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Struktura příspěvku

� Cíl výzkumu;
� Vymezení konceptu regionální ekonomické odolnosti;
� Metodika výzkumu;
� Postup práce a ověřované hypotézy;� Postup práce a ověřované hypotézy;
� Výsledky výzkumu a jejich interpretace;
� Omezení a další možnosti výzkumu.



Cíl příspěvku

� Cílem příspěvku bude vymezit pojem resilience, nastínit 
jeho teoretické základy a ukázat způsoby kvantifikace a 
využití konceptu ekonomické regionální odolnosti na 
příkladu regionů NUTS 3 a NUTS 2 v České Republice a příkladu regionů NUTS 3 a NUTS 2 v České Republice a 
regionech NUTS 2 vybraných států EU. 

� Dílčím cílem je zhodnocení významu a role potenciálních 
pilířů ekonomické odolnosti regionů. Naplnění cíle slouží 
k nalezení vhodné interpretace meziregionálních rozdílů
v rámci zjištěné ekonomické odolnosti regionů.



Teoretické pozadí výzkumu



Resilience
� Několik definic resilience z psychologie:

� „Osobnostní rys či charakteristika, obvykle jako schopnost 
vypořádat se se stresem a nepřízní.“ (Anthony, Cohler, 1987)vypořádat se se stresem a nepřízní.“ (Anthony, Cohler, 1987)

� „Podstatně lepší adaptace, než jakou by bylo možno očekávat při 
znalosti nepříznivých okolností, kterým je subjekt vystaven.“
(Luthar, 2006)



Resilience
Šolcová (2009) k pojmu uvádí:

� „Jde o proces, který různě fluktuuje v čase a může se odvíjet od 
různých faktorů“

� „Je alternativou za původní statický termín nenáchylnost –
invulnerability, který byl nahrazen termínem resilience. Ten již 
ve svém původním významu (pružnost) navozuje dynamický 
pohled.“

� „Nejpřesvědčivější důkazy pro tento pohled přinesly výsledky 
longitudiálních výzkumů, které ukázaly že neúspěch v adaptaci se 
může po čase změnit v úspěch, a naopak.“



Resilience
� Odolnost je z definována jako "schopnost systému 

absorbovat poruchu a reorganizovat se, zatímco prochází 
změnou, a to tak, aby si i nadále udržel v podstatě stejnou 
funkci, strukturu a zpětné vazby" (Hopkins, 2008, s. 54; funkci, strukturu a zpětné vazby" (Hopkins, 2008, s. 54; 
také Hudson, 2008).



Resilience theory

� Se vznikem konceptu odolnosti je možné spojit řadu souvisejících 
pojmů, které společně tvoří tzv. konceptuální rámec odolnosti. 
Carpenter a Brock tento rámec popisují jako "široké, mnohostranné a 
volně organizované seskupení pojmů. Každý z těchto pojmů souvisí s volně organizované seskupení pojmů. Každý z těchto pojmů souvisí s 
určitým aspektem transformace a uchování funkčnosti zkoumaného 
systému".

� Model panarchie – past rigidity a chudoby – adaptační cyklus –
bifurkační body – skokové změny – změna resilience v průběhu 
adaptačního cyklu.



Resilience theory -
Komplexní adaptivní systémy
� Komplexní adaptivní systémy - systémy, které se vyznačují 

složitou nelineární dynamikou znesnadňující predikci 
jejich vývoje v rámci delšího časového horizontu, ve kterých jejich vývoje v rámci delšího časového horizontu, ve kterých 
probíhají takové změny, že se nikdy nenalézají v rovnováze 
(Berkes a Folke, 1998).

� Komplexní adaptivní systémy resp. evoluční pojetí odolnosti 
zpochybňuje celou myšlenku rovnováhy. Zdůrazňuje, že 
zdánlivě stabilní stavy přírody nebo společnosti se mohou 
náhle změnit.



Resilience theory -
Komplexní adaptivní systémy 
� Komplexní adaptivní (samo-organizované) systémy jsou 

adaptivní v tom smyslu, že mají schopnost balancovat na 
hranici mezi řádem a chaosem (Waldrop, 1992):hranici mezi řádem a chaosem (Waldrop, 1992):

� příliš pravidelností v jejich struktuře vede k rigiditě 
(problém regionálního efektu lock-in),

� naopak málo pravidelností (resp. příliš mnoho nahodilostí) 
vede k „rozpouštění“ uspořádání „do chaosu“.



Model panarchie
� Vhodným směrem výzkumu mající potenciál nalezení 

podstaty odolnosti komplexních adaptivních systémů 
se jeví zkoumání toho, jak dochází ke změnám struktur 
systémů a jejich chování v průběhu času. 

� V této souvislosti lze zmínit model panarchie, který byl 
vytvořen Gundersonem a Hollingem (2002). 

� Model panarchie v sobě kombinuje dvojí aspekt 
komplexních adaptivních systémů - stabilitu a 
kontinuální změnu. 



Regionální odolnost 
� Fosterová (2007) definuje regionální odolnost jako „schopnost 

regionu odhadnout, připravit se, reagovat a zotavit se z nějaké 
poruchy“. 

� Dawley (2010) vymezuje regionální odolnost jako: „schopnost 
regionu pružně přizpůsobit své chování nepříjemné skokové 
změně“. 

� Podle Hilla (2008) znamená ekonomická odolnost regionu 
(„regional economic resilience“) „schopnost regionu zotavit se 
úspěšně z šoku, který ekonomiku odklonil z dosavadní cesty růstu 
(či má potenciál ji v blízké budoucnosti z růstové cesty odklonit)“.



Regionální odolnost 
� Do oblasti regionálních věd byla odolnost převzata z oblasti 

environmentálních studií zaměřujících se na biologickou 
schopnost adaptovat se a prospívat za různých 
environmentálních podmínek.environmentálních podmínek.

� Jako inspirace pro přijetí pojmu do oblasti regionální ekonomie 
posloužily studie, většinou z USA, ve kterých byly hodnoceny 
regionální a místní politiky z hlediska schopnosti reakce a 
odolnosti území vůči mimořádným událostem (jednalo se o 
široké spektrum událostí - například teroristický útok z 11. září 
2001, hurikán Katrina (viz např. Foster, 2007).



Regionální odolnost a 
hospodářská krize 

� Pojem regionální odolnost (resilience) je možné najít ve studiích 
zaměřených na hodnocení dopadů finanční a hospodářské krize.zaměřených na hodnocení dopadů finanční a hospodářské krize.

� Přesto, že je možné regionální odolnost vnímat velice široce, je 
pro účely tohoto příspěvku pojem regionální odolnost vnímán 
ve smyslu odolnosti regionální ekonomiky v reakci na 
hospodářské šoky.

� Propojení ekonomik > zvýšená citlivost regionů vůči 
hospodářským výkyvům (Kraft a kol, 2011).



Výzkumné otázky
� Mezi výzkumné otázky této problematiky patří (Dawley, 2010), 

(Martin, 2012): 

� Jaké přístupy je možné používat pro hodnocení regionální 
odolnosti? 

� Jak lze vysvětlit rozdíly v odolnosti mezi regiony? 

� Které regionální charakteristiky lze označit za determinanty 
(či pilíře) ovlivňující regionální odolnost? 

� Jak dlouho mohou přetrvávat dopady negativních událostí 
v regionech? 

� Který z přístupů k resilienci (technická a ekologická odolnost) lépe 
odpovídá pozorované skutečnosti?

� Jaké nástroje regionální politiky je vhodné přijmout 
k posílení odolnosti regionů?



Typy reakcí regionu na 

hospodářský šok
Obr. 2: Klasifikace regionů podle jejich ekonomické odolnosti

Zdroj: Kraft a kol., 2011



Typy reakcí regionu na 

hospodářský šok
Obr. 3: Klasifikace regionů podle jejich ekonomické odolnosti

Zdroj: Kraft a kol., 2011



Metodika výzkumu



Pilíře ekonomické odolnosti 

regionů (PEOR)
� Martin Ron mezi hlavní determinanty ekonomické 

regionální odolnosti řadí (2012): 
� dynamický růst regionu, 
� struktura hospodářství, � struktura hospodářství, 
� exportní orientace a specializace regionu, 
� lidský kapitál, 
� inovační míra, 
� obchodní a podniková kultura, 
� umístění regionu, 
� institucionální uspořádání regionu.



Pilíře ekonomické odolnosti 

regionů (PEOR)
� Fosterová vymezuje  (2007): 

� 1. regionální ekonomická kapacita, velikosti nákladů 
na bydlení, míry nerovnoměrnosti příjmů, 

� 2. socio-demografická kapacita regionu (složená z � 2. socio-demografická kapacita regionu (složená z 
míry vzdělanosti obyvatelstva, míry chudoby v regionu, 
kvality zdraví populace a míry osob bez zdravotního 
postižení), 

� 3. regionální komunitní kapacita (složená z míry 
kvality veřejné infrastruktury, míry volební účasti, 
intenzity migrace regionální populace, míry vlastnictví 
nemovitého majetku).



Pilíře a faktory ekonomické 

odolnosti regionů (PEOR a FEOR)
� Na základě předchozích výzkumů byly navrženy tyto 

pilíře ekonomické odolnosti regionů:
� Kvalita lidského kapitálu;

� Trh práce a regionální demografické ukazatele;� Trh práce a regionální demografické ukazatele;

� Regionální inovační aktivita a R&D;

� Struktura ekonomických činností regionu;

� Regionální ekonomická výkonnost.

� Každému pilíři byly určeny jednotlivé ukazatele, které 
jej zastupují –označovány jako „faktory EOR“ (FEOR).



Metriky ekonomické odolnosti 

regionů (MEOR)
� Základním východiskem výzkumu EOR je návrh 

spolehlivého systému metrik, které mají schopnost 
kvantifikovat velikost ekonomické odolnosti regionů. 

� Ve studiích zabývajících se touto oblastí se často uvádějí 
metriky odolnosti vystavěné na základě regionálního 
produktu a regionální zaměstnanost. 

� Vzhledem k problémům s dostupností a věrohodností 
údajů o produktu na sub-nacionální úrovni je často pro 
základ metrik odolnosti zvolena regionální úroveň 
zaměstnanosti.



Metriky ekonomické odolnosti 

regionů (MEOR)
� Existuje základní sada používaných metrik, které se 

používají pro kvantifikaci ekonomické odolnosti 
regionů (Martin, 2012):
� Velikost poklesu regionální zaměstnanosti ve fázi � Velikost poklesu regionální zaměstnanosti ve fázi 

poklesu (v %), symbol %F1;

� Velikost růstu regionální zaměstnanosti ve fázi oživení 
(v %), symbol %R1;



Metodika výzkumu
� Výzkum byl proveden na regionech NUTS 3 a 2 České 

republiky a v regionech NUTS 2 ve vybraných státech EU 
(DE, ES, FR, IT, AT, PL, SK, UK).

� Hlavní výzkumnou metodou byla korelační a regresní � Hlavní výzkumnou metodou byla korelační a regresní 
analýza.

� Ekonomická odolnosti regionů byla zkoumána v 
návaznosti na dopady hospodářské krize, která se datuje od 
roku 2008.

� Data o čtvrtletní regionální zaměstnanosti byla čerpána z 
databází ČSÚ.



Kroky uskutečněné analýzy
� Datová transformace regionálních údajů o čtvrtletní 

úrovni zaměstnanosti pro NUTS2 a NUTS3 ČR a NUTS 2 
vybraných států EU– časové období 1Q2005 – 3Q2012.

� Odfiltrování sezónních výkyvů pomocí metody X12-
ARIMA.

� Stanovení okamžiků maxim a minim na základě 
vyhlazené časové řady pomocí Hodrick–Prescottova filtru 
(Lambda = 2).



Kroky uskutečněné analýzy
� Výpočet metrik odolnosti (celkem se jednalo o 85 

ukazatelů, z toho 2 jsou základní, 6 odvozených  a 77 
doplňkových).

� Výpočet Spearmanových korelačních koeficientů pro 
dvojice MEOR a FEOR a ověření jejich statistické 
významnosti.

� Interpretace nalezených vztahů.



Korelační analýza
� Výpočet korelačních koeficientů pro dvojice hodnot:

� MEOR (především %F1, %R1, %CHT1, LagP1, %F1r, %R1r, 
%CHT1r);

� FEOR - regionální ukazatel za roky 2007, 2006 a 2008 � FEOR - regionální ukazatel za roky 2007, 2006 a 2008 
(vhodně aproximující pilíře EOR).

� Rok 2007 byl považován za základní. 

� Roky 2006 a 2008 byly vhodné k ověření stálosti 
nalezeného vztahu.



FEOR - regionální ukazatele

PEOR Počet použitých 
FEOR

Zastoupení v % Příklady 
ukazatelů

Lidský kapitál 10 6% Vzdělání pracovní síly

Trh práce a 
demogr. údaje 31 19%

Tab. 1: – Faktory ekonomické odolnosti regionů – pro NUTS 2 a NUTS 3 zkoumaných reg.

demogr. údaje 31 19% Míra nezam., počet oby.

Inovační akt. a 
R&D 40 25% Výdaje v R&D atd.

Struktura ek.
aktivit 66 40% HDP, HDP/zam, THFK

Ekonomická  síla 
regionu 16 10% HDP, HDP/zam, THFK

Celkem 163 100%

Zdroj: autor



Hypotézy výzkumu
� H1: Velikost ekonomické síly regionu v roce před krizí snižuje 

velikost následného poklesu regionální úrovně zaměstnanosti (% 
F1).

� H2: Intenzita R&D a inovačních aktivit v roce před krizí zvyšuje 
následný růst úrovně regionální zaměstnanosti měřený jako změna následný růst úrovně regionální zaměstnanosti měřený jako změna 
regionální zaměstnanosti mezi počátkem první fáze oživení (T1) a 
čtvrtletím 3Q2012 (% CHT1).

� H3: Kvalita lidského kapitálu v roce před krizí zvyšuje následný 
růst úrovně regionální zaměstnanosti měřený jako změna regionální 
zaměstnanosti mezi počátkem první fáze oživení (T1) a čtvrtletím 
3Q2012 (% CHT1).

� H4: Velikost míry nezaměstnanosti v roce před krizí snižuje 
následný růst úrovně regionální zaměstnanosti ve fázi oživení (% R1).



Výsledky výzkumu



Výsledky výzkumu

Zdroj: vlastní zpracování, data ČSÚ



Interpretace výsledků – H1
� Hypotéza H1 (Velikost ekonomické síly regionu snižuje 

velikost poklesu regionální úrovně zaměstnanosti (% F1)) 
nebyla potvrzena.

� Přes to však existuje statisticky významný vztah (na hladině � Přes to však existuje statisticky významný vztah (na hladině 
významnosti 5%) pro negativní vztah mezi tvorbou hrubého 
fixního kapitálu (stejně tak i produktivitou) a rychlosti 
poklesu úrovně zaměstnanosti ve fázi recese (% F1R).

� Na základě testování H1 lze tvrdit, že úroveň regionální 
produktivity a THFK zpomalují rychlost poklesu zaměstnanosti, 
a obě regionální charakteristiky mají dobrý vliv na posilování 
EOR.



Interpretace výsledků – H2
� Na hladině významnosti 5% je možné považovat za 

potvrzenou hypotézu H2 a to současně pro 3 analyzované 
ukazatele (Podíl inovujících podniků, Celkové výdaje 
na R&D, Počet zaměstnanců pracujících v R&D).na R&D, Počet zaměstnanců pracujících v R&D).

� Kromě toho dva faktory (Celkové výdaje na R&D, Počet 
zaměstnanců pracujících ve R&D) mají pozitivní vliv na 
další charakteristiky odolnosti – Opoždění nástupu 
dopadů krize na kraje (pozitivně koreluje s metrikou 
LagP1). 



Interpretace výsledků – H3 a 
H4

� Hypotéza H3 byla potvrzena (na hladině významnosti 
5%) pouze pro "Nejvyšší dosažené vzdělání - VŠ". 
Analýza ukázala pozitivní korelaci mezi podílem lidí Analýza ukázala pozitivní korelaci mezi podílem lidí 
s vysokoškolským vzdělaním a změnou vývoje 
úrovně zaměstnanosti měřenou přes několik fází 
- CHT1% (růst zaměstnanosti měřený mezi prvním 
bodem minima a na konci časové řady v 2013Q3). 

� Hypotéza H4 nebyla ověřena.



Přínosy výzkumu
� Výsledky ověřovaných hypotéz potvrdily význam zkoumaných pilířů EOR. 

� Relativně „Méně odolné" regiony patří mezi ty, které měly v roce 2008 nejnižší 
kvalitu lidského kapitálu v České republice. Stejně tak zde nebyla dobrá situace z 
hlediska hospodářské výkonnosti, inovací a R&D.

� Příspěvek informuje o základních přístupech ke konceptu ekonomické odolnosti 
regionů. Dále vymezuje metriky používané pro regionální měření EOR. 

� Na základě analýzy odborné literatury bylo navrženo 5 pilířů regionální 
odolnosti, které je možné označit jako potenciální determinanty EOR.

� Analytická část práce hodnotí čtyři hypotézy. Dvě z nich ukázala být pravdivé, dvě 
nebyly statisticky potvrzeny. Nicméně i přesto všechny analýzy potvrzují význam 
navržených pěti pilířů EOR.



Omezení výzkumu a jeho 
další rozšíření

� Omezení učiněných závěrů vyplývá ze zkoumání dopadů pouze 
jednoho hospodářského šoku. 

� V dalším výzkumu bude proto snaha o rozšíření nejen zkoumaných 
regionů, ale i nalezení dalších událostí, které je možné v rámci 
regionální odolnosti vnímat jako negativní změny (často skokové 
povahy). 

� Závěrem je možné zmínit, že pojem regionální odolnosti se stále nalézá 
ve fázi vývoje a teprve jeho aplikace na konkrétní problémy ukáže, zda 
je tento explanační rámec přínosný nebo nikoli.
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