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Abstrakt.  

Příspěvek se věnuje vývoji regionálních rozdílů v registrované míře nezaměstnanosti na 

území Česka v období hospodářské krize a postkrizového zotavení 2008–2011. Hlavním 

cílem je s využitím konceptu regionální odolnosti (resilience) vysvětlit rozdíly ve fluktuaci 

nezaměstnanosti mezi českými nemetropolitními regiony. Jedná se pravděpodobně o první 

studii, která ve středoevropském kontextu: i. Aplikuje nejnovější verzi konceptu regionální 

odolnosti pro vysvětlení rozdílů v nezaměstnanosti na mikroregionální úrovni (správních 

obvodů obcí s rozšířenou působností) v (post)krizovém období. ii. Zaměřuje se specificky na 

odolnost nemetropolitních regionů, které se od metropolitních oblastí výrazně liší z hlediska 

převažujících ekonomických struktur, mechanismů regionálního rozvoje i reakcemi na vnější 

ekonomické otřesy. Výsledky řady předchozích analýz regionální odolnosti jsou tak 

významně zkresleny zahrnutím největších metropolitních regionů. iii. Používá unikátní 

mikroregionální data za ekonomickou výkonnost a odvětvovou strukturu v letech 2009 a 2013 

pro vysvětlení regionálních rozdílů v reakci na hospodářskou krizi. 

 

Klíčová slova: (regionální ekonomická odolnost, vývoj registrované míry nezaměstnanosti, 

nemetropolitní regiony, mikroregiony, Česko) 

 

 

1. Úvod 

Případová studie je zaměřena na analýzu a vysvětlení variability ve vývoji registrované 

míře nezaměstnanosti českých nemetropolitních mikroregionů v (post)krizovém období 

2008–2011. Regionální analýza se věnuje prostorové úrovní správních obvodů obcí 

s rozšířenou působností (dále SO ORP). Pro účely výzkumu pomocí regresních modelů byly 

stanoveny následující výzkumné otázky:  

 Které socioekonomické faktory zásadně ovlivnily změny regionální nezaměstnanosti 

českých nemetropolitních regionů ve sledovaných časových obdobích?  

 Jak se ve sledovaném období vyvíjela regionální variabilita nezaměstnanosti? 

Docházelo v krizovém období k nárůstu či poklesu regionálních rozdílů v míře 

nezaměstnanosti? 
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1.1 Koncept ekonomické odolnosti a adaptability 

    Jedním z nástrojů pro analýzu dopadů hospodářských otřesů na územní jednotky je koncept 

regionální ekonomické odolnosti. Za poslední desetiletí bylo realizováno několik klíčových 

výzkumů, v nichž byl tento koncept podrobně testován (viz např. Rose a Liao 2005; Hill a kol 

2008; Pike a kol. 2010; Simmie a Martin 2010; Davies 2011; Fingleton a kol. 2011; Martin 

2011; Martin a Sunley 2014). Podstatou konceptu je mj. studium způsobilosti 

socioekonomického systému (regionu) vzdorovat jak krátkodobým a neočekávaným otřesům, 

tak i dlouhodobě destabilizujícím jevům. 

 V rámci teoretických diskuzí existují tři různá pojetí ekonomické odolnosti, a to 

ekologické (Ecological Resilience), technické (Engineering Resilience) a adaptivní (Adaptive 

Resilience) [(viz např. Davies 2011; Fingleton a kol. 2011; Martin 2011)]. Nicméně výše 

jmenovaná pojetí ekonomické odolnosti se vzájemně nevylučují, ale doplňují. Autor 

příspěvku vychází z technického pojetí odolnosti. Technické pojetí odolnosti vyjadřuje 

pružnost ekonomického systému navrátit se v případě narušení na původní konfiguraci 

ekonomické výkonnosti (Martin 2011). Ekonomickou konfigurací (rovnovážným stavem) se 

rozumí dosažená úroveň regionální ekonomické výkonnosti (produktivity, zaměstnanosti) 

před započetím otřesu.  Podle Rose a Liao (2005) a Hilla a kol. (2008) se adjektivum 

„pružný“ interpretuje ve smyslu do jaké míry a jak rychle se výkonnost regionálního 

hospodářství dokáže navrátit na prekrizovou úroveň. Regiony lze považovat za pružné, pokud 

jsou způsobilé se po otřesu v krátkém časovém období rychle navrátit do stavu původní 

ekonomické konfigurace (Fingleton a kol. 2011). 

Podle Simmieho a Martina (2010) mohou mít ekonomické otřesy jak negativní, tak 

i pozitivní vliv na vývoj produkčních struktur regionu. Nejlépe lze reakci regionů sledovat 

prostřednictvím intenzity poklesu ekonomické výkonnosti a následně rychlosti zotavení 

v postkrizovém období. Autoři v této souvislosti uvažují o čtyřech možných scénářích. 

V prvním a druhém scénáři je recese významnou bariérou ekonomického růstu, která může 

vést až k tzv. hysterezi. Tempo růstu se po prudkém propadu ustálí, ve fázi oživení regionální 

výkonnost roste v nižší intenzitě, ale podobném tempu prekrizového růstu (obr. 1a). Druhý 

scénář vyjadřuje typicky patologický dopad ekonomického otřesu. V období krize dochází 

k výraznému útlumu ekonomických aktivit a zároveň se akumulují negativní efekty, výrazně 

limitující ekonomické oživení (obr. 1b). 

Obrázek 1: Negativní reakce na hospodářský otřes. 

 
Zdroj: Simmie a Martin (2010), upraveno.  

V případě třetího scénáře (obr. 2) má hospodářský otřes pouze dočasný účinek. 

Neprojevuje se trvale na snížení regionální výkonnosti. Absolutní zotavení nemusí být taženo 

stejným typem sektorové struktury jako před započetím otřesu, nýbrž i odvětvími nově 

vzniklými. V relativně krátkém období však dochází k navrácení tempa růstu do prekrizové 

konfigurace. 
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Obrázek 2: Neutrální reakce na hospodářský otřes. 

 

Zdroj: Simmie a Martin (2010), upraveno. 

Čtvrtý scénář naopak předpokládá pozitivní dopady hospodářského šoku. Ekonomická 

produkce se v bezprostředním postkrizovém období nejen navrátí na dynamiku růstu 

prekrizové úrovně, ale dokonce původní tempo růstu překoná. Jak uvažuje Martin (2011), 

výrazné oživení ekonomiky může být způsobeno optimistickým očekáváním privátních 

subjektů a dostupností volných produkčních kapacit. Růst produktivity je tažen zpravidla 

novými odvětvími. Čtvrtý typ následně rozlišujeme na dva subtypy. V případě prvního 

subtypu není region dostatečně silný k tomu, aby přitáhl kritické množství komplementárních 

zdrojů nezbytných k saturaci růstu při stávající konfiguraci. Přestože na trhu dochází ke 

stagnaci, intenzita růstu pokračuje v parametrech prekrizové úrovně (obr 3a). Druhý subtyp je 

naopak vnímán tak, že region je dostatečně způsobilý přilákat kritické množství 

odpovídajících produkčních faktorů. Dlouhodobý růst regionální výkonnosti je tažen novými 

odvětvími, firmami, znalostmi a inovacemi. Podle Pike a kol. (2010) může ekonomický otřes 

za určitých podmínek také akcelerovat pozitivní ekonomické, politické nebo institucionální 

změny, vedoucí k dlouhodobému dynamickému rozvoji a růstu regionálních struktur (obr 3b). 

Obrázek 3: Pozitivní reakce na hospodářský otřes. 

 

Zdroj: Simmie a Martin 2010, upraveno.  

1.2 Faktory ekonomické odolnosti 

    Všeobecně uznávaná definice metropolitních či nemetropolitních regionů, resp. městských 

urbanizovaných oblastí neexistuje (Frey a Zimmer 2001). Podle Ženky a Slacha (2016) bývají 

vzájemné neshody mezi autory zapříčiněny subjektivním výběrem socioekonomických 

faktorů (indikátorů), měnících se na základě rozsahu a omezení vědeckého výzkumu, použité 

metodice či dostupnosti datové základny. Převážnou část českých regionů lze z evropského 

hlediska označit jako populačně malé regiony venkovského typu s poměrně nízkou hustotou 

zalidnění a významnou specializací na zpracovatelský průmysl (Ženka a kol. 2014). 

Nemetropolitní regiony oproti metropolitním jádrům dosahují výrazně nižší územní intenzity 

ekonomické produkce či endogenních inovací a znalostí (North a Smallbone 2000).  
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    Populačně malé regiony jsou obecně limitovány nedostatečnou velikostí trhu (Rodríguez–

Pose a Fitjar 2013), která ve srovnání s metropolitními oblastmi neumožňuje tak pokročilou 

lokální dělbu práce, úspory z rozsahu a specializace. Ekonomická výkonnost je zpravidla 

tažena odvětvími zpracovatelského průmyslu s nízkou či nižší technologickou náročností 

výrobního procesu (Henderson 1997). 

Klíčovým faktorem regionální odolnosti je míra specializace či diverzity. Jak usuzuje 

Henderson (1997), malé nejádrové regiony se specializovanou základnou ekonomických 

aktivit jsou v případě otřesu způsobilé efektivněji koordinovat a přizpůsobovat své produkční 

kapacity. Z tohoto důvodu se lze domnívat, že mohou být odolnější oproti regionům 

s diverzifikovanou hospodářskou strukturou. Naproti tomu hlavní proud vnímá regiony se 

specializovanou odvětvovou základnou jako náchylné a méně odolné vůči cyklickým 

fluktuacím (Davies 2011). Hill a kol. (2010) považují diverzifikované regiony za způsobilé 

absorbovat ekonomické otřesy, protože mohou potenciální riziko rozložit mezi více sektorů. 

V tomto smyslu se parciálně jedná o teorii portfolia, jež se aplikuje např. v investičním 

bankovnictví (Martin 2011). Martin (2011) však dodává, že dopady ekonomického otřesu jsou 

v případě diverzifikované ekonomické struktury závislé na stupni odvětvové provázanosti, 

neboť jednotlivá odvětví mají různorodou citlivost na ekonomické výkyvy. Odvětvová 

synergie poté může v případě otřesu vést k depresi celé regionální ekonomiky. 

Velikostní struktura firem vyjadřuje podíl jednotlivých velikostních kategorií firem podle 

počtu zaměstnanců v regionu. V případě malých ekonomik je odvětvová struktura buďto 

značně heterogenní a fragmentovaná, nebo naopak vysoce specializovaná. V případě, kdy 

v sektorové struktuře regionu dominuje jedna nebo několik velkých firem, je růst ekonomické 

produkce tažen interními úsporami z rozsahu. Problémem může být jejich citlivost na 

ekonomické otřesy. Lokalizačních úspor (Malmberg a kol 2000) dosahují regiony s početným 

zastoupením firem ve stejném odvětví. Nemetropolitní regiony nemohou dostatečně využít 

potenciál aglomeračních úspor, protože uvnitř malého trhu vniká nadměrná fragmentace 

ekonomických subjektů bez synergického propojení (Asheim a Coenen 2005). Nicméně 

dochází k diverzifikaci výrobního portfolia uvnitř regionu, která může zvyšovat jeho odolnost 

vůči vnějším otřesům. Ekonomickou výkonnost, odvětvovou specializaci a odolnost regionu 

mohou ovlivňovat investiční pobídky. Ty definuje OECD (2003) jako státem konstruované 

specifické výhody, jejichž účelem je atrakce zahraniční investorů, které zpravidla nejsou pro 

domácí investory k dispozici. Zahraniční investice se zaměřují na různé tržní segmenty, 

přispívají k diverzitě ekonomického portfolia, a proto mohou zvyšovat regionální odolnost a 

stabilitu. Nicméně přímé investice ze zahraničí na příkladu Česka směřují zejména do 

exportně orientované výroby (např. díly pro automobilový průmysl) s nízkou přidanou 

hodnotou, přičemž se soustřeďují do strukturálně postižených, hospodářsky slabých nebo 

periferních regionů (MPO 2005).  

Vztahy mezi vývojem regionální výkonnosti (zaměstnanosti nebo produktivity) 

a průběhem cyklických fluktuací lze měřit dvěma modelovými scénáři. Východiskem 

procyklického scénáře je existence regionální nerovnováhy, kdy regionální disparity v období 

expanze rostou, v období recese naopak klesají. Exportně orientovaná odvětví jádrových 

oblastí jsou vystavena mezinárodní konkurenci ve vyšší intenzitě, a to jak vazbě na změny 

tržní poptávky, tak i cyklické fluktuace. Hospodářsky slabé, strukturálně postižené či periferní 

regiony jsou naopak méně intenzivně zapojeny do mezinárodní soutěže a jejich nízká 

konkurenceschopnost se zřetelně projevuje ve fázi ekonomické konjunktury. V těchto typech 

regionů je obvykle vyšší podíl veřejného sektoru na zaměstnanosti, jenž v období recese plní 

stabilizační roli. Tímto dochází ke snižování negativního dopadu otřesu v ekonomicky 

slabých regionech a následně k regionální konvergenci (Rodríguez–Pose a Fratesi 2003). 

Proticyklický scénář předpokládá regionální rovnováhu, projevující se poklesem disparit 

v období ekonomické konjunktury a naopak růstem v období recese.  
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    Scénář akceptuje existenci samoregulačních mechanismů na dokonale konkurenčním trhu a 

krátkodobé tržní fluktuace. Ekonomická výkonnost regionů proto směřuje k absolutní beta–

konvergenci nebo alespoň k poklesu vzájemné variability (Sala a Martin 1996), neboť 

v období expanze roste intenzita ekonomické produkce (zaměstnanost) u regionů s nižší 

produktivitou (zaměstnaností) rychleji. V období recese naopak konvergence klesá. Na jednu 

stranu jsou firmy lokalizované v jádrových oblastech flexibilnější, disponují lepšími 

technologiemi, znalostmi, kapitálem a mohou využívat synergicky působících urbanizačních 

výhod (Hůlka 2007). Na straně druhé jsou specializované ekonomiky hospodářsky slabých, 

strukturálně postižených či periferních regionů více citlivé na ekonomické otřesy. 

1.3 Metodika 

Z metodologického hlediska se jedná o interpretativní případovou studii pozitivistického 

charakteru, která pro vysvětlení konkrétního empirického jevu využívá teoretický rámec 

(Ženka a Kofroň 2012; Hoch a Rudincová 2015) nebo scénáře. Smyslem tohoto příspěvku 

proto není testovat ani vytvořit novou teorii, nýbrž za pomoci určité teorie (scénáře) vysvětlit 

konkrétní empirický případ – odolnost českých nemetropolitních regionů v (post)krizovém 

období. Studium ekonomické odolnosti se mj. zabývá hledáním klíčových faktorů. 

Např. Davies (2011), Martin (2011), Koutský a kol. (2012) a Svoboda (2013) řadí mezi 

vhodné ukazatele ekonomické odolnosti úroveň ekonomické výkonnosti (např. HDP, 

produktivita na zaměstnance), zaměstnanost, kvalitu lidského kapitálu a strukturu ekonomické 

základny regionu. Vzhledem k omezenosti datové základny na mikroregionální úrovni bude 

regionální výkonnost měřena přidanou hodnotou na zaměstnance. Lze přepokládat, že 

výkonnost a specializace regionální ekonomiky nebo zaměstnanost může být ovlivněna 

investičními projekty (Ženka a kol. 2015).  Investiční činnost bude hodnocena na základě 

finančního objemu investičních projektů evidovaných a podpořených agenturou CzechInvest 

v období 1998–2009 (viz Ženka a kol 2015). Dalšími testovanými faktory budou populační 

velikost a velikostní struktura firem, jakožto kvantitativní ukazatele zastupující lokalizační 

úspory regionu. Regionální ekonomická odolnost a pružnost bude měřena prostřednictvím 

vývoje registrované míry nezaměstnanosti v období konjunktury (12/2005–06/2008), krize 

(06/2008–02/2010) a zotavení (03/2010–12/2011) – závisle proměnné. Data pro tento 

ukazatel budou získána z Výběrového šetření pracovních sil, jehož evidenci vede Ministerstvo 

práce a sociálních věcí ČR (zdroj dat MPSV 2016). 
 

Tabulka. 1: Nezávisle proměnné použité v regionální analýze – deskriptivní statistika. 

Proměnná Indikátor Průměr 
Směr. 

odchylka 
Zdroj dat 

Ekonomická 

výkonnost 
Přidaná hodnota na zaměstnance (2009) 

105 tis. 

CZK 
43,8 ČSÚ 2009a 

Specializace 

regionu  
Herfindahl–Hirschmann index (2009) 1053,6 576,5 ČSÚ 2009b 

Investiční aktivita Vývoj zahraničních investic (1998–2009) 1881,2 2852,2 CzInvest 2015 

Firemní struktura Giniho index - velikostní struktury firem (2009)  0,2 0,03 ČSÚ 2015 

Populační 

velikost 
Populační velikost (2009) 37644 ob. 23929 ČSÚ 2016 

Kvalita lidského 

kapitálu 

Podíl osob s vysokoškolským vzděláním (2011) 9,238 % 1,8 SDLB 2011 

Podíl nekvalifikované pracovní síly (2011)  21,404 % 2,9 SLBD 2011 

Pracovní trh 
Registrovaná míra nezaměstnanosti (06/2008) 7,166 % 2,6 MPSV 2016 

Registrovaná míra nezaměstnanosti (03/2010) 12,278 % 3,0 MPSV 2016 

Růst v období 

konjunktury 

Index změny nezaměstnanosti 12/2005–06/2008 

(Affuso a kol. 2011) 
0,003 0,1 MPSV 2016 

Zranitelnost 

v období krize 

Index změny nezaměstnanosti 06/2008–02/2010 

(Affuso a kol. 2011) 
0,213 0,5 MPSV 2016 

Zdroj: vlastní zpracování. 
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Vývoj regionální nezaměstnanosti bude hodnocen dle metodiky Affusso a kol. (2011, 

s. 659). Do analýzy budou vždy vstupovat dvě proměnné a to: index změny nezaměstnanosti, 

dosažený vybraným regionem v příslušném období a průměrný index změny nezaměstnanosti 

za všechny české nemetropolitní regiony ve stejném období. Fáze ekonomického zotavení, 

kdy bude měřena pružnost regionů, bude komparovat i) úroveň registrované míry 

nezaměstnanosti 06/2008 a 12/2011 a ii) index růstu zaměstnanosti v období 12/2005–

06/2008 a 03/2010–12/2011 v rámci stejných regionů. 

 

Platí: Nezamx = index změny nezaměstnanosti v období 06/2008–02/2010, 

Nezami = nezaměstnanost v regionu (i) v daném měsíci a roce, např. 06/2008, 

Nezamcz = průměrná nezaměstnanost nemetropolitních regionů v daném měsíci a roce, 

např. 12/2011. Míra specializace či diverzity odvětvové struktury bude měřena pomocí 

Herfindahl– Hirschmannova indexu (HHI). Zaměstnanost dle jednotlivých odvětví bude 

měřena na dvoudigitální úrovni CZ–NACE v sekcích A–N. Vyšší hodnoty HHI značí 

vysokou specializaci sektorové struktury regionu, naopak nižší hodnoty odvětvovou 

rozmanitost. Výpočet vzorce (Ženka a kol. 2015, upraveno) 

 

Platí: HHI = index specializace, Si = počet pracovních sil v regionu, S1 = počet 

zaměstnanců ve vybraném odvětví, n = počet odvětví v regionu. 

Výpočet variability průměrné registrované míry nezaměstnanosti ve sledovaných časových 

periodách bude měřen variačním koeficientem.  

Pro vysvětlení regionálních rozdílů ve vývoji registrované míry nezaměstnanosti v období 

06/2008–02/2010 a 03/2010–12/2011 (závisle proměnné) bude využita metoda vícenásobné 

lineární regrese. Nezávisle proměnné a jejich popis je uveden v tab. č. 1. Všechny proměnné 

byly z důvodu zešikmení standardizovány na Z-skóry. 

1.4 Výsledky regionální analýzy 

Průměrná nezaměstnanost nemetropolitních SO ORP dosahovala v prosinci roku 2005 

hodnoty 10,7 %.  Vstupní hodnoty prokázaly, že mikroregiony byly z hlediska registrované 

míry nezaměstnanosti značně heterogenní. Z územního hlediska byly SO ORP 

s podprůměrnou mírou nezaměstnanosti lokalizovány v širším zázemí metropolitních regionů. 

Naproti tomu ekonomicky slabé a strukturálně postižené regiony se soustředily v periferních 

oblastech Ústeckého, Olomouckého, Moravskoslezského a Jihomoravského kraje.  
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Obrázek 4: Míra nezaměstnanosti SO ORP 12/2005. 

 

Zdroj: vlastní zpracování, data MPSV 2016. 

Ve fázi ekonomické konjunktury (12/2005–06/2008) poklesla průměrná nezaměstnanost za 

všechny nemetropolitní SO ORP o 3,5 procentního bodu. Ve sledovaném období pouze dva 

mikroregiony (Humpolec a Železný Brod) zaznamenaly nárůst nezaměstnanosti. Celkem 

72 SO ORP, tj. 46 %, dosáhlo rychlejší intenzity růstu zaměstnanosti oproti průměrnému 

růstu zaměstnanosti za všechny nemetropolitní regiony. Období hospodářské krize (06/2008–

02/2010) se promítlo nárůstem průměrné nezaměstnanosti na 12,7 %. Žádný z mikroregionů 

nebyl vůči hospodářskému šoku imunní. Celkem 62 mikroregionů, tj. 40 % zaznamenalo 

podprůměrnou intenzitu růstu nezaměstnanosti, tyto regiony lze považovat za relativně 

odolné.Tab. 3 předkládá výsledky pro šest regresních modelů. Ve všech modelech byl zjištěn 

vliv výchozí nezaměstnanosti (06/2008), resp. vývoj zaměstnanosti v období konjunktury 

(12/2005–06/2008) na vývoj nezaměstnanosti v období krize (p<0,001). Regiony s nízkou 

výchozí nezaměstnaností a intenzivním růstem zaměstnanosti v prekrizovém období byly 

méně odolné. Dále byla zjištěna negativní závislost mezi specializací a odolností (4). Nižší 

odolnost prokázaly rovněž regiony s vyšší přidanou hodnotou na zaměstnance (2). Populačně 

velké mikroregiony byly v průměru odolnější (1), (2). Nakonec existovala pozitivní závislost 

mezi odolností a kvalitou lidského kapitálu ve smyslu, kdy regiony s vysokým podílem osob 

s vysokoškolským vzděláním a současně vysokým podílem nekvalifikované pracovní síly 

byly odolnější (4), (6). Naproti tomu nebyl na signifikantní hladině významnosti 5% zjištěn 

vliv investičních aktivit v období 1998–2009 a velikostní struktury firem na ekonomickou 

odolnost českých nemetropolitních SO ORP. 
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Obrázek 5: Typologie SO ORP v období 06/2008–02/2010. 

 

Zdroj: vlastní zpracování, data MPSV 2016. 

Ve fázi ekonomického zotavení (03/2010–12/2011) došlo k poklesu průměrné registrované 

míry nezaměstnanosti z 12,3 % na 10,3 %, přesto 6 SO ORP nedosáhlo úbytku 

nezaměstnanosti (Kolín, Krnov, Nymburk, Poděbrady, Vodňany a Votice). Nadprůměrné 

dynamiky růstu zaměstnanosti docílilo celkem 62 mikroregionů, tj. 40 %. 

Obrázek 6: Index růstu nezaměstnanosti SO ORP v období 03/2010–12/2011. 

Zdroj: vlastní zpracování, zdroj dat MPSV 2016. 

Z celkového počtu 156 SO ORP dosáhlo své prekrizové úrovně zaměstnanosti pouze 

5 mikroregionů (Bílina, Český Těšín, Litvínov, Jablunkov a Třinec). Obr. 7 předkládá 

typologii mikroregionů podle teoretických scénářů Simmieho a Martina (2010), která však 

byla pro účely tohoto příspěvku zjednodušena a postihuje pouze 4 modelové reakce15. Mezi 

českými mikroregiony převažoval scénář 1a (77 regionů, tj. 49 %) a 1b (74 regionů, tj. 47 %). 

 

                                                           
15 Vynechán byl scénář 2 poukazující na neutrální reakci regionu na hospodářský otřes. 
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Hospodářský otřes měl tedy v drtivé většině negativní dopady na vývoj zaměstnanosti 

v (post)krizovém období.  

       Obrázek 7: Pružnost SO ORP v období 2005–2011. 

Zdroj: vlastní zpracování, data MPSV 2016.   

Tab. 4 ukazuje výsledky šesti regresních modelů pro hodnocení růstu zaměstnanosti ve fázi 

ekonomického oživení. Byla zjištěna závislost mezi růstem nezaměstnanosti v období krize 

a růstem zaměstnanosti ve fázi hospodářského oživení (2), (4), (6). Neodolné regiony 

prokázaly ve fázi oživení vysoký růst zaměstnanosti. Vyšší intenzity růstu zaměstnanosti 

dosáhly regiony s diverzifikovanou ekonomickou základnou (1–6), regiony s vysokou 

produktivitou na zaměstnance (6) a regiony se zastoupením malých firem (6). Nebyl prokázán 

vliv kvality lidského kapitálu, populační velikosti a úrovně registrované míry nezaměstnanosti 

v březnu 2010 na růst zaměstnanosti ve fázi ekonomického zotavení. Tab. 2 signalizuje pro 

všechna sledovaná období procyklický scénář. Tento scénář se projevoval pozvolným růstem 

variability v registrované míře nezaměstnanosti v období ekonomické konjunktury 

a ekonomického zotavení. K poklesu variability došlo v období hospodářské recese.  

 

Tabulka 2: Míra variability nezaměstnanosti SO ORP v letech 2005–2011. 

Zdroj: vlastní zpracování, zdroj dat MPSV 2016.  

2. Závěry 

    Případová studie byla zaměřena na analýzu variability ve vývoji registrované 

míry nezaměstnanosti na příkladu českých nemetropolitních SO ORP v (post)krizovém 

období. Cílem příspěvku bylo za pomocí konceptu regionální odolnosti (scénářů) vysvětlit 

rozdíly v odolnosti českých nemetropolitních regionů. Regionální analýza pak spočívala 

v testování zvolených faktorů ekonomické odolnosti a jejím vlivu na vývoj regionálních 

rozdílů v nezaměstnanosti v období 2008–2011.  

 12/2005 06/2008 02/2010 03/2010 12/2011 

Průměr 10,736 7,166 12,656 12,278 10,328 

Směrodatná odchylka 3,864 2,619 3,082 2,963 2,652 

Variační koeficient 0,360 0,365 0,244 0,241 0,257 
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    V období ekonomické konjunktury (12/2005–06/2008) registrovaná míra nezaměstnanosti 

poklesla u všech SO ORP (mimo Humpolec a Železný Brod). V období krize (06/2008–

02/2010) naopak všechny SO ORP zaznamenaly nárůst registrované míry nezaměstnanosti. 

Prekrizové úrovně zaměstnanosti (06/2008) dosáhlo ve fázi zotavení (12/2011) pouze 

5 SO ORP (Bílina, Český Těšín, Litvínov, Jablunkov a Třinec). Ve většině mikroregionů 

došlo k trvalému nárůstu registrované míry nezaměstnanosti, což odpovídá teoretickému 

scénáři nedostatečného zotavení 1a a 1b (dle Simmie a Martin 2010). V Česku vzrostla 

nezaměstnanost v (post)krizovém období u 151 SO ORP. Z toho 77 SO ORP dosáhlo ve fázi 

zotavení (03/2010–12/2011) nižší intenzity, ale podobného tempa růstu zaměstnanosti, který 

byl naměřen v prekrizovém období. Zbývající mikroregiony docilily oproti prekrizovému 

období nižší intenzity i tempa růstu zaměstnanosti.  

Výsledky regresní analýzy českých nemetropolitních regionů v období krize potvrzují, že 

specializované regiony jsou méně odolné. Diverzita sektorové struktury zvyšuje regionální 

ekonomickou odolnost (viz též Hill a kol. 2008, 2010; Davies 2011; Svoboda 2013). Dále 

byly zjištěny shodné výsledky se studií Davies (2011), kdy regiony s vyšší přidanou hodnotou 

na obyvatele a vyšší zaměstnaností byly v průměru méně odolné, a naopak populační velikost 

odolnost zvyšovala. V souladu se Svobodou (2013) bylo zjištěno, že regiony s vyšším 

podílem osob s dokončeným vysokoškolským vzděláním byly odolnější. Lze se proto 

domnívat, že vyšší zastoupení osob s dokončeným středním vzděláním mělo vliv na 

intenzivní pokles registrované míry zaměstnanosti v období krize. Vysoká míra 

nezaměstnanosti v prekrizovém období snižovala pokles zaměstnanosti v období krize. 

V období krize nebyl vliv investičních aktivit v období 1998–2009 a velikostní struktury 

firem na ekonomickou odolnost českých nemetropolitních mikroregionů prokázán.  

Ve fázi ekonomického zotavení byla identifikována pozitivní závislost mezi růstem 

nezaměstnanosti v období krize a růstem zaměstnanosti ve fázi hospodářského zotavení. 

Intenzivního růstu zaměstnanosti dále dosáhly regiony s diverzifikovanou ekonomickou 

základnou, regiony s vysokou produktivitou na zaměstnance a regiony se zastoupením malých 

firem. Nebyl zjištěn podíl kvality lidského kapitálu, populační velikosti a úrovně registrované 

míry nezaměstnanosti v březnu 2010 na růstu zaměstnanosti ve fázi ekonomického zotavení. 

Pro všechny sledované časové periody lze konstatovat platnost procyklického scénáře, 

projevující se růstem regionálních rozdílů v registrované míře nezaměstnanosti v období 

ekonomické expanze a zotavení a poklesem v období hospodářské krize. 
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 Tabulka 3: Výsledky regrese regionální ekonomické odolnosti (závisle proměnná – index změny nezaměstnanosti 06/2008–02/2010. 
 Regresní modely 

 1 2 3 4 5 6 

Proměnná B σ B σ B σ B σ B σ B σ 

Ekonomická výkonnost (2009) - 0,036 0,070 0,179* 0,084 - 0,072 0,071 0,062 0,080 - 0,062 0,085 0,117 0,095 

Specializace odvětvové struktury (2009) 0,073 0,068 0,100 0,086 0,110 0,063 0,156* 0,072 0,057 0,069 0,099 0,079 

Investiční aktivita (1998–2009) - - - - - 0,005 0,062 - 0,117 0,070 0,001 0,062 - 0,104 0,070 

Firemní struktura (2009) - - - - - - - - 0,064 0,071 - 0,008 0,081 

Populační velikost (2009) - 0,137* 0,066 -0,224** 0,082 - - - - - 0,126 0,071 - 0,138 0,081 

Kvalita lidského kapitálu – podíl osob 

s vysokoškolským vzděláním (2011) 
- - - - - 0,106 0,094 - 0,482*** 0,107 - 0,067 0,097 - 0,419*** 0,112 

Kvalita lidského kapitálu – podíl 

nekvalifikované pracovní síly (2011) 
- - - - - 0,001 0,102 - 0,657*** 0,105 0,005 0,104 - 0,616*** 0,108 

Pracovní trh (06/2008) - 0,704*** 0,058 - - - 0,746*** 0,068 - - - 0,731*** 0,068 - - 

Růst v období konjunktury (12/2005–06/2008) - - - 0,419*** 0,070 - - - 0,505*** 0,065 - - - 0,491*** 0,066 

R2 0,541 0,269 0,537 0,404 0,548 0,417 

N 156 156 156 156 156 156 

Poznámka: * p <0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001, B = standardizovaný regresní koeficient, R2 = koeficient determinace (variance), N = počet jednotek, σ = směrodatná odchylka 

 

   Tab. 4: Výsledky regrese regionální ekonomické pružnosti (závisle proměnná – index změny nezaměstnanosti 03/2010–12/2011. 

 Regresní modely 

 1 2 3 4 5 6 

Proměnná B σ B σ B σ B σ B σ B σ 

Ekonomická výkonnost (2009) 0,013 0,100 0,130 0,086  0,110 0,093  0,138 0,080  0,164 0,114 0,227* 0,099 

Specializace odvětvové struktury (2009) - 0,245** 0,097 - 0,232*** 0,086 - 0,299** 0,096 - 0,258*** 0,079 - 0,258** 0,096 - 0,228** 0,086 

Firemní struktura (2009) - - - - - - - - - 0,201* 0,098 - 0,185* 0,088 

Populační velikost (2009) 0,107 0,092 - 0,015 0,084 - - - - 0,388 0,244 0,062 0,088 

Kvalita lidského kapitálu – podíl osob 

s vysokoškolským vzděláním (2011) 
- - - - - 0,106 0,135 - 0,221 0,116 - 0,098 0,133 - 0,218 0,120 

Kvalita lidského kapitálu – podíl 

nekvalifikované pracovní síly (2011) 
- - - - 0,03 0,135 - 0,178 0,119 0,131 0,140 - 0,140 0,121 

Pracovní trh (03/2010) - 0,067 0,083 - - 0,078 0,093 - - - 0,229 0,236 - - 

Pokles v období krize (06/2008–02/2010) - - - 0,449*** 0,073 - - - 0,476*** 0,075 - - - 0,463*** 0,076 

R2 0,090 0,268 0,098 0,285 0,138 0,307 

N 156 156 156 156 156 156 

Poznámka: * p <0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001, B = standardizovaný regresní koeficient, R2 = koeficient determinace (variance), N = počet jednotek, σ = směrodatná odchylka 

Zdroj: vlastní zpracování
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Příspěvek vznikl za podpory projektu SGS09/PřF/2006 „Adaptabilita průmyslových měst 
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