlukování jsou spojovány postupně objekty s nejmenší vzdáleností. Postup se opakuje do té 

doby, dokud nevznikne jeden shluk nebo předem určený počet shluků. Divizní přístup je 

založen na postupném dělení jednoho shluku na jednotlivé objekty. V disertační práci bude 

použita metoda hierarchického shlukování, metoda aglomerativní. Shluky jsou při této 

analýze vytvářeny na základě vzdálenosti či podobnosti objektů.  

Podobnost představuje základní kritérium pro tvorbu shluků, přičemž podobnost může být 

měřena pomocí mnoha koeficientů v závislosti na použití shlukové analýzy, zda je cílem 

shlukovat objekty či proměnné, ale také volba koeficientu závisí na charakteru dat  

zkoumané veličiny. Podobnost je zkoumána u objektů, proměnných, kategorií nebo shluků. 

(Řezanková, 2009) S ohledem na rozsah, budou prezentovány a blíže popsány pouze základní 

podobnosti a vztahy, z nichž bude vybrána metoda využita v disertační práci. Podobnost 

proměnných bude analyzována pomocí korelační míry. Při užití korelační míry se nejčastěji 

využívá Pearsonův párový korelační koeficient nebo Spearmanův korelační koeficient. 

Proměnné si jsou tím více podobné, čím je párový korelační koeficient vyšší a bližší jedné. 

(Meloun, Militný 2012) Výběr vhodného korelačního koeficientu závisí na vstupních datech. 

Pearsonův korelační koeficient klade důraz na normální rozdělení vstupních dat. K určení 

podobnosti objektů je rovněž možné použít korelační koeficient, ale v praxi ale převládá 

měření podobnosti pomocí míry vzdálenosti objektů v prostoru.  
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K určení míry vzdálenosti lze použít následující vztahy, shrnující obvyklé metody pro 

výpočet: (Meloun, Militný, 2012) 

- Eukleidovská vzdálenost 

����, ��� = ������ − ������
���  (4) 

- Manhattanská vzdálenost  

����, ��� =����� − �����
���  (5) 

- Minkovského metrika 

 ���, ��� = ������ − ������
���

!
 (6) 

Nejčastěji užívaná míra vzdálenosti je eukleidovská vzdálenost (Meloun, Militný, 2012), 

kdy vzdálenost mezi objekty je měřena jako délka přepony pravoúhlého trojúhelníka, tento 

vzorec bude také použit při zpracování shlukové analýzy v disertační práci.  

Určení míry podobnosti shluků představuje volbu shlukovací metriky, která bude pro 

shlukovou analýzu využita. Mezi nejčastěji využívané metriky shlukování patří: 

- Metoda nejbližšího souseda – shlukovány jsou objekty, mezi kterými je nejkratší 

vzdálenost. Do shluku jsou postupně přidávány objekty, které jsou nejblíže. 

Nevýhodou této metody je, že se vytváří řetězový efekt, spojí se shluky, které si jsou 

nejblíže, ale vzhledem k ostatním objektům o nejbližší shluk nemusí jít. 

- Metoda nejvzdálenějšího souseda – metoda je postavena na shlukování maximálně 

vzdálených objektů. Metoda se nazývá také metodou úplného propojení, všechny 

objekty ve shluku jsou propojeny každý s každým. 

- Metoda průměrné vzdálenosti – výhodou této metody je vyloučení extrémů, základem 

je průměrná vzdálenost všech objektů ve shluku ke všem objektům ve druhém shluku.  

Postup shlukování bude v dizertační práci založen na metodě váženého průměru skupin 

dvojic, kdy vzdálenost dvou shluků je určena jako vážený průměr vzdáleností všech dvojic, 

kdy jsou prostřednictvím vah zohledněny také velikosti shluků.  
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Pro použití shlukové analýzy je nutné splnit vstupní předpoklady, a to nepotvrzení 

multikolinearity mezi vstupními ukazateli, korelační koeficient nesmí být větší  

než 0,7 (Meloun, Militný, 2012) a data musí být standardizována. 

Výběr metody shlukování ovlivňuje výsledný počet shluků. Určit optimální počet shluků 

závisí na postupu shlukování. Podrobněji se tomuto problému věnuje například Gan,   

Ma, Wu (2007). Počet shluků v disertační práci bude odvozen na základě dendogramu, 

grafického nástroje pro prezentaci výsledků shlukové analýzy.   

Faktorová analýza 

Metoda faktorové analýzy patří mezi metody, jejichž cílem je vytvářet nové proměnné  

a snižovat rozsah dat s co nejmenší ztrátou informací. (Hebák, 2007). Tato metoda vychází  

z předpokladu, že každý vstupující znak můžeme vyjádřit jako lineární kombinaci nevelkého 

počtu společných faktorů a jednoho chybového faktoru tedy nevysvětlenou částí rozptylu či 

nepřesností v měření. Jak uvádějí Meloun a Militný (2012) faktorová analýza se snaží 

vysvětlit závislost proměnných s cílem identifikovat strukturu vzájemných závislostí 

posuzovaných proměnných. Základním předpokladem pro použití faktorové analýzy je 

korelace mezi daty a data musí být před aplikací faktorové analýzy standardizována. 

Model faktorové analýzy předpokládá, že existuje určitý počet společných faktorů  

F1, F2, …., FR, pomocí nichž je možné vyjádřit danou veličinu Y, která je p-rozměrným 

náhodným vektorem.  

"# =	∝%+∝� &#� +⋯ . . +	∝� &#� +	)#, (7) 

kde "#	je označení pro hlavní vysvětlovanou proměnnou, fij jsou hodnoty vysvětlujících 

faktorů, αj jsou faktorové zátěže, n je počet pozorování a k je počet vysvětlujících 

proměnných. Poslední část modelu je nezávislá latentní proměnná, složka, která není 

modelem vysvětlena. (Urbánek, 2000) 

Problémem této analýzy je neidentifikovatelnost počtu nových faktorů, které by co 

nejpřesněji vysvětlily výchozí proměnou. Ke stanovení počtu faktorů se využívá řada metod, 

mezi nejčastěji využívané patří metoda hlavních komponent, metoda maximální věrohodnosti 

a metoda faktorování podle hlavních os. (Košťál, 2013) V disertační práci bude počet faktorů 

určen pomocí metody hlavních komponent. Cílem metody hlavních komponent je 

transformovat data z původních proměnných xi do menšího počtu latentních proměnných  
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yj (hlavní komponenty). Nově vzniklé proměnné (hlavní komponenty), které jsou lineárními 

kombinacemi původních znaků, postihují celou proměnlivost znaků, jsou vzájemně 

nekorelované. Podstatou této metody je, že první hlavní komponenta postihuje největší část 

rozptylu dat, druhá hlavní komponenta vysvětluje největší část rozptylu neobsaženého v první 

hlavní komponentě atd.  

5.1.3 Systémová dynamika  

Systémová dynamika a systémové myšlení představují nástroje, pomocí kterých lze 

modelovat reálný svět a zkoumat jeho základní zákonitosti. 

Systémová dynamika vznikla v 50. letech 20. stol., za jejího zakladatele je považován 

elektrotechnický inženýr Forrester ze Sloan School of Management na Massachusettis 

Institute of Technology, který se pokusil praktické poznatky z budování elektronických  

a kybernetických systémů aplikovat na management a řízení organizací. V roce 1961 vydal 

knihu Industrial Dynamics, čímž položil základy systémové dynamiky jako vědní disciplíny.  

Přístup systémové dynamiky vychází z předpokladu, že reálné prostředí lze zachytit jako 

systém, tedy jako množinu prvků a vazeb mezi nimi. Nejedná se o jednorázový proces 

s pevným začátkem a koncem, jde o kontinuální reakce probíhající mezi prvky systému, 

zachycující také zpětnou vazbu.  Dle Burianové (Burianová, 2007, str. 21) dynamický systém 

je „soubor vzájemně propojených prvků, jejichž hodnoty se vyvíjejí v čase a navzájem se 

ovlivňují.“ 

Systémová dynamika byla původně využívána pouze v soukromé sféře jako nástroj 

managementu a marketingu. Modely je možné využít při testování strategií firem, 

v projektovém řízení, pro rovnovážné nastavení cílů a ukazatelů.  

V 60. letech se využití tohoto modelu postupně rozšiřuje i na problematiku modelování 

měst. První model, který se zabýval modelováním municipalit, vytvořil J. W. Forrester Urban 

Dynamics model, který analyzoval příčinu vzniku vyčleněných chudinských čtvrtí, slumů  

a oblastí s vysokou kriminalitou ve městech. Tento model byl postupně rozšířen o další 

modely – System Dynamics National Model, World Dynamics. Při jejich konstrukci  

J. W. Forrester vycházel z předpokladu, že pomocí systémové dynamiky je možné zachytit 

složité vztahy nejen tedy v technickém, ale také manažerském, ekonomickém a sociálním 

světě.  
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K rozšíření užívání systémové dynamiky přispěly také nové nástroje dynamického 

modelování – například software Vensim, Powersim a další. V České republice se systémová 

dynamika začíná rozvíjet až po roce 1995, právě v souvislosti s rozšířením softwaru a jeho 

překladem do českého jazyka. Dynamické modelování využívala například Armáda České 

republiky, veřejná správa na úrovni měst – například Vsetín a Brno, Český Telecom pro 

podporu plánování. 

Výhoda této metody vyplývá především z možnosti zahrnutí a propojení třech základních 

aspektů – komplexity, společenského rozměru a systémového přístupu. (Mildeová, Vojtko, 

2008) Předmětem systémové dynamiky je vytváření modelů, kdy model je odrazem reálného 

světa, zachycuje jeho jednotlivé prvky a vazby mezi nimi, díky komplexnímu přístupu 

zaznamenává i vazby, které převyšují intuitivní schopnosti, vytváří síť zpětnovazebných 

vztahů, které se neustále vyvíjejí. Model také umožňuje porozumět chování systému v čase  

a na základě minulých dat predikovat různé scénáře vývoje systému v budoucnosti.  

Sterman (2000) uvádí přínosy a nedostatky použití počítačového modelu. Základní přínosy 

počítačového přístupu k modelování Sterman vidí v možnosti explicitního znázornění daného 

problému, v logických následcích ve vztahu struktura a dynamické chování, srozumitelnosti, 

komplexnosti. Při samotném modelování a interpretaci závěrů je třeba ale brát v úvahu i řadu 

nedostatků a omezení, které jsou s počítačovými modely spojeny. Dle Stermana by model měl 

být co nejjednodušší, zachycovat podstatné vazby, což přispívá k vyšší přehlednosti modelu, 

jasnější interpretaci závěrů či možnosti jednodušeji měnit základní podmínky chování 

modelu. Pomocí modelu tedy není možné zachytit realitu samotnou. Model vychází z řady 

předpokladů a limitů. 

Počítačové modely lze dělit do dvou skupin, modely optimalizační a modely simulační. 

V disertační práci bude sestrojen model simulační, jehož cílem je zachytit chování 

systému, rozpoznat klíčové faktory. Tento model umožňuje testovat dopady různých strategií. 

Výhodou těchto modelů je, že dokáží zaznamenat zpětné vazby, zpoždění, nelinearitu. Model 

systémové dynamiky bude sestaven v počítačovém programu Vensim PLE Plus.   
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Systémové myšlení 

Systémová dynamika vychází ze systémového myšlení. Systémové myšlení představuje 

způsob uvažování a metodologii řešení systémových problémů. Jak uvádí Vojtko a Mildeová 

(2007) systémové myšlení je specifický způsob pohlížení na svět, který se snaží respektovat  

a překonávat omezení každodenního myšlení, která mohou být dána přírodou, výchovou, 

vzděláním. Dle Burianové (Burianová, 2007) hlavním cílem systémového myšlení je hledání 

klíčových bodů systému, v nichž i malá změna bude mít velký dopad na chování celku. 

Zjednodušeně řečeno, systémové myšlení je myšlení o systémech. Je to nástroj pro vytváření 

lepších a kvalitnějších modelů.  

Systémové myšlení je nástroj, pomocí kterého je možné do analýzy zahrnout vzájemné 

vazby mezi ukazateli a sledovat jak se veličiny mění nejen v čase, ale také v prostoru.  Jedná 

se o nástroj, který umožňuje modelovat skutečný svět, zachytit vazby, strukturu a chování 

komplexních sociálních systémů. Dle Mildeové a Vojtka (2003) lze komplexní sociální 

systém vysvětlit jako celistvý systém, který převyšuje běžné analytické schopnosti. Důležitou 

roli v tomto systému hrají lidé a faktory, které ovlivňují jejich chování a vedle jednotlivých 

prvků systému, je třeba analyzovat i působení vazeb mezi nimi.  

Hlavní charakteristiky systémového myšlení (Mildeová, Vojtko, 2003): 

- vzájemná závislost (interdependence) – čím více jsou prvky na sobě závislé a ovlivňují 

se, tím méně je možné postihnout fungování systému pouze na základě zohlednění 

jednotlivých prvků; 

- zpětná vazba (feedback) – zpětnou vazbu lze popsat jako situaci, kdy jev a působí na 

jev b, který následně ovlivní jev a, zpětná vazba může být pozitivní (kdy čím vyšší je 

jev a, tím vyšší je jev b a tím vyšší je i jeho následný vliv na jev a) nebo negativní 

(kdy čím vyšší je jev a, tím vyšší je jev b a tím méně působí na jev a); 

- dynamická složitost (Senge, 2006) – i systém s malým počtem prvků může v čase 

generovat složitý systém vazeb; 

- vliv časového zpoždění; 

- nelinearita; 

- nejistota a neurčitost – není možné postihnout všechny možnosti vývoje, znát 

pravděpodobnosti s jakou nastanou. 

Dynamické modelování je založeno na tzv. mentálních modelech. Dle Mildeové a Vojtka 

(2003) jde o modely, které zachycují okolní svět a vztahy mezi jeho částmi. Jde o modely, 
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které jsou zjednodušeným obrazem reality, vycházejí z předem definovaných předpokladů  

a předem daných vzorců chování.  

Systémově dynamický přístup dává ucelený pohled na zkoumaný systém, jeho strukturu  

a vazby s okolím. Přínosem tohoto modelu je jeho schopnost zaznamenat změny v chování 

jednotlivých prvků a provázat je s ostatními jevy. Model také umožňuje předpovědět, jak se 

změní chování systému, při změně vstupních podmínek. Dle Burianové (2007) dynamický 

model je vhodným nástrojem pro simulaci fungování vzájemných vztahů a vazeb mezi prvky 

ve skutečném světě, kdy je možné interaktivně ovlivňovat chování modelu.   

Směřování disertační práce bude respektovat postup tvorby dynamického modelu. Proces 

tvorby dynamického modelu lze rozdělit do pěti po sobě jdoucích kroků. Na počátku je 

důležité definovat účel sestavování modelu. Uvědomění si důvodu následně pomůže stanovit 

časový horizont, který bude model popisovat a podstatné proměnné, které do modelu budou 

vstupovat. Dle Forrestera (1961) identifikace a uvědomění si procesů, prvků  

a vztahů mezi nimi, je nejdůležitějším krokem celého modelování. Druhá fáze je zaměřena na 

vysvětlení chování systému a hledání zpětných vazeb. V průběhu této fáze budou 

formulovány dynamické hypotézy. Pro znázornění chování systému lze použít  

(Sterman, 2000) například diagramy hranic systému, diagramy subsystémů, příčinné 

smyčkové diagramy, diagramy stavů a toků. Vytvořené grafy v této fázi zachycují 

identifikované prvky systému a vztahy mezi nimi, kdy vztahy mohou být pozitivní nebo 

negativní. Model v této fázi je znázorněn pouze graficky, nejedná se zatím o dynamický 

model. Pro účely disertační práce bude vybrán diagram hladin a toků. Výhodou v porovnání 

s ostatními nástroji systémového myšlení je odlišení stavových a tokových proměnných 

v modelu. 

Třetím krokem dynamického modelování je sestavení simulačního modelu. Modely jsou 

sestaveny na základě diagramu stavů a toků, který je doplněn o kvantifikační vyjádření. 

Vzájemné vztahy mezi veličinami lze vyjádřit matematicky pomocí systému nelineárních 

diferenciálních rovnic. Pro vztahy platí následující podmínky, jestliže funkce Y představuje 

funkci definující přírůstek proměnné x, mezi prvky existuje pozitivní vazba (pozitivní zpětná 

vazba): 

 
*+*, > 0, (8a) 
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Negativní smyčka (záporná zpětná vazba) je definována podmínkou (8b): 

 
/0/1 < 0, (8b) 

Je-li sestaven model, proces vstupuje do čtvrté fáze, kdy probíhá testování vytvořeného 

modelu. V této fázi jsou stanoveny extrémní podmínky, citlivost modelu, testují se reakce 

modelu na změny jednotlivých veličin, na základě kterých se rozhoduje o přijetí, nebo 

zamítnutí nulové testované hypotézy. Na závěr jsou stanovena opatření, strategie a jednotlivé 

scénáře pro posouzení variant, které by mohly nastat.  
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6 KLASIFIKACE KRAJ Ů ČESKÉ REPUBLIKY DLE KONKURENCESCHOPNOSTI  

Z rešerše odborné literatury vyplývá, že regionální konkurenceschopnost je dána 

ekonomickým, sociálním, politickým a organizačním potenciálem regionu. Souhrnný index 

regionální konkurenceschopnosti, který by bylo možné aplikovat na krajskou úroveň České 

republiky, zatím nebyl vytvořen.  Analýza postavení krajů České republiky z hlediska jejich 

konkurenceschopnosti bude provedena na základě indikátorů ekonomické 

konkurenceschopnosti, které vycházejí z práce Hugginse a Turoka (2003). Ti definovali 

následujících 14 indikátorů, pomocí nichž lze porovnat regiony dle jejich 

konkurenceschopnosti. Ukazatele dále zpracoval Pělucha (2009), či Wokoun (2010).  

Indikátory ekonomické konkurenceschopnosti (Huggins, 2003, Turok, 2003): 

- počet podniků na obyvatele, 

- inovační podniky, 

- podíl znalostně založených firem, 

- míra ekonomické aktivity obyvatel, 

- zaměstnanci vědy a výzkumu, 

- výdaje na vědu a výzkum, 

- regionální HDP/obyv., 

- HDP na zaměstnance, 

- vývoz v běžných cenách, 

- průměrné mzdy, 

- čistý disponibilní důchod domácností na obyvatele, 

- míra nezaměstnanosti a její struktura, 

- migrační saldo, 

- míra urbanizace. 

Kraje České republiky byly vzájemně porovnány na základě podobnosti ukazatelů 

zobrazených v Tabulce 3. Tato tabulka zahrnuje ukazatele, které jsou v České republice 

vykazovány na krajské úrovni. Na krajské úrovni v České republice není evidován vývoz 

v běžných cenách ani podíl znalostně založených firem. Pro analýzu byla použita shluková 

analýza, teoretická východiska shlukové analýzy jsou uvedena v kapitole 6. Cílem shlukové 

analýzy bylo zjistit, které kraje si jsou z hlediska konkurenceschopnosti nejpodobnější, tedy 

kraje, které vykazují podobné hodnoty ekonomického vývoje. Shluková analýza byla 
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provedena na základě hodnot ukazatelů z roku 2013. Porovnáno bylo všech 14 krajů České 

republiky. 

Tabulka 3: Ukazatele ekonomické konkurenceschopnosti kraj ů 

1. počet ekonomických subjektů na obyvatele 2. výdaje na výzkum a vývoj 

3. počet pracovišť vědy a výzkumu 4. počet výzkumných pracovišť 

5. počet pracovníků vědy a výzkumu 6. přepočtení pracovníci 

7. míra ekonomické aktivity 8. míra nezaměstnanosti 

9. HDP na obyvatele 10. průměrná hrubá měsíční mzda 

11. migrační saldo 12. podíl městského obyvatelstva 

 Zdroj: vlastní zpracování 

V souladu s předpoklady aplikace shlukové analýzy byla nejprve provedena korelační 

analýza, tak aby mohly být vyloučeny ukazatele s vysokou mírou vzájemné korelace. 

Korelační analýza byla provedena pomocí Spermanova korelačního koeficientu a vyloučeny 

byly ukazatele s koeficientem korelace vyšším než 0,7. Jedná se o hodnotu, která je stanovena 

v odborné literatuře (viz Hindls, 2007; Hebák, 2007; Řezanková, 2009).  Dle závěrů korelační 

analýzy do shlukové analýzy vstoupilo osm ukazatelů, které jsou zobrazeny v Tabulce 4. 

Tabulka 4: Nekorelované ukazatele ekonomické konkurenceschopnosti  

1. počet ekonomických subjektů na obyvatele 2. výdaje na výzkum a vývoj 

3. počet výzkumných pracovišť 4. míra ekonomické aktivity 

5. míra nezaměstnanosti 6. průměrná hrubá měsíční mzda 

7. migrační saldo 8. podíl městského obyvatelstva 

Zdroj: vlastní zpracování 

Na základě podobnosti vstupních ukazatelů se ve vzdálenosti 18 % (dle rozvrhu 

shlukování, suitinovégho grafu) vytvořilo osm shluků. První shluk byl vytvořen kraji Ústecký, 

Moravskoslezský a Olomoucký, druhý shluk tvořily kraje Liberecký, Královéhradecký, 

Vysočina, Zlínský a Pardubický. Při pohledu na další průběh shlukování, jsou si 

nejpodobnější kraje Jihočeský, Plzeňský a Jihomoravský, které vytvořily samostatný shluk  

ve vzdálenosti 34 %. Kraj Středočeský, hlavní město Praha a Karlovarský kraj, jsou kraje, 

které jsou nejméně podobné ostatním. Viz graf na Obrázku 7. 
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Obrázek 7: Výsledky shlukové analýzy 

Zdroj: vlastní zpracování 

Pomocí shlukové analýzy se tedy vyčlenily kraje, které vykazují v daných ukazatelích 

ekonomické výkonnosti nadprůměrného5 hodnocení (kraje Jihočeský, Plzeňský  

a Jihomoravský) a přispívají tak ke konkurenceschopnosti celé země (viz příloha A) Druhý 

shluk vytvořily kraje s podprůměrnými hodnotami ukazatelů (kraje Ústecký, 

Moravskoslezský a Olomoucký). Třetí shluk vytvořily kraje, jejichž hodnoty jednotlivých 

ukazatelů se pohybují okolo průměrné hodnoty za celou Českou republiku – Liberecký, 

Královéhradecký, Vysočina, Zlínský kraj a Pardubický kraj. Nejlepší hodnoty ukazatelů 

dosahuje kraj hlavního města Praha a Středočeský kraj, kde hodnoty jsou vysoko nad 

průměrem. Naopak nejhůře si v porovnání stojí Karlovarský kraj.  

Pokud vyjdeme z obecných závěrů, které vyplývají z neoklasického přístupu k teorii 

migrace Massey (1993), Harris a Todaro (1970), lze usuzovat, že lidé z krajů, pro které jsou 

charakteristické horší hodnoty ukazatelů, se budou stěhovat do krajů s lepším hodnocením 

                                                 
5 Pro výpočet průměru jednotlivých ukazatelů byly vyloučeny hodnoty pro kraj Hl. m. Praha. 
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ekonomické úrovně a lidé ze zahraničí budou spíše přicházet do krajů s vyšší ekonomickou 

prosperitou. Jak dokládá graf na Obrázku 8 kraje, které vykazují nízkou míru nezaměstnanosti 

a vyšší průměrnou mzdu, jsou kraje s migračním přírůstkem, jedná se o kraje Plzeňský, 

Jihomoravský, Jihočeský a Středočeský kraj. Zbylé kraje v roce 2013 vykazovaly migrační 

úbytek.  

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 8: Závislost migračního salda na míře nezaměstnanosti a průměrné hrubé měsíční mzdě 

Zdroj: vlastní zpracování dle dat ČSÚ (2014) 

Z analýzy migračních toků mezi kraji České republiky (viz graf na Obrázku 9) vyplývá, že 

lidé z hůře hodnocených regionů migrují do regionů s lepším ekonomickým hodnocením.  

Podstatným determinantem je také geografická vzdálenost, migrační tok je velmi silný mezi 

sousedními kraji.  Nejen mezi krajem Moravskoslezským a Olomouckým, ale také mezi 

krajem Pardubickým a Královéhradeckým. Jedná se o kraje, které z hlediska hodnocení 

ekonomické výkonnosti byly zařazeny do stejné skupiny, přesto migrační tok mezi nimi je 

významný a převyšuje migrační tok s kraji s lepším ekonomickým hodnocením. 
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Obrázek 9: Mezikrajské stěhování (bez zahraniční migrace) 

Zdroj: vlastní zpracování dle dat ČSÚ (2014) 
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7 NÁVRH MODELU KONKURENCESCHOPNOSTI REGIONU  

Postup k dosažení cíle disertační práce bude vycházet z předpokladu, že region si lze 

představit jako systém, kde jednotlivé prvky systému zobrazují nadefinované faktory 

konkurenceschopnosti, a lze sledovat, jak tyto faktory a interakce mezi nimi přispívají ke 

konkurenceschopnosti regionu. Na základě tohoto předpokladu je sestaven model systémové 

dynamiky, který zachycuje strukturu daného systému, znázorňuje vazby mezi jednotlivými 

prvky, včetně zpětných vazeb (viz teoretické vyjádření systémové dynamiky v kapitole 5.1.3).  

Prvním krokem pro sestavení modelu je identifikace hlavních faktorů, které 

konkurenceschopnost regionu ovlivňují a hledání vazeb mezi nimi.  

Odborníky často používaný ukazatel odrážející konkurenceschopnost ekonomiky je 

hodnota hrubého domácího produktu (HDP). (Viturka, 2007; Slaný, 2010) HDP vyjadřuje 

hodnotu produkce, která byla vyprodukována na vymezeném území osobami, které jsou 

v daném teritoriu zaměstnáni. Dle Kahouna (2010) mohou být hodnoty HDP v regionech 

ovlivněny působením dojížďky, která zvyšuje úroveň vyprodukované produkce. Přikláním se 

tedy k názoru Kahouna a regionální HDP bude nahrazen ukazatelem Čistý disponibilní 

důchod na obyvatele, který vyjadřuje bilanci příjmů a výdajů po druhotném rozdělení a lépe 

tak charakterizuje úroveň materiálního bohatství domácností trvale bydlících v příslušném 

regionu. Vyjádříme-li množství vyrobené produkce pomocí produkční funkce, hlavními 

determinanty jsou množství kapitálu, práce a produktivita (Viturka, 2007). 

Z rešerše odborné literatury vyplývá, že konkurenceschopnost regionu je odrazem 

ekonomického, sociálního, politického a ekologického potenciálu regionu. Neexistuje přesně 

vymezený soubor ukazatelů, pomocí kterých by bylo možné konkurenceschopnost regionu 

měřit. Faktory regionální konkurenceschopnosti, které jsou označovány odborníky za 

důležité, jsou ovlivněny výchozími podmínkami a vymezením regionální 

konkurenceschopnosti a regionu samotného. Disertační práce bude vycházet z faktorů 

konkurenceschopnosti, které stanovil ve studii konkurenceschopnosti na úrovni regionů  

Martin (viz kapitola 3, Tabulka č. 2). 

Navrhovaný model konkurenceschopnosti vychází tedy z předpokladu, že 

konkurenceschopnost regionu je vyjádřena čistým disponibilním důchodem a hlavními jejími 

determinanty jsou množství práce a kvalita pracovních sil, kapitál a výrobní prostředí  

a nezanedbatelný je také vliv celkového okolí a atraktivnosti dané lokality. Model 
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konkurenceschopnosti regionu bude analyzovat, jak tyto oblasti přispívají k celkové 

konkurenceschopnosti regionu. Výchozí schéma modelu je znázorněno na Obrázku 10. Pro 

lepší přehlednost budou následující kroky tvorby modelu a jeho užití členěny dle dílčích částí 

– pracovní prostředí, produktivita, atraktivita. Oblasti jsou vyjádřeny následujícími ukazateli: 

- pracovní prostředí – Míra pracovní participace, 

- produktivita – Index produktivity prostředí, 

- atraktivita – Index atraktivity lokality. 

 

Obrázek 10: Model konkurenceschopnosti regionu 

Zdroj: vlastní zpracování 
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7.1 Definice ukazatelů a vztahů mezi nimi – první fáze sestavení modelu 

Lidské zdroje regionu, produktivita regionu i jeho atraktivita odrážejí působení faktorů  

a specifických podmínek dané oblasti. Následující část textu se bude zabývat vymezením 

dílčích ukazatelů, které svým působením ovlivňují zmíněné ukazatele hlavní a vztahy mezi 

nimi. Pro grafické vyjádření bude využit diagram hladin a toků. 

7.1.1 Produktivita prostředí 

Produkční prostředí je dle závěrů Martina (2004) utvářeno podnikatelskou kulturou, 

koncentrací odvětví, internacionalizací, inovacemi, dostupností kapitálu, specializací, 

povahou konkurence. Ukazatel produkčního prostředí, který byl v modelu sestaven, 

zohledňuje ukazatele dostupné a vykazované na úrovni nižších samosprávných celků v České 

republice. Produkční prostředí je tedy výsledkem působení pěti oblastí: 

- počtem patentů – ukazatelem, který poukazuje na stupeň inovací v regionu, 

- mírou růstu podniků s méně než 250 zaměstnanci, 

- mírou růstu podniků s více než 250 zaměstnanci,  

- přímými zahraničními investicemi,  

- státními dotacemi, 

- koncentrací odvětví.  

Produkční prostředí regionu je ovlivněno tedy velikostní strukturou podniků, kdy 

narůstající počet malých a středních podniků poukazuje na malé bariéry vstupu do odvětví, 

možnost prosadit se na daném trhu. Narůstající počet velkých podniků je ukazatelem 

vypovídajícím o ochotě firem zůstat v regionu a o možnostech jejich prosperity. Další oblast 

tvoří přímé zahraniční investice a státní dotace, které do kraje plynou. Výše inovací byla 

vyjádřena pomocí ukazatele počet patentů. Koncentrace odvětví je výsledkem působení třech 

ukazatelů – podílem zaměstnanosti v dominantních odvětvích na celkové zaměstnanosti, 

mírou růstu hrubé přidané hodnoty dominantních odvětví a podíl hrubé přidané hodnoty 

dominantních odvětví. Uvedené hlavní ukazatele byly dále rozšířeny o podukazatele, které na 

ně působí a ovlivňují je. Výsledný model úrovně produkce regionu je znázorněn na  

Obrázku 11.  
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Obrázek 11: Index produktivity prostředí 

Zdroj: vlastní zpracování 
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7.1.2 Pracovní prostředí 

Druhá oblast, která má vliv na konkurenceschopnost regionu je kvalita a kvantita 

pracovních sil. Model zachycující situaci na trhu práce je znázorněn na Obrázku 12. 

Základem modelu odrážejícím situaci na trhu práce je přirozený proces stárnutí obyvatelstva. 

Dle klasifikace obyvatelstva využívané pro analýzu trhu práce, bylo obyvatelstvo rozděleno 

do třech věkových kategorií. První skupinu tvoří děti do 15 let, jde tedy o obyvatelstvo 

v předproduktivním věku. Do druhé skupiny lidí patří lidé ve věku  

15 – 64 let, tedy produktivní obyvatelstvo, které vstupuje na trh práce a tvoří hlavní pracovní 

sílu. Třetí skupinou lidí jsou lidé v důchodovém věku, tedy lidé starší 65 let, kteří mohou 

vstupovat na trh práce, ale předpokládá se, že převážná většina z nich nepracuje.  

Vedle přirozeného procesu stárnutí obyvatel, model také zachycuje migrační toky. 

S ohledem na cíl práce, kdy předmětem zkoumání je migrace pracovních sil, migrační tok 

přistěhovalých a vystěhovalých osob byl rozdělen dle věku osob do třech kategorií. Tím bylo 

umožněno zkoumat dopady migrace lidí v produktivním věku odděleně. U migračního toku 

bude zkoumána jak strana přírůstková, přistěhovalí, tak i strana úbytková, vystěhovalí. 

Vzhledem k tomu, že migrace bude zkoumána na regionální úrovni, migrace vnější zahrnuje 

migrační tok mezi dalšími kraji České republiky i migraci přes hranice České republiky. 

Statistiky, ale sledují přistěhovalé z ciziny a z jiného kraje České republiky zvlášť. Z důvodu 

možnosti podrobnější analýzy bylo toto členění zachováno.  

Zvláštní skupinu na trhu práce představují cizinci, kteří na českém trhu práce pracují, ale 

nemusí mít povolení k dlouhodobému pobytu či trvalý pobyt v České republice. Od roku 

2012 se tento ukazatel již nesleduje. Z toho důvodu ukazatel počet cizinců na trhu práce do 

modelu nevstupuje. Cizinci, kteří se přistěhovali do České republiky v minulosti, a nyní se 

stěhují z jednoho kraje do druhého, spadají do statistik vnitrostátního stěhování.  

Druhá část modelu se týká ukazatelů, které trh práce ovlivňují. Obyvatelstvo 

v produktivním věku, které vstupuje na trh práce (v modelu není zachycen tok osob, které na 

trh práce nevstoupí), je děleno na zaměstnané a nezaměstnané. Každý rok přibydou na trh 

práce noví absolventi středních, popřípadě vysokých škol. Tok obyvatelstva je i mezi 

skupinami zaměstnaní a nezaměstnaní. Počet nezaměstnaných je ovlivňován průměrnou výší 

podpory v nezaměstnanosti. Z obecně platných závěrů lze říci, že vyšší podpora 

v nezaměstnanosti nemotivuje lidi najít si práci. Počet nezaměstnaných bude záviset i na 

aktivní politice zaměstnanosti a výdajích, které na pomoc nezaměstnaným plynou. 
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Nezaměstnanost závisí na počtu pracovních míst, hrubé mzdě, která je v modelu vyjádřena 

pomocí mzdového mediánu, jež má vyšší vypovídací schopnost o mzdové úrovni v kraji než 

průměrná mzda. Jedním z ukazatelů, který charakterizuje trh práce je míra nezaměstnanosti. 

V České republice je nezaměstnanost vykazována ČSÚ a Ministerstvem práce a sociálních 

věcí. Ministerstvo práce a sociálních věcí měří nezaměstnanost pomocí podílu 

nezaměstnaných osob na celkovém počtu osob ve věku 15 – 64 let. Metodika stanovení míry 

nezaměstnanosti ČSÚ vychází z výběrového šetření pracovních sil. V disertační práci bude 

použit ukazatel Ministerstva práce a sociálních věcí. Trh práce také ovlivňuje kvalifikační 

struktura volných pracovních míst a vzdělanost nezaměstnaných osob. 

V disertační práci je trh práce zaměřen především na zaměstnané pracovníky, jejich 

kvantitu, ale také kvalitu. Z tohoto důvodu bude trh práce charakterizován nikoliv podílem 

nezaměstnaných osob, ale podílem zaměstnaných osob na celkové populaci ve věku 15 – 64 

let. Tento ukazatel je nazýván míra pracovní participace.  
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Obrázek 12: Míra pracovní participace 

Zdroj: vlastní zpracování 
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7.1.3 Atraktivita lokality 

Třetí oblast, která determinuje regionální konkurenceschopnost, odráží podmínky, jež 

v dané oblasti jsou a působí na úroveň práce a kapitálu v daném regionu. Atraktivita lokality 

(viz Obrázek 13) je ovlivněna ukazateli, které předurčují ekonomický, sociální a bezpečnostní 

potenciál regionu. Z tohoto důvodu byly skupiny faktorů definované ve studii Martina (2004) 

vyjádřeny následujícím způsobem:  

- ukazatel dopravní infrastruktury - zahrnuje objem přepravované produkce  

a přepravovaných osob po silnicích a železnicích, výdaje na obnovu a modernizaci 

silnic;  

- ukazatel technologické infrastruktury - odráží procentuální podíl internetového pokrytí 

území, užití informačních a komunikačních technologií v podnicích a využívání 

informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě;  

- ukazatel znalostní infrastruktury – je dán počtem studentů na jedno středoškolské  

a vysokoškolské zařízení;  

- počet zjištěných trestných činů; 

- dostupnost nového bydlení – je získána jako průměrná cena bytu vztažena 

ke mzdovému mediánu; 

- úroveň životního prostředí – je dána objemem oxidu siřičitého ve vzduchu. 
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Obrázek 13: Index atraktivity lokality 

Zdroj: vlastní zpracování 
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7.2 Druhá fáze procesu sestavení modelu - kvantifikace modelu 

Druhým krokem v procesu dynamického modelování je proces kvantifikace modelu. Aby 

mohl být model simulován, diagram hladin a toků byl doplněn o kvantifikační vyjádření. 

Model byl tedy doplněn rovnicemi, zachycující vzájemné vztahy mezi ukazateli.  

Ukazatele nejsou pouze čistě lineárního vztahu a nejedná se o ukazatele ve stejných 

jednotkách či stejného charakteru, kdy se v modelu objevují ukazatele v absolutním  

i relativním vyjádření, vzájemný vztah mezi ukazateli není možné v mnoha případech vyjádřit 

pouze jednoduchými matematickými operacemi. Pro kvantifikaci vztahu mezi ukazateli byly 

proto použity i příslušné statistické metody – jednoduchá regresní analýza, vícenásobná 

regresní analýza a faktorová analýza. Rozhodnutí o použití dané metody vycházelo 

z akceptace předpokladů, které jednotlivé metody kladou na povahu a charakter vstupních dat. 

Z důvodu eliminace nestejnorodých jednotek ukazatelů, byla data před dalším použitím 

standardizována. Statistické analýzy byly provedeny ve statistickém softwaru Statistica 12.  

Na základě výsledků shlukové analýzy byl pro následující tvorbu modelu vybrán 

Pardubický kraj. Jedná se o kraj, který z pohledu ekonomických ukazatelů výrazně 

nevybočuje od průměrných hodnot České republiky a výsledky analýzy by neměly být 

zkresleny příliš vysokými či extrémně nízkými hodnotami. Data pro analýzu byla čerpána 

z ČSÚ Pardubického kraje a veřejně dostupných databází. Dále byla použita data 

z integrovaného portálu Ministerstva práce a sociálních věcí a z oficiálních internetových 

stránek Pardubického kraje. Model bude sestaven na základě vývoje ukazatelů v časovém 

období od roku 2004 do roku 2013. Devítiletá časová řada byla zvolena s ohledem na 

dostupnost dat, kontinuitu a úplnost časových řad. S problémem chybějících dat se autorka 

potýkala pouze u několika málo ukazatelů, kdy se jednalo o chybějící údaj z roku 2004 nebo 

2013. V tomto případě byla hodnota ukazatele predikována pomocí vhodné regresní funkce 

získané proložením trendové křivky daty. Počáteční hodnoty uvedené v modelu jsou hodnoty 

ukazatelů vykazované v roce 2004. Míra růstu jednotlivých ukazatelů (pokud není uvedeno 

jinak) vychází z vývoje veličin mezi lety 2004 -2013 a je vypočítána jako průměrné tempo 

růstu ukazatele ve sledovaném období. 
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7.2.1 Kvantifikace vztahů a vazeb mezi ukazateli produktivity prostředí 

Model produktivity prostředí je tvořen šesti oblastmi, které působí na souhrnný index 

produktivity prostředí (IPP). Každá z šesti oblastí se skládá z dílčích modelů, které byly 

popsány vhodně zvolenou metodou. V oblasti produktivního prostředí bylo třeba pomocí 

statistických metod kvantifikovat míru růstu výdajů na výzkum  

a vývoj, počet pracovišť výzkumu a vývoje, počet výzkumných pracovníků, počet patentů, 

koncentraci odvětví a index produktivního prostředí kraje. Jednotlivé modely byly ověřeny 

z hlediska splnění vstupních předpokladů a jejich vypovídací schopnosti (index determinace, 

statistická významnost regresního koeficientu a statistická významnost celého modelu). 6 

Pro vyjádření závislostí mezi ukazateli byla zavedena symbolika, která je uvedena 

v Tabulce 5. 

Tabulka 5: Ukazatele produktivity prostředí a zavedená symbolika 

Název ukazatele Symbol 
I. Počet patentů α 
II.  Míra růstu podílu počtu podniků do 250 zaměstnanců na celkovém počtu 

ekonomických subjektů 
mµ 

III.  Míra růstu podílu počtu podniků s více než 250 zaměstnanci na celkovém 
počtu ekonomických subjektů 

mη 

IV.  Státní dotace γ 
V. Přímé zahraniční investice δ 

VI.  Koncentrace odvětví ε 
Zdroj: vlastní zpracování 

I.  Počet patentů 

Ukazatel počet patentů byl vyjádřen sestaveným modelem faktorové analýzy, který je 

vyjádřen vztahem (9).  Výpočet dílčích ukazatelů je zobrazen v Tabulce 6. Popis konstrukce 

dílčích ukazatelů je popsán v textu pod tabulkou. 

α = 0,8954 x (0,8932α1+ 0,8149α2) + 0,0798 x 0,8964α3 (9) 

 

 

 

 

                                                 
6 Kvalita sestavených regresních modelů vychází z odborné literatury (Hindls, 2007; Meloun, 2012) 
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Tabulka 6: Vyjádření dílčích ukazatelů pro konstrukci výpočtu ukazatele α 

Název ukazatele Symbol Výpočet ukazatele  

Počet pracovišť výzkumu a vývoje α1 α1 = 83,218 x ln (α2) – 513,66 (10) 
Výdaje na výzkum a vývoj α2 α2 = mα2 x pα2 (11) 
Počet výzkumných pracovníků α3 α3 = 868,23 x ln (α2) - 5517 (12) 
     Míra růstu výdajů na výzkum a vývoj mα2 mα2 = -0,614 mα  + 0,131 x mp (13) 
Počáteční stav výdajů na výzkum a vývoj pα2 pα2 = 1 3645 000 (14) 
Míra růstu patentů mα mα  = (αt - αt-1) / αt-1 (15) 
Míra růstu produktivity mp mIPP  = (IPPt - IPPt-1) / IPPt-1 (16) 

 Zdroj: vlastní zpracování dle dat ČSÚ (2015) 

Počet pracovišť výzkumu a vývoje - vztah č. (10) 

Ukazatel počet pracovišť výzkumu a vývoje byl vyjádřen pomocí regresní logaritmické 

funkce. Důležitým determinantem je ukazatel výdaje na výzkum a vývoj. 

Výdaje na výzkum a vývoj - vztah č. (11) 

Ukazatel výdaje na výzkum a vývoj je kvantifikován jako kumulace počátečního stavu  

a každoročního přírůstku ukazatele míra růstu výdajů na výzkum a vývoj. 

Počet výzkumných pracovníků - vztah č. (12) 

Hlavním determinantem počtu výzkumných pracovníků je ukazatel výdaje na výzkum  

a vývoj. Vztah mezi těmito ukazateli je vyjádřen prostřednictvím regresní logaritmické 

funkce. 

Míra růstu výdajů na výzkum a vývoj - vztah č. (13) 

Ukazatel míra růstu výdajů na výzkum a vývoj je autorkou determinován pomocí 

ukazatele míra růstu produktivity a míra růstu počtu patentů. Vztah mezi ukazateli byl 

vyjádřen pomocí vícenásobné regresní analýzy, a to prostřednictvím určení regresních 

koeficientů.  

II.  Míra r ůstu podílu počtu podniků do 250 zaměstnanců na celkovém počtu 

ekonomických subjektů 

Ukazatel byl zkonstruován jako tempo růstu ukazatele mezi dvěma obdobími. Jeho 

hodnota je dána vtahem č. (17). 

mµµµµ  = (µµµµ t - µµµµ t-1) / µµµµ t-1 (17) 
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Ukazatel µ  byl kvantifikován na základě dílčích výpočtů (viz Tabulka 7). Nejprve byl 

zjištěn počáteční stav počtu podniků s méně než 250 zaměstnanci (viz údaj č. 19). Následně 

byla vypočítána průměrná míra růstu počtu podniků s méně než 250 zaměstnanci (určeno 

vztahem 20), tím došlo k určení ukazatele počet podniků s méně než 250 zaměstnanci (viz 

vzorec č. 21). Tento ukazatel byl určen kumulací počáteční hodnoty ukazatele a jeho ročním 

přírůstkem. Dále byl vypočítán ukazatel počet ekonomických subjektů (vztah č. 22), který 

vznikl jako součet počtu podniků s méně než 250 zaměstnanci a s více než 250 zaměstnanci. 

Díky tomu mohl být určen ukazatel podíl počtu podniků s méně než 250 zaměstnanci na 

celkovém počtu ekonomických subjektů (viz vztah č. 18).  

Tabulka 7: Dílčí výpočty pro ur čení hodnoty ukazatele mµµµµ 

Název ukazatele Symbol Výpočet ukazatele  

Podíl počtu podniků s méně než 250 
zaměstnanci 

µµµµ    µ  = β1/ β (18) 

   Počáteční stav počtu podniků s méně než 
250 zaměstnanci 

pββββ1 pβ1 = 55 774 (19) 

Míra růstu počtu podniků s méně než 250 
zaměstnanci  

mββββ1 mβ1 = 0,0167 (20) 

Počet podniků s méně než 250 
zaměstnanci 

ββββ1 β1 = pβ1 + mβ1 x pβ1 (21) 

Počet ekonomických subjektů ββββ β2 = β1 + β2 (22) 

Zdroj: vlastní zpracování dle dat ČSÚ (2015) 

III.  Míra r ůstu podílu počtu podniků s více než 250 zaměstnanci na celkovém počtu 

ekonomických subjektů 

Ukazatel byl konstruován obdobným postupem jako ukazatel míra růstu podílu počtu 

podniků do 250 zaměstnanců.  Jeho hodnota je dána vztahem č. (23). 

mηηηη  = (ηηηη t - ηηηη t-1) / ηηηη t-1 (23) 

Pro stanovení hodnoty ukazatele η, bylo třeba provést dílčí výpočty zobrazené  

v Tabulce 8. Pro determinaci tohoto ukazatele byl nejprve určen počáteční stav počtu podniků 

nad 250 zaměstnanců (vztah č. 25), následně byla vypočítána průměrná míra růstu počtu 

podniků nad 250 zaměstnanců (viz vztah č. 26), tím došlo k určení ukazatele počet podniků 

nad 250 zaměstnanců. (viz vztah č. 27). Pomocí tohoto ukazatele být určen ukazatel podíl 
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počtu podniků nad 250 zaměstnanců na celkovém počtu ekonomických subjektů (viz vztah  

č. 24). 

Tabulka 8: Dílčí výpočty pro výpočet ukazatele ηηηη 

Název ukazatele Symbol Výpočet ukazatele  

Podíl počtu podniků s více než 250 
zaměstnanci 

ηηηη    η  = β2 / β (24) 

   Počáteční stav počtu podniků s více než 
250 zaměstnanci 

pββββ2 pβ2 =  88 (25) 

Míra růstu počtu podniků s více než 250 
zaměstnanci  

mββββ2 mβ2 = 0,0048 (26) 

Počet podniků s více než 250 zaměstnanci ββββ2 β2 = pβ2 + mβ2 x pβ2 (27) 

Zdroj: vlastní zpracování dle dat ČSÚ (2015) 

IV.  Státní dotace 

Ukazatel státní dotace byl určen kumulací počátečního stavu státních dotací z roku 2004  

a každoročním přírůstkem tohoto ukazatele zohledňující období 2004 – 2013, viz vztah  

č. (28). 

γγγγ  = pγγγγ + mγγγγ x pγγγγ  (28) 

Výpočty dílčích ukazatelů jsou zobrazeny v Tabulce 9. 

Tabulka 9: Dílčí výpočty pro determinaci ukazatele γγγγ 

Název ukazatele Symbol Výpočet ukazatele  

Počáteční stav státních dotací pγγγγ pγ2 = 4,603e8 (29) 

Míra růstu státních dotací mγγγγ mγ2 = -0,0286 (30) 
Zdroj: vlastní zpracování dle dat ČSÚ (2015) 

V. Přímé zahraniční investice 

Ukazatel přímé zahraniční investice byl kvantifikován jako kumulace počátečního stavu 

přímých zahraničních investic z roku 2004 a jeho každoročního přírůstku. Obdobně jako 

ukazatel státní dotace. Konstrukci výpočtu přímých zahraničních investic znázorňuje rovnice 

č. 31). Postup výpočtu dílčích ukazatelů obsahuje Tabulka 10. 

δδδδ   = pδδδδ  + mδδδδ x pδδδδ  (31) 
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Tabulka 10: Dílčí výpočty pro výpočet ukazatele δ 

Název ukazatele Symbol Výpočet ukazatele  

Počáteční stav přímých zahraničních 
investic 

pδδδδ pδ = 3,4699e10 (32) 

Míra růstu přímých zahraničních investic mδδδδ mδ = 0,00161 (33) 

Zdroj: vlastní zpracování dle dat ČSÚ (2015) 

VI.  Koncentrace odvětví 

Ukazatel koncentrace odvětví byl zkonstruován na základě tří podukazatelů - podíl hrubé 

přidané hodnoty dominantních odvětví, míra růstu hrubé přidané hodnoty dominantních 

odvětví a podíl zaměstnanosti v dominantních odvětvích. Jedná se o ukazatele, které 

porovnávají počet silných odvětví v regionu s odvětvovou strukturou České republiky  

a zohledňují koncentraci zaměstnanosti a tvorbu hrubé přidané hodnoty v těchto odvětvích 

v daném kraji.  Odvětví byla členěna dle odvětvové klasifikace CZ-NACE a vzhledem 

k dostupnosti dat, bylo národní hospodářství rozčleněno na deset skupin odvětví dle povahy 

činnosti. Výsledný ukazatel koncentrace odvětví byl zkonstruován pomocí faktorové analýzy, 

vztah je dán funkcí (34). Výpočet dílčích ukazatelů je zobrazen v Tabulce 11, postup 

konstrukce ukazatelů je dále vysvětlen v textu pod tabulkou. 

εεεε   = 0,6365 x (0,9595 εεεε1111 + 0,8072 ε ε ε ε2222) + 0,2846 ) + 0,2846 ) + 0,2846 ) + 0,2846 x (-0,9794 x εεεε2222))))       (34) 

Tabulka 11: Dílčí výpočty pro konstrukci ukazatele εεεε 

Název ukazatele Symbol Výpočet ukazatele  

Podíl hrubé přidané hodnoty 
dominantních odvětví  

εεεε1111    ε1 = pε1 + pε1 x mε1 (35) 

Míra růstu hrubé přidané hodnoty 
dominantních odvětví v kraji 

εεεε2222    ε2 = 0,0265 (36) 

Podíl zaměstnanosti v dominantních   εεεε3333    ε3 = pε3 + pε3 x mε3 (37) 

   Počáteční hodnota podílu hrubé přidané 
hodnoty dominantních odvětví 

pεεεε1111 pε1 =  0,74 (38) 

Míra růstu podílu hrubé přidané hodnoty 
dominantních odvětví 

mεεεε1111 mε1 = 0,000299 (39) 

Počáteční hodnota podílu zaměstnanosti 
v dominantních odvětvích 

pεεεε3333 pε3 =  0,718 (40) 

Míra růstu zaměstnanosti v dominantních 
odvětvích 

mεεεε3333 mε3 = 0,00216 (41) 

Zdroj: vlastní zpracování dle dat ČSÚ (2015) 
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Podíl hrubé přidané hodnoty dominantních odvětví (35) 

Ukazatel podíl hrubé přidané hodnoty dominantních odvětví byl určen jako podíl hrubé 

přidané hodnoty v odvětvích, které mají vyšší podíl na tvorbě hrubé přidané hodnoty v kraji 

než v České republice v porovnání s ostatními odvětvími. Tedy jedná se o odvětví, jejichž 

podíl na tvorbě hrubé přidané hodnoty kraje je vyšší než podíl na tvorbě hrubé přidané 

hodnoty na území České republiky.  

Míra růstu hrubé přidané hodnoty dominantních odvětví v kraji (36) 

Hodnota tohoto ukazatele byla určena jako průměrné tempo růstu hrubé přidané hodnoty 

ve vybraných odvětví za období 2004 – 2013.  

Podíl zaměstnanosti v dominantních odvětvích (37) 

Podíl zaměstnanosti v dominantních odvětvích odráží koncentraci pracovních sil v silných 

odvětvích kraje. Její vztah je dán kumulací počáteční hodnoty z roku 2004 a každoročním 

přírůstkem tohoto ukazatele. 

Index produktivity prost ředí (IPP) 

Na základě výsledků výpočtu jednotlivých ukazatelů byl sestaven model faktorové analýzy 

kvantifikující index produktivity prostředí. Model je vyjádřen vztahem č. (42). 

IPP   = 0,502x (0,853αααα + 0,725εεεε) + 0,) + 0,) + 0,) + 0,323232326 6 6 6 x (-0,724δδδδ))))    + + + +     

+ + + + 0,0,0,0,15151515    x (0,663γ −0,543γ −0,543γ −0,543γ −0,543mµ + µ + µ + µ + 0,120,120,120,12 mη)η)η)η)    
(42) 
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7.2.2 Kvantifikace vztahů a vazeb mezi ukazateli trhu práce 

Model trhu práce charakterizující úroveň zaměstnanosti v regionu vychází z přirozeného 

procesu stárnutí populace a pohybu osob na trhu práce. Model popisující přirozený pohyb 

osob je doplněn ukazateli, které tento proces ovlivňují.  

Obyvatelstvo je v modelu rozděleno do třech věkových kategorií, na osoby 

v předproduktivním věku, v produktivním věku a postproduktivním věku. Lidé 

v produktivním věku jsou dále členěni na zaměstnané  

a nezaměstnané. V následujícím textu bude nyní determinován počet osob v jednotlivých 

kategoriích. Pro přehlednější uspořádání textu a lepší orientaci v rovnicích byly opět zavedeny 

symboly zastupující dané ukazatele. Symbolika hlavních kategorií osob, do kterých je 

obyvatelstvo na trhu práce členěno, je uvedena v Tabulce 12. 

 

Tabulka 12: Zavedená symbolika pro jednotlivé kategorie osob 

Název ukazatele Symbol 

I. Počet osob ve věkové kategorii 0 – 14 let ι 
II.  Počet osob ve věkové kategorii 15 - 64 let κ 
III.  Počet osob ve věkové kategorii 65 a více let λ 
IV.  Zaměstnaní ζ 
V. Nezaměstnaní Γ 

Zdroj: Zpracování vlastní 

I.  Počet osob ve věkové kategorii 0 – 14 let 

Ukazatel Počet osob ve věkové kategorii 0 – 14 let je charakterizován rovnicí (43) 

zohledňující přirozený i migrační přírůstek. 

ιιιι  = pι  + (ι  + (ι  + (ι  + (ιιιι1111 +  +  +  + imigZ ι ι ι ι +    imigV ι ι ι ι -    emigZιιιι - emigVιιιι    -        uιιιι    -    ϑϑϑϑ)))) (43) 

Následující Tabulka 13 vysvětluje výše použité proměnné. Ty byly vypočítány tzv. měr, 

které představují podíl osob z věkové kategorie 0 – 14 let. Jednotlivé „míry“ byly vypočítány 

jako průměrné hodnoty v období 2004 – 2013. 
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Tabulka 13: Výpočet dílčích ukazatelů determinujících ιιιι  

Název ukazatele Symbol Výpočet ukazatele  

Počáteční stav počtu osob ve věkové 
kategorii 0 – 14 let 

pιιιι    pι = 78 779 (44) 

Porodnost ιιιι1111    ι1 = ι x mι (45) 

Přistěhovalí 0 – 14 ze zahraničí imigZ ιιιι    imigZι = ι x mimigZι (46) 

Přistěhovalí 0 – 14 z jiného kraje České 
republiky 

imigV ιιιι    imigVι = ι x mimigVι (47) 

Vystěhovalí 0 – 14 do zahraničí emigZιιιι    emigZι = ι x memigZι (48) 

Vystěhovalí 0 – 14 do jiného kraje České 
republiky 

emigVιιιι    emigVι = ι x memigVι (49) 

Úmrtnost 0 – 14 uιιιι uι = ι x muι (50) 

Přechod osob do produktivního věku ϑϑϑϑ ϑ = ι x mϑ (51) 

   
Míra porodnosti mιιιι mι = 0,07021 (52) 

Míra přistěhovalých 0 – 14 let ze 
zahraničí 

mimigZ ιιιι mimigZι = 0,0013 (53) 

Míra přistěhovalých 0 – 14 let z jiného 
kraje České republiky 

mimigV ιιιι mimigVι = 0,00889 (54) 

Míra vystěhovalých 0 – 14 let do 
zahraničí 

memigZιιιι memigZι = 0,00033 (55) 

Míra vystěhovalých 0 – 14 let do jiného 
kraje České republiky 

memigVιιιι memigVι = 0,00798 (56) 

Míra úmrtnosti 0 – 14 let muιιιι muι = 0,00033 (57) 

Míra přechodu osob do produktivního 
věku 

mϑϑϑϑ mϑ = 0,0728 (58) 

Zdroj: vlastní zpracování dle dat ČSÚ (2015) 

II.  Počet osob ve věkové kategorii 15 – 64 let 

Počet obyvatel v produktivním věku je dán vztahem (60).  

κκκκ   = pκ   + (κ   + (κ   + (κ   + (ϑϑϑϑ + + + +    imigZκ  κ  κ  κ  +    imigVκ  κ  κ  κ  -    emigZκκκκ - emigVκ  κ  κ  κ  -        uκ  κ  κ  κ  -    ΩΩΩΩ)))) (60) 

Význam a výpočet jednotlivých proměnný je uveden v Tabulce 14. 
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Tabulka 14: Výpočet počtu osob ve věkové kategoii κκκκ    

Název ukazatele Symbol Výpočet ukazatele  

Počáteční stav počtu osob ve věkové 
kategorii 15 – 64 let 

pκκκκ    pκ = 353 911 (61) 

Přistěhovalí 15 – 64 ze zahraničí imigZκκκκ    imigZκ = κ x mimigZκ (62) 

Přistěhovalí 15 – 64 z jiného kraje České 
republiky 

imigVκκκκ    imigVκ = κ x mimigVκ (63) 

Vystěhovalí 15 – 64 do zahraničí emigZκκκκ    emigZκ = κ x memigZκ (64) 

Vystěhovalí 15 – 64 do jiného kraje České 
republiky 

emigVκκκκ    emigVκ = κ x memigVκ (65) 

Úmrtnost 15 – 64   uκκκκ    uκ = κ x muκ (66) 

Přechod osob do postproduktivního věku Ω ϑ = κ x mΩ (67) 

    Míra přistěhovalých 15 – 64 let ze 
zahraničí 

mimigZκκκκ mimigZκ = 0,004 (68) 

Míra přistěhovalých 15 – 64 let z jiného 
kraje České republiky 

mimigVκκκκ mimigVκ = 0,00754 (69) 

Míra vystěhovalých 15 – 64 let do 
zahraničí 

memigZκκκκ memigZκ = 0,00135 (70) 

Míra vystěhovalých 15 – 64 let do jiného 
kraje České republiky 

memigVκκκκ memigVκ = 0,00798 (71) 

Míra úmrtnosti 15 – 64 let muκκκκ muκ = 0,0032 (72) 

Míra přechodu osob do produktivního 
věku 

mΩΩΩΩ mΩ = 0,0171 (73) 

Zdroj: vlastní zpracování dle dat ČSÚ (2015) 

III.  Počet osob ve věkové kategorii 65 a více 

Počet osob v postproduktivním věku je dán rovnicí (74) 

λλλλ   = pλλλλ   + (   + (   + (   + (ϑϑϑϑ +  +  +  + imigZλλλλ        +    imigVλλλλ        -    emigZλλλλ - emigVλλλλ        -        u    λλλλ        -    ΩΩΩΩ)))) (74) 

V Tabulce 15 je uveden výpočet dílčích ukazatelů. 
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Tabulka 15: Výpočet dílčích ukazatelů λλλλ    

Název ukazatele Symbol Výpočet ukazatele  

Počáteční stav počtu osob ve věkové 
kategorii 65 a více let 

pλλλλ    pλ = 72 595 (75) 

Přistěhovalí 65 a více ze zahraničí imigZλλλλ    imigZλ = λ x mimigZλ (76) 

Přistěhovalí 65 a více z jiného kraje České 
republiky 

imigVλλλλ    imigVλ = λ x mimigVλ (77) 

Vystěhovalí 65 a více do zahraničí emigZλλλλ    emigZλ = λ x memigZλ (78) 

Vystěhovalí 65 a více do jiného kraje 
České republiky 

emigVλλλλ    emigVλ = λ x memigVλ (79) 

Úmrtnost 65 a více uλλλλ    uλ = λ x muλ (80) 

    Míra přistěhovalých 65 a více let ze 
zahraničí 

mimigZλλλλ mimigZλ = 0,00019 (81) 

Míra přistěhovalých 65 a více let z jiného 
kraje České republiky 

mimigVλλλλ mimigVλ = 0,00295 (82) 

Míra vystěhovalých 65 a více let do 
zahraničí 

memigZλλλλ memigZλ = 0,0000 976 (83) 

Míra vystěhovalých 65 a více let 
do jiného kraje České republiky 

memigVλλλλ memigVλ = −0,0087 (84) 

Míra úmrtnosti 65 a více let muλλλλ muλ = 0,0509 (85) 

Zdroj: vlastní zpracování dle dat ČSÚ (2015) 

IV.  Zaměstnaní 

Počet zaměstnaných v kraji vychází z rovnice (86) 

ζζζζ   =  pζζζζ + ζζζζ1111 +  +  +  + ζζζζ2222    −−−−    ζζζζ3333    ++++    ζζζζ4444 (86) 

V Tabulce 16 je uvedena legenda pro použité symboly. 

Tabulka 16: Dílčí výpočty pro konstrukci ζζζζ 

Název ukazatele Symbol Výpočet ukazatele  

Přechod ze skupiny ekonomicky 
neaktivních mezi zaměstnané 

ζζζζ1111    ζ1 = Λ  x m ζ1 (87) 

Přechod ze skupiny nezaměstnaných mezi 
zaměstnané 

ζζζζ2222    ζ2 = Γ x mζ2 (88) 

Ztráta zaměstnání ζζζζ3333    ζ3 = mζ3 x ζ (89) 

Zaměstnaní ve věku 65 a více let ζζζζ4444    ζ4 = λ x mζ4 (90) 
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Počáteční stav zaměstnaných pζζζζ    pζ = 235 000 (91) 

       
Míra zaměstnanosti 65 a více let mζζζζ4444

 mζ4 = 0,0025 (92) 

Počet absolventů ΛΛΛΛ  Λ =  mΛ x κ (93) 

Míra přechodu absolventů mezi 
zaměstnané 

m ζζζζ1111    mζ1  = 0,8812 (94) 

Míra přechodu osob ze skupiny 
nezaměstnaných mezi zaměstnané 

mζζζζ2222 mζ2 
7 (95) 

Míra počtu absolventů mΛΛΛΛ mΛ = 0,0109 (96) 

Zdroj: vlastní zpracování dle dat ČSÚ (2015) 

V. Nezaměstnaní 

Počet nezaměstnaných v kraji je dán rovnicí (97) 

ΓΓΓΓ   =  pΓΓΓΓ + ΓΓΓΓ1111 +  +  +  + ζζζζ3333 −  −  −  − ζζζζ1111     (97) 

Jednotlivé proměnné jsou vysvětleny v Tabulce 17. 

Tabulka 17: Dílčí výpočty pro konstrukci ΓΓΓΓ 

Název ukazatele Symbol Výpočet ukazatele  

Přechod ze skupiny ekonomiky 
neaktivních mezi nezaměstnané 

ΓΓΓΓ1111    Γ1 = Λ  x m Γ1 (98) 

Počáteční hodnota nezaměstnaných pΓΓΓΓ    pΓ =  18 400 (99) 

       Míra přechodu absolventů mezi 
nezaměstnané 

mΓΓΓΓ1111    mΓ1  = 0,1188 (100) 

Zdroj: vlastní zpracování dle dat ČSÚ (2015) 

Veškeré ukazatele, které vyjadřují míru a jsou použity pro výpočet jednotlivých ukazatelů 

I, II, III, IV, V, byly vypočítány jako průměrné hodnoty podílu počtu osob na dané věkové 

kategorii nebo kategorii osob na trhu práce v letech 2004 a 2013. Počáteční hodnoty 

použitých ukazatelů vycházejí z roku 2004. Odlišným způsobem byl stanoven pouze ukazatel 

míra přechodu ze skupiny nezaměstnaných mezi zaměstnané. Tento ukazatel vznikl 

působením dalších podukazatelů a zohledňuje vliv aspektů, které motivují pracovníky 

k zaměstnanosti. Míra přechodu osob ze skupiny nezaměstnaných mezi zaměstnané je dána 

vztahem č. (101).  

mζζζζ2222   =  -18.1917+7.5592Ɣ-0.0077ƨ+0.0005ƪ-1e-005Ʊ+0.0038ππππ (101) 

                                                 
7 Konstrukce výpočtu je podrobněji rozepsána v Tabulce 18 
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Tabulka 18: Konstrukce výpočtu mζζζζ2222 

Název ukazatele Symbol Výpočet ukazatele  

Shoda struktury vzdělanosti 
nezaměstnaných a volných pracovních 
míst členěných dle vzdělání 

Ɣ    Ɣ  = Ɣ11/Ɣ12 + Ɣ21/ Ɣ22 + Ɣ31/ Ɣ32 (102)  

Průměrná výše podpory  
v nezaměstnanosti 

ƨ    ƨ = mƨ * pƨ (103)  

Počet volných pracovních míst ƪ ƪ = mƪ * pƪ (104)  

Výdaje na aktivní politiku 
zaměstnanosti 

Ʊ Ʊ = mƱ  + pƱ (105)  

Mzdový medián ππππ    π = pπ + pπ x  mπ (106)  

       Podíl nezaměstnaných bez vzdělání 
nebo se základním vzděláním 

Ɣ11    Ɣ11 = 0,26468    (107) 

Podíl volných pracovních míst pro lidi 
bez vzdělání nebo se základním 
vzděláním 

Ɣ12    Ɣ12 = 0,2728    (108) 

Podíl nezaměstnaných se 
středoškolským vzděláním 

Ɣ21 Ɣ21 = 0,67062 (109) 

Podíl volných pracovních míst pro lidi 
se středoškolským vzděláním 

Ɣ22 Ɣ22 = 0,6916 (110) 

Podíl nezaměstnaných s 
vysokoškolským vzděláním 

Ɣ31 Ɣ31 = 0,06469 (111) 

Podíl volných pracovních míst pro lidi 
s vysokoškolským vzděláním 

Ɣ32 Ɣ32 = 0,03552 (112) 

Míra růstu podpory v nezaměstnanosti mƨ mƨ = 0,07517 (113) 

Počáteční stav podpory v 
nezaměstnanosti 

pƨ pƨ = 5 325 (114) 

Míra růstu počtu volných pracovních 
míst 

mƪ mƪ = 0,1794 (115) 

Počáteční stav počtu volných 
pracovních míst 

pƪ pƪ = 2 039 (116) 

Míra růstu výdajů na aktivní politiku 
zaměstnanosti 

mƱ mƱ = 0,04315 (117) 

Počáteční stav výdajů na aktivní 
politiku zaměstnanosti 

pƱ pƱ = 156 867 (118) 

Počáteční stav mzdového mediánu pπ pπ  =  15 932 (119) 

Míra růstu mzdového mediánu mπ mπ = 0,032 (120) 

Zdroj: vlastní zpracování dle dat ČSÚ (2015) 
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Výsledným ukazatelem shrnujícím chování osob na trhu práce je míra pracovní 

participace (MPP), vypočítaná pomocí vztahu (121) 

MPP=ζζζζ/κκκκ (121) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 
 

7.2.3 Kvantifikace vztahů a vazeb mezi ukazateli vyjadřujícími atraktivitu 

lokality 

Index atraktivity lokality je ukazatelem, který byl zkonstruován na základě působení sedmi 

dílčích ukazatelů. Názvy ukazatelů byly pro matematické vyjádření vzájemných vztahů 

nahrazeny symboly. Užité symboly jednotlivých ukazatelů a jejich vysvětlení je zobrazeno 

v Tabulce 19. 

Tabulka 19: Symbolika ukazatelů odrážejících atraktivitu regionu 

Název ukazatele Symbol 

I. Objem oxidu siřičitého ve vzduchu σσσσ    
II.  Počet spáchaných trestných činů ττττ    
III.  Výdaje na obnovu a modernizaci silniční sítě υυυυ    
IV.  Přeprava zboží φφφφ    
V. Dostupnost nového bydlení χχχχ    
VI.  Počet studentů na jedno vzdělávací zařízení ψψψψ    
VII.  Technologická infrastruktura ϖϖϖϖ    

Zdroj: vlastní zpracování 

Ukazatele σ, τ, υ byly matematicky vyjádřeny kumulací počátečního stavu z roku 2004  

a jejich každoročního přírůstku. Rovnice pro jejich výpočet jsou zobrazeny vztahy  

č. 122, 123, 124.  Výpočet podukazatelů, ze kterých hodnoty vycházejí, jsou vysvětleny  

v Tabulce 20. 

σσσσ   = pσσσσ  + mσσσσ x pσσσσ  (122) 

ττττ   = pττττ  + mττττ x pττττ (123) 

υυυυ   = pυυυυ  + mυυυυ x pυυυυ    (124) 

 

Tabulka 20: Výpočet ukazatelů σ, σ, σ, σ, τ, υτ, υτ, υτ, υ 

Název ukazatele Symbol Výpočet ukazatele  

Počáteční hodnota oxidu siřičitého ve 
vzduchu 

pσσσσ   pσ  = 3,6  (125) 

Míra růstu oxidu siřičitého ve vzduchu mσσσσ mσ =  -0,0427 (126) 

Počáteční hodnota počtu spáchaných 
trestných činů 

pττττ   pτ = 10 519 (127) 

Míra růstu počtu spáchaných trestných 
činů mττττ mτ = -0,0161 (128) 



87 
 

Počáteční hodnota výdajů na obnovu  
a modernizaci silniční sítě 

pυυυυ   pυ  = 3.5e+008 (129) 

Míra růstu výdajů na obnovu  
a modernizaci silniční sítě mυυυυ mυ = 0,01344 (130) 

Zdroj: vlastní zpracování dle dat ČSÚ (2015) 

 

IV.  Přeprava zboží 

Ukazatel Přeprava zboží byl zkonstruován pomocí součtu objemů dovezené a vyvezené 

produkce po železnici a silnici. Každý z těchto dílčích ukazatelů vznikl kumulací počátečního 

stavu z roku 2004 a jejich každoročním přírůstkem. Ukazatel Přeprava zboží je dán rovnicí  

č. 131, následná Tabulka 21 shrnuje dílčí ukazatele, které bylo nutné pro výpočet ukazatele 

stanovit. 

φφφφ   = φφφφ1111 + φ + φ + φ + φ2222 + φ + φ + φ + φ3333 + φ + φ + φ + φ4444 (131) 

Tabulka 21: Výpočet ukazatele φ 

Název ukazatele Symbol Výpočet ukazatele  

Objem produkce dovážené po silnici φφφφ1111    φ1 = pφ1 + pφ1 x mφ1 (132) 

Objem produkce vyvážené po silnici φφφφ2222    φ2  = pφ1 + pφ1 x mφ1 (133) 

Objem produkce dovážené po železnici φφφφ3333    φ3  = pφ1 + pφ1 x mφ1 (134) 

Objem produkce vyvážené po železnici φφφφ4444    φ4=  pφ1 + pφ1 x mφ1 (135) 

   Počáteční hodnota objemu produkce 
dovážené po silnici 

pφφφφ1111 pφ1 =3400,7 (136) 

Míra růstu objemu produkce dovážené po 
silnici 

mφφφφ1111 mφ1 = 0,0169 (137) 

Počáteční hodnota objemu produkce 
vyvážené po silnici 

pφφφφ2222 pφ2 =3841 (138) 

Míra růstu objemu produkce vyvážené po 
silnici 

mφφφφ2222 mφ2 = 0,0195 (139) 

Počáteční hodnota objemu produkce 
dovážené po železnici pφφφφ3333 pφ3 =5301,4 (tun) (140) 

Míra růstu objemu produkce dovážené po 
železnici 

mφφφφ3333 mφ3 = 0,0175 (141) 

Počáteční hodnota objemu produkce 
vyvážené po železnici 

pφφφφ4444 pφ4 =376,7 (142) 

Míra růstu objemu produkce vyvážené po 
železnici 

mφφφφ4444 mφ4 = 0,1383 (143) 

Zdroj: vlastní zpracování dle dat ČSÚ (2015) 
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V. Dostupnost nového bydlení 

Ukazatel Dostupnost nového bydlení porovnává úroveň mezd a cenu bytů v kraji. Ukazatel 

je tedy vyjádřen jako podíl mzdového mediánu a průměrné ceny bytu za 1 m2, viz vztah  

č. 144. Postup výpočtu dílčích ukazatelů je uveden níže v Tabulce 22. 

χχχχ   = ππππ////οοοο (144) 

Tabulka 22: Výpočet dílčích ukazatelů pro determinaci χχχχ 

Název ukazatele Symbol Výpočet ukazatele  

Mzdový medián ππππ    π = pπ + pπ x  mπ (145) 

Průměrná cena bytu za 1 m2 οοοο    ο = pο + pο x  mο (146) 

   
Počáteční hodnota mzdového mediánu pππππ pπ  =  15 932 (147) 

Míra růstu mzdového mediánu mππππ mπ = 0,032 (148 

Počáteční hodnota průměrné ceny bytu za 
1 m2 

pοοοο pε3 =  10 863 (149) 

Míra růstu průměrné ceny bytu za 1 m2 mοοοο mο = 0,0565 (150) 

Zdroj: vlastní zpracování dle dat ČSÚ (2015) 

 

VI.  Počet studentů na jedno vzdělávací zařízení 

Jedná se o ukazatel, který sleduje vývoj počtu vzdělávacích zařízení středoškolského  

a vysokoškolského typu a vývoj počtu studentů na těchto školách. Ukazatel byl zkonstruován 

jako podíl počtu středoškolských a vysokoškolských studentů a počtu vzdělávacích zařízení 

středoškolského a vysokoškolského typu, tedy dle vztahu (151). Ukazatele Podíl počtu 

studentů a Podíl počtu vzdělávacích zařízení byly zkonstruovány dle vztahů v Tabulce 23. 

ψψψψ   = ψψψψ1111/ψ/ψ/ψ/ψ2222 (151) 

 

Tabulka 23: Výpočet dílčích ukazatelů pro určení výše ψψψψ 

Název ukazatele Symbol Výpočet ukazatele  

Počet středoškolských a vysokoškolských 
studentů  

ψψψψ1111    ψ1 = pψ1 + pψ1  + mψ1 (152) 

Počet vzdělávacích zařízení ψψψψ2222    ψ2 = pψ2 + pψ2  + mψ2 (153) 
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Počáteční hodnota počtu středoškolských 
a vysokoškolských studentů 

pψψψψ1111 pε1 =  38 364 (154) 

Míra růstu počtu středoškolských  
a vysokoškolských studentů 

mψψψψ1111 mε1 = -0,0212 (155) 

Počáteční hodnota počtu vzdělávacích 
zařízení 

pψψψψ2222 pε3 =  101 (156) 

Míra růstu počtu vzdělávacích zařízení mψψψψ2222 mε3 = 0,0212 (157) 

Zdroj: vlastní zpracování dle dat ČSÚ (2015) 

 

VII.  Technologická infrastruktura 

Ukazatel Technologická infrastruktura vypovídá o míře využitelnosti internetu 

v podnicích, ve veřejné správě a v domácnostech. Ukazatel je dán jejich geometrickým 

průměrem (158). Vstupní hodnoty těchto dílčích ukazatelů jsou zobrazeny v Tabulce 24. 

Hodnoty byly vypočítány jako průměrná tempa růstu daného ukazatele v období 2004 – 2013 

pomocí vztahu č. (159) 

ϖϖϖϖ   = (ϖϖϖϖ1 1 1 1 x ϖ ϖ ϖ ϖ2222    x ϖϖϖϖ3333))))(1/3)(1/3)(1/3)(1/3) (158) 

ϖϖϖϖ1 1 1 1 = (ϖ= (ϖ= (ϖ= (ϖ1111t − ϖ − ϖ − ϖ − ϖ1111t-1)/ϖ)/ϖ)/ϖ)/ϖ1111t    (159) 

Tabulka 24: Vyjádření dílčích ukazatelů pro výpočet ϖϖϖϖ 

Název ukazatele Symbol Výpočet ukazatele  

Míra použití internetu ve veřejné správě ϖϖϖϖ1111 ϖ1 = 0,294 (160) 

Podíl domácnostní s připojením  
k internetu 

ϖϖϖϖ2222 ϖ2 = 0,668 (161) 

Podíl podniků s webovými stránkami 
s online objednávkami 

ϖϖϖϖ3333    ϖ3 = 0,37 (162) 

Zdroj: vlastní zpracování dle dat ČSÚ (2015) 

Na základě působení těchto sedmi oblastí byl sestaven Index atraktivity lokality (IAL). 

Byl sestaven na základě výsledků faktorové analýzy a je dán vztahem (163). 

IAL = 0,63776 x (0,726σσσσ+0,966χχχχ-0,884ψψψψ)+0,22748 x (0,713ϖϖϖϖ+0,934φφφφ) 

+0,01588 x (-0,924υυυυ+0,613ττττ) 
    (163) 
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7.2.4 Kvantifikace vztahu pro výpočet čistého disponibilního důchodu  

Kvantifikace vztahu pro výpočet ČDD vychází z výsledků simulace dílčích modelů, tak 

aby indexy produktivity prostředí a atraktivity lokality a míra pracovní participace 

zohledňovaly působení dílčích faktorů. Ukazatel čistý disponibilní důchod byl určen na 

základě výsledků faktorové analýzy a je dán vztahem č. 164: 

ČDD =0,673269 x (0,99532IAL + 0,99532IPP) + 0,326731 x 0,980571MPP)    (164) 
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7.3 Simulace vytvořeného modelu 

Sestavený model konkurenceschopnosti regionu s matematicky vyjádřenými vztahy mezi 

proměnnými bude využit pro predikci možného budoucího vývoje jednotlivých ukazatelů. 

Model dále umožní porovnat významnost ukazatelů a jejich vliv na regionální 

konkurenceschopnost.  

Model sestavený v disertační práci vychází z dat z období 2004 – 2013. S ohledem na 

krátkou výchozí časovou řadu, byla predikce možného budoucího vývoje zvolených ukazatelů 

provedena pro následující desetileté období, tedy do roku 2024. Simulace bude provedena 

v programu Vensim PLE Plus, časový krok pro simulaci byl stanoven na hodnotu jedna, tedy 

simulační program provede 20 opakovaných cyklů dynamického modelu. Z důvodu 

přehlednosti bude i nadále dodrženo rozdělení celkového modelu na tři dílčí modely, ale 

model je v programu vytvářen a simulován jako jeden komplexní celek. 

7.3.1 Simulace produktivity prostředí 

Výsledky simulace vývoje šesti hlavních podukazatelů produkčního prostředí při 

zachování současného trendu vývoje jsou znázorněny na Obrázku 14. Graf na  

ose x znázorňuje čas v letech a na ose y jsou zaznamenány maximální a minimální hodnoty 

jednotlivých proměnných. Pořadí zobrazených hodnot odpovídá pořadí proměnných 

v legendě pod grafem. Hodnoty jsou uváděny v tisících, popřípadě jsou doplněny písmenem 

M (milion) nebo B (miliarda). Z grafu je patrný výrazný pokles státních dotací, které do kraje 

plynou (šedá křivka), možné je také očekávat pokles počtu udělených patentů (černá křivka). 

Spíše než růst podílu počtu malých podniků a středních podniků s počtem zaměstnanců 

vyšším do 250 (červená křivka), lze v Pardubickém kraji očekávat růst podílu podniků 

s vyšším počtem zaměstnanců (zelená křivka).  
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Obrázek 14: Simulace vývoje dílčích ukazatelů produktivity prost ředí 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z vývoje indexu produktivity prostředí vyplývá (graf na Obrázku 15), že mezi ukazateli 

převažují ukazatele, které přispívají k produktivitě prostředí, mají silnější váhu a vliv na vývoj 

celkového indexu. Klesající trend počtu patentů a výdajů na výzkum a vývoj pravděpodobně 

zpomalý růst Indexu produktivity prostředí, ale nemělo by dojít k celkovému poklesu 

produktivity.   

 

Obrázek 15: Index produktivity prostředí 

Zdroj: vlastní zpracování 
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7.3.2 Simulace dílčích ukazatelů zaměstnanosti v kraji 

Z hlediska zaměstnanosti v kraji je důležité, aby kraj disponoval dostatečným počtem osob 

v produktivním věku, které budou zaměstnané. Demografický vývoj v České republice není 

v tomto ohledu v posledních letech příliš příznivý, tuto skutečnost dokládá také graf na 

Obrázku 16. V následujících letech lze očekávat mírný pokles osob v produktivním věku  

a dětí, naopak počet lidí v postproduktivním věku bude růst.  

 

Obrázek 16: Demografický vývoj Pardubického kraje 

Zdroj: vlastní zpracování 

K příznivějšímu vývoji demografické situace v Pardubickém kraji nepřispívá ani vývoj 

migrace. Vývoj počtu přistěhovalých a vystěhovalých osob v čase rozdělených dle věkových 

kategorií je znázorněn na Obrázku 17.  

Porovnáme-li vývoj počtu přistěhovalých a vystěhovalých dle jednotlivých věkových 

skupin, lze očekávat klesající trend počtu přistěhovalých osob lidí ve věkové kategorii 15 - 64 

let, s čímž souvisí i klesající počet přistěhovaných dětí.  

U lidí v produktivním věku lze očekávat větší pokles u přistěhovaných z dalších krajů 

České republiky, pokles lidí ze zahraničí bude pozvolnější. Na druhou stranu by měl klesnout 

i počet osob, které se budou chtít z kraje vystěhovat. Což by částečně mohlo nižší míru 

imigrace vykompenzovat. Jiný trend migračního chování lze sledovat u lidí starších 65 let. 

V následujících letech lze očekávat, že imigrace těchto osob do regionu bude narůstat, jak 

z jiných krajů České republiky, tak ze zahraničí Mírně by mohla vzrůst míra emigrace lidí do 

zahraničí a naopak poklesnout by měl počet emigrantů stěhujících se do jiných krajů České 

republiky. Trend vývoje imigrace a emigrace napovídá, že Pardubický kraj má nižší 

schopnost přilákat lidi v produktivním (s tím souvisí i lidi v předproduktivním věku) a naopak 
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poskytuje řadu příležitostí pro lidi v postproduktivním věku. Trend je ale do jisté míry 

ovlivněn i demografickým stárnutím obyvatelstva v Evropě, kdy podíl lidí starších 65 se bude 

na celkovém obyvatelstvu zvyšovat.  

 
Obrázek 17: Vývoj imigrace a emigrace do kraje dle věkových kategorií 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Následující graf na Obrázku 18 znázorňuje vývoj ukazatele Míra pracovní participace. 

Hodnota tohoto ukazatele by měla (při předpokládaném vývoji situace) růst a tedy situace na 

trhu práce by se měla v následujících letech zlepšovat. Růst ukazatele vychází především ze 

skutečnosti, že počet osob v produktivním věku bude klesat, naopak se prodlužuje věk 

odchodu do postproduktivního věku a v následujících letech není v modelu zanesen 

předpoklad nějakých nenadálých situací, které by měly zhoršit podmínky na trhu práce, počet 

zaměstnaných tedy roste.  

 

Obrázek 18: Míra pracovní participace 

Zdroj: vlastní zpracování 

7.3.3 Simulace atraktivity lokality 

Predikce vývoje dílčích ukazatelů utvářejících atraktivitu lokality je znázorněna na 

Obrázku 19. Při současných podmínkách lze očekávat, že zatím co, klesající trend počtu 

spáchaných trestných činů by měl přetrvávat a měl by tak přispívat k lepším podmínkám  

v kraji, bude i nadále klesat dostupnost nového bydlení a růst počet studentů na jedno 

vzdělávací zařízení. Pozitivní vývoj lze sledovat u přepravy zboží a ve výdajích na obnovu  

a modernizaci silniční sítě. Klesat by také měl podíl oxidu siřičitého ve vzduchu, trend ale 

nebude pravděpodobně tak strmý vzhledem k rozsáhlým opatřením na ochranu životního 

prostředí, která byla realizována v uplynulých letech.  

Ze simulace vybraných ukazatelů lze pozorovat zhoršující se kvalitu lokality, negativní 

vývoj také naznačuje graf na Obrázku 20 – Simulace vývoje indexu atraktivnosti kraje.  

Ke zhoršení kvality prostředí přispívá zhoršující se dostupnost bydlení, narůstající objem 

přepravy zboží a tím vyšší hustota provozu a vyšší hluk. Vyšší hustota provozu by navíc 
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mohla vést k růstu objemu oxidu siřičitého ve vzduchu. Růst by měl i počet studentů na jedno 

vzdělávací zařízení. Klesající vývoj počtu trestných činů a růst výdajů na obnovu  

a modernizaci silniční sítě nebude pravděpodobně tak silným faktorem, aby dokázaly 

negativní vývoj ostatních ukazatelů zvrátit. 

 

  

Obrázek 19: Simulace vývoje dílčích ukazatelů atraktivity lokality 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 
Obrázek 20: Index atraktivity lokality 

Zdroj: vlastní zpracování 
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7.3.4 Simulace vývoje regionální konkurenceschopnosti 

Z výsledků simulace vyplývá, že lze očekávat rostoucí trend ve vývoji čistého 

disponibilního důchodu. Na čistý disponibilní důchod nejvíce působí index produktivity 

prostředí v kladném směru. Atraktivita lokality vzhledem k zápornému znaménku snižuje růst 

čistého disponibilního důchodu. Následující graf na Obrázku 21 znázorňuje vývoj nejen 

čistého disponibilního důchodu, ale také vývoj indexu produktivity prostředí, míru pracovní 

participace a index atraktivity lokality.  

 

Obrázek 21: Čistý disponibilní důchod a simulace jeho vývoje 

Zdroj: vlastní zpracování 

Výše popsaný model a jeho simulace predikuje vývoj konkurenceschopnosti kraje za 

neměnných stávajících podmínek. Výhodou simulačních modelů je možnost měnit vstupní 

data a zkoumat dopad těchto změn na chování ukazatelů.  

Vliv změny ukazatelů na konkurenceschopnost regionu 

Pokud dojde k upravení vstupních podmínek modelu tak, že míra migrace lidí 

v produktivním věku bude nulová, nulové hodnoty budou nastaveny i u migrace dětí, za 

předpokladu, že děti migrují spolu s rodiči a nikdy ne samy. Vývoj čistého disponibilního 

důchodu po provedené změně je zobrazen grafem na Obrázku 22. Změna čistého 

disponibilního důchodu je velmi malá, takže v takto krátké časové řadě se změna v grafickém 

vyjádření vůbec neprojeví. Roli hraje také skutečnost, že v porovnání s indexem produktivity 

prostředí a atraktivity lokality je ukazatel míra pracovní participace ukazatelem s nejslabším 

vlivem na celkovou úroveň čistého disponibilního důchodu.  
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Pokles míry migrace, tedy míry emigrace i imigrace, způsobí růst pracovní participace, 

protože v současné době Pardubický kraj zaznamenává o 2 % vyšší migrační příliv obyvatel 

než úbytek. Při nulovém migračním toku by tak v kraji žilo méně lidí, což by způsobilo růst 

míry pracovní participace, ale vliv na čistý disponibilní důchod nelze prokázat. 

   

Obrázek 22: Čistý disponibilní důchod při nulové míře migrace lidí v produktivním  
a předproduktivním věku 

Zdroj: vlastní zpracování 

Silnější vliv na celkovou úroveň čistého disponibilního důchodu prokazují ukazatelé míra 

růstu státních dotací nebo míra růstu zahraničních investic. Kdyby hodnota jednoho či 

druhého ukazatele (ceteris paribus) byla nulová, hodnoty čistého disponibilního důchodu by 

byly následující (viz Obrázek 23.) 
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Obrázek 23: Změna vývoje čistého disponibilního důchodu při změně dílčího ukazatele  

Zdroj: vlastní zpracování 

Z provedené simulace vyplývá, že na konkurenceschopnost regionu má největší vliv 

kvalita produkčního prostředí, která v sobě odráží přímé zahraniční investice, státní dotace, 

počet malých a středních podniků, počet velkých podniků, koncentraci odvětví a počet 

patentů. Na základě výsledků lze říci, že potenciál rozvoje zvoleného regionu představuje 

podpora přímých zahraničních investic, podpora rozvoje velkých podniků, podpora vědy  

a výzkumu a vznik nových patentů.  

U indexu atraktivity lokality nelze jednoznačně říci, který faktor má nejsilnější pozici. 

Ukazatele působí na vývoj čistého disponibilního důchodu souhrnně, komplexně a pouze 

změna v jednom ukazateli nevyvolá změnu v celkové atraktivitě regionu. Atraktivita lokality 

se ale nyní nevyvíjí pozitivně. Negativní dopady by se mohly v budoucnu projevit na odchodu 

pracovní síly z kraje, či odchodu firem.  

Na demografickém vývoji v Pardubickém kraji je patrný trend stárnutí populace. Zmírnit 

tento trend by mohl příliv nových pracovníků do kraje. Vliv migrace na celkovou 

konkurenceschopnost se ale v práci nepotvrdil. 
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8 VÝSLEDKY A PŘÍNOSY DISERTAČNÍ PRÁCE 

Předmětem této části disertační práce je zhodnotit výsledky provedeného výzkumu a na 

jejich základě stanovit, zda došlo k potvrzení nebo zamítnutí definovaných hypotéz. 

Hypotézy byly v práci stanoveny dvě: 

Hypotéza H1: Migrace pracovních sil pozitivně přispívá k efektivnosti trhu práce a tím 

zvyšuje regionální konkurenceschopnost.  

Hypotéza H2: Regiony s lepším hodnocením konkurenceschopnosti mají vyšší potenciál 

přilákat migranty. 

Pro ověření první hypotézy bylo potřeba sestavit model konkurenceschopnosti regionu. 

Sestavení tohoto modelu probíhalo ve třech krocích. Nejprve byly definovány ukazatele, které 

na regionální konkurenceschopnost působí a ovlivňují ji a pomocí diagramu stavů a toků byly 

zachyceny vztahy mezi nimi. Ve druhém kroku byl graficky vyjádřený model doplněn  

o kvantifikační vztahy. Tam kde nebylo možné vypočítat ukazatel z dostupných údajů, byly 

vztahy mezi nimi vyjádřeny pomocí faktorové či regresní analýzy. Kvantifikace vychází z dat 

pro Pardubický kraj.  Grafická prezentace modelu je ale univerzální, kvantifikace modelu by 

mohla být provedena i pro jiný kraj České republiky či jiné země.  

Dalším krokem byla simulace modelu.  Na základě kvantifikace vztahů mezi ukazateli byla 

v programu Vensim PLE Plus provedena simulace. Vzhledem ke krátké časové řadě, byla 

simulace provedena pro následující desetileté období.  Z výsledků vyplývá, že trh práce je 

důležitým ukazatelem konkurenceschopnosti regionů, přispívá k růstu čistého disponibilního 

důchodu, ale význam migrace na tento ukazatel je zanedbatelný.  

Hypotéza H1 byla tedy zamítnuta, migraci nelze pokládat za podstatný faktor 

konkurenceschopnosti regionu.  

Hypotéza H2 hodnotí potenciál regionu s lepší konkurenceschopností přilákat migranty. 

Pro ověření nebo zamítnutí této hypotézy byly kraje České republiky rozděleny s využitím 

shlukové analýzy dle podobnosti hodnot ekonomických indikátorů konkurenceschopnosti. 

Čtrnáct krajů České republiky se rozdělilo do pěti, respektive šesti skupin. První shluk tvořily 

kraje Jihočeský, Jihomoravský a Plzeňský, jedná se o kraje, které v ekonomických 

indikátorech dosahují nadprůměrných hodnot ve srovnání s republikovým průměrem. Druhý 

shluk tvořily kraje Olomoucký, Moravskoslezský a Ústecký. Hodnoty ekonomických 
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ukazatelů těchto krajů jsou pod celorepublikovým průměrem. Třetí shluk tvořila pětice krajů 

 – Pardubický, Královéhradecký, Liberecký, kraj Vysočina a Zlínský, kraje, jejichž 

ekonomické ukazatele se pohybují na průměrných hodnotách republiky. Samostatný shluk 

vytvořil kraj Hl. m. Praha a dále Středočeský kraj. Kraje, které výrazně převyšují průměrné 

hodnoty.  Kraj Karlovarský, který je naopak krajem s nejhorší ekonomickou situací, vytvořil 

rovněž samostatný shluk. 

Při analýze migračního toku bylo zjištěno, že lidé z krajů s horší ekonomickou situací 

migrují do regionů vykazujících vyšší ekonomickou úroveň.  Vedle tohoto jevu, ale je patrné, 

že významným faktorem, který má vliv na volbu cílové destinace migranta je geografická 

vzdálenost oblasti. Lidé v České republice nepreferují stěhování na delší vzdálenosti.  

 Hypotéza H2 tedy byla potvrzena. 

Přínosy disertační práce a doporučení pro navazující výzkum 

Autorka disertační práce při stanovování hypotéz předpokládala, že migrace pracovních sil 

v České republice, přestože není silná, pozitivně působí na vývoj na trhu práce a tím přispívá 

k vyšší konkurenceschopnosti regionu. Potvrzuje se ale, že ochota českých občanů k migraci 

je nízká. Lidé spíše než možnost přestěhovat se za prací volí dojížďku za prací. Vzhledem 

k relativně krátkým vzdálenostem není v České republice problém dojíždět za prací do jiného 

kraje, jiného krajského města, aniž by člověk musel opouštět zázemí, které dosud vybudoval. 

Mezi kraji České republiky nejsou patrné ani tak značné rozdíly ve mzdách, které by člověka 

motivovaly se přestěhovat.  

Z výše uvedeného vyplývají přínosy disertační práce a další doporučení pro výzkum. 

Disertační práce v rovině teoretické shrnuje teoretické aspekty v oblasti vymezení 

regionální konkurenceschopnosti, jejího hodnocení a měření. Jedná se o oblast, která není  

i přes rostoucí význam a užití pojmu konkurenceschopnost přesně vymezena a definována  

a přístupy a názory odborníků na danou problematiku se liší. Za teoretický přínos disertační 

práce lze považovat i propojení konkurenceschopnosti se systémovou dynamikou. Disertační 

práce přistupuje k regionu a jeho konkurenceschopnosti jako k systému, který je tvořen 

působícími faktory a vazbami mezi nimi. S ohledem na tento přístup je možné zkoumat dopad 

jednotlivých faktorů nikoliv pouze odděleně, ale v návaznosti na další skutečnosti. Výhodou 

tohoto přístupu je jeho komplexnost. 
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  Mezi přínosy práce v praktické rovině lze zařadit výsledky provedené analýzy dat. 

Vzhledem k existenci mnoha metod a nejednotnosti hodnocení regionální 

konkurenceschopnosti byl na základě již známých faktorů regionální konkurenceschopnosti 

navržen model regionální konkurenceschopnosti, který na základě vývoje vstupních ukazatelů 

kvantifikuje vztahy mezi ukazateli a pomocí něhož může být zkoumán vliv dílčího ukazatele 

na konkurenceschopnost regionů. Aplikace tohoto modelu by mohla identifikovat možné 

skryté rezervy daného regionu, které by mohly přispět k jeho rozvoji, nebo odhalit nepříznivý 

vývoj určitých ukazatelů, které by mohly představovat možnou budoucí hrozbu pro vývoj 

regionu. Identifikace těchto faktorů dle jednotlivých krajů České republiky by mohla být 

předmětem dalšího výzkumu.  Námětem pro další výzkum je rovněž analýza dojížďky.  Je to 

otázka, která vyvstává ze skutečnosti, že dojížďka za prací v prostředí České republiky nad 

migrací převažuje.  

Model je pouze zobecněním a zjednodušením reality. Lze předpokládat, že doplňováním 

dalších vazeb a ukazatelů, které by dokreslovaly prostředí regionu a dále by model 

rozšiřovaly, by byla analýza regionální konkurenceschopnosti a predikce vývoje ukazatelů 

zpřesňována.   

Závěry disertační práce mohou být využity i pro pedagogickou činnost, zejména 

v předmětech, které se zabývají regionální problematikou či se zabývají jednotlivými aspekty 

ekonomického vývoje státu. 
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ZÁVĚR 

Za základní měřítko úspěšnosti národů se stále častěji používá kritérium 

konkurenceschopnosti. Pojetí konkurenceschopnosti jako kritéria úspěchu územních celků 

vychází z konceptu konkurenceschopnosti firemní, která je standardně a běžně používaná jako 

měřítko úspěšnosti firem. Aplikace konkurenceschopnosti na národní úroveň nese s sebou 

řadu odlišností a problémů, z čehož vyplývá také skutečnost, že neexistuje jednotná definice 

tohoto pojmu ani jednotná metodika, která by přesně stanovila, jak regionální 

konkurenceschopnost měřit.  

Přes sílící proces globalizace a integrace se do popředí zájmu dostává 

konkurenceschopnost posuzovaná na úrovni regionů. Vymezení konkurenceschopnosti na 

regionální úrovni je ještě daleko obtížnější a specifičtější než na úrovni národní. Přesto 

regionální konkurenceschopnost představuje důležitou informaci pro tvorbu regionálních 

politik a posouzení regionálního rozvoje. Regionální rozvoj je vnímán jako výsledek působení 

mnoha faktorů, které přispívají k růstu dané oblasti. Jedním z klíčových aspektů je rovněž 

množství pracovníků a kvalita lidského kapitálu, kterým region disponuje. 

Disertační práce se zabývala posouzením vlivu pracovní migrace na konkurenceschopnost 

regionu. Disertační práce byla rozdělena do osmi na sebe navazujících kapitol. První tři 

kapitoly se týkaly vymezení základních pojmů disertační práce – migrace, region  

a konkurenceschopnost. Na základě rešerše literatury byl vymezen koncept regionální 

konkurenceschopnosti a definovány indikátory ekonomické konkurenceschopnosti a faktory 

regionální konkurenceschopnosti. Region pro účely disertační práce vycházel 

z administrativního členění regionů a byl vymezen na úrovni vyšších samosprávných celků, 

dle platné české legislativy.  Migraci lze členit na migraci vnější a migraci vnitřní. Kritériem 

tohoto členění je přechod migrantů přes hranice. S ohledem na analýzu vlivu pracovní 

migrace na region, byla za hranici považována hranice regionu a analyzován byl tok vnější 

migrace z regionálního pohledu. Migrace na regionální úrovni je ale dána jednak migrační 

politikou státu a také ochotou lidí stěhovat se. Z tohoto důvodu byla nejprve charakterizována 

migrační situace na národní úrovni. Čtvrtá kapitola disertační práce se zabývá 

charakteristickými rysy migrace České republiky. Kapitola je rozdělena na dvě části, první 

část se zabývá vývojem migrační politiky a migrací vnější (migrací za hranice státu), druhá 

část se zabývá aspekty determinujícími migrační chování uvnitř země. Pátá část práce 

vymezuje hlavní a dílčí cíle disertační práce a jsou zde stanoveny zkoumané hypotézy  
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a popsány metody, které budou k jejich potvrzení či vyvrácení použity. Následující kapitoly 

analyzují konkurenceschopnost v České republice. Nejprve jsou kraje rozděleny z hlediska 

podobnosti vývoje ekonomických ukazatelů do shluků vykazujících podobné rysy a je 

provedena komparace s mírou migrace. Následně je sestaven model konkurenceschopnosti  

a aplikován na vybraný region. Devátá část práce shrnuje výsledky a zdůvodňuje přijetí či 

zamítnutí hypotéz.  

Hlavním cílem disertační práce bylo analyzovat migraci pracovních sil jako faktor 

regionální konkurenceschopnosti a posoudit vliv tohoto ukazatele na regionální 

konkurenceschopnost. Aby bylo možné analyzovat pouze pracovní migraci, migranti byli 

rozděleni do věkových kategorií a předmětem analýzy byli lidé v produktivním věku. Přesto 

že lidské zdroje představují významný a důležitý faktor regionální konkurenceschopnosti  

a migrace by měla přispívat k efektivnějšímu rozdělení pracovní síly a tím tedy přispět k růstu 

konkurenceschopnosti, vliv tohoto faktoru se ukázal být jako zanedbatelný. Z výsledků 

predikce modelu vyplývá, že migrační chování je ovlivněno atraktivností regionu  

a prostředím, které v regionu je, ale migrační chování v České republice není tak silné, aby 

dokázalo ovlivnit konkurenceschopnost regionu.   
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PŘÍLOHA A 

 
Počet ekonomických 

subjektů na 
obyvatele 

 
 

Počet ekonomických 
subjektů na 
obyvatele 

Hlavní město Praha 0,43  Hlavní město Praha 26037,47 

Liberecký kraj 0,26 Jihomoravský kraj 16359,94 

Karlovarský kraj 0,26 Středočeský kraj 9690,78 

Jihomoravský kraj 0,25 Moravskoslezský kraj 4743,03 

Jihočeský kraj 0,25 Plzeňský kraj 4133,23 

Plzeňský kraj 0,25 Olomoucký kraj 3057,47 

Královéhradecký kraj 0,24 Pardubický kraj 2687,40 

Středočeský kraj 0,24 Jihočeský kraj 2548,78 

Zlínský kraj 0,24 Liberecký kraj 2365,04 

Pardubický kraj 0,22 Zlínský kraj 2002,92 

Olomoucký kraj 0,22 Královéhradecký kraj 1876,50 

Kraj Vysočina 0,21 Kraj Vysočina 1159,02 

Ústecký kraj 0,21 Ústecký kraj 1077,11 

Moravskoslezský kraj 0,20 Karlovarský kraj 114,70 

průměr (bez Prahy) 0,23 průměr (bez Prahy) 3985,84 

 

 Míra 
nezaměstnanosti 

  Průměrná hrubá 
měsíční mzda 

 Hlavní město Praha 3,13  Hlavní město Praha 30876,00 

Jihočeský kraj 5,19 Středočeský kraj 24255,00 

Středočeský kraj 5,21 Jihomoravský kraj 23489,00 

Plzeňský kraj 5,21 Plzeňský kraj 23242,00 

Kraj Vysočina 6,73 Moravskoslezský kraj 22401,00 

Jihomoravský kraj 6,80 Liberecký kraj 22226,00 

Zlínský kraj 6,80 Ústecký kraj 22065,00 

Královéhradecký kraj 8,19 Královéhradecký kraj 21838,00 

Liberecký kraj 8,28 Jihočeský kraj 21761,00 

Pardubický kraj 8,41 Kraj Vysočina 21754,00 

Olomoucký kraj 9,20 Pardubický kraj 21496,00 

Ústecký kraj 9,41 Olomoucký kraj 21492,00 

Moravskoslezský kraj 9,89 Zlínský kraj 21111,00 

Karlovarský kraj 10,21 Karlovarský kraj 20674,00 

průměr (bez Prahy) 7,11 průměr (bez Prahy) 22138,77 
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Výzkumná 
pracoviště 

 

 
Míra 

ekonomické aktivity 

 Hlavní město Praha 96,00  
 Hlavní město Praha 62,19 

Karlovarský kraj 60,00  
Karlovarský kraj 61,22 

Jihomoravský kraj 47,00  
Středočeský kraj 60,72 

Středočeský kraj 31,00  
Plzeňský kraj 60,47 

Moravskoslezský kraj 18,00  
Pardubický kraj 60,03 

Liberecký kraj 10,00  
Jihomoravský kraj 59,87 

Olomoucký kraj 10,00  
Zlínský kraj 58,98 

Pardubický kraj 9,00  Královéhradecký kraj 58,46 

Jihočeský kraj 7,00  
Kraj Vysočina 58,26 

Královéhradecký kraj 7,00  
Moravskoslezský kraj 57,80 

Zlínský kraj 7,00  
Liberecký kraj 57,66 

Plzeňský kraj 6,00  
Jihočeský kraj 57,62 

Kraj Vysočina 5,00  
Ústecký kraj 57,61 

Ústecký kraj 2,00  
Olomoucký kraj 56,42 

průměr (bez Prahy) 16,85  
průměr (bez Prahy) 58,85 

 
 Migra ční saldo  

Středočeský kraj 9226 
 

Plzeňský kraj 1333 
 

Jihomoravský kraj 654 
 
Jihočeský kraj 326 

 

 

Liberecký kraj -97 
 

Pardubický kraj -140 
 

Ústecký kraj -427 
 

Královéhradecký kraj -570 
 

Zlínský kraj -625 
 

Olomoucký kraj -745 
 

Kraj Vysočina -789 

Karlovarský kraj -1057 

Moravskoslezský kraj -3089 
 

Hlavní město Praha  -5297 
 

průměr (bez Prahy) -92,64  

 


