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Abstract  

This thesis examines determinants of an Internet and mobile phones diffusion and 

potentially different impacts of these determinants in case of developing and developed 

countries. For this purpose panel data from 199 countries for period from 1995 to 2012 

are used. There is a number of variables including economic, technological, political 

and human capital factors.  Benefits of this thesis are that the research uses updated 

dataset and it also adds new variables into its econometric model. This thesis also 

examines in detail the adoption of information and communication technologies in the 

Czech Republic, which has not been published previously. One of the conclusions is a 

finding that penetration of mobile phones and the Internet is faster in developing 

countries than in developed countries. Fixed effects method in the global testing also 

showed that the economic wealth of a country is an important determinant for the 

Internet only for developed countries, while for the mobile phones the GDP is a 

significant variable in both groups of countries. Analysis of the Czech Republic brings 

different results for both technologies, but the unemployment rate, which was added to 

the basic model, has proven to be an important determinant for both the Internet and 

mobile phones. 
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Abstrakt  

Tato diplomová práce zkoumá determinanty šíření mobilních telefonů a Internetu a 

případné rozdíly jejich vlivu mezi rozvojovými a vyspělými státy. Pro tento účel jsou 

využita panelová data obsahující údaje ze 199 zemí za období 1995-2012. Je vybrána 

sada proměnných zahrnujících ekonomické, technologické, politické faktory a také 

faktory lidského kapitálu. Mezi přínosy této práce patří aktuálnost výzkumu a přidání 

nových proměnných do ekonometrického modelu. Dále se práce detailněji zabývá 

přijetím informačních a komunikačních technologií v České republice, na kterou 

doposud analýza publikována nebyla. Jedním ze závěrů této diplomové práce je, že 

šíření mobilních telefonů a Internetu probíhá rychleji v rozvojových než ve vyspělých 

zemích. Testování na základě metody fixních efektů v rámci celosvětového testování 

dále ukázalo, že pro Internet je ekonomické bohatství země důležitým determinantem 

pouze v rozvojových státech, zatímco pro mobilní telefon je HDP důležité v obou 

skupinách. Analýza České republiky přinesla pro obě technologie rozdílné výsledky, 

avšak nezaměstnanost, která byla přidána do základního modelu, se ukázala být 

důležitým determinantem jak pro Internet, tak pro mobilní telefony. 

Klasifikace L63, O33, C23, C26 

Klíčová slova Mobilní telefon, Internet, Digitální propast, 

Difuzní model, Šíření ICT v ČR 
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Úvod  

Rozvoj informačních a komunikačních technologií (ICT) v posledních letech je 

nepřehlédnutelný. Staly se, ať už v jakékoliv podobě (počítače, mobilní telefony, 

Internet, software atd.), nedílnou součástí života každého z nás. Tato práce se zaměřuje 

konkrétněji na dva prvky ICT, a to na mobilní telefony a Internet.  

Informační a komunikační technologie poskytují rychlejší a snadnější přístup k 

informacím a znalostem. Jelikož využití ICT mezi vyspělými a rozvojovými zeměmi je 

velmi nerovnoměrné, jejich dopad na hospodářský rozvoj je také odlišný. Touto situací 

se zabývá koncept zvaný "Digital divide" neboli "Digitální propast", který řeší nejen 

odlišnosti v přístupu k informačním a komunikačním technologiím, ale také kvalitu a 

efektivnost jejich využití ve vyspělých a rozvojových zemích. Na jednu stranu jsou 

odborníci toho názoru, že tzv. "New economy1" neboli "Nová ekonomika" ještě více 

prohlubuje propast mezi bohatými a chudými zeměmi (Baliamoune-Lutz, 2003). Na 

druhou stranu je rozšířen další názor, a to ten, že informační a komunikační technologie 

v čele s Internetem nabízí rozvojovým zemím příležitost zvýšit produktivitu a 

hospodářský růst (Wallsten, 2005). Dle výroční zprávy Mezinárodní telekomunikační 

unie (2014, dále jen ITU) je přes 4.3 miliardy lidí stále bez připojení k Internetu a 

devadesát procent z těchto obyvatel žije v rozvojových zemích. 

Cílem této diplomové práce je nalézt hlavní determinanty a jejich důležitost pro šíření 

mobilních telefonů a Internetu, prozkoumat rozdílnost vlivu těchto faktorů ve vyspělých 

a rozvojových zemích a porovnat tyto výsledky se situací v České republice. Objasnění 

působících faktorů a rozdílnost jejich vlivů v rozvojových a vyspělých zemích jsou 

přínosným krokem vpřed a to zejména pro země, které ve využití mobilních telefonů a 

Internetu zaostávají.  

 

 

                                                 

1 Tento pojem vznikl koncem devadesátých let minulého století za účelem charakterizace hlavních rysů 

vývoje hospodářství, zejména probíhajících strukturálních změn, které jsou úzce spojeny s 

technologickým pokrokem. 
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Součástí diplomové práce je rozsáhlá empirická studie, která má za cíl potvrdit či 

vyvrátit následující hypotézy: 

i. Šíření mobilních telefonů a Internetu probíhá rychleji v rozvojových než ve 

vyspělých zemích. 

ii. V rozvojových zemích je hospodářské bohatství důležitým determinantem 

šíření mobilních telefonů a Internetu. 

iii. V České republice nemá nezaměstnanost na šíření mobilních telefonů vliv. 

 

Za účelem nalezení hlavních determinantů šíření mobilních telefonů a Internetu je v této 

práci testována řada proměnných zahrnujících ekonomické, politické, technologické 

faktory a také faktory lidského kapitálu. Zvolené proměnné obsahují informace o všech 

výše zmíněných faktorech pro celkem 199 zemí, které jsou dále rozčleněny na dvě 

skupiny dle vyspělosti. Práce se také detailněji zabývá adaptací ICT v České republice. 

V úvodní kapitole je shrnuta dosavadní akademická literatura, která se danou 

problematikou zabývá. Podrobněji je vysvětlen koncept Digitální propasti a jsou 

představeny jednotlivé proměnné, rozdělené do čtyř hlavních kategorií. Konkrétní popis 

dat a jednotlivých proměnných lze nalézt v následující kapitole. Zde je také představena 

analýza dat a okomentován vývoj penetrace mobilních telefonů a Internetu ve světě i v 

České republice. Třetí kapitola se zabývá metodologií. Jsou zde popsány jednotlivé 

modely a regrese, které jsou využity v empirické části diplomové práce. Za účelem 

zjištění, zda by tempo růstu počtu uživatelů daných ICT mohlo být ovlivněno svým 

předchozím vývojem, je zde navíc sestaven tzv. difuzní model. V následujících dvou 

kapitolách jsou vypsány a diskutovány výsledky empirické části práce. Nejdříve je ve 

čtvrté kapitole provedeno testování na globální úrovni, kde je využita metoda 

nejmenších čtverců a následně model fixních efektů. Na difuzní model je aplikován tzv. 

Arellano-Bond odhad. V páté kapitole jsou prezentovány výsledky pro Českou 

republiku, kde je na data aplikována metoda nejmenších čtverců. Závěr poté stručně 

shrnuje empirické výsledky práce a navrhuje možné rozšíření výzkumu v této oblasti. 
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1 Přehled literatury 

Účelem této kapitoly je shrnout dosavadní literaturu související s tématem této práce, 

tedy šířením ICT, a napomoci čtenáři utvořit si lepší přehled o dané problematice. Aby 

mohly být analyzovány výše zmíněné hypotézy, je zde stručně popsána existující 

literatura a jednotlivé proměnné, které nějakým způsobem (ať už kladným či záporným) 

ovlivňují proces šíření informačních a komunikačních technologií, zejména mobilních 

telefonů a Internetu. Pro lepší pochopení celého pojetí této diplomové práce a odvození 

jednotlivých proměnných je však nejdříve krátce popsána již dříve zmíněná Digitální 

propast. 

1.1. Digitální propast 

Pojem Digitální propast odkazuje na rozdíly v přístupu k informačním a komunikačním 

technologiím a jejich využívání mezi různými zájmovými skupinami. Chinn a Fairlie 

(2006) nebo Dewan a Riggins (2005) popisují tento koncept jako nerovnosti vyplývající 

z pohlavních, etnických, náboženských, demografických a jiných odlišností. DiMaggio 

a kol. (2001) dále definují digitální propast jako rozdíly v přístupu k Internetu, 

odlišnosti v rozsahu a rozmanitosti jeho využívání, ve kvalitě internetového připojení a 

schopnosti vyhodnocovat kvalitu nabytých informací. Na základě těchto informací lze 

odvodit, že pouhý přístup k informačním a komunikačním technologiím není jediným 

aspektem konceptu Digitální propasti. Schopnost správně využívat ICT, čili lidský 

faktor, je také jedním z důvodů digitální nerovnosti. Dewan a Riggins (2005) ve své 

studii provedli tříúrovňovou analýzu digitální propasti (individuální, organizační a 

globální level). Z analýzy, kterou provedli, vyplynuly zejména dva důležité efekty. 

Prvním z nich je tzv. "first order" efekt, který se zabývá odlišnostmi v přístupu k ICT a 

druhým zkoumaným efektem je tzv. "second order" efekt, který řeší rozdílnost ve 

schopnosti využití ICT technologií mezi těmi, kteří k nim přístup již mají. Jelikož ve 

vyspělých zemích je penetrace ICT a zejména Internetu velmi vysoká, již zmíněný 

"second order" efekt zde nabývá na významu. V těchto zemích se klade na efektivní 

využití ICT čím dál tím větší důraz. Není proto překvapením, že mezní míra šíření 

informačních a komunikačních technologií (konkrétně Internetu) ve vyspělých zemích 

postupně klesá, zatímco v rozvojových zemích stále stoupá a dává možnost omezit onu 
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digitální propast (Andrés a kol., 2010). Jelikož většina studií zkoumá danou propast 

napříč rozvojovými a vyspělými státy, je v nich vyšetřován zejména "first order" efekt, 

stejně jako v této diplomové práci. Oproti předchozím výzkumům však bude zkoumán 

rozsáhlejší počet zemí s aktuálnějšími daty a zároveň bude model rozšířen o nové 

proměnné. 

Od počátku vzniku digitální propasti, respektive zavedení tohoto pojmu, se při jejím 

zkoumání upírá největší pozornost na odlišnosti v přístupu k Internetu. Někteří 

odborníci se ovšem při vyšetřování tohoto konceptu zabývají také mírou penetrace 

mobilních telefonů a počítačů (Billon a kol., 2009; Chinn a Fairlie, 2006; Vu, 2011 a 

další). Ukázalo se, že tyto zařízení mají pozitivní a významný vliv nejen na šíření 

Internetu obecně, ale také na rychlost penetrace Internetu v různých zemích. Dewan a 

kol. (2009) ve své práci zkoumají šíření počítačů a Internetu napříč vyspělými a 

rozvojovými státy a studují, jak jejich vzájemná interakce (v rámci šíření těchto ICT) 

ovlivňuje vývoj digitální propasti. Přišli na to, že vzájemná interakce při šíření počítačů 

a Internetu je dána komplementární povahou těchto ICT, a že vliv dostupnosti počítačů 

na šíření Internetu je výrazně silnější v rozvojových zemích v porovnání s těmi 

vyspělými. Zároveň naznačují, že tyto komplementární účinky jsou významnou hnací 

silou při utlumování digitální propasti. Naproti tomu však vyšly studie, ve kterých byly 

zkoumány socio-ekonomické faktory a výsledky hovoří spíše ve prospěch přijetí ICT ve 

vyspělých zemích v porovnání s rozvojovými státy, což vede naopak k rozšiřování 

digitální propasti (Dewan a Riggins, 2005; Wallsten, 2005). 

Z této podkapitoly je zřejmé, že koncept Digitální propasti je nedílnou součástí většiny 

akademických studií, které se zabývají šířením informačních a komunikačních 

technologií, ať už v rámci vyspělých a rozvojových zemích nebo jiných zájmových 

skupin. V následující podkapitole jsou shrnuty studie a popsány jednotlivé determinanty 

šíření ICT (zejména mobilních telefonů a Internetu), které byly doposud odborníky 

zkoumány. 
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1.2. Determinanty šíření ICT 

V předchozí kapitole byl objasněn koncept Digitální propasti a byly zde shrnuty dvě 

vize ohledně toho, jakým způsobem se bude vývoj této problematiky ubírat. V 

následující části jsou shrnuty dosavadní poznatky o determinantech šíření informačních 

a komunikačních technologií. 

Nath a Murthy (2009) ve své studii o šíření Internetu rozdělili veškeré důležité 

determinanty šíření ICT do čtyř následujících kategorií: ekonomické, technologické 

faktory, faktory lidského kapitálu a jako poslední politické faktory. V této diplomové 

práci bude použito pro přehlednost stejné rozdělení. 

 

Ekonomické faktory 

Digitální propast je zkoumána celosvětově, a to na několika úrovních - od individuální 

až po globální. Většina akademických studií přikládá největší význam právě 

ekonomickým faktorům. Dle odborníků jsou právě ony hlavní příčinou 

nerovnoměrného přístupu k informačním a komunikačním technologiím a jejich 

efektivnímu využití (Andrés a kol., 2010; Billon a kol., 2009; Dewan a Riggins, 2005 

etc). Přestože ne všechny studie se svých závěrech shodují, bylo již definováno několik 

ekonomických determinantů, které mají na šíření ICT významný vliv. 

Nejsilnější vliv na adaptaci ICT (zejména Internetu) je připisován velikosti příjmu na 

obyvatele a hospodářskému růstu země, měřeno pomocí hrubého domácího produktu 

(HDP) na obyvatele (Andrés a kol., 2010; Billon a kol., 2009; Vu, 2011), nebo hrubému 

národnímu důchodu (Chinn a Fairlie, 2006). Kiiski a Pohjola (2002) ve své studii navíc 

zjistili, že nejen HDP na obyvatele, ale také náklady na zprovoznění přístupu k ICT jsou 

velkým ekonomickým aspektem ovlivňujícím šíření Internetu. Toto tvrzení potvrdili 

také Dasgupta a kol. (2005) nebo Nath a Murthy (2004), kteří s použitím dat z 62 zemí 

ukázali, že vyšší průměrné měsíční náklady za dvacetihodinový přístup k Internetu mají 

významný a hlavně negativní vliv na penetraci Internetu. Ovšem co se týče šíření 

počítačů, bylo zjištěno, že cena předplatného za telefon, ani poplatky za tříminutový 
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místní hovor nemají na penetraci tohoto zařízení skoro žádný vliv (Chinn a Fairlie, 

2006). 

V návaznosti na tyto argumenty bylo dále potvrzeno, že bohatství má pozitivní efekt jak 

na míru, tak na rychlost penetrace Internetu (Andrés a kol., 2010). Prozatím však nebylo 

jasně definováno, zda má bohatství země přímý či nepřímý vliv na rozšíření 

informačních a komunikačních technologií. Dasgupta a kol. (2005) ve své studii 

prokázali nepřímý efekt, kdy bohatství mělo vliv na všechny důležité aspekty, které jsou 

potřeba na zapojení Internetu, ale na samotné zavedení Internetu vliv nemělo. 

Dalšími ekonomickými faktory, které byly v několika studiích zkoumány, jsou obchod 

či otevřenost k mezinárodnímu obchodu. Význam těchto proměnných je však zatím 

nejasný. Zatímco ekonomická otevřenost země vykazuje pozitivní efekt na adaptaci ICT 

(Baliamoune-Lutz, 2003), efekt samotného obchodu je dle Chinna a Fairlieho (2006) 

negativní. Na jednu stranu lze tento fakt vysvětlit bližším pohledem na to, jak je tato 

proměnná měřena. Obchod je součet importu a exportu zboží a služeb měřený jako 

podíl Hrubého domácího produktu (HDP). Důsledkem toho se může stát, že některé 

údaje z daných ICT sektorů mohou být zkreslené a podceněné. Na druhou stranu 

existují i studie, ve kterých je efekt obchodu vymezen pozitivně, například studie 

Clarkeho a Wallstena (2006), kteří zkoumali, zda vyšší míra penetrace Internetu 

urychluje obchod nebo obráceně. Dle nich je šíření Internetu v rozvojových zemích 

pozitivně korelováno s exportem z těchto zemí do zemí vyspělých, ovšem ne do 

ostatních rozvojových států. Pro vyspělé země se tento efekt na vývoz do rozvojových 

či dalších vyspělých zemí neprokázal. 

Z výše uvedených informací je zřejmé, že ekonomické faktory jsou významnými, ne-li 

nejvýznamnějšími determinanty šíření informačních a komunikačních technologií. 

  



 

7 

 

Technologické faktory 

K tomu, aby lidé začali používat Internet či další ICT, je jednoznačně zapotřebí 

spolehlivá telekomunikační infrastruktura, zahrnující šířku pásma, počet dodavatelů 

internetového připojení, dodávku elektrické energie a procento lidí z celkové populace 

národa, které má přístup k Internetu. Zároveň také u obyvatel, kteří již využívají jiné 

ICT (například mobilní telefon nebo počítač) je větší pravděpodobnost zájmu o 

připojení k Internetu (Nath a Murthy, 2009).  

Jedním z klíčových aspektů konceptu již zmíněné "Nové ekonomiky" je dostupnost 

nákladově efektivních informačních a komunikačních technologií a výše uvedené 

hodnoty tak nabývají na významu (Baliamoune-Lutz, 2003). Několik studií již 

prokázalo, že v zemích s vyšší mírou penetrace osobních počítačů, mobilních telefonů, 

dostatečným pásmem a spolehlivou dodávkou elektřiny zároveň roste počet uživatelů 

Internetu (Nath a Murthy, 2004). 

V posledních letech odborníci ve studiích o digitální propasti zkoumají také interakce 

napříč jednotlivými informačními a komunikačními technologiemi (tzv. efekt kauzality 

neboli příčinné souvislosti a vzájemného šíření). Dewan a kol. (2009) použili data z 

celkem 26 rozvojových a vyspělých států za roky 1991 až 2005 a zkoumali provázanost 

šíření osobních počítačů a Internetu. Výsledky jejich výzkumu ukázaly, že tyto dva 

prvky jsou komplementární povahy, a že v rozvojových zemích je vliv počítačů na 

šíření Internetu mnohem větší v porovnání s vyspělými státy. Tato zjištění naznačují, že 

vzájemné interakce a šíření komplementárních technologií je významný aspekt při 

snaze o utlumení digitální propasti. 

Vědci také zkoumali vliv telefonního připojení na šíření ICT, konkrétně Internetu. 

Dasgupta a kol. (2005) přišli na to, že poměr obyvatel, kteří mají telefonní linku a 

zároveň využívají Internet, je stejný jak ve vyspělých, tak v rozvojových zemích. Na 

základě tohoto zjištění vyplývá, že dostupnost cenově přijatelného telekomunikačního 

přístupu je klíčovým kritériem pro penetraci Internetu. Navíc lze také odvodit, že 

nerovnosti v šíření Internetu v rámci vyspělých a rozvojových zemích jsou alespoň 

částečně dány nepoměrem průměrného počtu telefonních linek v těchto zemích. Ty jsou 

totiž klíčovým determinantem pro šíření ICT, například osobních počítačů (Chinn a 
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Fairlie, 2006), Internetu (Dasgupta a kol., 2005) nebo mobilních telefonů (Howard a 

Mazaheri, 2009). 

Přestože ani u informačních a komunikačních technologií není výskyt externalit žádnou 

výjimkou, mnoho odborných studií se jimi doposud nezabývalo. Estache a kol. (2002) 

ve svém výzkumu použili Gompertzův model, ke kterému přidali další proměnnou, a to 

zpožděný2 počet uživatelů Internetu, aby zjistili právě vliv síťových externalit na 

adaptaci ICT. Tato proměnná byla ovšem nesignifikantní, což je celkem překvapivé 

zjištění vzhledem k tomu, že utilita odvozená z využívání Internetu je závislá na počtu 

dalších uživatelů (Shy, 2001). Novější studie s podobným cílem výzkumu, kterou 

sepsali Andrés a kol. (2010), testuje data ze 199 zemí za roky 1990 až 2004. Za účelem 

zjištění vlivu externalit byla použita stejná proměnná jako ve studii Estache a kol. 

(2002), ovšem v tomto případě přidání zpožděného počtu uživatelů Internetu změnilo 

všechny další proměnné v nesignifikantní a tvořilo dojem, že počet uživatelů Internetu 

je jediným determinantem pro jeho šíření. Jejich studie také ukázala, že rozvojové země 

sice za vyspělými státy v adopci ICT zaostávají, ale následují stejnou cestu, která byla 

vypozorována u vyspělých států. 

Je zřejmé, že všechny aspekty technologických faktorů ještě prozkoumány nebyly nebo 

jejich význam není doposud plně definován. Ale jelikož zájmem všech zemí je přiblížit 

se konceptu Nové ekonomiky, která vyžaduje nejen přístup k ICT, nabývají tyto faktory 

na důležitosti.  

  

                                                 

2 Jedná se o tzv. "lagged variable". 
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Faktory lidského kapitálu 

Je těžké si uvědomit všechny výhody a potenciál informačních a komunikačních 

technologií, pokud neumíte číst či psát nebo nemáte základní přehled o tom, jak se s 

nimi zachází. Proto, aby člověk mohl alespoň v základní míře využívat Internet či jiné 

ICT, potřebuje jistou minimální úroveň počítačové a jazykové gramotnosti. V současné 

době je již definováno několik faktorů lidského kapitálů, které v různé míře ovlivňují 

šíření Internetu. 

Mnoho odborníků jako například  Baliamoune-Lutz (2003) či Nath a Murthy (2004) 

dospělo k závěru, že základní míra gramotnosti a absolvování vysoké školy jsou silnými 

aspekty penetrace Internetu. Zároveň gramotná populace lépe přijímá inovace v oblasti 

ICT, což následně vede k adopci pokročilejších informačních a komunikačních 

technologií, jakou je například právě Internet (Nath a Murthy, 2009). Tento fakt limituje 

poptávku v zemích, kde je úroveň lidského kapitálu velmi nízká. 

Dalším faktorem, který byl v rámci šíření ICT zkoumán, je míra urbanizace v dané 

zemi. I přes velké množství výzkumů však nebyl podán přesvědčivý důkaz o jeho vlivu. 

Forman a kol. (2005) ve své studii sepsali dva koncepty, které odvodili v rámci studia 

dopadu urbanizace země na přijetí informačních a komunikačních technologií. První z 

nich je tzv. "Global village theory", která tvrdí, že Internet pomohl firmám překlenout 

geografickou vzdálenost mezi odlišnými ekonomickými aktéry. Přestože z tohoto faktu 

těží všechny firmy, pro ty, které jsou izolované, je to poměrně výhodnější, jelikož 

mohou obchodovat elektronicky a ostatními způsoby, které pro ně byly předtím 

nákladné a nevýhodné (Forman a kol., 2005). Tento koncept se dá použít mimo jiné na 

obyčejné jedince, kteří žijí daleko od měst a touto cestou mohou snížit své transakční 

náklady a využít dalších výhod ICT. Na druhou stranu druhá teorie tzv. "Urban density 

theory" říká, že přijetí Internetu a adaptace na něj je v mimoměstských oblastech země 

nákladnější v porovnání s městy, jelikož tvorba základní infrastruktury pro možné 

zavedení Internetu a její následná údržba je velmi drahá. A vyšší náklady, které má 

firma na zavedení Internetu koncovým zákazníkům v odlehlých oblastech, se také 

odráží v poplatcích za přístup a údržbu. 
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Nicméně akademické studie poskytují smíšená tvrzení ohledně míry vlivu urbanizace na 

šíření ICT. Zatímco například Billon a kol. (2009) nebo Dasgupta a kol. (2005) jsou 

přesvědčeni o pozitivním vlivu urbanizace země na penetraci informačních a 

komunikačních technologií, Chinn a Fairlie (2006) na základě svého výzkumu tvrdí 

opak. 

Důležitým faktorem, na kterém se vědci shodují, je věkové rozložení daného státu. 

Chinn a Fairlie (2006) ve své studii testovali podíl populace pod 14 a nad 65 let. 

Prokázali, že populace pod věkovou hranicí 14 let má pozitivní efekt na šíření ICT, 

zatímco obyvatelé starší než 65 let mají efekt negativní. Dá se říci, že tento fakt hraje ve 

prospěch rozvojových států. Tyto země mají obecně mladší populaci než země vyspělé 

(mají větší podíl populace ve věku od 0-14 let), což vede k větší poptávce po ICT v 

těchto zemích. Kdyby věkové složení populace v rámci těchto dvou skupin bylo 

podobné, digitální propast by byla ještě větší (Chinn a Fairlie, 2006). 

Dalším důležitým demografickým faktorem je obecná úroveň vzdělání v dané zemi. 

Tento aspekt byl již testován v několika studiích různými způsoby. Kiski a Pohjola 

(2002) ve své práci uvádí, že existují přinejmenším dva důvody, proč tento faktor má 

vliv na adaptaci informačních a komunikačních technologií. Zaprvé, obecná úroveň 

vzdělání zajišťuje základní gramotnost, která je nezbytná pro používání ICT a navíc u 

vzdělanějších lidí je pravděpodobné, že si rychle osvojí nové inovace v porovnání s 

těmi méně vzdělanými. A zadruhé, vzhledem k tomu, že prvotními uživateli Internetu 

byly zejména pracovníci vzdělávacích a výzkumných institutů, i nyní hrají tyto ústavy 

důležitou roli, jelikož jsou většinou mezi prvními "připojenými" institucemi v zemi.  

Existují studie, ve kterých se testovala školní docházka, respektive počet let strávených 

ve škole, ale ukázalo se, že to je velmi slabý determinant šíření Internetu (Chinn a 

Fairlie, 2006; Kiski a Pohjola, 2002). V dalších studiích bylo vzdělání rozloženo a 

testovalo se zvlášť středoškolské a vysokoškolské vzdělání. Přestože obě úrovně mají na 

šíření ICT efekt, není překvapením, že větší vliv má vysokoškolské vzdělání (Vicente a 

Lopéz, 2008). Diferenciace vzdělání je důležitá obzvláště při zkoumání již dříve 

zmíněného "second order" efektu, který prošetřuje efektivnost využití ICT mezi těmi, 

kteří k nim přístup již mají. 
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Na základě výše zmíněných informací vyplývá, že vzdělání je společně s dalšími 

demografickými faktory důležitým determinantem penetrace informačních a 

komunikačních technologií. 

Politické faktory 

Vládní instituce a politický režim dané země jsou důležité a zkoumané aspekty nejen v 

oblasti ICT. Politický systém a vládní rozhodnutí jsou v posledních letech v odborných 

studiích více diskutovány vzhledem k tomu, že přímou či nepřímou formou ovlivňují 

další determinanty šíření informačních a komunikačních technologií. Dosavadní studie 

se snaží definovat zejména to, který politický systém je pro šíření ICT nejoptimálnější.  

Někteří akademici tvrdí, že míra přijetí ICT silně závisí na politickém prostředí dané 

země a preferenci těch, kteří jsou u moci. Milner (2006) ve své práci zkoumal data ze 

190 zemí za období deseti let (1991-2001) a ukázal, že na vládním režimu dané země 

velmi záleží. Především u demokratických zemí je větší pravděpodobnost, že přijmou 

ICT a adaptují se rychleji než ty nedemokratické. V zemích s autoritativními režimy 

spíše převládá negativní názor na Internet a další ICT a vláda zde má možnost omezit či 

zpomalit jejich šíření (Milner, 2006). Ovšem existují i studie, ve kterých se tvrdí, že 

autoritativní země podporují šíření ICT (zejména Internetu) a to proto, že poté mají 

větší dosah a dohled na své obyvatele (Diebert, 2009). Wallsten (2005) ve své studii 

píše o významu nezávislosti, transparentnosti a pravomocech v dané zemi, které jsou v 

rámci režimu brány jako hlavní příčiny šíření Internetu. 

Chinn a Fairlie (2006) ve své práci zkoumají mimo jiné tzv. "rule of law" neboli 

koncept právního státu, což považují za druhý nejvýznamnější faktor přispívající k 

nerovnoměrnému šíření ICT. Právní stát je založen na principu, že všichni lidé a také 

instituce podléhají právnímu řádu, který je spravedlivě uplatňován a efektivně 

prosazován. Kvalita právních institucí může představovat významnou překážku v 

rychlejší adaptaci ICT v rozvojových zemích (Chinn a Fairlie, 2006). V odborné 

literatuře bylo potvrzeno také několik dalších vlivných politických faktorů, mezi nimi 

například i občanská svoboda (Baliamoune-Lutz, 2003). 

Tato kapitola poskytla stručný přehled o doposud zkoumaných ekonomických, 

technologických, politických faktorech a faktorech lidského kapitálu, které ať už přímo 
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či nepřímo v různé intenzitě ovlivňují šíření informačních a komunikačních technologií, 

pro účely této práce zejména Internetu a mobilních telefonů. Většina odborných studií 

se shodují v tom, že mezi nejvýznamnější determinanty šíření ICT patří ekonomické 

faktory, přestože několik výzkumů již naznačilo, že mezi přijetím ICT a hospodářským 

bohatstvím země nemusí existovat přímá souvislost (Dasgupta a kol., 2005). Stále se 

zkoumá, zda vyšší penetrace ICT má za následek vyšší hospodářský růst či naopak, 

nebo zda je možný vliv v obou směrech současně. 
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2. Data 

Data použitá pro výzkum této diplomové práce byla získána z databáze zvané World 

Development Indicators database. Ta navíc obsahuje také údaje z Mezinárodní 

telekomunikační unie (ITU), což je agentura pod záštitou OSN, specializující se na 

informační a komunikační technologie.  

Data získaná z World Development Indicators databáze mohou mít různou strukturu - 

průřezová data, data časových řad, panelová data a další. Pro účel této práce byla 

vybrána data, která mají panelovou strukturu. Charakteristikou těchto dat, někdy také 

nazývaných jako longitudinální je, že se zde kombinují průřezové a časové údaje. 

Klíčovým rozdílem mezi průřezovou a panelovou strukturou je ten, že panelová data 

obsahují informace o stejných jednotkách (v tomto případě jednotlivé státy) 

pozorovaných v daném časovém období (Wooldridge, 2009). Oproti samostatným 

průřezovým datům či časovým řadám jsou tato data mnohem náročnější na testování, 

ovšem přinášejí také několik výhod. V první řadě větší objem pozorování a také 

možnost testovat hlubší hypotézy o vzájemných vztazích. Dále vzhledem k tomu, že 

data obsahují více než jedno pozorování na danou jednotku, je možné kontrolovat určité 

nepozorovatelné faktory u těchto jednotek. 

Zvolené proměnné, které budou dále zkoumány a testovány, obsahují informace o 

ekonomických, technologických, politických faktorech a také faktorech lidského 

kapitálu z celkem 199 dostupných zemí za období od roku 1995 do roku 2012. Seznam 

vybraných států je vypsán v Příloze č. 1. Tyto státy byly rozděleny na základě World 

Development Indicators databáze, kde jsou jednotlivé země rozčleněny do příjmových 

skupin. Následující příjmové skupiny v rámci této práce spadají pod rozvojové státy: 

nízký příjem, nižší střední příjem a vyšší střední příjem. Do vyspělých zemí patří 

členské a nečlenské země OECD s vysokým příjmem. V následující kapitole je uveden 

podrobnější popis a definice jednotlivých proměnných.  
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2.1. Ekonomické faktory 

Hrubý domácí produkt (HDP) na obyvatele (konstantní 2005 US$) je v modelu 

použit jako zástupce životního standardu dané země a jejího ekonomického bohatství. 

Hrubý národní důchod je ve vybrané databázi také, ale vzhledem k dostupnosti dat pro 

všechny země (zejména ty rozvojové) byla dána přednost HDP. HDP na obyvatele je 

hrubý domácí produkt vydělený celkovou populací dané země. Je vypočten jako součet 

hrubé přidané hodnoty všech odvětví plus daně na produkty, mínus veškeré dotace na 

produkty. Data jsou v konstantních amerických dolarech. Druhým faktorem, který je v 

modelu zkoumán, je Obchod jako procento Hrubého domácího produktu. Vzhledem 

k tomu, že je obchod součtem importu a exportu zboží a služeb měřený jako podíl 

Hrubého domácího produktu, mohou být výsledky zkreslené. Obchod jako takový může 

být totiž podceněn, což již bylo detailněji vysvětleno v první kapitole. U obou 

proměnných se očekává pozitivní efekt na šíření informačních a komunikačních 

technologií, jelikož na základě dosavadních studií HDP na obyvatele má na adaptaci 

ICT vliv (Billon a kol., 2009) stejně jako obchod (Meijers, 2013). Na základě těchto 

poznatků byla utvořena jedna z hypotéz této diplomové práce, která tvrdí, že 

v rozvojových zemích je hospodářské bohatství důležitým determinantem šíření 

mobilních telefonů a Internetu.  

2.2. Technologické faktory 

Za závislou proměnnou pro výzkum šíření Internetu byl zvolen počet uživatelů 

Internetu na 100 obyvatel. Internetoví uživatelé jsou definováni jako jedinci, kteří 

použili internet (z libovolného místa) za posledních 12 měsíců. Internet může být použit 

přes počítač, mobilní telefon, digitální TV atd. Obecně platí, že tato proměnná je 

založena na průzkumu domácností, ovšem v případech, kdy nejsou data k dispozici, 

mohou být použity odhady Mezinárodní telekomunikační unie. 

Další závislou proměnnou pro výzkum adaptace mobilních telefonů jsou odběry 

mobilního předplatného na 100 obyvatel. Jedná se o předplatné na veřejné mobilní 

telefonní služby prostřednictvím mobilní technologie, které poskytují přístup k veřejné 

telefonní síti. Post-placené a předplacené odběry jsou zahrnuty. Vzhledem k tomu, že 
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jedinec jich na sebe může mít více, není to nejvhodnější způsob pro zjištění počtu 

používaných mobilních telefonů, ovšem v tomto případě je to nejlepší dostupná metoda.  

Počet telefonních linek na 100 obyvatel je zvolen jako jedna z dalších nezávislých 

proměnných, jelikož již v několika studiích bylo prokázáno, že má významný pozitivní 

vliv na šíření ICT (Dasgupta a kol., 2005; Estache a kol., 2002). Telefonní linky jsou 

pevné telefonní linky, které spojují koncové zařízení účastníka k veřejné telefonní síti, a 

které mají port v telefonní ústředně. Tato proměnná reprezentuje spíše domácnosti než 

individuální jedince, jelikož většina domácností má pouze jednu telefonní linku k 

připojení na veřejnou telefonní síť. 

Ve vyspělých zemích je již penetrace Internetu velmi vysoká, a proto zde stoupá 

poptávka po kvalitnějším a rychlejším internetovém připojení. V návaznosti na to je 

jako nezávislá proměnná zvolen také počet uživatelů pevného širokopásmového 

připojení na 100 obyvatel a předpokládá se, že bude mít pozitivní vliv na přijetí ICT. 

Jedná se o počet uživatelů širokopásmového připojení s digitální účastnickou linkou, 

kabelovým modemem nebo jinou vysokorychlostní technologií. 

Další technologickým faktorem je spotřeba elektrické energie v kWh na obyvatele. 

Je definována jako výroba elektráren a kombinované výroby tepla a elektrické energie, 

mínus přenos, distribuce a transformační ztráty a vlastní spotřeba tepla a elektřiny 

(děleno celkovou populací). Na základě studie Chinna a Fairlieho (2006) je použita jako 

nezávislá proměnná. Argumentují, že vyšší spotřeba elektrické energie má pozitivní 

efekt na využívání ICT. Další možností by bylo použít proxy proměnnou reprezentující 

dostupnost elektrické energie. 

2.3. Faktory lidského kapitálu 

Podíly populace mladší 14 let a starší 65 let měřené jako procento z celkového počtu 

obyvatel jsou další nezávislé proměnné v tomto výzkumu. Obzvláště první jmenovaná 

skupina je považována za významný determinant šíření ICT. U generace starší 65 let se 

naopak pozitivní efekt nepředpokládá (Chinn a Fairlie, 2006).  

Mezi dalšími faktory použitými v této studii jsou procenta populací se 

středoškolským a vysokoškolským vzděláním (% hrubý poměr). Jedná se o poměr 
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osob zapsaných ke studiu (bez ohledu na věk) k počtu obyvatel ve věkové skupině, 

která oficiálně odpovídá dané úrovni vzdělání. Středoškolské vzdělání dokončuje 

základní vzdělávání a zaměřuje se na položení základů pro celoživotní učení a rozvoj 

člověka tím, že nabízí širší spektrum předmětů či dovedností za výuky specializovaných 

učitelů. Vysokoškolské vzdělání i v případě pokročilé výzkumné kvalifikace vyžaduje 

jako minimální podmínku pro přijetí úspěšné ukončení středoškolského vzdělání. U 

obou proměnných již byl prokázán kladný vliv na šíření informačních a komunikačních 

technologií. Navíc lidé s vysokoškolským vzděláním mají tendenci přijmout nové 

technologie rychleji, což má také kladný efekt (Vicente a López, 2008). 

Dále je v modelu použito procento urbanizace dané populace země, jelikož u vyšší 

míry urbanizace se předpokládá pozitivní vliv na adaptaci ICT. Urbanizace populace 

měřená jako procentuální podíl celkové populace odkazuje na obyvatele, kteří žijí v 

městských oblastech definovaných národními statistickými úřady. Indikátor se počítá za 

pomoci odhadů Světové banky a poměrů urbanizace z tzv. United Nations World 

Urbanization Prospects. 

2.4. Politické faktory 

Nejvýznamnějším politickým faktorem v tomto průzkumu je tzv. právní stát respektive 

uplatnění konceptu právního státu, jehož princip je popsán v první kapitole. Odráží 

kvalitu a dodržování pravidel společnosti a to zejména pokud jde o prosazování plnění 

smluv, vlastnických práv, aktivitu policie, soudů a také pravděpodobnost kriminality a 

násilí. Proměnná je vyjádřena ve formě odhadu, který převádí skóre země do 

souhrnného indikátoru, v jednotkách standardního normálního rozdělení (v rozmezí 

přibližně od 0 do 5). V modelu představuje tento faktor proxy proměnnou reprezentující 

kvalitu právního řádu dané země. 

Předcházející podkapitoly poskytly definice jednotlivých proměnných, které budou v 

práci testovány a také je zde na základě dosavadních studií odhadnut jejich efekt na 

šíření mobilních telefonů a Internetu. V následujících podkapitolách se již pracuje s 

konkrétními daty a pro úvod je zde analyzován a okomentován vývoj penetrace daných 

ICT. Nejdříve je v kapitole 2.5 shrnut vývoj šíření v rámci celého světa, kde jsou k 

dispozici data ze 199 zemí. Poté se práce zabývá detailní analýzou dat obsahující 

informace o šíření daných technologií v České republice. 
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2.5. Penetrace mobilních telefonů a Internetu v 

rámci celého světa 

V rámci časového rámce, který je v této práci analyzován (1995-2012), je vidět rapidní 

nárůst používání mobilních telefonů a Internetu za posledních deset let. Devadesátá léta 

znamenala pro Internet dramatický rozvoj a to jak ve smyslu technickém, tak ve smyslu 

využití3. Zásadní nárůst obou technologií ovšem nastal až ve 21. století. Jak lze vidět na 

Grafu 1, v roce 1995 byl ve světě v průměru 1 uživatel Internetu (na 100 obyvatel). V 

roce 2005 došlo k nárůstu na 21 uživatelů a v průběhu let se číslo vyšplhalo až na 41 

uživatelů Internetu na 100 obyvatel v roce 2012. U mobilních telefonů lze vidět v 

analyzovaném období podobný vývoj, ovšem s mnohem výraznějším nárůstem v celém 

časovém rámci. V roce 1995 se řadili v průměru 2 uživatelé mobilního telefonu na 100 

obyvatel. Na stejném grafu lze vidět strmý nárůst až k 100 uživatelům v roce 2012.  

Graf 1: Světové porovnání uživatelů mobilních telefonů a Internetu (1995-2012) 

 

                                                 

3 V devadesátých letech došlo ke komercializaci dříve čistě akademického využití Internetu (Černá, 

2012). 
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Graf 1 sice poukazuje na relativně vysokou míru využití obou ICT ve světě, ovšem 

maskuje veliké nerovnosti mezi vyspělými a rozvojovými státy. Graf 2 proto znázorňuje 

rozdílnost penetrace mobilních telefonů a Internetu v těchto zemích. 

Jak je patrné z Grafu 2, obě ICT mají vyšší míru využití ve vyspělých zemích. 

Zajímavým poznatkem je však to, že v posledních letech analyzovaného období se tyto 

dvě technologie šíří rychleji v rozvojových než ve vyspělých zemích. Více patrné je to u 

mobilních telefonů, kde v rozvojových zemích v roce 2005 využívalo mobilní telefon 

průměru 25 obyvatel na 100 obyvatel a v průběhu následujících sedmi let se toto číslo 

navýšilo až na 85 uživatelů mobilních telefonů. Ve vyspělých zemích ve stejném 

časovém úseku byl nárůst nižší, z 86,5 na 128 uživatelů.  

Dalším překvapivým zjištěním je skutečnost, že zatímco v rozvojových zemích stále 

dochází ke zvyšování míry penetrace Internetu, u vyspělých států dochází k opačnému 

efektu a je zde patrný mírný útlum. K podobnému poznatku došli také Andrés a kol. 

(2010), kteří porovnávali země se středně vysokými a vysokými příjmy se zeměmi s 

nízkými příjmy.  

Graf 2: Uživatelé mobilních telefonů a Internetu v rozvojových a vyspělých zemích 
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Z detailnějšího zkoumání penetrace obou ICT za období 1995-2012 je zřejmý jasný 

rozdíl mezi vyspělými a rozvojovými státy. Přestože míra využití mobilních telefonů a 

Internetu je stále vyšší ve vyspělých zemích, rychlost, s jakou se tyto technologie šíří v 

rozvojových zemích je vyšší, a díky tomu dochází k postupnému zužování digitální 

propasti mezi oběma skupinami států. Už proto je důležité zjistit, zda existují rozdíly v 

determinantech šíření ICT mezi vyspělými a rozvojovými státy a jak velký mají na 

penetraci vliv. Tuto problematiku řeší čtvrtá kapitola. 

2.5.1. Deskriptivní statistika globálního testování 

V Tabulce 1 jsou prezentovány deskriptivní statistiky použitých proměnných pro 

globální výzkum. 

Tabulka 1: Deskriptivní statistika globálního testování 

Proměnná 
Počet 

pozorování 
Střední 

hodnota 
Standardní 
odchylka 

Min. Max. 

logIntUziv 3349 1.314385 2.56285 -10.95051 4.566531 

logMobPredpl 3345 2.468738 2.414901 -8.038945 5.669129 

logHDP 3378 8.096738 1.649656 3.912867 11.97542 

Obch 3259 89.1499 52.32819 .3088029 531.7374 

logTelLinky 3521 2.078263 1.733146 -5.096165 4.801764 

logSirPasm 1958 -.2327376 2.933079 -9.95995 4.122913 

logElEng 2272 23.65799 1.856227 18.78532 29.12008 

Urban 3582 54.96974 24.19129 7.211 100 

Pop14 3438 31.27849 10.61769 11.77248 50.36309 

Pop65 3438 7.104906 4.794554 .3348984 24.3977 

SS 2398 76.19867 30.3302 5.16489 160.6186 

VS 2132 32.22525 24.91564 .20937 117.8914 

PrStat 2739 2.443358 .9984798 -.1688727 4.49964 

 

Z Tabulky 1 je zřejmé, že některá pozorování chybí v důsledku nedostupnosti dat. Při 

porovnání s celkovým souborem dat to však není nijak závažný problém. Statistický 

program STATA označil panelová data za silně balancovaná. 

Tato podkapitola poskytla stručnou analýzu šíření mobilních telefonů a Internetu na 

světové úrovni. V následující části této práce je zkoumán vývoj penetrace těchto 

technologií v České republice.  
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2.6. Penetrace mobilních telefonů a Internetu v ČR 

Vůbec první mobilní síť byla spuštěna již koncem 50. let 20. Století v Holandsku. 

Nejednalo se však o mobilní síť jak ji známe dnes. Tehdy mohla vždy hovořit pouze 

jedna strana. První mobilní telefon byl oficiálně představen až v roce 1983 a jeho 

vynálezcem byl americký konstruktér Martin Cooper. V České republice se historie 

mobilní komunikační sítě datuje k roku 1991, kdy tehdejší Eurotel (dnes O2) spustil 

svou první mobilní síť. Jednalo se však pouze o síť první generace, která oproti pevným 

linkám nepřinášela mnoho výhod. Ke skutečnému rozmachu mobilních komunikací 

došlo v České republice až v roce 1996, kdy Eurotel spustil síť druhé generace. Ve 

stejném roce se připojil Radiomobil (dnes T-mobile) a až po čtyřech letech, v roce 

2000, vstoupil na trh poslední operátor z dnešní "velké trojky"- dříve Český mobil, dnes 

známý jako Vodafone (ČSÚ, 2014). 

Vznik Internetu tak jako ho známe dnes je datován do roku 1993, kdy byl vymyšlen 

World Wide Web neboli WWW. V České republice se rozmach této technologie 

projevil až v roce 1995, kdy došlo k pádu monopolu firmy Eurotel, a na trh vstoupily 

další komerční objekty poskytující internetové připojení. 

Na následujícím Grafu 3 je znázorněn vývoj penetrace obou technologií. Z něj lze 

vyčíst, že počet uživatelů mobilního předplatného začal v roce 1999 stoupat strmě 

vzhůru a vyšplhal se až k počtu 132,5 mobilních předplatných na 100 obyvatel v roce 

2008. To značí, že již v té době měli někteří jedinci více než jeden mobilní telefon. Poté 

je zde viditelné jasné snížení, které bylo pravděpodobně způsobeno finanční krizí 

postihující celý svět.  Pokles pokračoval na 122,5 uživatelů na 100 obyvatel v roce 2010 

a od té doby dochází k opětovnému nárůstu. V roce 2012 bylo přibližně 127 uživatelů 

mobilního předplatného na 100 obyvatel. Je patrné, že dochází pouze k mírnému rozvoji 

a penetrace již není tak výrazná jako v letech před světovou finanční krizí. 
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Graf 3: Uživatelé mobilních telefonů a Internetu v České republice 

 

Rozdíl ve vývoji počtu Internetových uživatelů oproti mobilnímu předplatnému je 

zřejmý viz Graf 3. Od roku 1998 do roku 2000 je patrná stejná míra růstu Internetu. Od 

roku 2001 až do roku 2003 je viditelný prudký nárůst, a to z 15 uživatelů na 100 

obyvatel v roce 2001 až na 35,5 uživatele v roce 2003. Poté došlo k několika poklesům 

či prudkým nárůstům. Pokles na přelomu let 2002/2003 lze vysvětlit velkými 

povodněmi, které se na území České republiky vyskytly. V letech 2002-2007 došlo 

obecně k poklesu investic do informačních a komunikačních technologií. Dle Doučka a 

Nedomové (2011) poměr objemu investic do ICT vůči celkovému objemu všech 

investic v České republice klesl z 11% v roce 2002 na 7% v roce 2007. Oproti 

mobilnímu předplatnému není ve vývoji penetrace Internetu dopad hospodářské krize v 

roce 2008 tak výrazný. Na rozdíl od mobilní technologie nedošlo k poklesu, ale pouze 

ke zpomalení růstu, které se drželo až do roku 2012. V tomto roce bylo na 100 obyvatel 

přibližně 73,5 uživatelů internetového připojení. 

Dle posledních analýz Českého statistického úřadu (dále jen ČSÚ) používalo ve druhém 

čtvrtletí roku 2013 mobilní telefon 96% populace starší 16 let (viz Tabulka 2). U 

Internetu je to menší, ovšem neméně významný podíl. Ve druhém čtvrtletí roku 2013 

tuto informační technologii využívalo 70,4% populace starší 16 let (viz Tabulka 3), což 
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je dle ČSÚ třikrát více než na konci roku 2003. V následujících tabulkách jsou jedinci 

využívající dané technologie rozděleni do daných socio-demografických skupin. 

Tabulka 2: Procentní podíl populace starší 16 let využívající mobilní telefon 

  2008 2011 2012 2013 

  % % % % 
Celkem 16+ 87,9  93,9  96,0  96,0  

Pohlaví:         

muži 90,9  95,7  96,8  96,7  

ženy 85,0  92,3  95,2  95,4  

Věková skupina:         

16–24 let 97,9  98,7  99,9  99,8  

25–34 let 98,3  99,2  99,5  99,7  

35–44 let 97,1  99,4  99,6  99,8  

45–54 let 95,9  99,1  98,1  99,0  

55–64 let 87,7  94,9  97,4  97,6  

65+ 52,1  74,8  93,1   92,6 

Vzdělání (25+)         

základní  61,9  77,2  83,1  84,0  

střední bez maturity 86,6  93,7  96,1  95,4  

střední s maturitou  92,9  96,1  97,7  97,9  

vysokoškolské 96,0  97,5  98,8  98,3  

Ekonomická aktivita:     
 zaměstnaní 97,6  99,2  99,5  99,5  

nezaměstnaní  88,1  97,8  96,0  99,3  

studenti 98,7  98,7  99,9  99,7  

důchodci 61,2  79,6  86,6  86,7  
Zdroj: Český statistický úřad, 2014. 

Každá skupina přináší zajímavé poznatky. Například z pohledu pohlaví byli uživatelé 

mobilních telefonů téměř vyrovnáni a dosahovali počtu okolo 96%. Ve věkové skupině 

jsou statistiky zajímavé pro obyvatele ve věku 55-64 let a 65+. Zatímco v ostatních 

skupinách se míra využití mobilních telefonů pohybovala už v roce 2008 v rozmezí 96-

98%, lidé starší 65let dosahovali hranice pouze 52%. Ovšem v průběhu následujících 

pěti let se toto číslo navýšilo přibližně o 40%, na konečných 92.6% v roce 2013. 

Zajímavá čísla také poskytují údaje o nezaměstnaných jedincích. V roce 2008 využívalo 

mobilní telefon přibližně 88% nezaměstnaných lidí. V roce 2013 se toto číslo navýšilo 

na 99.3%, přičemž nezaměstnanost se každý rok zvyšovala. Toto indikuje třetí 

hypotézu, která tvrdí, že nezaměstnanost nemá na penetraci mobilních telefonů vliv. 
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Tabulka 3: Procentní podíl populace starší 16 let využívající Internet 

  2008 2011 2012 2013 

  % % % % 

Celkem 16+ 54,0 65,5 69,5 70,4 

Pohlaví: 
    muži 58,0 69,2 72,3 73,1 

ženy 50,3 61,9 66,8 67,9 

Věková skupina: 
    16–24 let 90,3 94,8 96,2 96,9 

25–34 let 73,9 87,4 92,9 91,8 

35–44 let 69,4 84,1 89,0 91,2 

45–54 let 56,2 72,0 79,4 81,2 

55–64 let 32,6 46,3 56,0 58,0 

65+ 6,1 16,2 16,8 27,4 

Vzdělání (25+) 
    základní  10,5 18,6 22,3 20,3 

střední bez maturity 35,6 49,6 56,8 58,2 

střední s maturitou  65,8 74,9 81,5 80,2 

vysokoškolské 85,4 91,3 91,4 90,2 
Ekonomická 
aktivita: 

    zaměstnaní 68,4 81,0 87,5 88,3 

nezaměstnaní  34,6 62,2 63,7 65,8 

studenti . 98,2 99,6 98,9 

důchodci 9,8 19,7 20,5 23,4 

Zdroj: Český statistický úřad, 2014. 

Oproti mobilním telefonům, kde se míra využití v roce 2013 pohybovala v průměru 

okolo 96 procent v každé socio-demografické skupině, Internet za touto hranicí 

zaostává a drží se na 70 procentech. Z hlediska věkové skupiny je dle očekávání míra 

využití Internetu nejnižší u obyvatel starších 65 let, kde v letech 2008-2013 určitý 

nárůst nastal, ovšem z pouhých 6% na 27.5%. Překvapivé jsou výsledky ve skupině 

vzdělanosti. Podíl populace se základním vzděláním, který v roce 2013 využíval 

Internetové připojení, činil pouhých 20%. Z pohledu nezaměstnanosti lze pro tuto ICT 

opět nalézt velmi rozdílné výsledky v porovnání s mobilními telefony. V roce 2013 

vlastnilo Internet pouze 66% nezaměstnaných, přičemž pro mobilní telefony to bylo 

téměř 100%. 

Již na první pohled vyplývají z daných statistik v Tabulkách 2 a 3 jisté odlišnosti ve 

využití daných informačních a komunikačních technologií. V empirické části této 

diplomové práce budou tyto technologie testovány a bude porovnán vliv jednotlivých 

determinantů na penetraci těchto ICT.  
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2.6.1. Deskriptivní statistika ČR 

V tabulce níže jsou prezentovány deskriptivní statistiky použitých proměnných pro 

výzkum šíření daných technologií v České republice. 

Tabulka 4: Deskriptivní statistika ČR 

Proměnná 
Počet 

pozorování 
Střední 

hodnota 
Standardní 
odchylka Min. Max. 

logIntUziv 18 2.950597 1.340785 .3740266 4.296333 

logMobPredpl 18 3.717364 1.689943 -.7487524 4.885457 

logHDP 18 9.425797 .1569521 9.204721 9.627084 

Obch 18 108.749 21.47237 81.75041 148.1001 

Nezam 18 6.744021 1.596146 3.889647 8.830092 

logTelLinky 18 3.359951 .2253592 2.988856 3.631535 

logSirPasm 13 .8527476 2.36245 -3.713611 2.797191 

logElEng 17 24.84968 .0638752 24.75745 24.93372 

Urban 18 73.77028 .4645799 73.115 74.643 

Pop14 18 15.6811 1.480825 14.15289 18.62545 

Pop65 18 14.27554 .8415274 13.21299 16.21211 

SS 18 93.19746 4.36265 82.81691 98.4762 

VS 18 41.92905 16.3614 20.78567 64.58364 

PrStat 14 3.355843 .1052112 3.100286 3.522603 

 

 

Druhá kapitola poskytla detailní popis jednotlivých proměnných či dat a také stručné 

analýzy k šíření mobilních telefonů a Internetu v letech 1995-2012 jak na světové, tak 

na národní úrovni. Následující kapitola se zabývá metodologií, která je nezbytná pro 

empirický výzkum této diplomové práce.  
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3. Metodologie 

3.1. Testování v rámci vyspělých a rozvojových 
států 

V první kapitole je zmíněna studie Dewana a Rigginse (2005), ve které tito autoři 

zkoumali tzv. "first order" a "second order" efekt. Jelikož cílem této diplomové práce je 

určit odlišnosti v šíření a přístupu k informačním a komunikačním technologiím mezi 

vyspělými a rozvojovými státy, je zde zkoumán pouze "first order" efekt, který se danou 

problematikou zabývá. Pro porovnání rozdílnosti vlivů jednotlivých faktorů na šíření 

mobilních telefonů a Internetu jsou využita makroekonomická data. 

Podobně jako ve studii Chinna a Fairlieho (2006) i v tomto výzkumu je základním 

konceptem model nabídky a poptávky, kde poptávka je řízena společnostmi a 

individuálními spotřebiteli a nabídka mobilních telefonů a dalšího vybavení je řízena 

pouze několika zeměmi. Za účelem prozkoumání digitální propasti mezi vyspělými a 

rozvojovými státy byly jako možné determinanty šíření ICT zvoleny následující 

faktory: ekonomické, technologické, politické faktory a faktory lidského kapitálu. 

Log-log modely, které jsou v této práci analyzovány, vypadají následovně: 

𝑙𝑛𝐼𝑛𝑡𝑈𝑧𝑖𝑣𝑛𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑙𝑛𝐻𝐷𝑃𝑛𝑡 + 𝛽2𝑙𝑛𝑇𝑒𝑙𝐿𝑖𝑛𝑘𝑦𝑛𝑡 + 𝛽3𝑙𝑛𝑀𝑜𝑏𝑃𝑟𝑒𝑑𝑝𝑙𝑛𝑡

+ 𝛽4𝑙𝑛𝑆𝑖𝑟𝑃𝑎𝑠𝑚𝑛𝑡 + 𝛽5𝑙𝑛𝐸𝑙𝐸𝑛𝑔𝑛𝑡 + 𝛽6𝑃𝑟𝑆𝑡𝑎𝑡𝑛𝑡 + 𝛽7𝑈𝑟𝑏𝑎𝑛𝑛𝑡

+ 𝛽8𝑃𝑜𝑝14𝑛𝑡 + 𝛽9𝑃𝑜𝑝65𝑛𝑡 + 𝛽10𝑂𝑏𝑐ℎ𝑛𝑡 + 𝛽11𝑆𝑆𝑛𝑡 + 𝛽12𝑉𝑆𝑛𝑡 + 𝑎𝑛

+ 𝑢𝑛𝑡 

𝑙𝑛𝑀𝑜𝑏𝑃𝑟𝑒𝑑𝑝𝑙𝑛𝑡

= 𝛽0 + 𝛽1𝑙𝑛𝐻𝐷𝑃𝑛𝑡 + 𝛽2𝑙𝑛𝑇𝑒𝑙𝐿𝑖𝑛𝑘𝑦𝑛𝑡 + 𝛽3𝑙𝑛𝐼𝑛𝑡𝑈𝑧𝑖𝑣𝑛𝑡

+ 𝛽4𝑙𝑛𝑆𝑖𝑟𝑃𝑎𝑠𝑚𝑛𝑡 + 𝛽5𝑙𝑛𝐸𝑙𝐸𝑛𝑔𝑛𝑡 + 𝛽6𝑃𝑟𝑆𝑡𝑎𝑡𝑛𝑡 + 𝛽7𝑈𝑟𝑏𝑎𝑛𝑛𝑡

+ 𝛽8𝑃𝑜𝑝14𝑛𝑡 + 𝛽9𝑃𝑜𝑝65𝑛𝑡 + 𝛽10𝑂𝑏𝑐ℎ𝑛𝑡 + 𝛽11𝑆𝑆𝑛𝑡 + 𝛽12𝑉𝑆𝑛𝑡 + 𝑎𝑛

+ 𝑢𝑛𝑡 

Ve výše uvedených modelech n reprezentuje jednotlivé země a nabývá hodnot 1 až 199 

a t zastupuje jednotlivé roky, v rámci kterých jsou data zkoumána, což znamená od roku 

1995 do roku 2012, včetně.  V modelu je také pomocí an zohledněn nepozorovatelný 
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efekt dané krajiny a unt představuje idiosynkratickou náhodnou proměnnou.  Log-log 

specifikace modelu umožňuje koeficienty nezávislých proměnných vyjádřených v 

logaritmické formě rovnou interpretovat ve formě elasticit. To znamená, že 

jednoprocentní změna nezávislé proměnné (ceteris paribus) vede ke změně závislé 

proměnné o přibližně β procent Některé faktory v logaritmické formě nejsou, jelikož 

jsou již vyjádřeny v procentech a v případě zlogaritmování by se výsledky musely 

přepočítávat. Pro jednodušší interpretaci je tedy ponechána originální forma. Zdroje a 

jednotky měření jednotlivých proměnných jsou uvedeny v Tabulce 5. První dva řádky 

představují závislé proměnné, zbylé řádky poté ty nezávislé viz kapitola 2. Do regresí 

byly také zahrnuty roční dummy proměnné pro kontrolu časově proměnných 

makroekonomických šoků.  

Tabulka 5: Zdroje a jednotky proměnných 

Proměnná Popis Jednotky 

IntUziv Počet uživatelů Internetu 
Počet uživatelů na 100 

obyvatel 

MobPredpl Odběry mobilního předplatného 
Počet uživatelů na 100 

obyvatel 

HDP Hrubý domácí produkt na obyvatele 
Konstantní 2005 US$ 

Obchod Obchod 
% HDP 

TelLinky Počet telefonních linek 
Počet linek na 100 

obyvatel  

SirPasm 
Počet uživatelů pevného 
širokopásmového připojení 

Počet uživatelů na 100 
obyvatel 

ElEng Spotřeba elektrické energie 
Spotřeba v kWh na 

obyvatele 

Pop14 Podíl populace mladší 14 let 
% populace 

Pop65 Podíl populace starší 65 let 
% populace 

SS 
Procento populace se středoškolským 
vzděláním 

% hrubého poměru 

VS 
Procento populace s vysokoškolským 
vzděláním 

% hrubého poměru 

Urban Procento urbanizace dané země 
% populace 

PrStat Princip právního státu 
Standardní normální 

rozdělení  
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3.1.1. Statistika 

Model Fixních nebo Náhodných efektů? 

Pro výzkum determinantů šíření ICT jsou v této práci používána panelová data, proto je 

zapotřebí brát v úvahu také tzv. nepozorovatelné faktory ("unobserved factors"), které 

mohou ovlivňovat výsledky regrese. Těmito exogenními vlivy mohou být například 

hospodářské recese nebo přírodní katastrofy v jednotlivých zemích a je nutné tento fakt 

do analýz zahrnout. Wooldridge (2009) navrhuje dva různé modely, kterými se lze s 

těmito vlivy vypořádat. Jsou jimi model fixních efektů ("Fixed effects model") a model 

náhodných efektů ("Random effect model"). 

Model fixních efektů předpokládá, že dané exogenní vlivy, například již výše zmíněné 

přírodní katastrofy, jsou pro každou zemi specifické. Z toho vyplývá, že v případě 

využití této metodiky model opraví jakoukoliv specifickou různorodost země v rámci 

každého průřezu pozorování (Wooldridge, 2009). Jelikož jsou testována data z 199 zemí 

v různých příjmových skupinách a za časovou periodu sedmnácti let, model fixních 

efektů bude vhodnou volbou. 

Druhým možným řešením je model náhodných efektů, kde Wooldridge (2009) na rozdíl 

od modelu fixních efektů předpokládá, že exogenní vlivy nejsou pro každou zemi 

specifické, ale naopak jsou ve všech zemích stejné. Vzhledem k tomu, že v rámci 

skupiny rozvíjejících se zemí jsou státy rozmístěny po celém světě, očekává se, že 

hypotéza, že nepozorovatelné faktory nejsou pro jednotlivé země specifické, bude 

zamítnuta. Toto tvrzení lze také podpořit viditelnými rozdíly v ekonomikách 

jednotlivých zemí a historickým vývojem každého státu. Stejná argumentace platí i pro 

skupinu vyspělých států. Přestože je zde větší šance, že tyto země reagují na různé 

ekonomické šoky podobně, fakt, že jsou alokovány po celém světě a jsou vystaveny 

odlišným faktorům, podporuje předpoklad, že exogenní vlivy jsou pro každou zemi 

specifické.  

Pro empirické ověření volby modelu fixních efektů je proveden tzv. Hausmanův test, 

který zkoumá, zda existuje korelace mezi vysvětlujícími proměnnými a náhodnou 

chybovou složkou. Je testována nulová hypotéza 𝑐𝑜𝑣(𝑋𝑛𝑡; 𝑎𝑛) = 0 oproti alternativě 

𝑐𝑜𝑣(𝑋𝑛𝑡; 𝑎𝑛) ≠ 0. Jestliže lze zamítnout nulovou hypotézu o využití modelu náhodných 
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efektů alespoň na 5% hladině významnosti, lze zvolit model fixních efektů. V případě, 

že nelze nulovou hypotézu s jistotou zamítnout, dle Baltagiho (2008) je čistě na 

autorovi, který model zvolí. Ve většině těchto případů však autoři volí model 

náhodných efektů. Zároveň jsou do modelu přidány ještě kontrolní ("dummy") 

proměnné pro jednotlivé roky.  

V následující tabulce jsou vypsány výsledky Hausmanova testu. Ve všech případech lze 

zamítnout nulovou hypotézu alespoň na 5% významnosti. Empirický test tedy potvrdil 

výše zmíněnou volbu aplikovat na zkoumaná data metodu fixních efektů. 

Tabulka 6: Hausmanův test  

ICT Svět Rozvojové st. Vyspělé st. 

Internet: 5% hladina 5% hladina 1% hladina 

Mob.předplatné: 1% hladina 1% hladina 1% hladina 

 

Heteroskedasticita 

Předpoklad, že rozptyl residuí je konstantní napříč všemi pozorováními, je nezbytný 

(Wooldridge, 2009), a proto byl proveden tzv. White test na heteroskedasticitu. V 

případě ignorování přítomnosti heteroskedasticity by byly odhady odchylek zkreslené. 

P- hodnoty provedeného White testu se blíží ve všech případech nule, a tak je možné 

zamítnout na 1% hladině významnosti nulovou hypotézu o přítomnosti 

homoskedasticity. Test tedy potvrdil přítomnost heteroskedasticity v modelu, což 

implikuje použití robustních směrodatných odchylek. 

Tabulka 7: White test 

ICT Svět Rozvojové st. Vyspělé st. 

Internet: 1% hladina 1% hladina 1% hladina 

Mob.předplatné: 1% hladina 1% hladina 1% hladina 
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Autokorelace 

Autokorelace náhodných složek je častým problémem při analýze časových řad a 

ignorování tohoto jevu by vedlo ke zkresleným a nepravdivým odhadům. Proto byl 

proveden tzv. Wooldrigův test na sériovou korelaci v modelech s panelovými daty viz 

Tabulka 8. Na základě Wooldridge (2009) je testována nulová hypotéza o přítomnosti 

nulové sériové korelace. V případě zamítnutí nulové hypotézy je potřeba provést 

korekci autokorelace, aby bylo možné získat konzistentní a efektivní odhady daných 

koeficientů a nezkreslené standardní chyby. V tomto případě lze na základě níže 

vypsaných hladin významnosti u obou ICT nulovou hypotézu zamítnout, a tudíž musí 

být autokorelace opravena. 

Tabulka 8: Wooldridgův test 

ICT Svět Rozvojové st. Vyspělé st. 

Internet: 1% hladina 1% hladina 1% hladina 

Mob.předplatné: 1% hladina 1% hladina 1% hladina 

 

3.1.2. Difuzní model 

Model pro globální testování, který je uveden na začátku kapitoly 3.1, bývá často 

kritizován, jelikož nebere v úvahu proces vývoje v adopci informačních a 

komunikačních technologií. Proto byl do následujících regresí po vzoru práce Estacheho 

a kol. (2002) přidán mezi nezávislé proměnné zpožděný počet uživatelů Internetu 

respektive mobilního předplatného. Tyto modely předpokládají, že tempo růstu počtu 

uživatelů daných ICT by mohlo být ovlivněno svým předchozím vývojem. Testované 

modely nyní vypadají následovně: 

𝑙𝑛𝐼𝑛𝑡𝑈𝑧𝑖𝑣𝑛𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑙𝑛𝐻𝐷𝑃𝑛𝑡 + 𝛽2𝑙𝑛𝑇𝑒𝑙𝐿𝑖𝑛𝑘𝑦𝑛𝑡 + 𝛽3𝑙𝑛𝐼𝑛𝑡𝑈𝑧𝑖𝑣𝑛𝑡−1

+ 𝛽4𝑙𝑛𝑀𝑜𝑏𝑃𝑟𝑒𝑑𝑝𝑙𝑛𝑡 + 𝛽5𝑙𝑛𝑆𝑖𝑟𝑃𝑎𝑠𝑚𝑛𝑡 + 𝛽6𝑙𝑛𝐸𝑙𝐸𝑛𝑔𝑛𝑡 + 𝛽7𝑃𝑟𝑆𝑡𝑎𝑡𝑛𝑡

+ 𝛽8𝑈𝑟𝑏𝑎𝑛𝑛𝑡 + 𝛽9𝑃𝑜𝑝14𝑛𝑡 + 𝛽10𝑃𝑜𝑝65𝑛𝑡 + 𝛽11𝑂𝑏𝑐ℎ𝑛𝑡 + 𝛽12𝑆𝑆𝑛𝑡

+ 𝛽13𝑉𝑆𝑛𝑡 + 𝑎𝑛 + 𝑢𝑛𝑡 
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𝑙𝑛𝑀𝑜𝑏𝑃𝑟𝑒𝑑𝑝𝑙𝑛𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑙𝑛𝐻𝐷𝑃𝑛𝑡 + 𝛽2𝑙𝑛𝑇𝑒𝑙𝐿𝑖𝑛𝑘𝑦𝑛𝑡 + 𝛽3𝑙𝑛𝑀𝑜𝑏𝑃𝑟𝑒𝑑𝑝𝑙𝑛𝑡−1

+ 𝛽4𝑙𝑛𝐼𝑛𝑡𝑈𝑧𝑖𝑣𝑛𝑡 + 𝛽5𝑙𝑛𝑆𝑖𝑟𝑃𝑎𝑠𝑚𝑛𝑡 + 𝛽6𝑙𝑛𝐸𝑙𝐸𝑛𝑔𝑛𝑡 + 𝛽7𝑃𝑟𝑆𝑡𝑎𝑡𝑛𝑡

+ 𝛽8𝑈𝑟𝑏𝑎𝑛𝑛𝑡 + 𝛽9𝑃𝑜𝑝14𝑛𝑡 + 𝛽10𝑃𝑜𝑝65𝑛𝑡 + 𝛽11𝑂𝑏𝑐ℎ𝑛𝑡 + 𝛽12𝑆𝑆𝑛𝑡

+ 𝛽13𝑉𝑆𝑛𝑡 + 𝑎𝑛 + 𝑢𝑛𝑡 

V těchto modelech změna v počtu uživatelů Internetu respektive mobilního 

předplatného (ze současného roku do následujícího), je vyjádřena jako zlomek rozdílu 

mezi počtem uživatelů v rovnovážném stavu a aktuálním počtem uživatelů. Proto počet 

uživatelů, kteří přijmou ICT v daném roce, závisí jak na počtu stávajících, tak na počtu 

potencionálních uživatelů. Koeficient β3 měří význam síťových externalit v šíření 

informačních a komunikačních technologií. V případě, že je β3 pozitivní a menší než 1, 

difuzní model je přijat a tudíž počet uživatelů Internetu/mobilního předplatného v 

současném roce pomáhá vysvětlit počet těchto uživatelů v roce následujícím (Estache a 

kol., 2002). 

Zahrnutí zpožděné závislé proměnné do modelu však vyvolá endogenitu, jelikož mezi 

zpožděnou hodnotou vysvětlované proměnné a idiosynkratickou chybou vznikne 

korelace. Z toho důvodu není možné na daný model aplikovat standardní metody 

odhadu, jako jsou model fixních či náhodných efektů. Nebyly by konzistentní. Problém 

přítomnosti endogenních proměnných řeší například tzv. Arellano-Bond metoda 

(Arellano & bond, 1991) využitím diferencí po sobě v čase následujících rovnic a 

pomocí instrumentálních proměnných. Instrumentální proměnné zde zastupují zpožděné 

hodnoty závislé proměnné, které vznikají v rámci daných diferenciací (Baltagi, 2008). 

Výsledky tohoto testování jsou prezentovány v kapitole 4.4. 
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3.2. Testování v rámci České republiky 

Výzkum determinantů informačních a komunikačních technologií v České republice 

vychází z modelu, který testuje penetraci ICT na globální úrovni v zemích členěných 

podle vyspělosti. Tento model je detailně popsán v podkapitole 3.1. V návaznosti na 

výsledky předchozího testování tohoto modelu byly vypuštěny proměnné, které 

vykazovaly nulovou nebo velmi nevýznamnou signifikantnost napříč danými regresemi. 

Jedná se o spotřebu elektrické energie na osobu v kWh a podíl urbanizované populace 

dané země. Tyto proměnné nejevily známky statistické významnosti jak v OLS regresi, 

tak v modelu fixních efektů. Model a výsledky globálního testování jsou zde využity 

proto, aby bylo možné je vzájemně porovnat a ověřit, zda zjištěné determinanty šíření 

obou informačních a komunikačních technologií odpovídají situaci v ČR. 

Další změnou je přidání procentuální míry nezaměstnanosti v České republice. Dle 

definice World Development Indicators database se jedná o podíl pracovní síly dané 

země, který nemůže najít práci, ale je schopen pracovat a aktivně práci hledá. Očekává 

se, že tato proměnná bude mít negativní vliv na penetraci Internetu, ale že šíření 

mobilních telefonů nijak neohrozí. Z tohoto předpokladu také plyne poslední hypotéza 

této diplomové práce, která říká, že v České republice nemá nezaměstnanost na šíření 

mobilních telefonů vliv.  

Základní modely pro analýzu situace v České republice jsou popsány níže. Jelikož jsou 

v tomto případě pro testování k dispozici pouze makroekonomická data, jsou pro účely 

této práce modely ještě dále poupraveny. Jak již bylo zmíněno výše, k volbě 

proměnných došlo na základně globálního testování ve čtvrté kapitole. 

𝑙𝑛𝐼𝑛𝑡𝑈𝑧𝑖𝑣𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑙𝑛𝐻𝐷𝑃𝑡 + 𝛽2𝑙𝑛𝑇𝑒𝑙𝐿𝑖𝑛𝑘𝑦𝑡 + 𝛽3𝑙𝑛𝑀𝑜𝑏𝑃𝑟𝑒𝑑𝑝𝑙𝑡 + 𝛽4𝑙𝑛𝑆𝑖𝑟𝑃𝑎𝑠𝑚𝑡

+ 𝛽5𝑃𝑟𝑆𝑡𝑎𝑡𝑡 + 𝛽6𝑁𝑒𝑧𝑎𝑚𝑡 + 𝛽7𝑃𝑜𝑝14𝑡 + 𝛽8𝑃𝑜𝑝65𝑡 + 𝛽9𝑂𝑏𝑐ℎ𝑡

+ 𝛽10𝑆𝑆𝑡 + 𝛽11𝑉𝑆𝑡 + 𝑢𝑡 

𝑙𝑛𝑀𝑜𝑏𝑃𝑟𝑒𝑑𝑝𝑙𝑡

= 𝛽0 + 𝛽1𝑙𝑛𝐻𝐷𝑃𝑡 + 𝛽2𝑙𝑛𝑇𝑒𝑙𝐿𝑖𝑛𝑘𝑦𝑡 + 𝛽3𝑙𝑛𝐼𝑛𝑡𝑈𝑧𝑖𝑣𝑡 + 𝛽4𝑙𝑛𝑆𝑖𝑟𝑃𝑎𝑠𝑚𝑡

+ 𝛽5𝑃𝑟𝑆𝑡𝑎𝑡𝑡 + 𝛽6𝑁𝑒𝑧𝑎𝑚𝑡 + 𝛽7𝑃𝑜𝑝14𝑡 + 𝛽8𝑃𝑜𝑝65𝑡 + 𝛽9𝑂𝑏𝑐ℎ𝑡

+ 𝛽10𝑆𝑆𝑡 + 𝛽11𝑉𝑆𝑡 + 𝑢𝑡 



 

32 

 

Ve výše uvedených modelech t zastupuje jednotlivé roky, v rámci kterých jsou data 

zkoumána, což znamená od roku 1995 do roku 2012 (včetně). 

Na navržené modely bude aplikována OLS regrese, která ukáže dopad jednotlivých 

proměnných na šíření mobilních telefonů a Internetu v České republice. Výsledky 

testování jsou vyobrazeny v páté kapitole. 
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4. Empirické výstupy testování na 
globální úrovni 

4.1. Základní OLS model 

V této podkapitole je pro zjištění determinantů šíření Internetu a mobilních telefonů na 

data aplikován tzv. OLS model neboli metoda nejmenších čtverců (dále jen OLS). 

Zároveň je také zkoumáno, zda a v jaké míře se případně liší vliv daných proměnných 

mezi vyspělými a rozvojovými zeměmi. Nejprve byl proveden Chow test, který testuje 

shodnost koeficientů v regresích odhadnutých pro jednotlivé skupiny států rozdělených 

dle vyspělosti. Na základě výsledků byla zamítnuta nulová hypotéza, která potvrzuje 

shodnost koeficientů pro rozvojové a vyspělé státy a tudíž je toto rozdělení do dvou 

skupin dle vyspělosti zemí opodstatněné.  

4.1.1. Internet 

Výsledky modelu, který je popsán ve třetí kapitole a zkoumá faktory ovlivňující 

penetraci Internetu, jsou vyobrazeny v Tabulce 9. Jak lze vidět níže, výsledky jsou 

rozdělené do tří skupin. V prvním sloupci nazvaném "Svět" jsou údaje získané z 

testování dat ze všech 199 zemí, v druhém a třetím sloupci jsou pak data rozdělená na 

rozvojové a vyspělé státy. 

Prvním překvapením závěrem se ukazuje, že ekonomické faktory, které jsou v mnoha 

studiích označovány jako nejvýznamnější determinanty šíření informačních a 

komunikačních technologií (například Chinn a Fairlie, 2006), jsou v rámci metody 

nejmenších čtverců vyhodnoceny jako nesignifikantní, a to jak pro rozvojové, tak pro 

vyspělé země. Přestože podobné výsledky ve své studii zaznamenal i Baliamoune-Lutz 

(2003), nevýznamnost ekonomických proměnných je velmi málo pravděpodobná, 

obzvláště s přihlédnutím k faktu, že s vyšším stupněm bohatství je asociována také 

adopce ICT v zemi. 
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Tabulka 9: Základní OLS model_Internet 

 Svět Rozvojové Vyspělé 

logHDP 0.050 0.025 0.056 

 (0.029)* (0.062) (0.034) 

logTelLinky 0.271 0.331 -0.018 

 (0.033)*** (0.051)*** (0.052) 

logMobPredpl 0.299 0.254 0.070 

 (0.029)*** (0.044)*** (0.055) 

logSirPasm 0.139 0.124 0.193 

 (0.014)*** (0.021)*** (0.015)*** 

logElEng -0.003 0.005 0.001 

 (0.010) (0.020) (0.010) 

Urban -0.000 0.004 -0.003 

 (0.001) (0.003) (0.001)*** 

Pop14 -0.011 -0.012 -0.023 

 (0.004)** (0.009) (0.005)*** 

Pop65 -0.027 -0.046 -0.018 

 (0.006)*** (0.017)*** (0.005)*** 

Obch -0.000 0.001 -0.000 

 (0.000) (0.001) (0.000) 

SS 0.000 -0.002 0.002 

 (0.001) (0.002) (0.001) 

VS 0.004 0.004 0.003 

 (0.001)*** (0.002) (0.001)*** 

PrStat 0.217 0.237 0.250 

 (0.033)*** (0.063)*** (0.036)*** 

Constant 0.590 0.654 2.416 

 (0.385) (0.840) (0.374)*** 

R2 0.89 0.83 0.82 

N 803 393 410 

* p<0.1; ** p<0.05; *** p<0.01. Směrodatné chyby v závorce. 

Technologické faktory již poskytují intuitivnější výsledky oproti výše zmíněným 

ekonomickým faktorům. Jedinou technologickou proměnnou, která vykazuje 

nesignifikantnost pro všechny tři skupiny, je spotřeba elektrická energie. Tento údaj 

není velmi zarážející vzhledem k tomu, že informační a komunikační technologie 

obecně nejsou hlavní hnací silou spotřeby elektrické energie. Oproti tomu počet 

uživatelů pevného širokopásmového připojení je velmi signifikantním determinantem 

napříč všemi skupinami (jednoprocentní hladina významnosti), s čímž bylo počítáno. V 

modelu je dále zkoumán vliv počtu telefonních linek a odběru mobilního předplatného 

neboli počet mobilních uživatelů. Obě proměnné jsou významné v prvních dvou 

skupinách, ve světě jako celku a v rozvojových zemích. Ve vyspělých státech ovšem 

vykazují opačný efekt. Jedním z možných vysvětlení může být již velmi silná míra 



 

35 

 

síťového pokrytí v těchto zemích. Více překvapující je tento výsledek u mobilního 

předplatného. Nesignifikantnost této proměnné ve vyspělých zemích může být 

způsobená například prahovým efektem mezi mobilními telefony a síťovým pokrytím. 

Aby bylo možné využívat mobilní telefony, je potřeba dobré síťové pokrytí a jakmile 

země dosáhne téměř stoprocentního pokrytí, vztah mezi těmito aspekty se může zlomit. 

Velký význam mobilních telefonů v rozvojových zemích lze podle Howarda a 

Mazaheriho (2009) také vysvětlit tím, že v těchto zemích jsou mobilní telefony 

důležitým prostředkem přístupu na Internet. Připojení prostřednictvím mobilních 

operátorů je zde relativně levné, zatímco vlastnictví osobních počítačů je poměrně 

drahé. 

Téměř všechny proměnné zastupující faktory lidského kapitálu vykazují negativní vliv 

na šíření Internetu. Pouze vysokoškolské vzdělání, které je velmi signifikantní pro 

skupiny svět a vyspělé země, ukazuje velmi malý, ale přesto pozitivní vliv na šíření 

Internetu. Oproti tomu středoškolské vzdělání nemá na šíření této komunikační 

technologie žádný významný efekt.  

Podle předpokladu podíl populace starší 65 let má na penetraci ICT negativní vliv, 

jelikož starší lidé nejsou obecně spojováni s vyšší penetrací Internetu. Ve všech třech 

testovaných skupinách je to zároveň velmi signifikantní proměnná (jednoprocentní 

hladina významnosti). K tomuto závěru ve své práci došli také Chairlie a Finn (2006). 

Podobný efekt ukazuje regrese také pro populaci mladší 14 let. Jak ve světě jako celku, 

tak ve vyspělých zemích má velmi signifikantní a také negativní efekt. Tento výsledek 

je kontra intuitivní vzhledem k tomu, že zejména tento podíl populace je asociován s 

vysokým využitím informačních a komunikačních technologií a zároveň velmi rychlým 

přijetím těchto technologií. 

Princip právního státu, který zastupuje politické faktory v tomto modelu, vykazuje dle 

předpokladu pozitivní a velmi signifikantní vliv ve všech testovaných skupinách.  

Při bližším prozkoumání rozdílnosti vlivu nalezených determinantů v rámci vyspělých a 

rozvojových států nelze vypozorovat žádnou větší odlišnost. Pouze podíl populace nad 

65 let má v rozvojových zemích malý, ovšem čtyřnásobně větší koeficient oproti 

vyspělým zemím. 
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4.1.2. Mobilní telefony 

Tabulka 10 zobrazuje výsledky metody nejmenších čtverců, aplikované na model 

zkoumající determinanty šíření mobilních telefonů (viz 3. kapitola). Dané proměnné 

jsou stejné jako v předchozím modelu pro penetraci Internetu, pouze počet 

internetových uživatelů zde nyní představuje nezávislou proměnnou a mobilní 

předplatné naopak závislou proměnnou. Data jsou opět zkoumána v rámci tří skupin: 

Svět, Rozvojové a Vyspělé státy. 

Tabulka 10: Základní OLS model_Mob.Předpl. 

 Svět Rozvojové Vyspělé 

logHDP 0.154 0.214 0.175 

 (0.034)*** (0.069)*** (0.030)*** 

logTelLinky -0.112 -0.096 -0.286 

 (0.040)*** (0.060) (0.046)*** 

logIntUziv 0.409 0.316 0.058 

 (0.039)*** (0.055)*** (0.046) 

logSirPasm 0.175 0.206 0.116 

 (0.016)*** (0.023)*** (0.015)*** 

logElEng -0.026 -0.009 -0.010 

 (0.012)** (0.023) (0.009) 

Urban -0.003 -0.002 -0.001 

 (0.002)* (0.003) (0.001) 

Pop14 0.007 0.027 -0.002 

 (0.005) (0.011)** (0.004) 

Pop65 0.015 0.053 0.013 

 (0.007)** (0.018)*** (0.005)*** 

Obch 0.001 0.004 0.001 

 (0.000)*** (0.001)*** (0.000)*** 

SS 0.003 0.005 0.001 

 (0.001)** (0.003)** (0.001) 

VS -0.005 -0.011 0.001 

 (0.001)*** (0.003)*** (0.001) 

PrStat -0.252 -0.241 -0.130 

 (0.038)*** (0.071)*** (0.034)*** 

Constant 2.814 1.144 3.795 

 (0.440)*** (0.936) (0.303)*** 

R2 0.77 0.77 0.72 

N 803 393 410 

* p<0.1; ** p<0.05; *** p<0.01. Směrodatné chyby v závorce. 
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Přestože Internet i mobilní telefon jsou považovány za univerzální technologie, existují 

mezi nimi rozdíly, zejména v determinantech a jejich vlivu na penetraci ICT v 

jednotlivých zemích. V porovnání s předchozím modelem, kde ekonomické faktory 

neměly na šíření Internetu žádný vliv, pro mobilní telefony je efekt opačný a shoduje se 

s výsledky dalších studií, které jsou v této diplomové práci zmiňovány (Andrés a kol., 

2010; Billon a kol., 2009 a další). Hrubý domácí produkt i obchod zde vykazují velmi 

signifikantní (jednoprocentní hladina významnosti) a pozitivní vliv ve všech třech 

podskupinách. Ovšem obchod má i přes svou vysokou signifikantnost na šíření 

mobilních telefonů dle velmi nízkého koeficientu v tomto pozorování téměř 

zanedbatelný vliv. 

Technologické faktory ukazují, že telefonní linky mají na šíření mobilních telefonů ve 

světě a vyspělých zemích signifikantní negativní efekt, zatímco v rozvojových zemích 

tato proměnná nemá statisticky významný vliv. Toto zjištění je v rozporu se studií 

Howarda a Mazaheriho (2009), kteří ve své studii poskytli důkaz o pozitivním vlivu 

telefonních linek na penetraci mobilních telefonů. Počet uživatelů širokopásmového 

připojení je důležitým determinantem nejen pro počet Internetových uživatelů, ale také 

pro mobilní telefony. Stejně jako v případě Internetu má tato proměnná velmi 

signifikantní a pozitivní efekt na šíření mobilních telefonů napříč všemi skupinami. 

Zároveň lze také vypozorovat téměř dvojnásobný koeficient této proměnné v 

rozvojových zemích (0.206) oproti zemím vyspělým (0.116). Toto zjištění lze zdůvodnit 

i tím, že ve vyspělých státech je míra využití širokopásmového připojení o mnoho vyšší, 

tudíž zde již nemá takový efekt jako v rozvojových zemích. Překvapivým zjištěním je 

záporný signifikantní efekt spotřeby elektrické energie na šíření mobilních telefonů v 

rámci světové skupiny. Nevýznamnost této proměnné v rámci vyspělých států by se 

dala vysvětlit tím, že spotřeba elektrické energie je zde natolik vysoká, že to již nemá na 

penetraci dané ICT vliv. Počet uživatelů internetu se ukázal být dalším důležitým 

determinantem. V rámci světové skupiny a rozvojových zemí má velmi významný a 

pozitivní vliv, ovšem pro vyspělé státy tato proměnná signifikantní efekt nevykazuje. 

Faktory lidského kapitálu vykazují až na urbanizaci a podíl populace do 14 let 

signifikantní vliv na šíření mobilních telefonů napříč alespoň dvěma skupinami. 

Obyvatelstvo mladší 14 let vykazuje pozitivní signifikantní vliv pouze v rozvojových 

zemích. Překvapivým výsledkem je velmi signifikantní, ale pozitivní vliv populace nad 
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65 let napříč všemi skupinami. Ve vyspělých zemích se postupně mění demografické 

poměry a navyšuje se podíl staršího obyvatelstva, tudíž se v těchto státech produkce 

zaměřuje také na výrobu telefonů přímo určenou pro tuto starší populaci, což může 

napomoci k šíření ICT. Středoškolské vzdělání vykazuje významný a pozitivní efekt ve 

světové skupině a rozvojových zemích, nikoliv však pro vyspělé státy. Tento úkaz není 

zarážející na rozdíl od efektu vysokoškolského vzdělání. Tato proměnná má dle 

výsledků negativní vliv na šíření mobilních telefonů napříč světem a rozvojovými státy. 

Toto tvrzení je v rozporu s výsledky Vicenta a Lópeze (2008). 

Ve srovnání s determinanty šíření Internetu má princip právního státu negativní efekt na 

šíření mobilních telefonů ve všech testovaných skupinách. Toto zjištění je kontra 

intuitivní a může být způsobeno například autokorelací či heteroskedasticitou, které 

nebyly prozatím ověřovány a případně opraveny. 

Při bližším prozkoumání rozdílnosti vlivu nalezených determinantů v rámci vyspělých a 

rozvojových států lze objevit zajímavé poznatky. Porovnání koeficientů ukazuje, že vliv 

obchodu na šíření mobilních telefonů je silnější v rozvojových státech. Clarke a 

Wallsten (2006) ve svém výzkumu poskytli podobný výsledek. Podle nich je šíření 

Internetu v rozvojových zemích pozitivně korelováno s exportem z těchto zemí do zemí 

vyspělých, ovšem ne do ostatních rozvojových států. Pro vyspělé země se tento efekt na 

vývoz do rozvojových či dalších vyspělých zemí neprokázal. Tudíž se obchod zdá být 

důležitějším determinantem šíření mobilních telefonů v rozvojových státech. Také počet 

uživatelů širokopásmového připojení a princip právního státu mají větší (téměř 

dvojnásobný) vliv v rozvojových zemích. Zarážející je ovšem téměř pětinásobný 

koeficient u podílu populace nad 65 let v těchto zemích. 

Některé výsledky výše popsaných dvou regresí jsou více než překvapivé a 

pravděpodobně za ně může heterogenita zemí, která nebyla v základní OLS regresi 

opravena. Zároveň se zdá, že vliv daných determinantů má větší vliv v rozvojových 

státech. S přihlédnutím k tomu, že každá země má svou ekonomickou historii a 

nepozorovatelné faktory, jsou v následující kapitole opraveny fixní efekty, autokorelace 

a také heteroskedasticita za účelem získání robustních výsledků. 
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4.2. Model fixních efektů 

V metodologické části této práce jsou popsány dva modely, za pomoci kterých se dle 

Wooldridge (2009) lze vypořádat s exogenními vlivy, které mohou ovlivňovat výsledky 

regrese - model fixních efektů a model náhodných efektů. Také již bylo řečeno, že 

model fixních efektů bude lepší volbou vzhledem k tomu, že jsou zkoumána data ze 199 

zemí v průběhu sedmnácti let. Pro empirické ověření byl proveden Hausmanův test, a 

právě jeho příznivé výsledky potvrdily použití modelu fixních efektů. V následující 

podkapitole jsou za pomoci výše zmíněného modelu zkoumány a popsány determinanty 

šíření mobilních telefonů a Internetu. Zároveň byly provedeny testy na přítomnost 

autokorelace (Wooldridge test) a heteroskedasticity (White test). 

4.2.1. Internet 

Výsledky tohoto modelu uvedené v Tabulce 11 jsou velmi překvapivé. V porovnání s 

OLS regresí zde signifikantnost ve všech třech skupinách vykazují pouze dvě 

proměnné, a to odběry mobilního předplatného a uživatelé pevného širokopásmového 

připojení. Téměř v každém případě jsou signifikantní na jednoprocentní hladině 

významnosti. Výše koeficientů se u těchto proměnných v porovnání s OLS regresí nijak 

významně neliší. V rámci světové skupiny je zde také na pětiprocentní hladině 

významný podíl populace do 14 let. Ovšem se záporným znaménkem, což odporuje 

předpokladu, že vyšší podíl mladé populace přispívá k penetraci informačních a 

komunikačních technologií. Negativní vliv tato proměnná však vykazovala také při 

metodě nejmenších čtverců. Další zvláštnosti vykazuje hrubý domácí produkt. Přestože 

nevykazuje statistickou významnost ani v jedné ze tří skupin, v rámci rozvojových států 

je zde nejnižší, téměř nulový koeficient, zatímco ve vyspělých zemích je koeficient 

téměř 0.5. 
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Tabulka 11: Model fixních efektů_Internet 

 Svět Rozvojové Vyspělé 

logHDP 0.269 0.016 0.496 

 (0.305) (0.626) (0.392) 

logTelLinky 0.226 0.238 0.161 

 (0.116)* (0.133)* (0.151) 

logMobPredpl 0.298 0.277 0.218 

 (0.083)*** (0.112)** (0.098)** 

logSirPasm 0.157 0.159 0.145 

 (0.023)*** (0.036)*** (0.025)*** 

logElEng 0.143 0.244 0.267 

 (0.220) (0.363) (0.255) 

Urban -0.002 -0.037 0.024 

 (0.017) (0.038) (0.017) 

Pop14 -0.040 -0.073 -0.028 

 (0.018)** (0.052) (0.021) 

Pop65 -0.006 0.022 -0.005 

 (0.029) (0.139) (0.028) 

Obch -0.002 -0.001 -0.003 

 (0.002) (0.004) (0.002)* 

SS -0.001 -0.004 0.001 

 (0.002) (0.008) (0.002) 

VS 0.000 0.005 -0.001 

 (0.003) (0.006) (0.003) 

PrStat -0.046 0.047 0.066 

 (0.159) (0.260) (0.127) 

Constant -3.108 -0.737 -10.739 

 (5.795) (8.410) (7.051) 

R2 0.83 0.83 0.86 

N 803 393 410 

* p<0.1; ** p<0.05; *** p<0.01. Směrodatné chyby v závorce. 

 

Za účelem nalezení nejrobustnějšího modelu byly provedeny testy a zkoumány 

jednotlivé proměnné a jejich vlivy. Na základě tohoto testování byl model poupraven a 

došlo k vypuštění některých proměnných, aniž by to ovlivnilo robustnost a nedošlo ke 

zkresleným výsledkům. Výsledky zkráceného modelu lze vidět v Tabulce 12 níže. 

Při zběžném porovnání s prvotním modelem fixních efektů se výsledky nijak neliší. 

Ovšem při bližším prozkoumání lze vidět například to, že se navýšil počet pozorování v 

rámci skupin. Nejvíce znatelné je to pro světovou skupinu a pro rozvojové země, kde je 

nyní počet pozorování více jak dvojnásobný oproti modelu v Tabulce 11. Ekonomické 

faktory v této regresi reprezentuje pouze hrubý domácí produkt. Zde se již částečně 

potvrzuje jedna z hypotéz této diplomové práce. Ta říká, že hospodářské bohatství je 
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důležitým determinantem šíření mobilních telefonů a Internetu v rozvojových zemích. 

Podle výsledků zkráceného modelu je HDP v rozvojových státech signifikantní pouze 

na desetiprocentní hladině významnosti, ovšem s koeficientem rovným 0.449, což 

znamená, že jednoprocentní nárůst HDP způsobí nárůst počtu uživatelů Internetu o 0.45 

procent. V porovnání se dvěma zbývajícími skupinami, které reprezentují svět a vyspělé 

státy, je tento koeficient několikanásobně vyšší. Napříč těmito skupinami zároveň HDP 

nevykazuje významnost ani na desetiprocentní hladině, což je v rozporu s očekáváním. 

Podobné výsledky ve své studii zaznamenal také Baliamoune-Lutz (2003).  

Tabulka 12: Zkrácený model fixních efektů_Internet 

 Svět Rozvojové Vyspělé 

logHDP 0.237 0.449 -0.131 

 (0.151) (0.251)* (0.169) 

logTelLinky 0.192 0.164 0.248 

 (0.065)*** (0.068)** (0.151) 

logMobPredpl 0.330 0.305 0.429 

 (0.045)*** (0.050)*** (0.100)*** 

logSirPasm 0.144 0.131 0.137 

 (0.020)*** (0.027)*** (0.021)*** 

Pop14 -0.028 -0.004 -0.029 

 (0.014)* (0.031) (0.015)* 

Pop65 -0.007 0.124 -0.013 

 (0.033) (0.086) (0.029) 

Constant 0.008 -2.805 2.898 

 (1.316) (2.616) (1.461)* 

R2 0.83 0.84 0.84 

N 1,775 1,098 677 

* p<0.1; ** p<0.05; *** p<0.01. Směrodatné chyby v závorce. 

Technologické faktory již poskytují intuitivnější výsledky oproti výše zmíněným 

ekonomickým faktorům. Všechny tři proměnné, které zde tyto faktory zastupují (počet 

telefonních linek, odběry mobilního předplatného a počet uživatelů pevného 

širokopásmového připojení), vykazují téměř ve všech regresích signifikantnost na 

jednoprocentní hladině významnosti. Pouze ve vyspělých státech jedna z těchto 

proměnných nevykazuje statistickou významnost a tou je počet telefonních linek. 

Jedním z možných vysvětlení může být již velmi silná míra síťového pokrytí v těchto 

zemích. Nejvyšších koeficientů dosahuje odběr mobilního předplatného, kde nárůst této 

proměnné o jedno procento způsobí nárůst počtu internetových uživatelů o 0.30% v 

rozvojových zemích, respektive o 0.42% v zemích vyspělých. Ostatní signifikantní 

technologické faktory se v rámci těchto států svými koeficienty nijak významně neliší. 
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Například počet uživatelů pevného širokopásmového připojení má v obou skupinách 

dělených dle vyspělosti koeficient okolo 0.13. 

Faktory lidského kapitálu zde zastupují podíly populace pod 14 let a nad 65 let. Podle 

předpokladu podíl populace starší 65 let má na penetraci ICT negativní vliv, jelikož 

starší lidé nejsou obecně spojováni s vyšší penetrací Internetu. Ovšem oproti OLS 

modelu zde tato proměnná nevykazuje signifikantnost ani na desetiprocentní hladině 

významnosti. Podíl populace mladší 14 let této hladiny dosáhl pouze v rámci světa a 

vyspělých zemích, ovšem vykazuje zde negativní efekt, což je v rozporu s očekáváním a 

objevy mnoha odborníků. Zejména tento podíl populace je asociován s vysokým 

využitím informačních a komunikačních technologií a zároveň velmi rychlým přijetím 

těchto technologií. 

Při bližším prozkoumání rozdílnosti vlivu nalezených determinantů v rámci vyspělých a 

rozvojových států lze tedy vypozorovat dvě hlavní odlišnosti. Zatímco ve vyspělých 

státech nemá hrubý domácí produkt žádný významný vliv na penetraci Internetu, v 

rozvojových zemích ano. Tento výsledek je v souladu s první hypotézou této diplomové 

práce. Druhou odlišností v rámci těchto skupin je vliv počtu telefonních linek na šíření 

dané technologie. Tato proměnná vykazuje signifikantní vliv opět pouze v rozvojových 

zemích. Následující kapitola obsahuje stejný proces testování aplikovaný na mobilní 

telefony. 

4.2.2. Mobilní telefony 

Tabulka 13 zobrazuje výsledky metody fixních efektů, aplikované na model zkoumající 

determinanty šíření mobilních telefonů (viz 3. kapitola). Data jsou opět zkoumána v 

rámci tří skupin: Svět, Rozvojové a Vyspělé státy. 

Jako první je v tabulce zástupce ekonomických faktorů. V porovnání s předchozím FE 

modelem, kde měl hrubý domácí produkt vliv na šíření Internetu pouze v rozvojových 

zemích, pro mobilní telefony je efekt opačný a shoduje se s výsledky dalších studií, 

které jsou v této diplomové práci zmiňovány (Andrés a kol., 2010; Billon a kol., 2009 a 

další). HDP je zde signifikantní a má pozitivní efekt napříč všemi skupinami. Přestože v 

rozvojových státech se jedná o pětiprocentní hladinu významnosti, zatímco ve světě a 

ve vyspělých státech o hladinu jednoprocentní, nelze si nevšimnout dvojnásobného 

koeficientu u rozvojových zemí v porovnání se státy vyspělými. Také v porovnání s 
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modelem nejmenších čtverců jsou koeficienty této proměnné mnohem větší V rámci 

celého modelu má tato proměnná dle koeficientů na šíření mobilních telefonů největší 

vliv. Navýšení HDP v rozvojových zemích o 1% dle výsledků způsobí nárůst počtu 

mobilních telefonů přibližně o 1.76%. Obchod zde stejně jako v případě Internetu 

nevykazuje statistickou významnost ani v jedné skupině. 

Tabulka 13: Model fixních efektů_Mob.Předpl. 

 Svět Rozvojové Vyspělé 

logHDP 1.801 1.759 0.878 

 (0.493)*** (0.705)** (0.276)*** 

logTelLinky 0.230 0.078 0.016 

 (0.183) (0.238) (0.177) 

logIntUziv 0.385 0.317 0.170 

 (0.085)*** (0.093)*** (0.091)* 

logSirPasm 0.084 0.076 0.076 

 (0.029)*** (0.038)** (0.030)** 

logElEng -0.285 0.005 -0.211 

 (0.317) (0.356) (0.207) 

Urban 0.002 -0.046 0.021 

 (0.027) (0.051) (0.014) 

Pop14 -0.054 -0.124 -0.055 

 (0.031)* (0.068)* (0.023)** 

Pop65 -0.110 -0.439 -0.027 

 (0.055)** (0.192)** (0.036) 

Obch -0.002 -0.000 -0.002 

 (0.003) (0.004) (0.001) 

SS 0.005 0.020 -0.000 

 (0.003)* (0.008)*** (0.002) 

VS -0.009 -0.012 0.003 

 (0.004)** (0.007)* (0.003) 

PrStat -0.459 -0.462 0.060 

 (0.226)** (0.251)* (0.120) 

Constant -3.107 -1.561 -0.452 

 (9.797) (11.805) (6.025) 

R2 0.81 0.85 0.84 

N 803 393 410 

* p<0.1; ** p<0.05; *** p<0.01. Směrodatné chyby v závorce. 

Technologické faktory ukazují, že na rozdíl od Internetu nemá počet telefonních linek 

na penetraci mobilních telefonů signifikantní vliv ani v jedné skupině. Naopak počet 

internetových uživatelů a uživatelů pevného širokopásmového připojení má na šíření 

mobilních telefonů velmi významný a pozitivní vliv. Dokonce v porovnání s vyspělými 

státy je v rozvojových zemích koeficient u počtu internetových uživatelů téměř 

trojnásobný a signifikantní na jednoprocentní hladině významnosti. Spotřeba elektrické 
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energie není stejně jako v případě Internetu statisticky významnou proměnnou v tomto 

modelu. 

Téměř všechny proměnné zastupující faktory lidského kapitálu vykazují signifikantní 

efekt napříč alespoň dvěma skupinami. Pouze podíl urbanizace populace nemá dle 

regrese statisticky významný vliv. Ve světě a v rozvojových zemích vykazuje podíl 

populace starší 65 let dle očekávání signifikantní a negativní vliv na šíření mobilních 

telefonů. Zároveň oproti světové skupině je v rozvojových státech koeficient 

čtyřnásobně vyšší. Ve vyspělých státech je vliv této proměnné také záporný, ovšem 

nesignifikantní. Podíl populace mladší 14 let má statisticky významný vliv a negativní 

vliv napříč všemi skupinami. Stejný výsledek přinesla také OLS regrese i model fixních 

efektů pro šíření Internetu a jedná se o velmi kontra intuitivní výsledek. Takto mladá 

populace je naopak spojována s rychlejší adaptací a šířením ICT. Dalšími zástupci 

faktorů lidského kapitálu jsou středoškolské a vysokoškolské vzdělání. Zatímco 

v prvních dvou skupinách jsou tyto proměnné statisticky významné, u vyspělých států je 

to právě naopak. Dle předpokladu má v rozvojových zemích středoškolské vzdělání 

velmi výraznou signifikantnost (jednoprocentní hladina významnosti). 

Princip právního státu zastupující politické faktory zde oproti modelu šíření Internetu 

vykazuje signifikantní, ovšem negativní vliv v rozvojových státech a také ve světové 

skupině. Ve vyspělých státech tato proměnná podobně jako úrovně lidského vzdělání 

významný vliv nevykazuje. 

Při bližším prozkoumání rozdílnosti vlivu nalezených determinantů v rámci vyspělých a 

rozvojových států lze objevit zajímavé poznatky. Podle předpokladu má HDP 

v rozvojových zemích na šíření mobilních telefonů významný vliv. V porovnání 

s vyspělými státy je koeficient této proměnné dokonce více než dvojnásobný. Také 

počet uživatelů internetového připojení má v této regresi téměř dvojnásobný koeficient 

a navíc je signifikantní na jednoprocentní hladině významnosti. Faktory lidského 

kapitálu vykazují až na podíl populace mladší 14 let signifikantní vliv pouze 

v rozvojových zemích. 

Pro zajímavost byla v rámci analýzy mobilních telefonů testována ta samá data pouze 

do roku 2008 (včetně), kdy začala světová finanční krize. Výsledky regresí jsou 

přiloženy v příloze.  
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4.3. Shrnutí výsledků 

V předchozích podkapitolách byly na vybraná data aplikovány dva modely, které měly 

za cíl určit nejvýznamnější determinanty a jejich vliv na šíření informačních a 

komunikačních technologií. Jako první byla aplikována metoda nejmenších čtverců 

(OLS) a poté model fixních efektů. Data byla testována v rámci tří skupin - Svět, 

Rozvojové státy a Vyspělé státy. Výsledky těchto testování jsou uvedeny v Tabulce 14 

pro Internet a v Tabulce 15 pro mobilní telefony. 

Tabulka 14: Shrnutí výsledků pro Internet 

Proměnná 
OLS Model fixních efektů 

Svět Rozv. st. Vysp. st. Svět Rozv. st. Vysp. st. 

HDP na obyvatele 
(konstantní 2005 US$) +*       +*   

Mobilní předplatné (na 
100 obyvatel) +*** +***   +*** +*** +*** 

Obchod (% HDP)             

Telefonní linky (na 100 
obyvatel) +*** +***   +*** +**   

Uživatelé pevného 
širokopásm.připojení ( 
na 100 obyvatel) +*** +*** +*** +*** +*** +*** 

Spotřeba elektrické 
energie (kWh na 
obyvatele)             

Populace 0-14 (% 
celk.populace) -**   -*** -*   -* 

Populace 65 (% 
celk.populace) -*** -*** -***       

Středoškolské vzdělání 
(% hrubého poměru)             

Vysokoškolské vzdělání 
(% hrubého poměru) +***   +***       

Urbanizace (% 
populace)     -***       

Právní stát +*** +*** +***       

Prázdné buňky znamenají nesignifikantnost či absenci dané proměnné v testování. Pozitivní či negativní efekt 

označují znaménka + a -. * p<0.1; ** p<0.05; *** p<0.01. 
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Tabulka 15: Shrnutí výsledků pro Mobilní telefony 

Proměnná 
OLS Model fixních efektů 

Svět Rozv. st. Vysp. st. Svět Rozv. st. Vysp. st. 

HDP na obyvatele 
(konstantní 2005 US$) +*** +*** +*** +*** +** +*** 

Internetoví uživatelé 
(na 100 obyvatel) +*** +***   +*** +*** +* 

Obchod (% HDP) +*** +*** +***       

Telefonní linky (na 100 
obyvatel) -***   -***       

Uživatelé pevného 
širokopásm.připojení ( 
na 100 obyvatel) +*** +*** +*** +*** +** +** 

Spotřeba elektrické 
energie (kWh na 
obyvatele) -**           

Populace 0-14 (% 
celk.populace)   +**   -* -* -** 

Populace > 65 (% 
celk.populace) +** +*** +*** -** -**   

Středoškolské vzdělání 
(% hrubého poměru) 

+** +**   +* +***   

Vysokoškolské vzdělání 
(% hrubého poměru) 

-*** -***   -** -*   

Urbanizace (% 
populace) -*           

Právní stát -*** -*** -*** -** -*   

Prázdné buňky znamenají nesignifikantnost či absenci dané proměnné v testování. Pozitivní či negativní efekt 

označují znaménka + a -. * p<0.1; ** p<0.05; *** p<0.01. 

Analýza různých faktorů, důležitých pro penetraci Internetu a mobilních telefonů, 

odhalila některé velmi překvapivé výsledky, jakožto i závěry podporující stávající 

literaturu. 

Prvním překvapivým zjištěním je, že pro šíření Internetu ve vyspělých zemích není 

ekonomické bohatství důležitým determinantem, což může značit prahový efekt. Pro 

mobilní telefony je tomu naopak a hrubý domácí produkt zde vykazuje statistickou 

významnost ve všech třech skupinách, což je v souladu z existující literaturou a zároveň 

to potvrzuje jednu z hypotéz této diplomové práce. Ta říká, že v rozvojových zemích je 
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hospodářské bohatství důležitým determinantem šíření mobilních telefonů a Internetu. 

Prvotní pozitivní a velmi signifikantní vliv obchodu na penetraci mobilních telefonů po 

zohlednění heterogenity zemí zcela vymizel.  

Technologické faktory mají jasný a významný vliv na proces adopce informačních a 

komunikačních technologií. Mobilní předplatné, internetoví uživatelé i uživatelé 

pevného širokopásmového připojení jsou pro obě skupiny zájmu velmi významným 

faktorem. Elektrická energie vykazuje nulový vliv na adopci obou technologií jak v 

rozvojových, tak ve vyspělých zemích i po zohlednění heterogenity, což ovšem není 

nijak zarážející. Jak již bylo řečeno dříve, informační a komunikační technologie 

obecně nejsou hlavní hnací silou spotřeby elektrické energie. Zatímco po provedení 

modelu fixních efektů zůstal vliv počtu telefonních linek na adopci Internetu téměř 

nezměněn, u mobilních telefonů význam této proměnné zcela vymizel. Toto zjištění je v 

rozporu se studií Howarda a Mazaheriho (2009), kteří ve své studii poskytli důkaz o 

pozitivním vlivu telefonních linek na penetraci této technologie v rozvojových zemích. 

Jedním z možných vysvětlení je, že na rozdíl od Howarda a Mazaheriho (2009) tato 

diplomová práce zkoumá více států a zároveň časově aktuálnější data. 

Hlavní hnací silou přijetí informačních a komunikačních technologií jsou lidé 

využívající nové technologie ať už v profesním nebo soukromém životě. Z tohoto 

důvodu by se dalo očekávat, že vliv faktorů lidského kapitálu bude podobný v obou 

modelech. Analýza však ukazuje, že tyto faktory jsou důležitější pro penetraci 

mobilních telefonů než pro Internet. Navíc při vzájemném porovnání Světa, 

Rozvojových a Vyspělých států jsou tyto faktory důležitým determinantem povětšinou 

pouze v prvních dvou skupinách. 

Jako jediný zástupce politických faktorů byl vybrán princip právního státu, který odráží 

dodržování pravidel společnosti a kvalitu rozhodovacích procesů země. Regrese 

ukazují, že na šíření Internetu nemá žádný významný vliv a v rámci adaptace mobilních 

telefonů vykazuje významnost, ovšem s negativním efektem. 

Obě informační a komunikační technologie mají pozitivní vliv na vzájemné šíření, což 

jen potvrzuje, že většina těchto technologií je vzájemně propojena. 
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4.4. Difuzní model 

Jak již bylo řečeno ve třetí kapitole, model předchozího testování bývá často kritizován, 

jelikož nebere v úvahu proces vývoje v adopci informačních a komunikačních 

technologií. Proto byla do regresí po vzoru Estacheho a kol. (2002) přidána mezi 

nezávislé proměnné zpožděná hodnota vysvětlované proměnné. V následujících 

podkapitolách jsou prezentovány výsledky aplikované OLS a Arellano-Bond regrese 

pro Internet a mobilní telefony. 

4.4.1. Internet 

Tabulka 16: OLS Internet_zpožděná L.logIntUziv 

 Svět Rozvojové Vyspělé 

L.logIntUziv 0.844 0.867 0.743 

 (0.014)*** (0.020)*** (0.023)*** 

logHDP -0.019 -0.009 -0.012 

 (0.012) (0.025) (0.018) 

logTelLinky 0.051 0.049 0.012 

 (0.014)*** (0.022)** (0.028) 

logMobPredpl 0.060 0.042 -0.016 

 (0.013)*** (0.019)** (0.029) 

logSirPasm -0.000 0.004 0.016 

 (0.006) (0.009) (0.009)* 

logElEng 0.003 0.006 0.003 

 (0.004) (0.008) (0.005) 

Urban 0.001 0.000 0.000 

 (0.001) (0.001) (0.001) 

Pop14 -0.005 -0.002 -0.009 

 (0.002)*** (0.004) (0.002)*** 

Pop65 -0.006 -0.001 -0.007 

 (0.003)** (0.007) (0.003)*** 

Obch -0.000 -0.000 0.000 

 (0.000) (0.000) (0.000) 

SS 0.001 0.001 0.002 

 (0.001) (0.001) (0.001)** 

VS -0.001 -0.001 0.001 

 (0.000) (0.001) (0.000) 

PrStat 0.015 -0.001 0.042 

 (0.014) (0.026) (0.020)** 

Constant 0.410 0.272 1.054 

 (0.163)** (0.342) (0.201)*** 

R2 0.98 0.97 0.95 

N 802 393 409 

* p<0.1; ** p<0.05; *** p<0.01. Směrodatné chyby v závorce. 
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Tabulka 16 výše obsahuje výsledky testování pomocí OLS. Tabulka 17 níže prezentuje 

výsledky aplikované Arellano-Bond metody, která řeší problém přítomnosti 

endogenních proměnných využitím diferencí po sobě v čase následujících rovnic a 

pomocí instrumentálních proměnných. Instrumentální proměnné zde zastupují zpožděné 

hodnoty závislé proměnné, které vznikají v rámci daných diferenciací (Baltagi, 2008). 

Tabulka 17: Arellano-Bond (IV) model_Internet 

 Svět Rozvojové Vyspělé 

L.logIntUziv 0.640 0.589 0.452 

 (0.048)*** (0.063)*** (0.057)*** 

logHDP -0.055 -0.201 0.058 

 (0.158) (0.278) (0.145) 

logTelLinky 0.090 0.058 0.127 

 (0.067) (0.091) (0.083) 

logMobPredpl 0.058 0.040 0.226 

 (0.029)** (0.041) (0.060)*** 

logSirPasm 0.051 0.075 0.042 

 (0.014)*** (0.019)*** (0.017)** 

logElEng 0.165 0.242 0.216 

 (0.116) (0.181) (0.135) 

Urban 0.012 -0.017 0.041 

 (0.011) (0.020) (0.010)*** 

Pop14 -0.011 -0.058 -0.001 

 (0.013) (0.036) (0.010) 

Pop65 -0.047 -0.080 -0.046 

 (0.023)** (0.070) (0.018)** 

Obch -0.001 -0.000 -0.002 

 (0.001) (0.001) (0.001)** 

SS 0.000 -0.001 0.001 

 (0.002) (0.005) (0.001) 

VS -0.001 -0.000 0.000 

 (0.002) (0.003) (0.002) 

PrStat -0.181 -0.137 -0.121 

 (0.079)** (0.124) (0.075) 

Constant -2.229 0.220 -7.339 

 (2.905) (4.310) (3.461)** 

N 611 289 322 

* p<0.1; ** p<0.05; *** p<0.01. Směrodatné chyby v závorce. 

V první řadě je potřeba zmínit to, že koeficient u zpožděné vysvětlované proměnné je v 

obou regresích pozitivní, menší než jedna a vysoce signifikantní (na 1% hladině 

významnosti), tudíž difuzní model není zamítnut. Výsledky naznačují, že například v 

rámci světové skupiny v OLS modelu 10% nárůst v počtu internetových uživatelů v 

současném roce povede ke zvýšení počtu těchto uživatelů o přibližně 8.4% v roce 



 

50 

 

následujícím. Dle modelu s instrumentálními proměnnými (dále jen IV model) 10% 

nárůst v počtu internetových uživatelů v současném roce povede ke zvýšení počtu 

těchto uživatelů o přibližně 5.9% v roce následujícím v rozvojových zemích, respektive 

4.5% v zemích vyspělých. OLS model ovšem neřeší problém endogenity, který 

přidáním zpožděné závislé proměnné mezi ty vysvětlující nastává. Proto byl proveden 

ještě druhý test pomocí Arellano-Bond odhadu. Je zajímavé, že po použití tohoto 

odhadu jsou koeficienty ostatních vysvětlujících proměnných vyšší (viz Tabulka 17). 

Například v rámci světové skupiny koeficient u podílu populace starší 65 let stoupl z 

0.006 na 0.047, což je již znatelný rozdíl. Další zajímavostí je změna signifikance v 

rámci regresí. Zatímco v OLS model je počet telefonních linek statisticky významným 

determinantem penetrace Internetu, v IV modelu není tato proměnná signifikantní v 

rámci žádné skupiny. Podobný, ovšem obrácený efekt lze vypozorovat u pevného 

širokopásmového připojení. 

Pro vyspělé státy difuzní model přinesl více signifikantních proměnných než metoda 

fixních efektů pro model původní. V tomto testování jsou navíc statisticky významné 

obchod, podíl populace starší 65 let a podíl urbanizace dané populace. V rámci světové 

a rozvojové skupiny se zjištěné determinanty pro difuzní a původní model nijak výrazně 

neliší, až na HDP, které nyní není signifikantní ani pro rozvojové státy. Co se ovšem 

liší, jsou koeficienty signifikantních proměnných, které jsou v tomto modelu mnohem 

nižší. 

4.4.2. Mobilní předplatné 

V následujících dvou tabulkách jsou podobně jako v případě Internetu shrnuty výsledky 

testování difuzního modelu za pomoci OLS a Arellano-Bond odhadu pro počet 

uživatelů mobilního předplatného. 

Podobně jako pro Internet je koeficient u zpožděné vysvětlované proměnné v obou 

regresích pozitivní, menší než jedna a vysoce signifikantní (na 1% hladině 

významnosti), tudíž difuzní model nemůže být zamítnut. Při bližším porovnání lze 

vypozorovat, že IV model, který řeší problém endogenity v regresi, obsahuje více 

statisticky významných proměnných ve všech skupinách. 
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Tabulka 18: OLS MobPredpl_zpožděná L.logMobPredpl 

 Svět Rozvojové Vyspělé 

L.logMobPredpl 0.873 0.858 0.772 

 (0.010)*** (0.015)*** (0.016)*** 

logHDP -0.012 0.006 0.005 

 (0.011) (0.023) (0.012) 

logTelLinky 0.026 0.027 -0.043 

 (0.012)** (0.019) (0.019)** 

logIntUziv 0.007 0.006 -0.050 

 (0.013) (0.019) (0.018)*** 

logSirPasm -0.019 -0.013 -0.003 

 (0.005)*** (0.008) (0.006) 

logElEng 0.005 0.008 0.003 

 (0.004) (0.007) (0.003) 

Urban -0.000 -0.001 0.000 

 (0.000) (0.001) (0.000) 

Pop14 -0.001 -0.000 0.001 

 (0.002) (0.003) (0.002) 

Pop65 -0.000 0.001 0.004 

 (0.002) (0.006) (0.002)** 

Obch 0.000 0.001 0.001 

 (0.000)** (0.000)** (0.000)*** 

SS 0.001 0.001 0.001 

 (0.000)* (0.001) (0.000) 

VS -0.001 -0.002 0.000 

 (0.000)*** (0.001)* (0.000) 

PrStat -0.009 -0.024 -0.008 

 (0.012) (0.023) (0.014) 

Constant 0.587 0.457 1.203 

 (0.139)*** (0.304) (0.130)*** 

R2 0.98 0.98 0.96 

N 803 393 410 

* p<0.1; ** p<0.05; *** p<0.01. Směrodatné chyby v závorce. 

Výsledky IV modelu v Tabulce 19 níže ukazují, že vliv zpožděné závislé proměnné v 

této regresi je v rámci všech skupin podobný. Desetiprocentní nárůst v počtu mobilního 

předplatného v současném roce povede ke zvýšení počtu tohoto předplatného v 

rozvojových i vyspělých zemích o přibližně 6.7% v roce následujícím. Překvapivé je, že 

dle těchto výsledků má počet Internetových uživatelů vliv na šíření mobilních telefonů 

pouze v rámci světa, kde je signifikantní na 5% hladině významnosti. V modelu fixních 

efektů byla tato proměnná signifikantní v rámci všech skupin a dokazovala provázanost 

a komplementaritu informačních a komunikačních technologií. 
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Tabulka 19: Arellano-Bond model_Mobilní předplatné 

 Svět Rozvojové Vyspělé 

L.logMobPredpl 0.720 0.673 0.678 

 (0.022)*** (0.034)*** (0.037)*** 

logHDP 0.390 0.867 -0.102 

 (0.129)*** (0.247)*** (0.091) 

logTelLinky 0.167 0.144 0.050 

 (0.053)*** (0.082)* (0.057) 

logIntUziv 0.065 0.029 0.008 

 (0.029)** (0.043) (0.032) 

logSirPasm -0.009 -0.030 0.022 

 (0.011) (0.018)* (0.009)** 

logElEng -0.117 -0.032 0.205 

 (0.095) (0.163) (0.076)*** 

Urban -0.008 -0.040 0.005 

 (0.009) (0.017)** (0.006) 

Pop14 -0.025 -0.076 0.006 

 (0.010)** (0.029)*** (0.006) 

Pop65 0.005 -0.072 0.021 

 (0.018) (0.059) (0.011)** 

Obch 0.001 0.002 0.000 

 (0.001)** (0.001)** (0.000) 

SS 0.002 0.009 -0.000 

 (0.001)* (0.004)** (0.001) 

VS -0.002 -0.002 -0.001 

 (0.002) (0.003) (0.001) 

PrStat -0.152 -0.178 -0.011 

 (0.062)** (0.105)* (0.044) 

Constant 1.202 -0.499 -3.459 

 (2.372) (3.889) (2.006)* 

N 612 289 323 

* p<0.1; ** p<0.05; *** p<0.01. Směrodatné chyby v závorce. 

Vysoký význam zpožděné závislé proměnné pro obě ICT je v souladu s výsledky 

několika odborníků, včetně Kiiskiho a Pohjoli (2002). Zároveň je to ale v rozporu s 

výsledky ve studii Estacheho a kol. (2002), kde byl difuzní model zamítnut, jelikož se 

téměř všechny proměnné staly nesignifikantními. Existuje několik důvodů, proč se 

výsledky této práce od jejich výzkumu liší. Tato studie pracuje s mnohem větším 

vzorkem států a delším a aktuálnějším časovým rámcem. Pro tvorbu závěrů a porovnání 

vzájemných determinantů šíření ICT však bude primárním indikátorem model bez 

zpožděné závislé proměnné, jelikož vykazuje více signifikantních proměnných z 

pohledu všech skupin. 
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Následující kapitola prezentuje výsledky testování penetrace mobilních telefonů a 

Internetu v České republice.  
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5. Empirické výstupy testování ČR 

5.1. OLS model 

V této podkapitole je pro zjištění determinantů šíření Internetu a mobilních telefonů na 

data aplikován tzv. OLS model neboli metoda nejmenších čtverců. Jak již bylo řečeno v 

metodologii ve třetí kapitole, základní modely pro každou technologii jsou ještě dále 

redukovány. Na základě testování, které proběhlo v minulé kapitole v rámci tří skupin 

(Svět, Rozvojové státy, Vyspělé státy), budou nyní pro každou technologii provedeny 

tři OLS regrese. Nejprve bude sestaven model na základě proměnných, které byly při 

testování metody fixních efektů signifikantní ve světové skupině a poté ve zbylých dvou 

skupinách zastupující země podle vyspělosti. Jako první budou zkoumány a popsány 

determinanty penetrace Internetu, poté faktory ovlivňující šíření mobilních telefonů. 

5.1.1. Internet 

Jak již bylo zmíněno, pro danou technologii budou testovány tři modely zastupující 

skupiny testované ve čtvrté kapitole. Jelikož Česká republika se řadí mezi vyspělé státy, 

předpokládá se, že nejvíce robustní a vypovídající bude model sestaven na základě 

výsledků pro vyspělé země. Níže jsou sepsány tři regrese, které budou pro zjištění 

determinantů šíření Internetu testovány. Do každé z nich je přidán ještě jeden 

ekonomický faktor - nezaměstnanost, jelikož cílem tohoto testování je potvrdit či 

vyvrátit poslední hypotézu této diplomové práce, jenž tvrdí, že nezaměstnanost nemá na 

šíření mobilních telefonů vliv. Výsledky regresí jsou vyobrazeny v Tabulce 20. 

i. Svět 

𝑙𝑛𝐼𝑛𝑡𝑈𝑧𝑖𝑣𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑙𝑛𝑇𝑒𝑙𝐿𝑖𝑛𝑘𝑦𝑡 + 𝛽2𝑙𝑛𝑀𝑜𝑏𝑃𝑟𝑒𝑑𝑝𝑙𝑡 + 𝛽3𝑙𝑛𝑆𝑖𝑟𝑃𝑎𝑠𝑚𝑡 + 𝛽4𝑃𝑜𝑝14𝑡

+ 𝛽5𝑁𝑒𝑧𝑎𝑚𝑡 + 𝑢𝑡 

ii. Rozvojové země 

𝑙𝑛𝐼𝑛𝑡𝑈𝑧𝑖𝑣𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑙𝑛𝐻𝐷𝑃𝑡 + 𝛽2𝑙𝑛𝑇𝑒𝑙𝐿𝑖𝑛𝑘𝑦𝑡 + 𝛽3𝑙𝑛𝑀𝑜𝑏𝑃𝑟𝑒𝑑𝑝𝑙𝑡 + 𝛽4𝑙𝑛𝑆𝑖𝑟𝑃𝑎𝑠𝑚𝑡

+ 𝛽5𝑁𝑒𝑧𝑎𝑚𝑡 + 𝑢𝑡 
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iii. Vyspělé země 

𝑙𝑛𝐼𝑛𝑡𝑈𝑧𝑖𝑣𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑙𝑛𝑀𝑜𝑏𝑃𝑟𝑒𝑑𝑝𝑙𝑡 + 𝛽2𝑙𝑛𝑆𝑖𝑟𝑃𝑎𝑠𝑚𝑡 + 𝛽3𝑃𝑜𝑝14𝑡 + 𝛽4𝑁𝑒𝑧𝑎𝑚𝑡

+ 𝑢𝑡 

Výsledky vyobrazené v Tabulce 20 jsou velmi překvapivé, jelikož ve třetím sloupci, 

který zastupuje upravený model dle vyspělých států, nevyšla jediná proměnná se 

statistickou významností. Naopak v prvním sloupci, který zastupuje model v rámci 

světové skupiny, vycházejí všechny proměnné statisticky signifikantní minimálně na 

10% hladině významnosti. Je však nutno brát v potaz nízký počet pozorování, tudíž tato 

hladina významnosti se v tomto případě řadí mezi velmi slabou signifikanci. Ovšem i 

přesto pro účely zjištění nejvýznamnějších determinantů penetrace Internetu a jejich 

vlivu v ČR má větší vypovídající hodnotu světový model.  

Tabulka 20: Determinanty šíření Internetu v ČR 

 (i) (ii) (iii) 

logTelLinky -1.243 -1.463  

 (0.329)*** (0.651)*  

logMobPredpl 1.348 1.388 0.723 

 (0.342)*** (0.517)** (0.488) 

logSirPasm -0.157 0.023 -0.006 

 (0.086) (0.186) (0.124) 

Pop14 -0.488  -0.545 

 (0.259)  (0.422) 

Nezam 0.094 0.014 0.021 

 (0.046)* (0.113) (0.069) 

logHDP  -1.505  

  (4.214)  

Constant 8.306 16.303 8.299 

 (4.318)* (43.865) (7.043) 

N 13 13 13 

* p<0.1; ** p<0.05; *** p<0.01. Směrodatné chyby v závorce. 

Dalším překvapivým zjištěním je záporný efekt počtu telefonních linek na šíření 

Internetu v České republice. Dle výsledků regrese jednoprocentní nárůst počtu 

telefonních linek způsobí pokles uživatelů internetového připojení o 1.24 procent. 

Jedním z možných vysvětlení takového efektu může být již velmi silná míra síťového 

pokrytí v ČR. Dalším zástupcem technologických faktorů jsou odběry mobilního 

předplatného na 100 obyvatel. Dle očekávání má tato proměnná velmi signifikantní (na 

jednoprocentní hladině významnosti) a pozitivní vliv. Z tabulky lze vyčíst, že 
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jednoprocentní nárůst této proměnné způsobí nárůst počtu uživatelů Internetu přibližně 

o 1.35 procent, což je poměrně velký podíl a jen to dokazuje, že obě technologie jsou 

vzájemně propojené. V dnešní době se prodává stále více chytrých telefonů neboli 

smartphonů a využívání mobilních datových služeb stoupá. Například v průzkumu 

společnosti O2 (2015) se uvádí, že internet v mobilu vlastní 71% lidí do 26 let a 

smartphone vlastní 75% této mladé populace. Poslední technologickou proměnnou v 

tomto modelu je počet uživatelů pevného širokopásmového připojení, který má dle 

výstupu velmi signifikantní, ovšem záporný efekt. Nárůst počtu uživatelů o jedno 

procento by měl způsobit pokles uživatelů internetu o 0.15%. Tento výsledek je v 

rozporu s předpoklady této práce i předchozími výsledky. Možným vysvětlením může 

být 99% pokrytí pevným širokopásmovým připojením, kterého bylo v ČR dosaženo 

podle Evropské komise (2013) již na počátku roku 2013. 

Faktory lidského kapitálu zde zastupuje podíl populace mladší 14 let, který má velmi 

signifikantní (jednoprocentní hladina významnosti), ale záporný efekt. Podle regrese 

jednoprocentní nárůst této populace způsobí pokles internetových uživatelů o 0.48 

procent. Tento výsledek odporuje předpokladu, že vyšší podíl mladé populace přispívá 

k penetraci informačních a komunikačních technologií. 

Jedinou ekonomickou proměnnou v tomto modelu je nezaměstnanost v České republice. 

Dle předpokladu vykazuje tento faktor statisticky významný a záporný efekt, avšak 

pouze na 10% hladině významnosti, což je u takto nízkého počtu pozorování slabá 

známka signifikance. 
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5.1.2. Mobilní telefony 

Stejně jako pro předchozí technologii budou v této sekci testovány tři modely 

zastupující skupiny testované ve čtvrté kapitole (Svět a státy dle vyspělosti), do kterých 

bude přidán podíl nezaměstnanosti v ČR reprezentující ekonomické faktory. Dané 

modely vypadají následovně: 

i. Svět 

𝑙𝑛𝑀𝑜𝑏𝑃𝑟𝑒𝑑𝑝𝑙𝑡

= 𝛽0 + 𝛽1𝑙𝑛𝐻𝐷𝑃𝑡 + 𝛽2𝑙𝑛𝐼𝑛𝑡𝑈𝑧𝑖𝑣𝑡 + 𝛽3𝑙𝑛𝑆𝑖𝑟𝑃𝑎𝑠𝑚𝑡 + 𝛽4𝑃𝑟𝑆𝑡𝑎𝑡𝑡

+ 𝛽5𝑃𝑜𝑝14𝑡 + 𝛽6𝑃𝑜𝑝65𝑡 + 𝛽7𝑆𝑆𝑡 + 𝛽8𝑉𝑆𝑡 + 𝛽9𝑁𝑒𝑧𝑎𝑚𝑡 + 𝑢𝑡 

ii. Rozvojové státy - jelikož se signifikantní proměnné u fixních efektů shodovaly s 

předchozí světovou skupinou, byly dále vypuštěny VS a PrStat, které měly 

signifikantní efekt pouze na 10% hladině významnosti. 

𝑙𝑛𝑀𝑜𝑏𝑃𝑟𝑒𝑑𝑝𝑙𝑡

= 𝛽0 + 𝛽1𝑙𝑛𝐻𝐷𝑃𝑡 + 𝛽2𝑙𝑛𝐼𝑛𝑡𝑈𝑧𝑖𝑣𝑡 + 𝛽3𝑙𝑛𝑆𝑖𝑟𝑃𝑎𝑠𝑚𝑡 + 𝛽4𝑃𝑜𝑝14𝑡

+ 𝛽5𝑃𝑜𝑝65𝑡 + 𝛽6𝑆𝑆𝑡 + 𝛽7𝑁𝑒𝑧𝑎𝑚𝑡 + 𝑢𝑡 

iii. Vyspělé státy 

𝑙𝑛𝑀𝑜𝑏𝑃𝑟𝑒𝑑𝑝𝑙𝑡

= 𝛽0 + 𝛽1𝑙𝑛𝐻𝐷𝑃𝑡 + 𝛽2𝑙𝑛𝐼𝑛𝑡𝑈𝑧𝑖𝑣𝑡 + 𝛽3𝑙𝑛𝑆𝑖𝑟𝑃𝑎𝑠𝑚𝑡 + 𝛽4𝑃𝑜𝑝14𝑡

+ 𝛽5𝑁𝑒𝑧𝑎𝑚𝑡 + 𝑢𝑡 

 V Tabulce 21 jsou shrnuty výstupy těchto tří regresí. Z výsledků lze vypozorovat, že na 

rozdíl od Internetu všechny modely vykazují jistou signifikanci proměnných. Některé z 

nich jsou však statisticky významné pouze na 10% hladině významnosti, což v případě 

takto malého počtu pozorování spadá spíše pod velmi slabou signifikanci. Pro výzkum 

vlivu determinantů na šíření mobilních telefonů v ČR budou dále zkoumány výsledky 

modelu (ii) a (iii), jelikož mají větší vypovídající hodnotu. 
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Tabulka 21: Determinanty šíření mobilních telefonů v ČR 

 (i) (ii) (iii) 

logHDP -2.312 -1.481 -3.616 

 (0.532)** (0.529)** (0.988)*** 

logIntUziv -0.272 0.051 0.303 

 (0.216) (0.082) (0.126)** 

logSirPasm 0.128 0.114 0.208 

 (0.025)** (0.024)*** (0.066)** 

Pop14 -0.747 -0.164 0.046 

 (0.326) (0.079)* (0.187) 

Pop65 0.295 -0.036  

 (0.173) (0.026)  

SS 0.066 0.043  

 (0.016)* (0.005)***  

VS -0.026   

 (0.015)   

PrStat -0.829   

 (0.378)   

Nezam -0.097 -0.071 -0.121 

 (0.016)** (0.016)*** (0.039)** 

Constant 32.817 17.824 37.858 

 (8.040)* (5.458)** (9.794)*** 

N 12 13 13 

* p<0.1; ** p<0.05; *** p<0.01. Směrodatné chyby v závorce. 

Druhý sloupec označený jako (ii) prezentuje model rozvojových zemí a třetí sloupec 

(iii) model vyspělých zemí. Ekonomické faktory zde oproti Internetu zastupuje nejen 

nezaměstnanost, ale také hrubý domácí produkt. Záporný efekt této proměnné je velmi 

překvapující a kontra intuitivní. Vysokou signifikanci (na jednoprocentní hladině 

významnosti) lze nalézt ve třetím modelu dle vyspělých států. Podle něj jednoprocentní 

nárůst HDP způsobí pokles počtu uživatelů mobilních telefonů o 3.6 procent. Tento 

výsledek je v rozporu se všemi dosavadními studiemi. Nezaměstnanost však přinesla 

také překvapivé výsledky. Ve všech sloupcích vykazuje signifikantní a záporný efekt. 

Na základě tohoto testování je zamítnuta poslední hypotéza této diplomové práce, která 

tvrdí, že nezaměstnanost nemá na šíření mobilních telefonů v České republice vliv. 

Technologické faktory vykazují ve výše zmíněných modelech také určitou signifikanci. 

Zatímco podle modelu pro rozvojové země počet Internetových uživatelů nemá na 

šíření mobilních telefonů vliv, dle třetího modelu nárůst uživatelů Internetu o jedno 

procento způsobí nárůst počtu mobilních telefonů o 0.3 procenta. Počet uživatelů 

pevného širokopásmového připojení vykazuje dle předpokladu v obou skupinách 
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pozitivní signifikantní vliv (minimálně na 5% hladině významnosti). Dle modelu 

rozvojových zemí je jednoprocentní nárůst uživatelů širokopásmového připojení 

doprovázen nárůstem uživatelů mobilních telefonů o 0.11%, což je o polovinu méně než 

v modelu pro vyspělé země. 

Faktory lidského kapitálu jsou ve větší skupině zastoupeny v modelu rozvojových zemí, 

ovšem vysokou statistickou významnost (na 1% hladině významnosti) vykazuje pouze 

podíl populace se středoškolským vzděláním, který je zastoupen v modelu pro 

rozvojové státy. 

5.2. Shrnutí výsledků pro ČR 

V předchozích kapitolách 5.3.1 a 5.3.2 byly na každou z daných informačních a 

komunikačních technologií aplikovány tři modely, které vyplývaly z výsledků 

globálního testování ve čtvrté kapitole. Cílem bylo určit determinanty šíření mobilních 

telefonů a Internetu v ČR a porovnat je s těmi globálními. V Tabulce 22 jsou přehledně 

shrnuty výsledky tohoto testování. 

Ekonomické faktory měly při testování obou technologií dvě zastoupení – HDP a 

nezaměstnanost. Na penetraci Internetu nemá dle regrese HDP žádný signifikantní vliv, 

což je sice v rozporu s dosavadními studiemi, ovšem podobný výsledek přineslo 

testování na globální úrovni. Překvapivý je však výsledek pro šíření mobilních telefonů. 

Zde má tato proměnná velmi signifikantní, avšak negativní vliv. Tento výsledek se 

vymyká všem předpokladům, ale jak už bylo řečeno, může to být následkem nízkého 

počtu pozorování, jelikož k dispozici jsou pouze makroekonomická data. V případě 

mobilních telefonů má oproti Internetu nezaměstnanost signifikantní a negativní vliv na 

5% hladině významnosti ve všech testovaných modelech. Tento výsledek je v rozporu 

se stanovenými předpoklady, a proto je zamítnuta poslední hypotéza této práce, která 

očekává nulový vliv nezaměstnanosti na penetraci mobilních telefonů. 

Při porovnávání technologických faktorů se závěry liší. Zatímco počet uživatelů 

pevného širokopásmového připojení je pro mobilní předplatné statisticky významnou 

proměnnou s pozitivním vlivem, v regresích pro Internet tato proměnná není 

signifikantní ani na 10% hladině významnosti. Počet telefonních linek v případě 

Internetu vykazuje velmi významný, ovšem negativní efekt. U mobilního předplatného 

ovšem signifikantní není. Výsledky testování vlivu daných technologií na vzájemném 
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šíření vycházejí dle očekávání. Obě technologie mají v testováních významný pozitivní 

efekt, což opět potvrdilo vzájemnou komplementaritu informačních a komunikačních 

technologií. 

Tabulka 22: Shrnutí výsledků ČR 

Proměnná 
Internet Mobilní telefon 

(i) (ii) (iii) (i) (ii) (iii) 

HDP na obyvatele 
(konstantní 2005 US$) 

  x   -** -** -*** 

Mobilní předplatné (na 
100 obyvatel) 

+*** +** x       

Internetoví uživatelé 
(na 100 obyvatel) 

      x x +** 

Obchod (% HDP)             

Nezaměstnanost (% 
celk.populace) 

-* x x -** -** -** 

Telefonní linky (na 100 
obyvatel) 

-*** -*   
  

  

Uživatelé pevného 
širokopásm.připojení ( 
na 100 obyvatel) 

x x x +** +*** +** 

Populace 0-14 (% 
celk.populace) 

x   x x -* x 

Populace 65 (% 
celk.populace) 

      x x   

Středoškolské vzdělání 
(% hrubého poměru) 

      +* +***   

Vysokoškolské vzdělání 
(% hrubého poměru) 

      x     

Právní stát       x     

Prázdné buňky znamenají absenci dané proměnné v testování. Křížek označuje nesignifikantní proměnné. 

Pozitivní či negativní efekt označují znaménka + a -. * p<0.1; ** p<0.05; *** p<0.01.  

Jediným faktorem lidského kapitálu, který byl testován pro obě ICT, je podíl populace 

mladší 14 let. Téměř všechny regrese přinesly stejné výsledky - tato proměnná nemá na 

penetraci daných technologií v České republice žádný významný vliv. 
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Jak lze vidět, determinanty šíření Internetu a mobilních telefonů se vzájemně velmi 

odlišují. Toto zjištění je sice překvapivé, ovšem velký podíl na tom má fakt, že modely 

byly pro vzájemné porovnání sestaveny na základě testování na globální úrovni. 
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Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo nalézt hlavní determinanty šíření mobilních telefonů a 

Internetu, prozkoumat rozdílnost vlivu těchto faktorů ve vyspělých a rozvojových 

zemích a následně výsledky porovnat s výsledky ČR. 

Analýza faktorů z mnoha oblastí, které mají vliv na penetraci daných informačních a 

komunikačních technologií, odhalila v rámci globálního testování některé velmi 

překvapivé výsledky, jakožto i závěry podporující stávající literaturu. Pro odhady 

jednotlivých proměnných je použita log-log specifikace modelu a jejich vliv ukazují 

souhrnné Tabulky 14 a 15 v kapitole 4.3.  

Prvním překvapivým zjištěním je, že ve vyspělých státech není pro penetraci Internetu 

ekonomické bohatství důležitým determinantem. Naopak je tomu pro rozvojové země, 

kde má hrubý domácí produkt významný vliv na šíření Internetu i mobilních telefonů. 

Tento výsledek je stejný v rámci aplikace OLS i metody fixních efektů a oproti 

Internetu se shoduje například s výstupy Andrése a kol. (2010), Billona a kol. (2009) a 

dalších odborníků. Na základě tohoto poznatku lze potvrdit jednu z hypotéz této práce, 

která tvrdí, že v rozvojových zemích je hospodářské bohatství důležitým determinantem 

šíření daných ICT. Počáteční pozitivní a velmi silný vliv obchodu na penetraci 

mobilních telefonů vymizel po zohlednění různorodosti jednotlivých zemí. 

Technologické faktory mají jasný a významný vliv na proces adopce informačních a 

komunikačních technologií. Odběry mobilního předplatného, internetoví uživatelé i 

uživatelé pevného širokopásmového připojení jsou pro obě skupiny států velmi 

významným faktorem. Tento výsledek zaznamenali také Nath a Murthy (2009), Chinn a 

Fairlie (2006) a další. Zatímco po provedení modelu fixních efektů zůstal vliv počtu 

telefonních linek na adopci Internetu téměř nezměněn, u mobilních telefonů význam 

této proměnné zcela vymizel, což je v rozporu se studií Howarda a Mazaheriho (2009), 

kteří poskytli důkaz o pozitivním vlivu telefonních linek na penetraci této technologie. 

Elektrická energie na základě všech regresí není určujícím determinantem šíření daných 

technologií ani v jedné skupině států. 

Hlavní hnací silou penetrace informačních a komunikačních technologií jsou lidé 

využívající nové technologie ať už v profesním či soukromém životě. Z toho důvodu by 
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se dalo očekávat, že vliv těchto faktorů bude pro obě technologie podobný. Výsledky 

testování však přinesly velmi zajímavé zjištění. Výzkum ukázal, že tyto faktory mají 

větší význam pro mobilní telefony, a to zejména v rozvojových zemích. Zde je 

nejvýznamnější proměnnou s pozitivním efektem podíl populace se středoškolským 

vzděláním. Vysokoškolské vzdělání nemá ve většině regresí signifikantní vliv, což je v 

rozporu s výsledky Vicenta a Lópeze (2008). Velmi kontra intuitivní výsledek přineslo 

testování populace mladší 14 let, která má v případě obou technologií na penetraci 

negativní vliv. Obzvláště tato skupina obyvatel je asociována s vysokým využitím ICT, 

což potvrdila i studie Chinna a Fairlieho (2006). 

Jak Internet, tak mobilní telefony mají v testováních významný pozitivní efekt, což 

potvrdilo vzájemnou provázanost a komplementaritu informačních a komunikačních 

technologií. Testování difuzního modelu v kapitole 4.4 navíc ukázalo, že pro obě 

technologie je tempo růstu počtu uživatelů daných ICT ovlivněno svým předchozím 

vývojem. 

V rámci analýzy situace v České republice byly na každou z daných informačních a 

komunikačních technologií aplikovány tři modely, které vyplývají z výsledků 

globálního testování ve čtvrté kapitole. Cílem bylo určit determinanty šíření mobilních 

telefonů a Internetu v ČR a porovnat je s těmi globálními. Vliv jednotlivých 

proměnných ukazuje souhrnná Tabulka 22 v kapitole 5.2.  

Možná překvapivým zjištěním je, že regrese zastupující vyspělé státy, mezi které Česká 

republika dle získaných dat patří, nevykazuje v případě Internetu žádnou signifikantní 

proměnnou. Nejvíce situaci v ČR vysvětluje model zastupující světovou skupinu. U 

mobilních telefonů však všechny skupiny vykazují jistou signifikanci. 

Vliv ekonomických faktorů, které zde zastupuje hrubý domácí produkt a 

nezaměstnanost, se pro dané technologie liší. Zatímco na penetraci Internetu nemá HDP 

žádný vliv (podobně jako při globálním testování) a nezaměstnanost vykazuje vliv 

pouze na nízké hladině významnosti, pro mobilní telefony je tomu naopak. HDP zde 

překvapivě vykazuje velmi významný, ovšem záporný efekt, což může být důsledkem 

nízkého počtu pozorování. Nezaměstnanost je oproti očekávání také významným 

determinantem šíření této technologie. Na základě tohoto poznatku je zamítnuta 

hypotéza, která říká, že tato proměnná nemá na penetraci mobilních telefonů vliv. 
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V rámci globálního testování jsou technologické proměnné v rámci obou ICT velmi 

významnými determinanty. V případě České republiky se výsledky rozcházejí. Zatímco 

uživatelé pevného širokopásmového připojení jsou pro penetraci mobilních telefonů 

velmi významným determinantem, na šíření Internetu nemá tato proměnná žádný vliv. 

Dalším technologickým zástupcem je počet telefonních linek, který v případě Internetu 

vykazuje velmi významný, ovšem negativní efekt a u mobilního předplatného je efekt 

nulový. 

Faktory lidského kapitálu přinášejí v rámci analýzy ČR pro Internet podobné výsledky 

jako světové testování. Vzdělání ani věk populace nemají na penetraci této technologie 

žádný významný vliv. V případě mobilních telefonů jsou výsledky podobné a shodují se 

v pozorováním vyspělých států v rámci globálního výzkumu. 

Politické faktory mají zastoupení pouze v jednom z modelů pro mobilní předplatné a 

nevykazují zde žádný významný vliv. 

Budoucí výzkum v této oblasti by se měl zaměřit na tzv. "second order" efekt, který je 

zmíněn v první kapitole. Tento efekt řeší rozdílnost ve schopnosti využití ICT 

technologií mezi těmi, kteří k nim přístup již mají. Jelikož ve vyspělých zemích je 

penetrace ICT velmi vysoká, "second order" efekt zde nabývá na významu. Skutečnost, 

že ekonomické bohatství nemá v těchto zemích na šíření Internetu žádný významný 

vliv, naznačuje, že země s vysokými příjmy se přibližují ke své rovnovážné míře 

penetrace Internetu. 

Analýza situace v České republice byla limitována nízkým počtem pozorování. Pro 

budoucí výzkum by bylo vhodné zahrnout buď delší časovou periodu či získat například 

panelová data za jednotlivé kraje v ČR. V rámci výzkumu této diplomové práce bylo 

důležité za účelem porovnání výsledků pracovat po celou dobu se stejným časovým 

obdobím. 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Seznam testovaných států 

Tabulka 23: Rozvojové státy 

Afghánistán Albánie Alžírsko 
Angola Argentina Arménie 
Ázerbájdžán Bangladéš Belarus 
Belize Benin Bhútán 
Bolívie Bosna a Hercegovina Botswana 
Brazílie Bulharsko Burkina Faso 
Burundi Cabo Verde Černá hora 
Čína Dominika Dominikánská republika 
Džibutsko Egypt, Arab Rep. Ekvádor 
El Salvador Eritrea Etiopie 
Fidži Filipíny Gabon 
Gambie Ghana Grenada 
Gruzie Guatemala Guinea 
Guinea-Bissau Guyana Haiti 
Honduras Chad Indie 
Indonésie Irák Íránská islámská rep. 
Jamajka Jemen. Jižní Afrika 
Jordán Kambodža Kamerun 
Kazachstán Keňa Kiribati 
Kolumbie Komory Kongo, Dem. rep. 
Kongo, rep. Korea, Dem. rep. Kostarika 
Kuba Kyrgyzská rep. Lao PDR 
Lesotho Libanon Libérie 
Libye Madagaskar Maďarsko 
Makedonie, FYR Malajsie Malawi 
Maledivy Mali Maroko 
Mauritánie Mauritius Mexiko 
Mikronésie, Fed. St. Moldavsko Mongolsko 
Mosambik Myanmar Namibie 
Nepál Nicaragua Niger 
Nigérie Pákistán Palau 
Panama Papua Nová Guinea Paraguay 
Peru Pobřeží slonoviny Rumunsko 
Rwanda Samoa Senegal 
Seychely Sierra Leone Somálsko 
Srbsko Srí Lanka Středoafrická republika 
Súdán Surinam Sv. Lucia 
Sv. Vincent and Grenadiny Svatý Tomáš a Princův o. Svazijsko 
Syrská Arabská rep. Šalamounovy ostrovy Tádžikistán 
Tanzanie Thajsko Timor-Leste 
Togo Tonga Tunisko 
Turecko Turkmenistán Uganda 
Ukrajina Uzbekistán Vanuatu 
Venezuela, RB Vietnam Zambie 
Záp. pobřeží Jordánu a Gazo Zimbabwe  

 



 

71 

 

Tabulka 24: Vyspělé státy 

Andorra Antigua a Barbuda 

Aruba Austrálie 
Bahamy  Bahrajn 

Barbados Belgie 

Bermudy Brunej 

Česká Republika Dánsko 

Estonsko Finsko 

Francie Francouzská Polynésie 

Guam Hong Kong SAR, Čína 

Chile Chorvatsko 

Irsko Island 

Itálie Izrael 

Japonsko Kanada 

Katar Korea 

Kuvajt Kypr 

Lichtenštejnsko Litva 

Lotyšsko Lucembursko 

Macao SAR, Čína Malta 

Monako Německo 

Nizozemsko Norsko 

Nová Kaledonie Nový Zéland 

Omán Panenské ostrovy (USA) 

Polsko Portugalsko 

Portoriko Rakousko 

Rovníková Guinea Ruská Federace 

Řecko San Marino 

Saudská Arábie Singapur 

Slovenská Republika Slovinsko 

Spojené Arabské Emiráty Spojené Království 

Spojené Státy Svatý Kryštof a Nevis 

Španělsko Švédsko 

Švýcarsko Trinidad a Tobago 

Uruguay  
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Příloha č. 2: Výstup testování pro mobilní telefony v ČR do roku 2008 

V Tabulce 23 jsou prezentovány výsledky testování determinantů šíření mobilních 

telefonů v České republice od roku 1995 do roku 2008. Tento časový rámec byl vybrán 

na základě vzniku světové finanční krize, která zapříčinila pokles penetrace mobilních 

telefonů v ČR (viz Graf 3 v kapitole 2.6). Z výsledků lze vypozorovat, že ani jeden 

model nevysvětluje situaci v ČR, jelikož zde nevychází téměř žádné statisticky 

významné proměnné. Tato skutečnost je pravděpodobně způsobena testováním velkého 

počtu proměnných na malém počtu pozorování. Proto byl také vynechán model 

zastupující světovou skupinu, kde bylo ještě více vysvětlujících proměnných. 

Tabulka 25: Determinanty šíření mobilních telefonů v ČR (1995-2008) 

 (ii) (iii) 

logHDP -1.748 -3.855 

 (0.658) (3.035) 

logIntUziv -0.105 0.052 

 (0.138) (0.720) 

logSirPasm 0.056 0.054 

 (0.051) (0.269) 

Pop14 -0.524 -0.745 

 (0.306) (1.602) 

Pop65 -0.041  

 (0.170)  

SS 0.044  

 (0.006)*  

Nezam -0.055 -0.059 

 (0.029) (0.117) 

Constant 26.182 52.540 

 (9.942) (49.687) 

N 9 9 

* p<0.1; ** p<0.05; *** p<0.01. Směrodatné chyby v závorce. 

 

 

 

 

 


