
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

17. listopadu 15, 708 33 Ostrava – Poruba 

Hornicko-geologická fakulta 

Institut geoinformatiky 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metody agregace a adjustace geodat pro sledování 

prostorové segregace na příkladu Ostravy 

 

 

 

DISERTAČNÍ PRÁCE 

 

 

 

 

 

 

Autor:        Mgr. Tomáš Inspektor 

Školitel:        doc. Dr. Ing. Jiří Horák 

Studijní program:       geodezie a kartografie 

Obor:         geoinformatika 

 

 

Ostrava 2011 

 



Tomáš Inspektor: Metody agregace a adjustace geodat pro sledování prostorové segregace 

 

2011  2 

 

Abstrakt 

Cílem této práce je zhodnocení moţností vyuţití různých metod agregace a adjustace 

geodat pro sledování prostorové segregace v městském prostředí. Mezi testovanými 

metodami bylo např. mapování relativního rizika, agregace dat na administrativní jednoty, 

pravidelnou čtvercovou síť a agregace pomocí metody jádrových odhadů.  

Jako zájmové území je zvoleno město Ostrava, které za poslední období prošlo 

výrazným vývojem situace na trhu práce. Vývoj nezaměstnanosti v druhé polovině 90. let 

vedl k rozvoji sociálně problémových aţ vyloučených lokalit. Faktem je, ţe Ostrava má 

zvláštní předpoklady k rozvoji těchto lokalit díky svému specifickému charakteru, silně 

ovlivněným průmyslovým rozvojem. Rezidenční oblasti se střídají s řadou nezastavěných 

ploch, průmyslovými areály a společenskými a obchodními bloky. Tato situace můţe 

napomáhat rozvoji prostorové segregace. 

V úvodu je představen problém prostorové segregace a její souvislost 

s nezaměstnaností a dále stručný vývoj Ostravy za poslední dvě desetiletí. V další části 

jsou specifikovány cíle práce a následují kapitoly definující pojmy jako je nezaměstnanost, 

trh práce, sociální exkluze a především prostorové segregace. Kapitola 5 popisuje sociálně 

vyloučené lokality v Ostravě, tak jak byly vymezeny v expertních studiích. Dále jsou 

popsány pouţité datové zdroje a indikátory nezaměstnanosti pouţité k identifikaci 

vyloučených lokalit. Následuje významná kapitola týkající se metodiky zpracování sloţena 

ze tří hlavních částí: lokalizace dat, adjustace dat a agregace dat. Na výsledky této kapitoly 

navazuje kapitola o prostorové autokorelace, která obsahuje jak teoretický základ této 

problematiky, tak i praktické výsledky. Kapitola 10 popisuje vymezení hranic vyloučených 

lokalit z dat získaných z Úřadu práce. Kapitola 11 je zaměřena na výpočet měr segregace 

na všech agregačních úrovních, včetně vyhodnocení lokalizačního koeficientu a Giniho 

koeficientu. V následující kapitole jsou popsány fyzické a sociální bariéry kolem 

jednotlivých lokalit, které umocňují jejich vyloučení. Kapitola 13 je zaměřena na sledování 

vývoje lokalit a jejich hranic v čase. K tomuto byly vyuţity mapy jádrových odhadů a 

vybraná izolinie. Vývoj byl sledován na plošné, hodnotové a strukturální úrovni. Cílem 

bylo posouzení, zda se jednotlivé charakteristiky mění a jestli např. není vymezení lokalit 

pomocí jádrových odhadů nestabilní a příliš variabilní v čase. Závěrečná kapitole pak 

vyhodnocuje a shrnuje všechny poznatky a přínosy této práce. 

Klíčová slova: adjustace, agregace, sociální exkluze, prostorová segregace, míra 

nezaměstnanosti, Ostrava, jádrové odhady, prostorové metriky, prostorová autokorelace 
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Abstract 

The aim of this work is to evaluate the possibility of using different methods of 

aggregation and adjustation of geodata to monitor spatial segregation in urban 

environment. Several methods were tested e.g. mapping the relative risk, aggregation of 

data within variousadministrative unit, regular square network and aggregation using the 

kernel density estimation. 

As an area of interest the city of Ostrava was selected, which passed through 

significant development in the labor market during last several years. Unemployment in 

the second half of 90 years led to the development of socially problematic and excluded 

areas. It  is fact, that Ostrava has special prerequisites for the development of these 

localities due to its specific nature, strongly influenced by industrial development. 

Residential areas are interspersed with a number of vacant, industrial areas and social and 

business blocks. This situation may facilitate the development of spatial segregation. 

The introduction presents the problem of spatial segregation and its relation to 

unemployment and a short description of the development of Ostrava in the last two 

decades. The next part specifies  the aims of the thesis and the following chapter defines 

terms such as unemployment, labor market, social exclusion and especialy spatial 

segregation. Chapter 5 describes the socially excluded localities in Ostrava, as they were 

defined in expert studies. Also the data sources and unemployment indicators used to 

identify the excluded areas are described. The major chapter of the methodology consists 

of three main parts: the localization of data, adjustation of data, and data aggregation. The 

results of this chapter is followed by the chapter about spatial autocorrelation, which 

contains the theoretical basis of this issueas well as the practical impacts. Chapter 10 

describes the boundaries of excluded localities based on the data obtained from the Labour 

Office in Ostrava. Chapter 11 is focused on the calculation of the rates of segregation at all 

levels of aggregation, including evaluation of the localization coefficient and the Gini 

coefficient. The next chapter describes the physical and social barriers around localities 

which enhance their seggregation. Chapter 13 is focused on monitoring the development of 

localities and their boundaries in time. For this monitorig the kernel density maps and 

selected isolines were used. Development was observed on the space, value and structural 

level. The aim was to assess whether the individual characteristics are changing and 

whether such identifacation of localities based on the kernel density estimation is stable 

and too variable in time. The final chapter evaluates and summarizes all results and 

benefits of this thesis. 

Keywords: adjustation, aggregation, social exclusion, spatial segregation, rate of 

unemployment, Ostrava, kernel density estimation, spatial metrics, spatial autocorrelation 
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Motivace 

Sociální exkluze, resp. prostorová segregace jsou v současné době velmi 

frekventované pojmy. Ty nejsou tak nové, jak by se mohlo zdát. Uţ v dobách dávno 

minulých byli chudí lidé vytěsňováni na okraj společnosti a také bohatí si stavěli honosné 

sídla, aby se odlišili od zbytku společnosti. Ne jinak je tomu i v současnosti. Rozmanitost 

společnosti, která je dána politickými, kulturními, etnickými, sociálními a dalšími faktory 

vede k prostorovému oddělování jednotlivých skupin obyvatel. Pro rozlišení forem 

segregace je důleţité rozlišovat mezi dobrovolným a nedobrovolným oddělením, jinak také 

mezi separací a segregací. K nedobrovolné koncentraci dochází na základě sociokulturních 

charakteristik, které mohou mít podobu etnicity, národnosti, rasy, náboţenství nebo na 

základě ekonomického statutu v případě chudých. Dobrovolně se koncentrují převáţně 

příslušníci určité skupiny obyvatelstva definované vůči svému okolí nadřazeným 

postavením z hlediska moci, bohatství a společenského statusu, a to za účelem ochrany a 

zvýšení svého nadřazeného postavení. Vznikají tak uzavřené komunity, které jsou od okolí 

odděleny fyzickou bariérou, jasně označeným a kontrolovaným vstupem s cílem udrţet 

neţádoucí jedince mimo toto území. 

Jedním z cílů práce je zhodnotit moţnosti vyuţití dat z Úřadu práce a Magistrátu 

města Ostrva pro identifikace a sledování vyloučených lokalit s pouţitím různých metod 

adjustace a agregace. Ze získaných dat lze identifikovat lokality na základě 

nezaměstnanosti, věku a vzdělání. Mezi další cíle patří agregace dat pomocí 

administrativního členění, pomocí kvadrantové metody a metody jádrových odhadů a 

následné porovnání a zhodnocení těchto metod a doporučení vhodného nastavení 

parametrů pro tyto metody. 

Jedním z hlavních důvodů řešení této práce je osobní zájem o tuto problematiku a 

také zapojení do projektu „Implementace nástrojů prostorové analýzy trhu práce v činnosti 

úřadů práce“. Projekt navazuje na výsledky grantu „Prostorová analýza nezaměstnanosti“ a 

"Modelování trhu práce s vyuţitím geoinformačních technologií". Díky tomuto projektu 

jsem se mohl detailně seznámit s daty a následně tyto znalosti vyuţít při zpracování 

disertační práce.  

Rád bych tímto poděkoval doc. Dr. Ing. Jiřímu Horákovi za jeho konstruktivní a 

pečlivé připomínky a odborné vedení při zpracování této práce, díky kterému má práce 

dospěla do kýţeného cíle. Dále pak Úřadu práce v Ostravě a Ministerstvu práce a 

sociálních věcí ČR za poskytnutí dat k situaci na trhu práce. Magistrát města Ostravy 

poskytnul informace o počtu obyvatel v jednotlivých lokalitách. A v neposlední řadě všem 

kolegům a přátelům za morální podporu. Části této disertační práce vznikly v rámci 

několika projektů: 

 Implementace nástrojů prostorové analýzy trhu práce v činnosti úřadu práce pro 

MPSV ČR, 

 Industriální město v postindustriální společnosti podpořený Grantovou agenturou 

České republiky (GA 403/09/1720) 
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1. Úvod 

Rok 1989 můţeme chápat jako klíčový z hlediska změn v celosvětovém uspořádání, 

ale i jako významný milník v našich dějinách a prostorovém uspořádání. Demokratizace 

společnosti a přechod z direktivní ekonomiky na ekonomiku trţní nepřinesly jen 

očekávaný hospodářský růst, ale i mnoho nových, dosud nepoznaných problémů (Walach, 

2009). Patří mezi ně nárůst počtu nezaměstnaných a vznik tzv. sociálně vyloučených 

oblastí. Oba tyto problémy spolu v našich podmínkách velmi úzce souvisí. 

Sociálně vyloučené lokality s nízkým ekonomickým statutem představují závaţný 

celospolečenský problém i problém místní samosprávy, která musí pozorně sledovat vznik 

a vývoj těchto lokalit a hledat cesty, jak zajistit, aby se tyto lokality nestaly zdrojem 

kriminality, zdravotních rizik i sociálního napětí. Proto se studiu těchto lokalit a moţností 

ovlivnění jejich vývoje u nás i v zahraničí věnuje značná pozornost. Významným 

faktorem, který se do utváření těchto lokalit promítá je nezaměstnanost, a závislost jejích 

obyvatel na sociální síti či příjmům z nelegální činnosti. Proto je moţné na problémové 

lokality usuzovat na základě studia nezaměstnanosti v mikroměřítku. K studiu prostorové 

segregace se pouţívají především různé prostorové metriky analyzující formu a intenzitu 

segregace podle vybraných sociálních indikátorů. Jejich přehled poskytuje např. Camara et 

al. 2004 nebo  Jargowsky 2001. V těchto indikátorech je nezaměstnanost často 

kombinovaná s dalšími diskriminujícími osobními faktory jako je nízký stupeň vzdělání či 

vyšší věk. Zpravidla se při studiu vyuţívá výsledků censovních šetření, případně 

speciálních sociologických průzkumů (Horák et al., 2010b). 

Nezaměstnanost lze chápat jako jednu z příčin segregace (ztráta zaměstnání vedoucí 

ke sníţení sociálního statutu a spojená s ekonomickým tlakem na přestěhování do lokality 

s levnějším nájmem a uspokojováním ţivotních potřeb) nebo naopak jako doprovodný 

projev či důsledek segregace (prostředí vytvářející jinou hodnotovou stupnici, jiné priority 

a vzory chování, které vedou k nezájmu či rezignaci na hledání zaměstnání). 

Pro různé analýzy a studie aktuální situace na trhu práce se vychází vedle 

jednorázových sociologických průzkumů především z evidence uchazečů o zaměstnání na 

úřadech práce a evidence výskytu volných míst. Analýzy trhu práce jsou zpracovávány pro 

území krajů a okresů ČR a pro menší územní celky se jiţ běţně zjišťuje pouze míra 

nezaměstnanosti a není prováděno detailnější sledování. A však řada obcí je vnitřně 

nehomogenní a tak i nezaměstnanost uvnitř obce můţe být velmi rozmanitá a vznikají tak 

oblasti s velmi nadprůměrnými hodnotami míry nezaměstnanosti.  

Prostorová analýza dat je soubor technik pro analýzu vzájemných vztahů 

sledovaných jevů a jejich prostorové souvislosti. Data uchazečů o zaměstnání z ÚP 

obsahují jak kontaktní adresy, tak i adresy trvalého bydliště. Díky těmto informacím je 

moţné provést lokalizaci přesně na souřadnice x a y. Identifikace bydliště nezaměstnaných 

na mapě velkého měřítka odporuje zákonu č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů. Je 

tedy nutné pouţít vhodnou metodu anonymizace dat a jejich agregaci. První úroveň 
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agregace představují adresní body (tedy vchody do obydlených budov). Další úroveň 

agregace jiţ vyuţívá např. kvadrantové metody nebo jádrové metody odhadu intenzity. 

Při studiu nezaměstnanosti pouţíváme relativní míry, k jejichţ výpočtu je potřebné 

znát také sloţení obyvatelstva. Věková charakteristika obyvatel můţe být dalším 

ukazatelem, který lze pouţít při mapování a monitorování sociálně slabých lokalit. V řadě 

případů se sociálně slabé lokality projevují vysokým zastoupením dětí do 15 let.  

K dalším charakteristikám patří ukazatelé hodnotící kvalitu bytového fondu. V 

současnosti však nejsou takové údaje dostupné, vyţadují realizaci registru RÚIAN, kde by 

měla být sledována i určitá charakteristika budov. Sociálně vyloučené lokality s nízkým 

ekonomickým statutem jsou převáţně charakterizovány starými a zchátralými domy či 

byty někdy aţ v havarijním stavu, zpravidla se jedná o byty III. nebo IV. kategorie. Velmi 

často se objevují rozbité dveře a rozbitá okna, sociální zařízení ve společných prostorách 

domů jsou většinou znečištěné a ucpané. Osvětlení chodeb nebývá funkční. 

Vývoj sociálně problémových lokalit je spojen s vývojem situace na trhu práce. 

Hlavní vliv na růst nezaměstnanosti na Ostravsku mělo zastavení těţby uhlí v roce 1994 

v Ostravě a restrukturalizace spojená především s výrazným sniţováním pracovních sil v 

hutnictví a strojírenství. To vedlo k velkému nárůstu volných pracovních sil, pro které však 

nebylo na trhu práce dostatek volných pracovních míst, a to vedlo k nárůstu 

nezaměstnanosti (Kotlíková, 2007). Na konci roku 1994 dosahovala hodnota míry 

nezaměstnanosti 5,6 %, na konci roku 1997 to bylo 7,5 % a v roce 2000 to bylo jiţ 16,6 %. 

Nejvyšší hodnoty dosáhla v roce 2003 a to 18,3 %. Od tohoto roku začala míra 

nezaměstnanosti klesat, kdy na konci roku 2006 to bylo jiţ 13,3 % a na konci roku 2008 

jen 8,4%. I přes tento příznivý vývoj patří Ostrava stále k lokalitám nejvíce postiţených 

nezaměstnaností a ke zlepšení situace nijak nepřispěla ani nedávná ekonomická krize, v 

jejímţ důsledku nezaměstnanost stoupla na 11,3 % na konci roku 2009, coţ znamená 

meziroční nárůst o 2,9 procentního bodu. V prosinci 2010 dosáhla hodnoty 12 %, coţ 

v absolutních číslech představuje 21732 uchazečů. Na konci června 2011 klesla 

nezaměstnanost na 11,2 % a počet uchazečů na 20145. 

 

Graf 1: Vývoj míry nezaměstnanosti mezi roky 1994 a 2010 (data: portal.mpsv.cz) 
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Vývoj nezaměstnanosti druhé poloviny 90. let vedl k rozvoji sociálně problémových 

aţ vyloučených lokalit. Je faktem, ţe Ostrava má zvláštní předpoklady k rozvoji těchto 

lokalit. Má specifický charakter silně ovlivněný průmyslovým rozvojem i jeho 

geografickou polohou. Rezidenční oblasti s různou hustotou osídlení se střídají s řadou 

nezastavěných ploch (trvalé travní porosty, orná půda, parky, lesy s hospodářským 

vyuţitím, skládky, plochy opuštěné po dřívější průmyslové činnosti apod.), průmyslovými 

areály (včetně rozsáhlých komplexů hutní a chemické výroby, které v některých případech 

nejsou uzavřené a kompaktní, ale jsou opět prostřídány bývalými dělnickými koloniemi a 

volnými plochami pro průmyslové účely) a pochopitelně i společenskými a obchodními 

bloky. Tato situace můţe napomáhat rozvoji vyloučených lokalit, nezřídka i ve formě 

bariérami vymezených osad, ať uţ jde o bariéry přírodní (vodní toky, lesy) či antropogenní 

(osady uzavřené mezi průmyslovými areály či dopravní infrastrukturou). To samozřejmě 

ovlivňuje i šance na moţnou obnovu těchto lokalit a změnu jejich statutu (Horák et al., 

2010b). 

Stejně tak jako většina informací, tak i informace o nezaměstnanosti mají prostorový 

charakter a jsou vázány k určitému prostoru a proto, je můţeme označit také jako 

prostorové informace, tzv. geoinformace. Formalizací těchto prostorových informací 

získáme tzv. geodata, pro jejichţ zpracování se pouţívají geoinformační technologie. 

Rapant (2006) je definuje jako specifické informační technologie pro zpracování geodat a 

geoinformací, od jejích získávání aţ po vizualizaci. Příkladem těchto technologií je 

dálkový průzkum země, digitální modely reliéfu, digitální fotogrammetrie, geostatistika a 

v neposlední řade geografické informační systémy (dále jen GIS). Obecně je tento pojem 

pouţíván pro označení počítačových systémů na získávání, ukládání a zpracování geodat a 

jejich prezentaci v podobě různých map. Dle Rapanta (1998) je GIS: „funkční celek 

vytvořený integrací technických a programových prostředků, geodat, pracovních postupu, 

obsluhy, uţivatelů a organizačního kontextu, zaměřený na sběr, ukládání, správu, analýzu, 

syntézu a prezentaci geodat pro potřeby popisu, analýzy, modelování a simulace okolního 

světa s cílem získat nové informace potřebné pro racionální správu a vyuţívání tohoto 

světa“. Právě vyuţití GIS můţe přinést zrychlení, zjednodušení a zkvalitnění analýz trhu 

práce, nezaměstnanosti a ke sledování prostorové segregace. 

Analýzy a modelování prostorových objektů, kde výsledky závisí na prostorovém 

uspořádání těchto objektů a jejich vlastnostech, označujeme jako prostorové analýzy. 

Prostorové analýzy se vyvíjí jiţ více neţ 3 století a za ta léta bylo vymyšleno mnoho 

sloţitých, důmyslných a propracovaných technik a metod. Cíle těchto analýz se liší podle 

oblasti jejich aplikace (Horák, 2006), ale obecně můţeme říci, ţe jejich cílem je získání 

dalších informací. Přestoţe GIS není nutnou podmínkou prostorových analýz, je v dnešní 

době jiţ celá řada metod a technik prostorových analýz do nich implementována.  
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2. Cíl práce 

Hlavním objektem zájmu disertační práce jsou uchazeči o zaměstnání evidovaní na 

úřadech práce. Podle § 24 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, je uchazeč o 

zaměstnání definován jako fyzická osoba, která osobně poţádá o zprostředkování 

vhodného zaměstnání úřad práce, v jehoţ správním obvodu má bydliště, a při splnění 

zákonem stanovených podmínek je úřadem práce zařazena do evidence uchazečů o 

zaměstnání.  

Cílem práce je vyuţití, ověření a zhodnocení moţností metod adjustace a agregace 

při identifikaci sociálně vyloučených lokalit, hodnocení jejich vývoje a při studiu 

heterogenity sociálního prostředí s vyuţitím registrů úřadu práce a anonymizovaného 

exportu dat o obyvatelích. Důvodem je poskytnutí doporučení pro efektivní, pokud moţno 

z větší části automatizované postupy, které umoţní zavedení takového monitoringu lokalit 

do praxe. Na to pak můţe navazovat vytvoření varovného systému, který bude pouze 

indikovat místa, kde dochází k výrazné změně sledovaných indikátorů a tedy ke změně ve 

statutu prostorově segregované lokality. 

Jednotlivé úkoly disertační práce lze zobecnit a rozdělit do několika bodů: 

 Lokalizace uchazečů o zaměstnání z registru nezaměstnaných pomocí dat 

z městského informačního systému a dat z ČSÚ. 

 Agregace dat pomocí administrativního členění, pomocí kvadrantové metody, 

metody jádrových odhadů případně pomocí dalších metod.  

 Porovnání a zhodnocení těchto metod a doporučení vhodného nastavení parametrů 

pro tyto metody. 

 Adjustace dat kvůli správné interpretaci sledovaného jevu. 

 Identifikace lokalit s extrémním výskytem sledovaného jevu a následné porovnání 

s odbornými studiemi (GAC 2006, Kvasnička 2010). 

 Výpočet a vyhodnocení měr segregace pro různě agregované celky. 

 Studium problémových lokalit. Vývoj průměrné hodnoty, rozsahu, autokorelace a 

variability v čase. 

 Vizualizace a interpretace dat. 

 

Uvedené kroky budou realizovány pro území města Ostravy a to hlavně z důvodu 

dostupnosti vhodných dat za toto území. 

3. Nezaměstnanost a trh práce 

Nezaměstnanost vţdy představovala a představuje významný sociální a ekonomický 

problém. Pro různé analýzy a studie aktuální situace se vychází především z evidence 

uchazečů o zaměstnání na úřadech práce a evidence výskytu volných míst. Prostředky GIS 

přináší do této oblasti nové moţnosti zpracování těchto dat. 
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3.1. Definice a formy nezaměstnanosti 

Nezaměstnaností chápeme nerealizovanou (neuspokojenou) nabídku práce na trhu 

práce. Obecně za nezaměstnanou pracovní sílu lze povaţovat tu část ekonomicky aktivního 

obyvatelstva, která není odpovídajícím způsobem (především časově a kvalifikačně) 

vyuţita (Šimek, 2007). 

Podle příčiny nezaměstnanosti rozlišujeme tyto formy: 

 Frikční nezaměstnanost – vzniká v důsledku neustálého pohybu lidí mezi místy či 

pracovními příleţitostmi (Buchtová, 2002). Jedná se o krátkodobou nezaměstnanost 

(často dobrovolná), která je spojena s hledáním nového místa. Důvodem je vznik 

nebo zánik firmy, hledání lepšího pracovního místa nebo změna bydliště. Není 

vnímána jako závaţný problém, jelikoţ po určité době nezaměstnaní nalézají 

uplatnění. V některých případech je dokonce vítána, protoţe umoţňuje lidem nalézt 

to nejlepší místo a zaměstnavatelům ty nejlepší pracovníky. 

 Cyklická nezaměstnanost – vzniká jako důsledek cyklických výkyvů v produkci 

firem, doprovázené změnami zaměstnanosti. V období prosperity firmy přijímají 

nové zaměstnance a naopak v období recese zaměstnance z úsporných důvodů 

propouští. Je-li cyklická nezaměstnanost spojena s přírodními cykly, pak hovoříme o 

sezónní nezaměstnanosti, která postihuje především některé profese, např. 

stavebnictví, lesnictví, zemědělství, rybolov (Mareš, 1998). 

 Strukturální nezaměstnanost – představuje sloţitou poruchu na trhu práce. Je 

výrazem nesouladu mezi profesní strukturou nabídky práce a strukturou volných míst 

(Šimek, 2007). Vzniká v důsledku strukturálních změn v ekonomice, kdy některá 

odvětví expandují a jiná naopak zanikají a tyto změny způsobují, ţe poptávka po 

některých profesích rapidně klesá (Holman, 2005). Zmenšující se odvětví propouštějí 

zaměstnance a ti jen těţko hledají uplatnění v nových expandujících se odvětvích. 

Jednou z moţností, jak nalézt uplatnění, je rekvalifikace. 

3.2. Měření nezaměstnanosti 

Základním ukazatelem, který se k popisu situace na trhu práce pouţívá, je míra 

nezaměstnanosti (dále také MN), která vyjadřuje podíl mezi počtem nezaměstnaných a 

počet ekonomicky aktivních obyvatel. 

UE

U
u


    neboli 

L

U
u            (1) 

u – míra nezaměstnanosti 

U – počet nezaměstnaných 

E – počet zaměstnaných lidí 

L – celkový počet pracovních sil (L = E + U) 
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Zaměstnaní jsou lidé, kteří na základě pracovní smlouvy vykonávají smluvenou práci 

za určitou odměnu, zpravidla za peníze. Naopak nezaměstnaní jsou podle definice 

Eurostatu (Evropský statistický úřad) lidé, kteří splňují následující podmínky: jsou bez 

práce, aktivně hledají práci a jsou schopni nastoupit do zaměstnání během 14-ti dnů. Jde 

tedy o osoby schopné a ochotné pracovat. 

S ohledem na příčiny vzniku nezaměstnanosti se pak zavádí pojem registrovaná 

nezaměstnanost, kde jsou zahrnuty pouze osoby, které jsou zaregistrovány na úřadech 

práce (Helísek, 2002). Pro zjišťování počtu nezaměstnaných a určování míry 

nezaměstnanosti se v různých zemích pouţívají různé postupy. V zásadě se uplatňují 3 

základní přístupy (Horák, 2002): 

1. Počet nezaměstnaných se zjišťuje na základě registrace na úřadu práce. Výhodou je 

sledování mnoha údajů o nezaměstnaném a naopak nevýhodou je zase fakt, ţe takto 

nepodchytíme nezaměstnané, kteří se z různých důvodů na úřadech práce 

neregistrují. Dále je zde problém v tom, ţe úřady práce evidují i ţadatele, kteří 

zneuţívají sociálních výhod spojených s registrací, ale přitom nechtějí pracovat a 

tudíţ nesplňují jednu z podmínek definice nezaměstnaného. Podle odhadu některých 

autorů je registrovaná míra nezaměstnanosti asi o 1 % niţší neţ skutečná míra 

nezaměstnanosti.  

 

Graf 2: Vývoj nezaměstnanosti v ČR (zdroj: ČSÚ) 

2. Zjišťování počtu nezaměstnaných pomocí pravidelně se opakujícího výběrového 

šetření. V ČR je známe pod názvem Výběrové šetření pracovních sil (VŠPS) a 

výsledky jsou prezentovány čtvrtletně. Toto statistické šetření u domácností 

poskytuje údaje o celkové zaměstnanosti a nezaměstnanosti obyvatelstva a další 

údaje s touto problematikou související. Zjišťuje aktuální strukturu zaměstnanosti 

podle pohlaví, věku a kvalifikace, odvětví a charakteru zaměstnání respondentů. 

Rovněţ poskytuje informace o celkové nezaměstnanosti a jejím charakteru, o 

struktuře nezaměstnaných z hlediska sociálního, profesního, kvalifikačního, délky 

trvání nezaměstnanosti aj. (ČSÚ, 2010b). 
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3. Zjišťování počtu nezaměstnaných ze SLBD (sčítání lidu, domů a bytů). Sčítání je 

zvláštní statistické zjišťování, při němţ jsou k jednomu okamţiku zjištěny údaje o 

obyvatelstvu, jeho demografických, sociálních a ekonomických charakteristikách, 

domácnostech, úrovni bydlení struktuře domovního a bytového fondu na území státu. 

Jedná se o vyčerpávající, tedy úplné šetření. Nevýhodou je, ţe se u nás provádí 

jednou za 10 let a také, ţe vyhodnocení a zveřejnění výsledků trvá dlouho. 

Pro samotnou kvantifikaci nezaměstnanosti se pouţívá celá řada ukazatelů. Zde je 

výčet některých z nich: 

 Obecná míra nezaměstnanosti – podíl počtu nezaměstnaných na celkové pracovní 

síle. 

 Míra dlouhodobé nezaměstnanosti – podíl počtu nezaměstnaných evidovaných jeden 

rok a déle na celkové pracovní síle (takto je definována Mezinárodní organizací 

práce a také ji tak chápe EUROSTAT, ale lze ji sledovat i rozdílně, např. v rozsahu 

6, 12 nebo 24 měsíců). 

 Registrovaná míra nezaměstnanosti – je podíl, kde v čitateli je počet dosaţitelných 

neumístěných uchazečů o zaměstnání a ve jmenovateli součet zaměstnaných z VŠPS, 

počtu pracujících cizinců podle evidence MPSV a MPO a počtu dosaţitelných 

neumístěných uchazečů o zaměstnání (ČSÚ, 2010b). 

 Specifická míra nezaměstnanosti – vyjadřuje podíl počtu určité skupiny 

nezaměstnaných na shodně vymezené pracovní síle v procentech (např. určitá věková 

skupina, stupeň vzdělání apod.) (ČSÚ, 2010b). 

 Míra zaměstnanosti – podíl počtu zaměstnaných na počtu osob starších 15-ti let. 

 Míra propuštěných z práce – podíl právě propuštěných k celkové pracovní síle. 

Vypovídá o současné tendenci na trhu práce (Horák, 2002). 

3.3. Trh práce 

Jako kaţdý jiný trh je charakterizován nabídkou a poptávkou. Na tomto trhu nabízejí 

zaměstnavatelé pracovníkům práci za mzdu. Trh práce není z hlediska své vnitřní stavby 

ani z prostorového hlediska homogenní. V rámci sledovaného území se vyčleňují oblasti s 

výrazně odlišnou situací na trhu práce. Projevem nehomogenity je přebytek nabídky práce 

nad poptávkou, který se projevuje výskytem volných míst. Stejně tak se nehomogenita 

projevuje nedostatkem volných míst, resp. větší poptávkou po práci neţ trh nabízí. Tato 

nehomogenita se můţe projevovat v celém spektru nebo jen u vybraných profesí či skupin 

osob. Někteří autoři to označují jako horizontální sociálně-prostorovou polarizaci. 

Nehomogenita trhu práce je s výhodou studovaná pomocí prostorových analýz. 

Úřady práce dlouhodobě vytváří mapy míry nezaměstnanosti a několik dalších ukazatelů. 

Kvalitativním posunem při tvorbě výstupů a realizaci prostorových analýz by mohlo být 

zavedení vyuţívání ArcGIS do jejich praxe. Toto se změnilo na začátku roku 2009, kdy 

firma OK Systém s.r.o. zajistila dodávku nového programového prostředí pro další vývoj 

GIS na úřadech práce a SSZ MPSV. Byl jím ArcGIS Desktop verze 9.3 ve variantě 
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ArcView v české lokalizaci. Aktuálně jiţ pouţívají verzi 10, rovněţ lokalizovanou do 

českého jazyka.  

Vyuţití GIS by do činnosti úřadů práce mohlo přinést nové moţnosti jak lokalizovat, 

sledovat a vyhodnocovat moţné problémy. Lze sledovat jak prostorové, tak i časové 

rozloţení jednotlivých ukazatelů nezaměstnanosti. K rozvoji těchto analýz by měl rovněţ 

pomoci projekt „Implementace nástrojů prostorové analýzy trhu práce v činnosti úřadů 

práce“, který je zaměřen mimo jiné na přípravu vybraných skupin dat, postupů a 

specializovaných školení zaměřené k rozvoji analýz trhu práce, poskytovaných úřady práce 

(Horák et al., 2010a). 

3.4. Data pro analýzy trhu práce 

Podstatnou roli na kvalitu výsledných analýz mají dobře zpracovaná data 

v odpovídajícím prostorovém rozsahu, podrobnosti a přesnosti. Data lze rozdělit do dvou 

základních skupin – data popisná a data geografická (Horák, 2002). Mezi data popisná 

řadíme data z úřadu práce (především údaje o uchazečích o zaměstnání a o volných 

pracovních místech), ČSÚ (data ze SLDB, VŠPS nebo registr ekonomických subjektů), 

Policie ČR (seznamy obyvatel), ţivnostenských (podnikatelské subjekty) a krajských 

úřadů, v neposlední řadě i data z komerčních firem (např. databáze firem Albertina), ale 

také třeba jízdní řády. Data geografická jsou např. hranice administrativních jednotek, 

základní digitální mapy a digitální tematické mapy. 

Výsledky se zpravidla vizualizují a prezentují ve formě různých tematických map, 

běţně kartogramů nebo kartodiagramů. Tyto metody můţeme označit jako jednoduché, 

jelikoţ se zaměřují na zobrazování dat bez větších předchozích úprav. Příklad takového 

zpracování dat je na obrázku 1.  

 
Obrázek 1: Podíl uchazečů se základním vzděláním k celkovému počtu uchazečů (zdroj: portál MPSV) 
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4. Sociální exkluze a prostorová segregace 

4.1. Sociální exkluze 

Koncept marginalizace je obvykle chápán jako postupné odsouvání jednotlivců nebo 

skupin na okraj společnosti a od osmdesátých let minulého století je součástí konceptu 

sociální exkluze (Sedláková, 2001). Sociální exkluze nebo také sociální vyloučení je v 

současné době velmi frekventovaným pojmem. Evropská unie definuje sociální exkluzi 

jako „proces, jímţ jsou někteří jedinci vytlačování na okraj společnosti a je jim 

znemoţněno na ţivotě společnosti plně participovat, a to v důsledku chudoby nebo 

nedostatku základních dovedností a příleţitostí k celoţivotnímu vzdělávání nebo v 

důsledku diskriminace. To je vzdaluje od práce, příjmu a moţností vzdělání a také od 

společenských sítí a aktivit. Mají malý přístup k moci a rozhodovacím orgánům, a tak se 

často cítí bezmocní a neschopni kontrolovat rozhodnutí, která ovlivňují jejich kaţdodenní 

ţivot“ (Council of the European Union, 2004). Toto je jedna z moţných definic sociální 

exkluze, ale existuje i řada dalších. Na obsah a význam toho konceptu existuje mnoho 

rozdílných názorů, coţ bývá předmětem jeho kritiky a proto, je také někdy označován jako 

mnohoznačný a nepřesný. Co se týče vztahu mezi exkluzí a chudobou, která dříve 

společensky-okrajové postavení jistých jedinců vysvětlovala, chudoba, resp. materiální 

nedostatek je pouze jeden z aspektů sociálního vyloučení, a to navíc ne výhradně. Chudoba 

můţe být rovněţ výsledkem dobrovolného rozhodnutí coby součást ţivotního stylu 

(Walach, 2009). 

Na druhou stranu koncept sociální exkluze však není tak nový jak by se mohlo zdát. 

Původ lze hledat v 60., resp. 70. letech minulého století ve Francii, kde se lidé ţijící v 

chudobě označovali jako les exclus. Rozvinutí pojmu a jeho pouţití v „současném“ 

významu je většinou připisováno Rénému Lenoirovi, který tento pojem vztahoval na osoby 

a skupiny osob, které byly vyloučeny ze státního systému sociálního zabezpečení (Toušek, 

2007). 

Příčin, které způsobují sociální vyloučení je mnoho a jsou různorodé. Můţeme je 

rozdělit do dvou základní kategorií na příčiny vnější a vnitřní. Jako vnější příčiny (vlivy) 

označujeme takové, které jsou mimo dosah a kontrolu vyloučených osob a proto tyto vlivy 

nemohou ovlivnit vlastním jednáním, či tak mohou činit jen obtíţně. Vnější příčiny jsou 

dány širšími společenskými podmínkami nebo vyplývají z jednání lidí, kteří se nacházejí 

vně sociálního vyloučení, tj. jsou to příčiny strukturální. Mezi takové příčiny patří 

především: trh práce a jeho charakter, bytová politika, sociální politika, praxe samospráv 

ve vztahu k sociální oblasti, rasismus a diskriminace na základě rasy, etnicity, národnosti 

atd. Naopak vnitřní vlivy jsou ty, které jsou důsledkem jednání konkrétních lidí, jichţ se 

sociální vyloučení týká. Ti mohou svým jednáním vlastní situaci sociálního vyloučení 

přímo způsobovat anebo posilovat jeho stávající existenci, tj. jsou to příčiny individuální. 

Řadíme mezi ně např.: ztrátu pracovních návyků při dlouhodobé nezaměstnanosti, 

dlouhodobou neschopnost hospodařit s penězi a dostát svým finančním závazkům nebo 

apatii a nízkou motivací k řešení vlastních problémů (Toušek, 2007). 



Tomáš Inspektor: Metody agregace a adjustace geodat pro sledování prostorové segregace 

 

2011  21 

 

4.1.1. Dimenze sociální exkluze 

Sociální exkluze je povaţována za součást sociální diferenciace. Stejně jako má 

sociální diferenciace svůj odraz v prostoru, má obdobně sociální exkluze prostorovou 

dimenzi. Nelze uvaţovat o prostorové dimenzi sociální exkluze, bez toho aniţ bychom 

neustále připomínali její provázanost a úzkou spojitost s ostatními dimenzemi (Mejzlíková, 

2010). Koncept sociální exkluze je totiţ chápán jako multidimenzionální. 

Multidimenzionalitu můţeme vnímat jako výhodu konceptu sociální exkluze v tom 

smyslu, ţe výše zmíněné příčiny se projevují v různých sférách lidského ţivota a nejsou 

spatřovány pouze v materiálním nedostatku, jak je tomu v případě konceptu chudoby. 

Percey-Smith (2000) rozlišuje sedm dimenzí: ekonomická, sociální, politická, 

individuální, skupiná, prostorová a dimenzi sousedství. Ekonomická dimenze je spjatá s 

trhem práce. Nemoţnost uplatnění se na pracovním trhu se váţe na ztrátu schopnosti 

produkce. Sociální dimenze souvisí s rozpadem rodiny, bezdomovectvím nebo 

kriminalitou. Politická dimenze souvisí s moţností jedinců ovlivňovat svůj vlastní ţivot a 

podílet se na rozhodování o veřejných záleţitostech. Individuální dimenze poukazuje na 

zhoršený psychický a fyzický stav jedinců. Skupinová dimenze odkazuje k úpadku 

skupiny. K prostoru se vztahuje prostorová dimenze a dimenze sousedství. Prostorová 

dimenze je indikována koncentrací většího počtu vyloučených jedinců, špatným ţivotním 

prostředím, nedostatečnou infrastrukturou, špatnou kvalitou a dostupností sociálních 

sluţeb. 

Mareš (2000), jako jeden z našich předních autorů zabývající se touto problematikou, 

rozlišuje také sedm dimenzí, ale trošku jiných. Jsou to dimenze ekonomická, sociální, 

politická (ty jsou stejné jako u výše zmíněného autora) a dále dimenze: kulturní, vyloučení 

z bezpečí, vyloučení z mobility a vyloučení symbolické. Prostorové vyloučení jako 

vyloučení ve fyzickém prostoru spadá do dimenze označené jako vyloučení z mobility. 

4.2. Prostorová segregace 

Prostorová (residenční) segregace je jedním ze základních a nejzřetelnějších projevů 

sociální exkluze. Je definována jako relativní prostorové oddělení nebo proces oddělování 

určitých skupin obyvatelstva od zbytku společnosti do různých oblastí a zón sídel na 

základě socioekonomických, etnických a kulturních charakteristik. Na segregaci lze tedy 

nahlíţet jako na stav nebo jako proces prostorové diferenciace společnosti (Burjánek, 

1997; Sýkora, Temelová, 2005). 

Z hlediska velikosti území můţe existovat prostorová segregace mezi jádrovými 

městy a jejich zázemím v rámci metropolitních oblastí a městských regionů, mezi 

jednotlivými městskými částmi nebo mezi obytnými bloky v rámci jedné čtvrti (Mustard a 

kol., 1999). 

Míra segregace je závislá na charakteristikách dané segregované skupiny osob. Musil 

(1967) zmiňuje tyto vlastnosti: početnost dotyčné skupiny (k segregaci nedojde, není-li 
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skupina dostatečně velká), ekonomické postavení (k segregaci dojte tím snáz, čím je niţší 

průměrný příjem skupiny), stupeň kulturních odchylek od norem země, stupeň tradičního 

institucionalizovaného odmítání dané skupiny, třídní postavení (nejčastěji se oddělují právě 

nejchudší, ale také nejbohatší skupiny obyvatel) a stupeň jejího konzervativismu v 

psychologickém slova smyslu (čím konzervativnější je skupina, tím více lpí na své kultuře 

a odmítá asimilaci). 

Socio-prostorová diferenciace města rovněţ ovlivňuje ekonomiku trhu práce. Krize 

měst v USA v 60 letech 20. století, která souvisela s růstem ghett chudinských obyvatel s 

vysokou mírou nezaměstnanosti, byla jedním z důvodů pro vytvoření koncepce 

segmentovaných trhů práce (Cain, 1976). 

U nás se převáţně termínem prostorová segregace nebo prostorové vyloučení rozumí 

fyzické oddělení lokality od sídla buď fyzickými bariérami (dálnice, ţeleznice, řeka, 

průmyslový areál) nebo nezastavěnými pozemky. Ovšem toto fyzické oddělení není 

podstatou residenční segregace, jelikoţ prostorově segregované skupiny mohou ţít 

v těsném sousedství, aniţ by je dělila jakákoli fyzická bariéra. Prostorová segregace je 

dána tím, ţe různé sociální skupiny obývají odlišné části fyzického prostoru (nikoliv 

vzdáleností v tomto prostoru), které přitom mohou na sebe bezprostředně navazovat. 

Fyzická bariéra tuto segregaci jen umocňuje (Sýkora, 2010). 

4.2.1. Formy segregace 

Rozmanitost společnosti, která je dána politickými, kulturními, etnickými, sociálními 

a dalšími faktory vede k prostorovému oddělování jednotlivých skupin obyvatel. Pro 

rozlišení forem segregace je důleţité rozlišovat mezi dobrovolným a nedobrovolným 

oddělením, jinak také mezi separací a segregací. Obvykle se rozlišují čtyři typy 

segregovaných území – ghetta, slumy, enklávy a citadely.  

Ghetta vznikají nedobrovolnou segregací, kdy určitá skupina převaţuje oproti 

ostatním skupinám v ghettu. K nedobrovolné koncentraci dochází na základě 

sociokulturních charakteristik, které mohou mít podobu etnicity, národnosti, rasy, 

náboţenství. Ghetta tedy mohou vznikat nezávisle na ekonomickém statusu, chudoba není 

základním určujícím faktorem ghetta.  

Slum představuje chudinskou, hustě osídlenou oblast, která se vyznačuje špatnou 

kvalitou bydlení a nedostatečnou úrovní základních sluţeb. Často bývá zaměňován s 

pojmem ghetto. Lidé ve slumech setrvávají nedobrovolně, stejně jako v ghettu, ale na 

rozdíl od něj nevzniká segregace na základě etnicity, rasy, národnosti apod., jako v případě 

ghetta, ale na základě ekonomického statusu. Příčinou setrvávání lidí ve slumech je tedy 

primárně chudoba (Toušek, 2007). Sýkora a Temelová se navíc domnívají, ţe slumy jsou 

pouze oblasti chudoby, které lidé opouštějí, jakmile překonají svoji špatnou finanční 

situaci, ghetta naopak představují pasti chudoby, v nichţ jsou lidé trvale uvězněni a ze 

kterých je velmi nesnadné uniknout. 
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Jako enklávy označujeme místa, ve kterých se soustřeďují příslušníci určité skupiny 

obyvatelstva za účelem zvýšení ekonomického, sociálního, politického anebo kulturního 

rozvoje vlastních členů. Nejčastějším typem jsou etnické enklávy, ve kterých často ţijí 

menšiny imigrantů.  

Citadela je oblast, ve které se soustřeďují příslušníci určité skupiny obyvatelstva 

definované vůči svému okolí nadřazeným postavením z hlediska moci, bohatství a 

společenského statusu, a to za účelem ochrany a zvýšení svého nadřazeného postavení. 

Citadely mají často formu uzavřených komunit (gated communities), které jsou od okolí 

odděleny fyzickou bariérou, jasně označeným a kontrolovaným vstupem (kamerové 

systémy, bezpečnostní sluţby) s cílem udrţet neţádoucí jedince mimo toto území. Na 

rozdíl od ghett a slumů, vznikají enklávy a citadely dobrovolně (Sýkora, Temelová, 2005). 

Homogenita a uzavřenost těchto „bohatých čtvrtí“ se však můţe porovnávat s ghetty a 

proto je moţné se v literatuře setkat s termínem ghetta bohatých. 

 
Obrázek 2: Podoby residenční segregace (zdroj: Toušek, 2007) 

4.2.2. Měření a hodnocení segregace 

K hodnocení a měření prostorové diferenciace na území měst a regionu lze nahlíţet 

ze dvou základních směrů. První způsob je kvalitativní výzkum, jehoţ výstupem jsou 

etnografické studie a popis sociálního klimatu jednotlivých částí města zaměřený na jejich 

specifika v kontextu města jako celku. Zdrojem informací pro takovýto způsob hodnocení 

segregace jsou terénní výzkumy, rozhovory, pozorování, dotazníková šetření apod. Druhý 

způsob je zaloţen na kvantitativním zhodnocení sociálně prostorové diferenciace, přičemţ 

cílem je nalézání pravidelností, zobecňování zjištěných skutečností a vytváření modelů 

prostorového uspořádání. Hlavními zdroji pro statistickou analýzu jsou data z censů, 

sociálních a migračních statistik či statistik bydlení. Za ideální postup se dá povaţovat 

kombinace obou těchto metod. Ukazatele segregace naznačí míru významnosti problému a 



Tomáš Inspektor: Metody agregace a adjustace geodat pro sledování prostorové segregace 

 

2011  24 

 

poznání prostorového rozloţení odhalí území s významnou koncentrací určitých skupin 

obyvatel. Naproti tomu kvalitativní výzkum pomáhá odhalit příčiny, důsledky a 

mechanizmy vzniku segregace (Sýkora, Temelová, 2005). 

Úroveň segregace se zpravidla hodnotí v rámci města nebo metropolitní oblasti. 

Základním cílem je zachytit míru prostorové nerovnoměrnosti dané sociální skupiny. 

Výsledná hodnota vyjadřuje míru separace resp. segregace zvolené skupiny v daném 

území. Běţně se říká, ţe segregace existuje, pokud některé části města vykazují 

nadprůměrné a jiné podprůměrné zastoupení určité skupiny obyvatel ve vztahu k podílu 

teto skupiny ve městě jako celku. V reálném světě situace rovnoměrného rozloţení 

neexistuje, protoţe nerovnoměrnost je přirozená (Sýkora, 2010).  

Je vytvořena celá řada těchto speciálních metrik, které se zaměřují na analýzu 

distribuce populace a její proměny. Ne všechny však byly okamţitě přijaty. Mezi běţně 

pouţívanou míru můţeme povaţovat metodu procentuální distribuce, která je z pravidla 

nejjednodušší mírou pro popis prostorové distribuce obyvatel.  S vývojem promyšlených 

počítačových postupů vznikaly nové sloţitější indexy, schopné pracovat s velkými objemy 

dat (Ivan, Horák, 2010). Massey, Denton (1988) zpracovali shlukovou analýzu z 20 

různých měr segregace a navrhli 5 výsledných kategorií indexů, pojmenovaných 

vyrovnanost, ohroţení, koncentrace, centralizace a shlukování. Dále pak doporučili jeden 

nejlepší index pro kaţdou tuto skupinu. 

1) Vyrovnanost měří prostorovou segregaci rozdílných skupin. Segregace je 

nejmenší, pokud má kaţdá oblast stejnou populační skladbu. Patří sem index nesourodosti 

(∆), který měří nesourodost dvou populací v jednom území. Velikosti indexu určuje, kolik 

procent jedné skupiny populace musí změnit své bydliště (přestěhovat se jinam), aby bylo 

zajištěno rovnoměrné zastoupení všech populací ve zkoumaném území. Hodnoty indexu se 

pohybují v intervalu <0; 1>, kdy výsledek vynásobený 100 udává procentuální podíl 

analyzované populace, která by měla být přemístěna.  

    (2) 

 

kde Pig odpovídá počtu obyvatel skupiny g plošné jednotky i; Pih udává počet obyvatel 

skupiny h plošné jednotky i; Pg odpovídá celkovému počtu obyvatel skupiny g a Ph pak 

celkové populaci skupiny h.Z indexu nesourodosti (disimilarity) vychází index segregace, 

který udává relativní rozdíl mezi prostorovým rozloţením jedné skupiny obyvatel a 

zbytkem populace. 

 

(3) 

 

IDxy = index disimilarity mezi skupinou X a celkovou populací Y 

X = celkový počet příslušníků skupiny X v daném území 

Y = celkový počet obyvatel v daném území 
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Dalším indexem pak je index entropie, který měří různorodost populace v území. 

Výsledná hodnota se pohybuje od 0, kdy mají všechny regiony stejné sloţení obyvatel jako 

celé území, do 1, kdy kaţdý region obsahuje pouze jednu skupinu obyvatel (Ivan, Horák, 

2010). 

2) Ohrožení měří moţný kontakt mezi členy jednotlivých skupin obyvatel a jejich 

situaci v izolaci. Je zde zařazen index interakce a index izolace. Index interakce měří míru 

kontaktu mezi dvěma skupinami obyvatel (např. příslušníky menšinové skupiny X a 

většinové skupiny Y). Je-li index roven 0, jedná se o absolutní koncentraci, a naopak 

pokud je roven 1, je populace rozmístěna zcela rovnoměrně. 

(4) 

 

xi, yi = počet příslušníků skupin X a Y v i-té územní jednotce 

ti = celkový počet obyvatel v i-té územní jednotce 

X = celkový počet příslušníků skupiny X v celém území 

k = počet územních jednotek v daném území 

 

Index izolace analogicky udává míru vzájemného kontaktu mezi příslušníky stejné 

skupiny X. Výsledné hodnoty indexu se pohybují v intervalu od 0 (segregace neexistuje) a 

1 (kompletní segregace). 

 (5) 

 

3) Koncentrace – spadá zde index koncentrace, který je odvozen z indexu 

nesourodosti. Základní myšlenka tohoto indexu je, ţe menšinové skupiny obvykle ţijí v 

hustěji obydlených oblastech, vzhledem k jejich niţším ekonomickým moţnostem. 

Výsledek můţe nabývat hodnot od 0 do 1 a nula znamená, ţe segregace neexistuje. 

   

(6) 

 

xi = celková populace minoritní skupiny na územní podjednotce  

X = celková minoritní populace na celém území 

ai = rozloha územních podjednotek 

A = celková rozloha celého geografického území 

Pro měření relativní koncentrace skupiny obyvatelstva v určité územní jednotce lze 

pouţít lokalizační koeficient. Čím je hodnota koeficientu větší, tím je vyšší koncentrace 

sledovaného jevu v dané územní jednotce. Hodnota koeficientu přesahující 1 naznačuje, ţe 

skupina X je relativně více koncentrovaná v územní jednotce v porovnání se širším 

celkem, hodnoty větší neţ 2 indikují vysokou míru koncentrace sledovaného jevu. 
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 (7) 

 

Si = podíl příslušníků skupiny X v územní jednotce i  

A = podíl příslušníků skupiny X v širším teritoriu 

 

4) Centralizace – do této skupiny patří absolutní index centralizace, měřící distribuci 

menšiny obyvatel okolo centra celé oblasti. Hodnota -1 naznačuje preferenci ţít na okraji 

této oblasti a naopak hodnoty blízko 1 naznačují preferenci ţít v centru. Hodnota 0 

znamená, ţe obě skupiny mají stejné rozloţení (podle vzdálenosti) od centra (Ivan, Horák, 

2010).  

(8) 

 

n = počet regionů seřazené podle rostoucí vzdálenosti od centra oblasti  

C = kumulativní podíl obyvatel minoritní skupiny regionu i 

A = kumulativní podíl rozlohy regionu i. 

 

Dalším indexem je relativní index centralizace, udávající relativní podíl jedné 

skupiny obyvatel, která musí změnit bydliště, aby dosáhla stejného centralizačního indexu 

jako druhá skupina obyvatel. 

5) Shlukování umoţňuje identifikovat enklávy. Do této skupiny spadá index 

prostorové blízkosti měřící průměrnou blízkost mezi členy jedné skupiny a členy jiné 

skupiny. Druhým indexem patřící do této skupiny a vyuţívající výpočtu indexu prostorové 

blízkosti je index relativního shlukování, který porovnává průměrnou blízkost mezi 

minoritní a majoritní skupinou obyvatel. Kladná hodnota naznačuje významné shlukování 

minority a naopak záporná hodnota naznačuje malé shlukování minority vůči majoritě. 

Výpočet obou indexů probíhá v několika krocích. Nejprve se počítá průměrný index 

prostorové blízkosti, vyjadřující průměrnou blízkost mezi členy stejné skupiny (Pxx) a 

výpočet průměrného indexu prostorové blízkosti, vyjadřující průměrnou blízkost mezi 

členy různých skupin (Pxy). 

 

(9) 

 

(10) 

 

xi = minoritní populace v podjednotce i xj = minoritní populace v podjednotce j 

yj = majoritní populace v podjednotce j cij = záporná vzdálenost mezi územím i a j  

X (Y) = celková minoritní (majoritní) populace na celém území 
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Index prostorové blízkosti se poté vypočítá takto: 

 

(11) 

 

T = celková populace 

Ptt = průměrná blízkost mezi členy celé populace 

 

Index relativního shlukování se počítá jako: 

 

(12) 

 

Pro hodnocení segregace lze pouţít i matematické metody jako je Lorenzova křivka 

nebo Giniho koeficient. Lorenzova křivka slouţí ke grafickému znázornění 

nerovnoměrnosti koncentrace dvou distribucí. V ekonomii se s ní často setkáváme 

především při znázorňování nerovnoměrnosti rozdělení důchodů či bohatství v populaci 

nějakého celku. Osy grafu reprezentují kumulativní četnosti těchto jevů, např. kumulativní 

četnost rozlohy proti kumulativní četnosti počtu obyvatel. Plocha vymezená Lorenzovou 

křivkou a úhlopříčkou grafu (ta představuje rovnováţnou distribuci) vyjadřuje míru 

koncentrace (diferenciace) jevu. Čím více se tedy křivka přibliţuje k úhlopříčce, tím je 

koncentrace menší a naopak. Giniho koeficient je odvozen z Lorenzovy křivky a vyjadřuje 

podíl plochy mezi Lorenzovou křivkou a úhlopříčkou čtverce k celkové ploše pod 

úhlopříčkou a nabývá tedy hodnot od 0 do 1. Čím je hodnota blíţe nule, tím je rozloţení 

rovnoměrnější. Procentuální vyjádření Giniho koeficientu je Giniho index.  

 

Obrázek 3: Lorenzova křivka a Giniho index (zdroj: vlastní) 
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4.2.3. Data a ukazatelé prostorové segregace 

Jako pro mnoho jiných výzkumů, tak i pro studium prostorové segregace je důleţité 

mít vhodná data, jak z hlediska dostupnosti tak hlavně z hlediska prostorové podrobnosti. 

Segregované oblasti i v ČR se mohou značně lišit rozsahem (měřítkem), konečně i 

v závislosti na velikosti území, v rámci kterého segregaci zkoumáme. V městském prostoru 

mohou mít v našich podmínkách výjimečně charakter celé městské části či části obce. 

Častěji však jde o menší, různě omezené územní celky mající podobný urbanní charakter 

(typ a stav zástavby). Zákonitě poţadovanému měřítku (podrobnosti) musí odpovídat i 

zdroje dat. V některých případech studium vyţaduje statistické data za území ZSJ či SO 

jindy je potřebné vyuţít data na ještě menší úrovni – domy. 

Segregované oblasti mohou mít podobu celé městské čtvrti, ale i jen několika domů 

(coţ můţe být v rozporu s poţadavkem na dostatečnou velikost lokality, viz Musil (1967). 

V případě lokalizace několika domů je pak samozřejmě potřebné mít dostatečně podrobná 

data.  

Pro studium prostorové segregace je potřebné vhodně zvolit ukazatele resp. skladbu 

dat. Segregace můţe být zaloţena na rasových či etnických charakteristikách, 

náboţenském vyznání nebo ekonomickém statutu. Ne všechny údaje ze získaných jsou 

relevantní pro identifikaci prostorové segregace a je tedy nutné provést jakousi selekci 

údajů. Jedná se o údaje, které jsou pro segregované území charakteristické. Patří mezi ně 

nezaměstnanost, vzdělání, věk, příslušnost k národnostním menšinám případně stav 

bytového fondu. Jednotlivé údaje lze kombinovat a získat tak lepší výsledky. Takový 

komplexní ukazatel můţe lépe vystihnout situaci. Velmi platný údaj by byla jistě i výše 

příjmu jednotlivých osob, ale bohuţel se tento údaj v ţádném cenzu nezjišťuje. 

Problémy v datech mohou představovat údaje, které jsou zaloţeny na subjektivních 

pocitech a postojích osob, např. národnostní příslušnost. Detailní popis pouţitých dat je 

v kapitole 6. 

4.2.4. Segregace v České republice 

Jak bylo uvedeno výše, prostorová segregace má řadu podob a projevovala se v ČR 

uţ v minulosti stejně tak jako dnes. Sýkora (2010) hovoří o čtyřech hlavních skupinách, 

jejichţ nerovnoměrné rozmístění a koncentrace v prostoru našich sídel ukazuje na existenci 

segregace. Jde o sociálně silné obyvatelstvo, sociálně slabé obyvatelstvo, Romy a cizince 

(segregace cizinců není specifická pro všechny národnosti, např. menší u Vietnamců, vyšší 

u Rusů v „lepších“ čtvrtích). Nedochází však k segregaci celých uvedených skupin, i kdyţ 

některých z nich se týká více neţ jiných, nýbrţ segregaci zatím zpravidla malé časti z 

těchto skupin v několika vybraných lokalitách. Probíhající segregační procesy prohlubují 

míru rezidenční diferenciace a mnohé další lokality jsou tak ohroţeny segregací. Mezi 

hlavní typy rezidenčních lokalit výrazněji se odlišující od ostatních částí patří (Sýkora, 

2010): 



Tomáš Inspektor: Metody agregace a adjustace geodat pro sledování prostorové segregace 

 

2011  29 

 

 tradiční vilové čtvrtě obyvatelstva s velmi vysokým sociálním statutem 

 lokality nové bytové výstavby pro sociálně silné obyvatelstvo, kdy v extrémních 

příkladech vznikají uzavřené komunity fyzicky oddělené branou či závorou 

 vybraná upadající sídliště (zejména paneláková) 

 vnitroměstské čtvrtě levného, zpravidla sociálního bydlení s vysokou koncentrací 

sociálně slabého obyvatelstva 

 holobyty pro sociálně nepřizpůsobivé a neplatiče nájemného (opět můţe být problém 

s dostatečnou velikostí takto vymezených lokalit) 

 lokality koncentrace Romů, často vytvořené nebo posílené administrativní alokací 

bydlení 

 rozmanité koncentrace cizinců, které mohou korespondovat s komunitami bohatých 

za závorou na jedné straně a s ubytovnami pro dělníky na straně druhé. 

 

Nejohroţenější skupinou jsou u nás Romové. Zřejmě tomu napomáhá i skutečnost, 

ţe na rozdíl od našich východních sousedů ţije většina českých Romů ve městech. 

Segregované lokality s romským obyvatelstvem se vyskytují převáţně v bývalých 

průmyslových oblastech (ostravsko-karvinská aglomerace, severočeská hnědouhelná 

pánev, průmyslové části Prahy, Brna a dalších měst) a v periferních oblastech republiky 

(Šluknovský výběţek, Jesenicko). Zpravidla se jedná o lokality se špatnou infrastrukturou 

a špatným bytovým fondem. Naopak zde bývá vyšší koncentrace komunitních center a 

sídel neziskových a charitativních organizací (Sýkora, 2010). Podle odhadů v těchto 

lokalitách ţije zatím menšina Romů, ale počet lokalit a jejich obyvatel narůstá. Lokality se 

vyznačuji nízkou ţivotní úrovní, velkou nezaměstnaností a mnoho obyvatel dluţí na 

nájemném a sluţbách. V některých případech dochází za pomoci obce či jiné organizace 

k rekonstrukci bytového fondu, ale ve většině případů se tak neděje. Situace v těchto 

lokalitách se tak zlepšuje jen výjimečně a dochází tedy ještě k většímu prohlubování 

izolace daných lokalit a jejich obyvatel. 

Protipólem těchto lokalit jsou uzavřené a střeţené residenční lokality, tzv. gated 

communities. Tyto lokality se vyskytují nejen ve větších městech (Ostravu nevyjímaje), ale 

v menších městech a obcích. Nejvíce jich je v Praze a jejím okolí a zde také v polovině 90. 

let vznikla první taková lokalita u nás Malá Šárka. V jiných zemích (USA, JAR, Latinská 

Amerika) je vznik takovýchto lokalit spojen se strachem z kriminality, kdeţto u nás je 

spíše kladen důraz na umístění lokality, příjemné prostředí, větší soukromí nebo zvýšení 

společenské prestiţe. 

5. Sociálně vyloučené lokality v Ostravě 

Cílem práce je identifikace sociálně slabých lokalit, proto je třeba si stanovit 

referenční lokality, se kterými se budou výsledné lokality srovnávat. Pro stanovení 

referenčních lokalit byly vyuţity dvě expertní studie, zabývající se analýzou sociálně 

vyloučených romských lokalit. První studie je „Analýza sociálně vyloučených romských 

lokalit a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti“ která byla realizována 
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společností GAC spol. s r. o. v roce 2006 pro MPSV. Studie byla zpracována za celou ČR 

a její součástí je také „Mapa sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohroţených 

romských lokalit v České republice“. V rámci města Ostrava je v této studii identifikováno 

a popsáno 10 lokalit, jeţ jsou relativně rovnoměrně rozmístněna v rámci celého města 

(GAC, 2006). Druhou studií je „Popis sociálně vyloučených romských lokalit v regionu 

Ostravska“, jejíţ zhotovitelem je Radim Kvasnička a zadavatelem je Agentura pro sociální 

začleňování. Jak název napovídá, tak se tato studie zabývá pouze územím Ostravska a na 

samotném území města Ostrava popisuje 14 lokalit (9 z nich je stejných jako v předchozí 

studii), ve kterých ţije 5575 obyvatel (Kvasnička, 2010).  

 

Obrázek 4: Sociálně vyloučené romské lokality Ostravě (zdroj: vlastní) 

5.1. Popis jednotlivých expertních lokalit 

 

Lokalita Přívoz 

Lokalita se dělí na dvě části. Menší část je označována jako Zadní Přívoz a nachází 

se zde 9 cihlových čtyřpatrových domů, jeţ jsou zcela odděleny od ostatní residenční 

zástavby. Lokalita je zcela prostorově vyloučena, obklopena oplocenými průmyslovými 

plochami, ţelezniční tratí a navíc je zde nyní z východní strany budován přivaděč k dálnici. 

Druhá, větší část lokality, je známa jako Přední Přívoz. Jedná se o 25 domů v okolí 

Macnerovského sadu (Kvasnička, 2010). Ze dvou stran je ohraničená průmyslovými areály 
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a z dalších dvou stran navazuje na okolní zástavbu. Podle odhadů zde dohromady ţije aţ 

1500 obyvatel, převáţně romské národnosti a i díky nízké kvalifikaci je zde míra 

nezaměstnanosti kolem 90%. 

 

Lokalita Lipina 

Stará hornická kolonie tvořena nízkými zděnými domky. Lokalita se nachází na 

periférii města v okolí ulice Lipinská a odtud taky název pro lokalitu. Domy tvoří 

kompaktní celek s jasně patrnými hranicemi a většina bytů spadá do IV. kategorie (GAC, 

2006). Ze dvou stran ohraničena frekventovanými silnicemi, z jiţní strany ohraničena 

lesem a ze severu ostatní zástavbou. Aţ 90% obyvatel tvoří Romové a odhadovaná míra 

nezaměstnanosti je 95%. 

 

Lokalita Trnkovec 

Lokalitu tvoří 16 jednopatrových zděných domů na periférii města. Domy dříve 

slouţily jako ubytovny pro horníky. Lokalita není zcela prostorově vyloučena, ale je 

zřetelně odlišitelná od ostatní zástavby. Přístupovou cestu do lokality tvoří Trnkovecká 

ulice, spojující Radvanice s Michálkovicemi. Oficiálně zde ţije 353 obyvatel, ale 

neoficiálně počet se odhaduje aţ na 410 obyvatel, převáţně romského etnika. Míra 

nezaměstnanosti přesahuje 90% (Kvasnička, 2010). 

 

Lokalita Zárubek 

Lokalitu tvoří 3 části. První část tvoří dva domy na ulici Zárubecká poblíţ jámy 

Jakub. Druhou nedalekou část vzdálenou jen několik desítek metrů tvoří pět domů mezi 

ulicí Zárubeckou a Šenovskou. Na mapě jsou první dvě části díky své blízkosti spojeny do 

jedné. Poslední část tvoří 4 domy na ulici Šenovské vzdálené asi 300 metrů. Domy 

původně slouţily báňským inţenýrům dolu Zárubek a byly postaveny za První republiky. 

Komunitu tvoří výhradně příslušníci romského etnika a nezaměstnanost dosahuje téměř 

100%. Lokalita je povaţována za nejchudší (Kvasnička, 2010). Lokalita je jasně 

prostorově vyloučena. Jedná se o bývalou industriální zónu. Kolem domů jsou náletové 

dřeviny a černá skládka stavebního odpadu. Nedaleko lokality jsou dvě velké haldy. 

Technický stav domů je různý, ale ve všech případech lze označit za špatný.  

 

Lokalita Hrušov 

Lokalita se skládá ze dvou částí. V zadním Hrušově se nachází 6 bývalých 

dělnických domů. Lokalita je povaţována za „špatnou adresu“ a je zcela zřetelně 

prostorově vyloučena. Je ohraničena řekou Odrou a Ostravicí, ţelezničním náspem, 
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frekventovanou silnicí a nově taky dálnicí. Komunita je téměř výhradně tvořena romským 

etnikem (GAC, 2006). 

Druhá část označená jako přední Hrušov je popsána pouze ve studii Radima 

Kvasničky. Jedná se území podél Pláničkovy ulice, které je podstatně více zachovalé. Jako 

objekt s prvky sociálního vyloučení lze označit jeden činţovní dům se čtyřmi vchody a 36 

byty, ve kterých ţije 93 obyvatel, z nichţ 90% tvoří Romové (Kvasnička, 2010). 

 

Lokalita Ţelezná ulice 

Původně byla lokalita tvořena třemi zdevastovanými domy na Ţelezné ulici 

v městské části Hulváky. V současné době je jeden dům jiţ zdemolován, druhý menší dům 

nedávno vyhořel a je tedy neobydlen a v posledním domě ţije oficiálně přihlášených 94 

obyvatel, ale dlouhodobě se v lokalitě zdrţuje cca 120 obyvatel. Jedná se převáţně o 

romské nebo smíšené rodiny, jejichţ příslušníci mají velmi nízkou kvalifikaci a 

nezaměstnanost je prakticky 100%. Lokalita je klasickým příkladem prostorového 

vyloučení, protoţe se nachází mezi průmyslovými objekty ohraničenými betonovými zdmi 

a ploty. Původně se jednalo o domy pro zaměstnance blízkých ţelezáren a po roce 1989 

byli do lokality sestěhováni dluţníci a neplatiči nájemného. Dům je ve velmi špatném 

stavu, zatéká do něj, v bytech se vyskytuje plíseň a společné prostory jsou zanedbané a 

špinavé. Vytopené sklepy jsou plné odpadků a některá okna jsou vybitá (GAC, 2006; 

Kvasnička, 2010). 

 

Lokalita Sirotčí ulice 

Lokalitu tvoří 6 dvoupatrových cihlových domů na ulici Sirotčí. Součástí lokality 

jsou ještě dva přízemní domy v Jeremenkově osadě. V bezprostřední blízkosti leţí další 

skupina menších jednopodlaţních cihlových domů, ve kterých také bydlí romské rodiny, 

ale obecně nejsou povaţovány za součást lokality. Lokalita představuje další typicky 

prostorově vyloučenou lokalitu, ze dvou stran ohraničenou velmi frekventovanými 

ulicemi, oploceným areálem dolu a ţeleznicí. Ţije zde 700 lidí, podíl romské populace je 

99% a stejně tak i nezaměstnanost je odhadována na 99%. Polovinu obyvatel tvoří osoby 

do 15-ti let. 

 

Lokalita Dělnická ulice 

Lokalita je identifikována v obou expertních studiích, ale jejich prostorové vymezení 

se částečně liší. Podle GAC (2006) se jedná o 16 domů, kdeţto Kvasnička (2010) hovoří o 

29 činţovních domech. Rozdíl ve vymezení můţete vidět na příslušném obrázku. Lokalita 

je začleněna do okolní zástavby městského obvodu Ostrava-Poruba, takţe nelze hovořit o 

tom, ţe by byla lokalita prostorově vyloučena. Přestoţe se prostorové vymezení lokalit 

podle obou studií odlišuje, v obou případech je odhadovaný počet romských obyvatel na 
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cca 750. Dopravní dostupnost a občanská vybavenost je velmi dobrá. Domy byly 

postaveny začátkem 50. let minulého století jako ubytování pro dělníky podílející se na 

výstavbě tehdy nově vznikající městské části. Aktuální stav domů je dobrý a společné 

prostory jsou relativně udrţované. 

 

Lokalita Hotelový dům Vista 

Původně se jednalo o šestipatrovou ubytovnu s třiceti bytovými jednotkami na 

kaţdém patře, kde byly malé byty, 1+0 nebo 1+kk, a sociální zařízení společné pro dva 

byty. Počet obyvatel se pohyboval kolem 800 aţ 900, nezaměstnanost byla aţ 100%, byl 

zde vysoký podíl osob do 15-ti let věku (kolem 50%) a drtivá většina obyvatel měla jen 

základní vzdělání (GAC, 2006). Podle novější Kvasničkovy studie je tato lokalita jiţ 

zaniklá. Budova v nedávné době prošla rekonstrukcí a nyní nabízí dlouhodobé ubytování 

vhodné zejména pro zaměstnance firem a studenty VŠ. Pokoje jsou vybaveny standardním 

nábytkem a jsou koncipovány jako bytové jednotky, kdy kaţdá se skládá ze dvou 

samostatných dvoulůţkových pokojů s vlastním sociálním zařízením. Bývá hojně vyuţíván 

při sportovních a kulturních akcích v Ostravě.   

 

Lokalita Liščina 

Lokalitu tvoří dvě části. Dolní část tvoří cihlové domy v bývalé hornické kolonii 

kolem ulic: Na Liščině, Ţalmanova, Vývozní, Sodná. Ţije zde cca 300 obyvatel v 17 

domech a 90% jsou Romové. Horní část tvoří zástavba finských domků na ulicích:  

Baţantí, Technická, U Dolu, Na vrchu a K důlkům. Mísí se zde romské etnikum se 

starousedlíky. Lokalita vznikla v roce 1997 jako dočasné bydlení pro lidi, které připravila o 

obydlí povodeň. Odhad počtu obyvatel v obou částech území je cca 750, sdruţení 

Vzájemné souţití uvádí aţ 1000 obyvatel. Většina má základní nebo neukončené základní 

vzdělání, jen několik muţů je vyučeno. Nezaměstnanost se pohybuje okolo 70% a mnoho 

osob si přivydělává na „černo“. Pozitivem můţe být fakt, ţe přibliţně polovina mládeţe 

studuje na středních odborných školách nebo odborných učilištích (Kvasnička, 2010). 

 

Lokalita Bedřiška 

Lokalita se nachází v části Mariánské hory a je zcela prostorově vyloučena. 

Z východu je ohraničena frekventovanou silnicí, dále pak rozsáhlým průmyslovým 

areálem a lesním porostem. Lokalitu tvoří převáţně tzv. finské domky a několik patrových 

obytných domů. Původně to ţelezárenská kolonie a ţily zde jen dvě romské rodiny, ale po 

roce 1989 zde došlo k sestěhování velkého počtu romských rodin. Oficiálně zde ţije 166 

převáţně nezaměstnaných obyvatel, ale najdou se zde i osoby s trvalým zaměstnáním 

(Kvasnička, 2010). 
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Lokalita Osada míru 

Lokalita se nachází v městské části Kunčičky a jedná se o část se zastaralou bytovou 

výstavbou od ostatního okolí oddělenou rozsáhlými průmyslovými plochami a silnicí. 

Jádro lokality tvoří 28 jednopatrových činţovních domů, jejichţ stav je velmi různý, ale 

většinou se jedná o velmi poškozené domy. Společné prostory jsou zanedbané, okna jsou 

stará a nefunkční, často nahrazeny překliţkou, sklepy jsou vlhké, objevuje se zde plíseň. 

Ţije zde cca 700 obyvatel (Kvasnička, 2010). 

 

Lokalita Pátova ulice 

Nejedná se o vyloučenou lokalitu z prostorového hlediska, ale jde o lokalitu 

s převahou romského obyvatelstva. Lokalitu tvoří jen tři domy pavlačového typu s 26-ti 

byty. Ţije zde 25 rodin o celkovém počtu cca 80 obyvatel, z čehoţ je 90% Romů. Pouze 4 

osoby mají trvalé zaměstnání, ostatní jsou odkázání na různé sociální dávky a příspěvky. 

Kvalita bydlení je v porovnání s jinými lokalitami na slušné úrovni. Část domů je po 

částečné rekonstrukci (Kvasnička, 2010).  

6. Datové zdroje 

Monitorování situace v jednotlivých lokalitách či prostorové diferenciace jevu na 

území města vyţaduje takové datové zdroje, které vykazují dostatečnou frekvenci 

poskytování dat a rovněţ poskytují data na dostatečné úrovni rozlišení. Navíc data musí 

být poskytována velmi rychle, aby bylo moţno zachytit včas vznikající problém a včas na 

něj reagovat. 

Tyto poţadavky prakticky vylučují jednorázové průzkumy, ale také data ze SLDB 

kvůli jeho desetileté periodicitě a časové prodlevě, která vzniká jako důsledek nezbytné 

kontroly a zpracování velkého objemu dat. 

Naopak jako vhodné se jeví registry a různé průběţné evidence, kterou jsou součástí 

informačních systémů veřejné správy. V této souvislosti je třeba zmínit projekt 4 

základních registrů veřejné správy, jehoţ cílem je sdílení dat mezi orgány veřejné správy 

(Horáček, 2008). Jeho základem jsou dle zákona č. 119/2009 Sb. registr územní 

identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN), registr obyvatel (ROB), registr osob (ROS) a 

registr práv a povinností (RPP). Tyto registry jsou základním stavebním kamenem 

elektronizace veřejné správy České republiky. Cílem registru je dodávání jednotných a 

ověřených informací pro všechny sloţky veřejné správy a pro veřejnost. Vedle dotazů a 

vyhledávání v registru budou umoţněny i hromadné výstupy. Vedle základních registrů 

mají existovat také odvozené, ostatní a tajné registry, které mají být referencovány k 

základním registrům. K dalším zdrojům dat mohou patřit další evidence různých 

organizací, včetně nevládních (např. charita), zdravotnické a sociální sluţby apod.  

Registry obsahují zpravidla velké objemy dat, jejich nedostatkem je pak niţší úroveň 

konzistence dat a často nevhodná struktura z hlediska popisu lokalizace. Proto zpracování 
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dat z takových registrů vyţaduje eliminaci různých chyb (vznikajících v důsledku 

propojení záznamů z různých zdrojů), harmonizaci dat a alternativní postupy geokódování, 

které zvýší úspěšnost lokalizace. Jednou z cest eliminace chyb a nekonzistencí můţe být 

pouţití vhodné agregační metody. 

6.1. Data z úřadu práce 

Od roku 1999 je na úřadu práce pouţívám jednotný informační systém OKpráce 

vyvinutý firmou OKsystem s.r.o. a postavený na databázovém systému Oracle (připravuje 

se jeho náhrada za OKcentrum). Jednotlivé úřady práce, potaţmo MPSV, vyuţívají tento 

systém pro evidenci uchazečů o zaměstnání a volných míst, evidenci vyplácení podpor a 

pro mnoho dalších potřebných činností. 

U uchazečů o zaměstnání jsou evidovány dvě adresy a to adresa trvalého bydliště a 

adresa kontaktní (je-li odlišná od adresy trvalého bydliště). Adresy mimo Ostravu 

nevstupovaly do analýz.  

Důleţitým faktorem je délka evidence uchazeče v registru ÚP hlavně proto, ţe 

s rostoucí délkou nezaměstnanosti klesá víra v nalezení práce a rovněţ finanční situace 

dlouhodobě nezaměstnaných je špatná. Tito lidé se stejnými problémy pak mají tendenci se 

shlukovat v jedné lokalitě (Toušek, 2007). Pouţití kontaktní adresy pro lokalizaci tak 

umoţňuje zobrazit uchazeče v místě, kde ţije a tedy k přesnějšímu určení problémových 

lokalit. 

Tabulka 1: Struktura dat získaných z ÚP 

Název atributu Datový typ Popis 

OBC_IDCISL text, 16 znaků Identifikátor uchazeče 

DATUM_NAR text, 10 znaků Datum narození uchazeče 

ZDRAV_STAV text, 1 znak 
Kód zdravotního stavu uchazeče (dle 

kódovníku zdravotního stavu) 

VZDELANI_K text, 1 znak 
Kód nejvyššího dosaţeného vzdělání uchazeče 

(dle kódovníku vzdělání) 

EVID_OD text, 10 znaků  Datum začátku evidence uchazeče na ÚP 

EVID_DO text, 10 znaků Datum vyřazení z evidence ÚP 

C_DOMOVNI text, 40 znaků Číslo domovní 

TY_CIS_DOM text, 1 znak Typ domovního čísla (dle kódovníku) 

COBCE_KOD text, 7 znaků Kód části obce podle UIR-ADR 

OBEC_KOD text, 7 znaků Kód obce podle UIR-ADR 

ULICE_KOD text, 7 znaků Kód ulice podle UIR-ADR 

OBEC_NAZ text, 48 znaků Název obce 

COBCE_NAZ text, 48 znaků Název části obce 

ULICE_NAZ text, 48 znaků Název ulice 
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6.2. Data z Magistrátu města Ostrava 

Pro potřeby disertační práce mi byl poskytnut anonymizovaný export dat o 

obyvatelích z Magistrátu města Ostrava, obsahující informace o všech občanech bydlících 

na území města. Z tohoto hlediska je důleţitá informace o věku, jelikoţ sociálně vyloučené 

oblasti zpravidla vykazují vysoké podíly dětí a starých lidí. 

Tabulka 2: Struktura dat z GIS MMO 

Název atributu Datový typ Popis 

DAT_NAR text, 10 znaků Rok narození 

PCD_TP text, 50 znaků Počítačové číslo domu trvalého pobytu 

OKRES text, 6 znaků Kód okresu podle UIR-ADR 

OBEC text, 6 znaků Kód obce podle UIR-ADR 

OBVOD text, 6 znaků Kód městského obvodu podle UIR-ADR 

CAST_OBCE text, 6 znaků Kód části obce podle UIR-ADR 

KOD_ULICE text, 5 znaků Kód ulice 

POP_CISLO text, 5 znaků Číslo popisné 

OR_CISLO text, 4 znaky Číslo orientační 

KATASTR text, 6 znaků Kód katastrálního území 

PSC text, 5 znaků Poštovní směrovací číslo 

KOD_CASTI text, 5 znaků Kód části obce 

TEXT_UL text, 40 znaků Název ulice 

TEXT_OBEC text, 40 znaků Název obce 

TEXT_CAST text, 40 znaků Název části obce 

 

Oba výše zmíněné registry jsou pravidelně udrţovány, ale jejich vyuţití je spojeno 

s řešením dvou základních problémů – zajištění ochrany osobních dat a integrace 

různorodých dat. Specifickou kapitolu představuje přiřazení polohy v rovinném 

souřadnicovém systému sledovaným objektům s poštovní adresou. Je nutné překonat různé 

formy zápisu adres, chyby v nich, pouţití zastaralých názvů apod. Zpracováním údajů z 

těchto registrů je moţné získat indikátory lokální situace v nezaměstnanosti, respektive 

indikátory demografické situace. Základní myšlenkou je snaha indikovat sociálně ohroţené 

lokality na základě těchto indikátorů. Součástí práce je sledování vývoje lokalit v čase, 

kvůli zjištění jejich charakteru, variability či naopak stability v čase a prostoru (Horák et 

al., 2010b).  

6.3. Geografická data 

Jako podkladová a lokalizační data jsou vyuţity data z geografického informačního 

systému města Ostrava. Jedná se o bodovou vrstvu adresních bodů, liniovou vrstvu ulic a 

v neposlední řadě o polygonovou vrstvu budov. 

Druhým zdrojem geografických dat jsou data z registru sčítacích obvodů a budov 

ČSÚ (dále jen RSO). Tento registr eviduje soustavu územních prvků a územně 
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evidenčních jednotek, která podchycuje územní, správní, sídelní a statistické struktury. 

Dále eviduje budovy nebo jejich části (vchody) s přidělenými popisnými nebo evidenčními 

čísly. Součástí registru jsou adresy budov a vedlejších budov (vchodů) s plnohodnotnou 

územní identifikací (včetně souřadnicového vyjádření) a atributy (ČSÚ, 2010a). 

6.4. Agregovaná data o obyvatelích a uchazečích o zaměstnání 

Propojením adresních bodů, dat o uchazečích a dat o obyvatelích vzniká kaţdý měsíc 

nová bodová vrstva obsahující zpracované a agregované informace o věkovém sloţení 

obyvatel a situaci v nezaměstnanosti. Vrstvy jsou pojmenovávány XYDATARRRRMM, 

kdy je vţdy řetězec písmen RRRR nahrazen příslušným rokem a písmena MM příslušným 

měsícem, ke kterému jsou data vztaţena. Souřadnicový systém je S-JTSK. Takto 

připravená data se následně agregují do větších prostorových jednotek. 

Tabulka 3: Soupis atributů vrstvy XYDATARRRRMM (zdroj: vlastní) 

Systémový 

název 

Slovní popis Datový typ 

ID Jedinečný identifikátor bodu Automatické 

číslo 

X Souřadnice X bodu Desetinné – 

dvojitá přesnost 

Y Souřadnice Y bodu Desetinné – 

dvojitá přesnost 

POČET Počet adres přiřazených k dotyčnému bodu Dlouhé celé číslo 

DEVX Směrodatná odchylka v souřadnici X Desetinné – 

dvojitá přesnost 

DEVY Směrodatná odchylka v souřadnici Y Desetinné – 

dvojitá přesnost 

UC Počet uchazečů o zaměstnání Dlouhé celé číslo 

UC0024 Počet uchazečů o zaměstnání do 25 let Dlouhé celé číslo 

UC5099 Počet uchazečů o zaměstnání nad 50 Dlouhé celé číslo 

UCVABC Počet uchazečů o zaměstnání s nízkým vzděláním 

(A – bez vzdělání, B – nedokončené základní 

vzdělání, C – dokončené základní vzdělání). 

Dlouhé celé číslo 

UCZPS Počet uchazečů o zaměstnání se změněnou 

pracovní schopností 

Dlouhé celé číslo 

UCE12 Počet uchazečů o zaměstnání v evidenci déle neţ 

12 měsíců 

Dlouhé celé číslo 

O Počet osob Dlouhé celé číslo 

OPV Počet osob v produktivním věku (15 – 65 let) Dlouhé celé číslo 

O0024 Počet osob do 25 let Dlouhé celé číslo 

O5099 Počet osob nad 50 let Dlouhé celé číslo 
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PUC_OPV Podíl počtu uchazečů na osoby v produktivním 

věku [%] 

Desetinné – 

dvojitá přesnost 

PC0025 Podíl osob do 25 let [%] Desetinné – 

dvojitá přesnost 

PC5099 Podíl osob ve věku nad 50 let [%] Desetinné – 

dvojitá přesnost 

PCVABC Podíl uchazečů s nízkým vzděláním z celkového 

počtu uchazečů [%] 

Desetinné – 

dvojitá přesnost 

PCZPS Podíl uchazečů se změněnou pracovní schopností 

z celkového počtu uchazečů 

Desetinné – 

dvojitá přesnost 

PCE12 Podíl uchazečů v evidenci nad 12 měsíců 

z celkového počtu uchazečů [%] 

Desetinné – 

dvojitá přesnost 

TERMIN Datum aktualizace Datum 

UC1824 Počet uchazečů o zaměstnání mezi 18 – 25 let Dlouhé celé číslo 

UC5064 Počet uchazečů o zaměstnání mezi 50 – 65 let Dlouhé celé číslo 

O1824 Počet osob ve věku 18 – 25 let Dlouhé celé číslo 

O5064 Počet osob ve věku 50 – 65 let Dlouhé celé číslo 

Poznámka: datové typy podle Microsoft Access 2007 

Z takto agregovaných dat se počítaly následující indikátory místní situace 

v nezaměstnanosti: 

 Podíl evidovaných uchazečů o zaměstnání na počet osob v produktivním věku (15 –  

64) (PUC_OPV). Tento ukazatel dobře koreluje s mírou nezaměstnanosti. (viz dále) 

 Specifická míra nezaměstnanosti mladých osob do 25 let (PC0025). 

 Specifická míra nezaměstnanosti starších osob nad 50 let (PC5099). 

 Podíl evidovaných uchazečů o zaměstnání s nízkým stupněm vzdělání (bez vzdělání, 

nedokončené nebo ukončené základní vzdělání) (PCVABC). 

 Podíl evidovaných uchazečů o zaměstnání se zdravotním omezením (PCZPS). 

 Podíl dlouhodobě evidovaných uchazečů o zaměstnání (evidovaných kontinuálně 

déle neţ 1 rok) (PCE12). 

7. Indikátory nezaměstnanosti a volba časových řezů 

Výběr indikátorů vychází ze studia ohroţených skupin na trhu práce. Šimek (2007) 

uvádí, ţe strukturální nezaměstnaností jsou nejvíce ohroţeny především ţeny s dětmi 

(samoţivitelky), rodiče s více dětmi, starší osoby, osoby s nízkou kvalifikací a osoby 

zdravotně nějak handicapované. Podle zaměstnanců a zaměstnankyň ÚP patří mezi 

rizikové skupiny osoby nad 50 let, zdravotně a duševně postiţení, drogově závislí, trestaní, 

uchazeči se základním vzděláním, mladiství z neúplných rodin, etnické menšiny a matky s 

malými dětmi. Jako největší problém vnímají diskriminaci na základě věku, v těsném 

závěsu pak je diskriminace matek a potenciálních matek. Detailním hodnocením této 

problematiky se zabývala Kocfeldová (2007). Ta uvádí jako obtíţně zaměstnatelné tyto 
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skupiny osob: občany se zdravotním postiţením, absolventy škol a mladistvé uchazeče o 

zaměstnání, osoby společensky nepřizpůsobené (často měnící zaměstnání se špatnou 

morálkou), nekvalifikované osoby, osoby pečující o děti ve věku do 15 let, vyšší věkové 

kategorie a osoby bydlící v okrajových částech okresu s omezenou dopravní obsluţností.  

Pořadí jednotlivých skupin je odvislé od daného regionu, resp. od situace na trhu práce 

v dané oblasti a také na absolutním počtu uchazečů v těchto skupinách. Jako 

nejproblémovější se ukazuje kumulace těchto handicapů: 

 vyšší věk – nevyhovující zdravotní stav 

 vyšší věk – nedostatečná kvalifikace 

 nízká kvalifikace – vyšší věk – zdravotní omezení 

Problematikou zaměstnávání osob se základním vzděláním se zabývala podrobně 

Jakabová (2006). Skupina lidí se základním vzděláním je více vystavena riziku 

nezaměstnanosti, která je často opakovaná nebo dlouhodobá. Sociologové hovoří o tzv. 

teorii fronty, která říká, ţe uchazeči o zaměstnání jsou zaměstnavateli řazeni do pomyslné 

fronty na základě dosaţeného lidského kapitálu, předpokládaných přínosů či problémů, 

které s nimi jako zaměstnavatelé mohou mít. Vysvětlení uvádí např. Sirovátka (1997): „I v 

situaci, kdy je dostatek pracovních míst, jsou pracovníci s nejniţší kvalitou lidského 

kapitálu vţdy předstiţeni nově přicházejícími na pracovní trh a tvoří tedy stálé jádro 

nezaměstnanosti, přestoţe celková nezaměstnanost je nízká“.  

Ohroţenou skupinou osob nad 50 let se zabývala Krejčí (2011). Ta uvádí jako hlavní 

příčiny ohroţení osob na 50 let zavádění nových technologií a tím se měnící strukturu 

pracovních míst. Propuštění pracovníci velkých průmyslových podniků nemají dostatečnou 

kvalifikaci poţadovanou novými zaměstnavateli a jen málo starších osob dokáţe svou 

kvalifikaci změnit. Navíc u fyzicky náročných profesí se s rostoucím věkem mění i 

pracovní výkon a rostou tak rozdíly ve výkonnosti. 

Jak je jiţ zmíněno výše, z agregovaných dat se vypočítává 6 indikátorů místní situace 

v nezaměstnanosti. Prvním je podíl uchazečů o zaměstnání k počtu osob v produktivním 

věku (PUC_OPV). Tento ukazatel dobře koreluje s mírou registrované nezaměstnanosti 

(viz dále), která se vypočítává jako podíl počtu nezaměstnaných registrovaných úřady 

práce na disponibilní pracovní síle (v %). Tento výpočet míry nezaměstnanosti se pouţívá 

od 1. července 2004 kvůli snaze MPSV maximálně přiblíţit metodiku výpočtu metodice 

Mezinárodní organizace práce (ILO – International Labour Organization).  

Do čitatele vstupuje počet tzv. dosaţitelných neumístěných uchazečů o zaměstnání 

(vč. občanů EU a EHP) – jsou to evidovaní nezaměstnaní, kteří mohou ihned nastoupit do 

zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa, tj. evidovaní nezaměstnaní, kteří 

nemají ţádnou objektivní překáţku pro přijetí zaměstnání. Za dosaţitelné se nepovaţují 

uchazeči o zaměstnání ve vazbě, ve výkonu trestu, na základní, náhradní nebo civilní 

vojenské sluţbě, uchazeči v pracovní neschopnosti, uchazeči, kteří jsou zařazeni na 

rekvalifikační kurzy nebo uchazeči, kteří vykonávají krátkodobé zaměstnání a dále 

uchazeči, kteří pobírají peněţitou pomoc v mateřství nebo kterým je poskytováno hmotné 
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zabezpečení po dobu mateřské dovolené. Jmenovatel pro větší územní jednotky (okresy, 

kraje, oblasti, atd.) je tvořen tzv. pracovní silou, tj. počtem zaměstnaných z VŠPS + 

počtem zaměstnaných občanů EU (EHP) + počtem pracujících cizinců ze třetích zemí s 

platným povolením k zaměstnání či ţivnostenským oprávněním + počtem dosaţitelných 

neumístěných uchazečů o zaměstnání. Pro menší územní jednotky (obce, správní obvody 

obcí s rozšířenou působností, atd.) je tvořen počtem ekonomicky aktivních osob 

odvozeným z výsledků posledního SLDB (SPČR, 2011). 

Dále jsou počítány specifické míry nezaměstnanosti dvou věkových skupin na 

opačných stranách spektra, přesně jde o specifickou míru nezaměstnanosti mladých osob 

ve věku do 25 let (PC0025, věkový interval 15-25 let) a specifickou míru nezaměstnanosti 

starších osob ve věku nad 50 let (PC5099). Dále se počítá podíl evidovaných uchazečů o 

zaměstnání se zdravotním postiţením (PCZPS).  

Poslední dva indikátory, které se počítají, je podíl evidovaných uchazečů o 

zaměstnání s nízkým stupněm vzdělání – bez vzdělání, nedokončené nebo ukončené 

základní vzdělání (PCVABC) a podíl dlouhodobě evidovaných uchazečů o zaměstnání, 

tedy evidovaných kontinuálně déle neţ 1 rok (PCE12). Tyto dva indikátory jsou velmi 

vypovídající, jelikoţ sociálně vyloučené oblasti jsou podle expertů typické dlouhodobou 

nezaměstnaností a nízkým vzděláním obyvatel v nich ţijících. 

7.1. Korelační analýza mezi indikátory nezaměstnanosti 

Nejprve byla provedena korelační analýza pro data agregována na adresní body. 

Z tabulky 4 je patrné, ţe absolutně nejvyšší hodnoty dosahuje korelace mezi podílem 

uchazečů evidovaných déle neţ 12 měsíců a mezi podílem uchazečů se zdravotním 

postiţením a hned za nimi je korelace mezi podílem uchazečů s nízkým vzděláním a 

podílem uchazečů evidovaných déle neţ 12 měsíců. To je samozřejmě dáno trhem práce, 

kde dlouhodobě uchazeči se zdravotním postiţením a uchazeči s nízkým vzděláním 

obtíţně hledají uplatnění a proto je velká část těchto uchazečů dlouhodobě bez zaměstnání. 

Tabulka 4: Hodnoty korelačních koeficientů na úrovni adresních bodů (zdroj: vlastní) 

 PUC_OPV PC0025 PC5099 PCVABC PCZPS PCE12 

PUC_OPV 1      

PC0025 ,223
**

 1     

PC5099 ,180
**

 ,094
**

 1    

PCVABC ,225
**

 ,225
**

 ,186
**

 1   

PCZPS ,197
**

 ,071
**

 ,233
**

 ,367
**

 1  

PCE12 ,217
**

 ,074
**

 ,234
**

 ,409
**

 ,542
**

 1 

** korelace je významná na hladině významnosti 0,01 

 

Stejná analýzy byla provedena také nad daty agregovanými do pravidelné čtvercové 

sítě 100 x 100 metrů. Do výpočtu byly zahrnuty jen ty kvadranty, ve kterých jsou 
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evidováni obyvatelé, tedy kvadranty bez obyvatel byly vyloučeny. V tomto případě 

vychází výsledky obdobně, jen s tím rozdílem, ţe nejvíce koreluje atribut PUC_OPV a 

PC5099, coţ není vůbec překvapivé, protoţe starší lidé jiţ těţko shání zaměstnání a velmi 

se tak podílí na celkovém počtu nezaměstnaných. 

Tabulka 5: Hodnoty korelačních koeficientů v pravidelné čtvercové síti 100 x 100 m (zdroj: vlastní) 

 PUC_OPV PC0025 PC5099 PCVABC PCZPS PCE12 

PUC_OPV 1      

PC0025 ,297
**

 1     

PC5099 ,590
**

 ,099
**

 1    

PCVABC ,408
**

 ,222
**

 ,313
**

 1   

PCZPS ,333
**

 ,076
**

 ,346
**

 ,350
**

 1  

PCE12 ,360
**

 ,069
**

 ,354
**

 ,380
**

 ,517
**

 1 

** korelace je významná na hladině významnosti 0,01 

 

Poslední úrovní, na které byla tato korelační analýzy indikátorů nezaměstnanosti 

vypočítána, jsou základní sídelní jednotky. I zde do výpočtu nebyly zahrnuty ZSJ bez 

obyvatel a stejně jako v  případě kvadrantové metody a zpracování adresních bodů vychází 

z celkového pohledu korelace nejlépe mezi atributy PUC_OPV, PCVABC a PCE12. 

Absolutně nejsilnější korelace je v tomto případě mezi podílem uchazečů se základním 

vzděláním a podílem uchazečů evidovaných déle neţ 12 měsíců. 

Tabulka 6: Hodnoty korelačních koeficientů pro data agregovaná do ZSJ (zdroj: vlastní) 

 PUC_OPV PC0025 PC5099 PCVABC PCZPS PCE12 

PUC_OPV 1      

PC0025 ,530
**

 1     

PC5099 ,517
**

 ,140
*
 1    

PCVABC ,562
**

 ,265
**

 ,355
**

 1   

PCZPS ,279
**

 ,164
*
 ,336

**
 ,508

**
 1  

PCE12 ,366
**

 ,168
*
 ,493

**
 ,665

**
 ,646

**
 1 

** korelace je významná na hladině významnosti 0,01 

* korelace je významná na hladině významnosti 0,05 

 

Prakticky všechny výsledné korelace jsou významné na hladině významnosti 0,01 a 

jen dva na hladině významnosti 0,05. Díky dosaţeným výsledkům jsem se rozhodl, ţe se 

v práci zaměřím hlavně tři indikátory nezaměstnanosti a to PUC_OPV, PCVABC a 

PCE12. Pokud se pouţíval v některých případech pouze jeden atribut, byl zvolen zpravidla 

atribut PUC_OPV, protoţe jak jiţ bylo zmíněno, silně koreluje s mírou nezaměstnanosti. 

Indikátory PCVABC a PCE12 vykazovaly na všech agregačních úrovních jedny 

z nejvyšších hodnot a proto byly vybrány. Indikátor PCZPS dosahoval také vysokých 

hodnot, ale nebyl tolik pouţit díky jeho menší datové základně, tzn. počty uchazečů se 
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zdravotním postiţením nedosahují takových hodnot jako počty uchazečů s nízkým 

vzděláním a dlouhodobě nezaměstnaných.  

7.2. Korelační a regresní analýza mezi PUC_OPV a mírou nezaměstnanosti 

Protoţe oficiální hodnoty míry nezaměstnanosti jsou k dispozici pouze za městské 

obvody a vyšší jednotky, byla tato analýza provedena pouze na této úrovni. Rozdíly mezi 

PUC_OPV a MN spočívají ve dvou hlavních bodech. První je, ţe v případě indikátoru 

PUC_OPV je v čitateli celkový počet uchazečů, kdeţto v případě oficiálních hodnot je 

v čitateli počet tzv. dosaţitelných uchazečů. Obdobný problém je v případě jmenovatele, 

kde u indikátoru PUC_OPV je počet obyvatel v produktivním věku (15 – 64 let) oproti 

disponibilní pracovní síle v případě oficiálních hodnot MN. Proto je potřeba zjistit, jaký je 

mezi těmito hodnota korelační vztah a prověřit moţnost odhadu MN z PUC_OPV 

v případech, kdy MN nelze vypočítat.  

Takto vypočtené hodnoty míry nezaměstnanosti pro městské obvody v Ostravě jsou 

pravidelně ve čtvrtletních intervalech publikovány na internetovém portálu MPSV. 

Čtvrtletní interval je dán tím, ţe při výpočtu MN se vychází z výběrového šetření 

pracovních sil, jehoţ výše je vţdy stejná po celé jedno čtvrtletí roku. Navíc hodnota 

pracovní síly je k dispozici jen za okres Ostrava, takţe se procentuálně přepočítává na 

obvody podle počtu ekonomicky aktivních obyvatel ze SLDB 2001. Z úřadu práce 

v Ostravě jsem získal hodnoty MN za městské obvody v těchto čtvrtletních intervalech od 

roku 2007 a také počty pracovních sil od roku 2007. Proto zde mohu prezentovat výsledky 

korelace jak s oficiálně vypočtenými hodnotami míry nezaměstnanosti (MN), tak i 

s vypočtenou hodnotou MNPS, kdy jsem počet všech uchazečů podělil počtem pracovních 

sil v jednotlivých obvodech, coţ více odpovídá výpočtu PUC_OPV. V tabulce 7 jsou 

zobrazeny jak vypočtené hodnoty PUC_OPV a MNPS, tak také oficiální hodnoty MN pro 

4 časové řezy – 31. březen 2007, 2009, 2010 a 31. březen 2010. Jen při zběţném pohledu 

je patrné, ţe hodnoty MN a MNPS se od sebe příliš neliší a ţe MNPS je vţdy o malinko 

vyšší protoţe v čitateli počítá se všemi uchazeči a ne jen s dosaţitelnými (rozdíl se 

pohybuje v řádech desetin procent). Větší rozdíly mezi PUC_OPV a mírami 

nezaměstnanosti jsou dány jmenovatelem. 

Následující tabulka 8 zobrazuje korelační koeficienty pro všechny časové řezy. Jak 

jiţ bylo naznačeno výše, tak MM a MNPS spolu vysoce korelují. Ve všech časových 

řezech je hodnota Pearsonova i Spearmanova korelačního koeficientu 0,99. Co se týče 

vztahu mezi těmito dvěma proměnných a PUC_OPV, můţeme konstatovat niţší hodnoty 

korelačních koeficientů, ale stále se pohybují kolem hodnoty 0,9, coţ značí vysokou míru 

korelace. Přitom všechny korelační koeficienty jsou vypočteny na hladině významnosti 

0,01. Můţeme tedy míru nezaměstnanosti tam, kde není známa, nahradit podílem uchazečů 

o zaměstnání k osobám v produktivním věku, resp. odhadovat MN na základě regresního 

přepočtu z uvedeného ukazatele. 
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Tabulka 8: Hodnoty korelačních koeficientů (zdroj: vlastní) 

Datum Ukazatel 
Pearsonův 

k.k. s MN 

Pearsonův 

k.k. s MNPS 

Spearmanův 

k.k. s MN 

Spearmanův 

k.k. s MNPS 

31. 3. 2007 PUC_OPV ,963
**

 ,964
**

 ,936
**

 ,934
**

 

31. 3. 2009 PUC_OPV ,934
**

 ,937
**

 ,888
**

 ,882
**

 

31. 3. 2010 PUC_OPV ,938
**

 ,942
**

 ,890
**

 ,882
**

 

31. 3. 2011 PUC_OPV ,903
**

 ,905
**

 ,872
**

 ,877
**

 

 

Dále ještě doplním regresní rovnice za všechny časové řezy pro vztah mezi MN a 

PUC_OPV. Rovnice regresní přímky jsou:  

MN = – 1,387 + 1,580*PUC_OPV   (pro březen 2007) 

MN = – 0,784 + 1,564*PUC_OPV   (pro březen 2009) 

MN = – 0,936 + 1,528*PUC_OPV   (pro březen 2010) 

MN = – 0,795 + 1,523*PUC_OPV   (pro březen 2011) 

Výsledné regresní přímky spolu s jednotlivými hodnotami jsou zobrazeny pro 

jednotlivé časové řezy na obrázku 5. 

 

Obrázek 5: Průběh regresních rovnic (zdroj: vlastní) 

** korelace je významná na hladině významnosti 0,01 
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Tabulka 9: Hodnoty indexu determinace a standardní chyba odhadu lineární regrese (zdroj: vlastní) 

Datum Index determinace Standardní chyba odhadu 

31. 3. 2007 0,927 1,38323 

31. 3. 2009 0,873 1,57252 

31. 3. 2010 0,880 1,55353 

31. 3. 2011 0,806 2,03289 

 

Index determinace ukazuje na vysoký podíl lineární modelem vysvětleného rozptylu 

a dokládá význam korelačního vztahu mezi mírou nezaměstnanosti a mnou pouţívaným 

indikátorem PUC_OPV. 

Standardní chyba odhadu je míra přesnosti odhadu lineární regrese (Everitt, 2003) a 

definuje se jako: 

(13) 

 

y = daná hodnota 

y´ = předpokládaná hodnota  

N = počet párů hodnot 

 

Je jasné, ţe čím je hodnota koeficientu determinace větší, tím je menší standardní 

chyba odhadu a naopak (tab. 9) 

7.3. Volba časových řezů  

Další podstatnou otázkou je výběr časových řezů, pro které se budou provádět 

výpočty a analýzy. První exporty dat z ÚP pocházejí z října roku 2006 a března 2007, které 

jako první zpracovávala Kotlíková (2007) v rámci diplomové práce. Pro účely této 

disertační práce po dohodě s ÚP jsou pravidelné měsíční exporty k dispozici aţ od března 

2009. Detailní zpracování pro kaţdý měsíc je časově velmi náročné a je prakticky nereálné 

ho tedy udělat pro všech 30 časových řezů (stav k 31. 6. 2011) a proto je třeba vhodně 

vybrat jen některé z nich. Aby byl zachycen co nejdelší vývoj v pravidelných intervalech, 

byly zvoleny 4 řezy: březen 2007, březen 2009, březen 2010 a březen 2011. Je to jediný 

měsíc, u kterého jsou k dispozici 4 časové řezy, u většiny ostatních měsíců jsou jen 3 nebo 

dokonce jen 2. Výběr stejného měsíce odstraňuje vliv cyklických projevů vývoje 

nezaměstnanosti. Navíc březen je vhodný i z hlediska toho, ţe se v něm neprojevují tolik 

vlivy sezonní nezaměstnanosti, jako je tomu v zimních nebo letních měsících. Jedním 

z cílů práce je identifikace a monitoring anomálií a jejich vývoj v čase a proto se 

nezpracovávaly dlouhodobé průměry u jednotlivých ukazatelů. 

Na grafu 3 je zřetelně vidět minimální variabilita (vyjádřená rozpětím hodnot) u 

indikátorů, u kterých se do jmenovatele dosazuje příslušná část obyvatelstva. Z nich je 

nejvíce rozkolísaný indikátor PUC_OPV (7,75 – 9,98 %), zatímco variabilita dalších dvou 

indikátorů se pohybuje kolem 1 %.  

N

´)yy(
SCHO

2 
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Graf 3: Vývoj indikátorů PUC_OPV, PC0025 a PC5099 v Ostravě (data: ÚP Ostrava) 

 

Graf 4: Vývoj indikátorů PCVABC, PCZPS a PCE12 v Ostravě (data: ÚP Ostrava) 

U ukazatelů, kde je ve jmenovateli celkový počet uchazečů a v čitateli sledovaná 

podskupina uchazečů, je variabilita vyjádřená rozpětím větší. Jediný z těchto 3 ukazatelů, 

který vykazuje minimální proměnlivost v čase, je podíl uchazečů s nízkým vzděláním. 

Podíl zdravotně postiţených uchazečů měl rovněţ vyrovnaný vývoj aţ do počátku roku 

2010. Poté během prvního pololetí roku 2010 klesl o 10 % a další pozvolný pokles 

pokračoval aţ do února 2011. Od té doby se ustálil na úrovni přibliţně 22 %. 

Nejrozkolísanější vývoj je u podílu uchazečů evidovaných déle neţ 12 měsíců. Podíl těchto 

uchazečů mezi březnem 2007 a 2009 výrazně poklesl, od té doby byl relativně stabilní a aţ 

na počátku roku 2010 začal opět stoupat a tento postupný nárůst se do konce června 2011 

nezastavil. Tento vývoje je odrazem ekonomické krize z roku 2008, kdy před krizí byla 

velmi nízká nezaměstnanost, v průběhu krize dramaticky rostla, tj. rostl silně počet nově 

evidovaných, tj. těch kteří ještě nemohli dosáhnout 1 rok v evidenci a proto se vliv krize 

v případě dlouhodobě nezaměstnaných projevil s tímto spoţděním. 
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8. Metodika zpracování 

Klíčovou otázkou při zpracování dat je ochrana osobních údajů uloţených 

v registrech, a proto musí být nedílnou součástí celého procesu zpracování vhodná forma 

anonymizace těchto dat. 

8.1. Lokalizace dat 

Lokalizace dat je prvním krokem při zpracování dat. Byly při ní pouţity adresní body 

z RSO (databáze budov). Nejdříve je prováděna harmonizace lokalizačních údajů, mezi 

které patří sjednocení číselníků, náhrada známých chyb a zastaralých pojmenování, 

sjednocení pojmenování a zkratek, vypuštění některých adres z RSO, které neslouţí k 

bydlení a současně zhoršují výsledky lokalizace nedokonale evidovaných adres, atd. 

Následuje několikastupňový proces spojování a agregace dat (Horák et al., 2010b). 

Samotná lokalizace dat z registru ÚP a MMO byla prováděna v databázovém 

prostředí MS Access za vyuţití kódu části obce, ulice, čísla orientačního a čísla popisného. 

V současné době je úspěšnost lokalizace dat z obou registrů téměř 100 %. Malá část údajů 

byla lokalizována jen pomocí části adresy a určení není tak zcela přesné, ale ve většině 

z těchto případů se hodnota chyby pohybuje v řádech metrů, maximálně v desítkách metrů. 

Tyto chyby tak nemají na hodnocení ţádný podstatný vliv. 

8.2. Adjustace dat 

Existuje mnoho faktorů, které ztěţují interpretaci studovaného jevu, jelikoţ je jejich 

výskyt zastřen a ovlivněn dalšími faktory. K  správné interpretaci výsledků je třeba zajistit, 

aby byly ostatní působící faktory konstantní. 

V praxi to můţe znamenat přepočítání původních údajů na data, která budou 

stabilizována z hlediska dalších vlivů. Lze pouţít index, v jehoţ jmenovateli nebude celá 

populace, nýbrţ jen ta část, ve které se daný jev můţe vyskytovat. Příkladem můţe být 

míra nezaměstnanosti mladých do 25-ti let v dané oblasti, která se vypočte jako podíl 

registrovaných nezaměstnaných osob do 25-ti let k počtu osob v dané věkové kategorii 

v příslušné oblasti. Ve jmenovateli se tedy pouţije jen ta část populace, ve které se můţe 

jev vyskytnout a nikoliv celá populace. Tím je tedy eliminován jak vliv celkového počtu 

obyvatel bydlících v dané oblasti, tak i počet obyvatel jiných věkových skupin. Vyuţití 

adjustace je typické pro socioekonomická data, ale uplatňuje si i u fyzickogeografických 

dat (Horák, 2002). 

8.2.1. Relativní riziko 

Mapování relativního rizika lze vhodně pouţít k analýze měr nezaměstnanosti. Místo 

výpočtu běţného podílu se porovnává vypočtený poměr vůči zvolenému průměru, kterým 

je zpravidla průměr ve sledovaném území, eventuálně z důvodu globálního srovnání např. 
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republikový průměr (Horák, 2002). Vypočtený poměr se tedy porovnává s hodnotou 

odpovídajícího jevu ve větší územní jednotce. Obecný vztah pro výpočet relativního rizika:  

 

(14) 

 

ni – velikost příslušné populace v i-té územní jednotce 

si – počet výskytů sledované události v i-té územní jednotce 

s´i – očekávaný počet výskytů sledované události v i-té územní jednotce 

 

Příkladem standardizovaného podílu můţe být lokalizační koeficient 

nezaměstnanosti LKN (praktické pouţití např. v Novotná, 2001). Standardizované podíly 

vykazují velkou variabilitu, a pouze její část je projevem geografické variability. Typicky 

se setkáváme s vysokou variabilitou u malých nositelů a řídkých jevů. To plně platí i pro 

trhu práce, jak upozorňuje (Horák, 2002). 

Pro mapování relativního rizika vybraných faktorů nezaměstnanosti byl aplikován 

výpočet LKN. Jeho úprava spočívala v náhradě MN za PUC_OPV. Výpočet relativního 

rizika byl tedy pro adjustaci indikátorů vztaţen k počtu osob v produktivním věku (pro 

indikátor PUC_OPV), k počtu osob v dané věkové skupině (pro indikátory PC0025 a 

PC5099) nebo k celkovému počtu uchazečů (pro indikátory PCVABC, PCZPS a PCE12).   

Výsledek je na obrázku 6 a ukazuje situaci v jednotlivých městských obvodech. 

V tomto případě můţeme u indikátoru PUC_OPV hodnotit jako špatnou situaci 

v obvodech Vítkovice a Slezská Ostrava. U ostatních indikátorů je situace trochu jiná, ale 

při celkové pohledu lze vidět, ţe u všech indikátorů je horší situace ve východní polovině 

města. Z tohoto pohledu jsou nejohroţenější obvody Vítkovice, Moravská Ostrava a 

Přívoz, Slezská Ostrava, Radvanice a Bartovice a Michálkovice. U indikátoru PC0025 

dosahuje extremních hodnot ještě městský obvod Nová Ves a u indikátoru PCZPS jsou to 

obvody Lhotka a Hošťálkovice. Naopak nízké hodnoty mají především obvody v západní a 

jiţní části města.  

Zásadním nedostatkem interpretace takového kartogramu je však skutečnost, ţe 

obvody s malým počtem obyvatel v produktivním věku (resp. s nízkou hodnotou ve 

jmenovateli daného indikátoru) mohou snadno dosahovat extrémních hodnot v pozitivním i 

negativním smyslu a stačí malá změna v absolutním počtu uchazečů o práci a dochází k 

dramatické změně indikátoru i LKN. Jisté řešení nabízí vizualizace jiným způsobem a to 

kombinací jednoduchého kartogramu s kartogramem tečkovým. Jednoduchým 

kartogramem je vyjádřen LKN, tečky pak reprezentují určitý počet uchazečů. Počet teček 

tedy dokumentuje celkovou datovou základnu a můţe napomoci při interpretaci (Horák, 

2003). Výsledek takovéto vizualizace je rovněţ obrázku 6. 

Nejniţší hodnoty LKN jsou v obvodech s nejmenšími počty uchazečů (výjimku tvoří 

obvody Lhotka a Hošťálkovice v případě indikátoru PCZPS, resp. Nová Ves u PC0025). 

i
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Nízké hodnoty jsou ale také ve dvou obvodech, kde je naopak lokalizováno nejvíce 

uchazečů (Ostrava-Jih a Poruba) a na jejichţ území jich ţije dohromady více neţ polovina. 

Nízké hodnoty LKN v těchto obvodech jsou dány tím, ţe jsou to nejvíce obydlené obvody 

s hustou panelákovou zástavbou, kde bydlí téměř 60 % všech obyvatel města. V 

nejohroţenějších obvodech Vítkovice, Moravská Ostrava a Přívoz, Slezská Ostrava, 

Radvanice a Bartovice a Michálkovice je evidováno 224 – 3219 uchazečů o zaměstnání. 

 

Obrázek 6: Hodnoty LKN na úrovni městských obvodů (zdroj: vlastní) 
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8.3. Agregace dat 

První úroveň agregace představují adresní body (tedy vchody do obydlených budov). 

Tato úroveň agregace neslouţí k hodnocení a to hlavně z důvodu vyšší ochrany osobních 

údajů. Další úroveň představují agregace na různé úrovně administrativních jednotek 

(sčítací obvody, základní sídelní jednotky nebo městské obvody), kvadrantové metody 

nebo jádrové metody odhadu intenzity. Poslední dvě metody spadají do skupiny metod 

slouţících k převodu bodové textury do kontinuálního pole.  

Při zpracování je nutné kontrolovat konzistenci dat (např. zda počet evidovaných 

uchazečů o zaměstnání není vyšší neţ počet osob v produktivním věku). Lokality 

s porušenou konzistencí se dále studují a hledají se důvody tohoto stavu. Porušení 

konzistence nemusí být vţdy chybou, protoţe takové situace existuje i v realitě – např. 

azylové domy, městský úřad, dočasné ubytovny a místa přechodného pobytu většího počtu 

osob. Takových adres bylo v březnu 2010 na území Ostravy 39. Třetinu z nich tvoří 

ubytovny, hotely, budovy pro ubytování studentů, zaměstnanců apod. Jedna budova je 

součástí vesničky souţití na Betonářské ulici nedaleko lokality Liščina a další je kontaktní 

místo pro lidi v krizových situacích nabízející azylového bydlení lidem bez domova. Zbylé 

budovy tvoří domy pro bydlení, takţe je pravděpodobné, ţe v nich ţije více obyvatel, neţ 

je oficiálně přihlášeno trvalému k pobytu na dané adrese. Je třeba si ale uvědomit, ţe se 

zpracovávají kontaktní adresy uchazečů nikoliv trvalá bydliště. 

8.3.1. Agregace na úrovni administrativních jednotek 

V rámci zájmového území lze agregovat data na úrovni městských obvodů, 

základních sídelních jednotek a sčítacích obvodů. Bohuţel ÚP v Ostravě vypočítává 

pravidelně hodnoty míry nezaměstnanosti jen za městské obvody, takţe výsledky agregace 

na úrovni ZSJ a SO nelze porovnat s oficiálními hodnotami. Protoţe se při výpočtu MN 

vychází z výběrového šetření pracovních sil, jehoţ výše je vţdy stejná po celé jedno 

čtvrtletí roku, počítá se míra nezaměstnanosti v jednotlivých obvodech po čtvrtletích, tedy 

vţdy k 31. březnu, 30. červnu, 30. září a 31. prosinci daného roku.  

8.3.2. Kvadrantová metoda 

Tato metoda agreguje data do buněk pravidelné čtvercové sítě, která pokrývá celé 

studované území. Pro vytvoření sítě byl pouţit nástroj Create Vector Grid, který je součástí 

freeware extenze do ArcMapu s názvem „Hawth's Analysis Tools“. Tento nástroj 

umoţňuje vytvoření pravidelné sítě s různým rozměrem buněk a výslednou síť je schopen 

uloţit buď jako liniový nebo polygonový shapefile. 

Klíčovým úkolem pří vyuţití této metody je nastavení vhodných parametrů sítě, tedy 

velikost buňky. V rámci práce bylo testováno několik různých rozměrů buněk. Jako 

primární nastavení se pouţil rozměr buňky 100 x 100 metrů. Byl navrţen jako vhodný 

kompromis mezi na jedné straně potřebou detailního studia situace a na druhé straně 

přílišnou variabilitou dat, malou velikostí nositele (v případě výpočtů relativních 
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ukazatelů) a zajištěním ochrany osobních údajů (Horák et al., 2010b). Podrobně je 

testování nastavení parametrů dokumentováno v kapitole 8.3.5.2. 

8.3.3. Jádrové odhady 

Metoda jádrového odhadu (nebo také jádrového vyhlazení) vypočítává intenzitu 

sledovaného jevu v daném bodě. V našem případě kaţdý bod reprezentuje jeden domovní 

vchod. 

Metoda byla původně vyvinuta pro získání vyhlazeného odhadu monovariační nebo 

multivariační hustoty pravděpodobnosti získaného vzorku pozorování, tedy k vyhlazení 

histogramu. Jedná se o neparametrickou metodu, protoţe neurčuje tvar funkční závislosti 

regresního vztahu, podobně jako klouzavé aritmetické průměry, oproti nim však 

představuje jisté zobecnění (Horák, 2006). V oblasti neparametrických metod představují 

metody jádrového vyhlazování jednu z nejúčinnějších vyhlazovacích technik. Kvalita 

závisí především na šířce vyhlazovacího okna, která řídí hladkost odhadu. Tento faktor 

nejvíce ovlivňuje výsledný odhad a jeho volba je zásadním problémem ve vyhlazovacích 

metodách. 

Odhad intenzity prostorového bodového vzorku je velmi podobný odhadu 

dvojrozměrné hustoty pravděpodobnosti, a proto dvojrozměrný jádrový odhad můţe být 

snadno upraven k odhadu intenzity. Jestliţe S reprezentuje obecně místo v , a S1, S2, 

........., Sn místa n pozorovaných událostí, potom intenzita v bodě S označená (s) můţe být 

odhadnuta jako (Bailey, Gatrell, 1995): 

(15) 

 

kde k( ) je vhodně vybraná funkce dvourozměrné hustoty pravděpodobnosti, známá jako 

kernel (jádro), která musí být symetrická kolem počátku. Parametr   0 se označuje jako 

šířka pásma a určuje stupeň vyhlazení – v podstatě je to poloměr kruhu se středem v S, v 

kterém kaţdý bod Si významně přispívá do odhadu ’(s). Výpočet ’(s) probíhá v 

dostatečně jemné mříţce. Pro území města bude nastavena hodnota 10 x 10 m. Takto 

jemná mříţka napomáhá při vyhlazování výsledku a tedy k lepší identifikaci lokalit a jejich 

hranic. Faktor δ(s) označuje okrajovou (hraniční) korekci.  

Výběr vhodné funkce pro kernel K( ) má relativně menší význam proti určení šířky 

pásma, protoţe pro většinu vybraných funkcí poţadovaných vlastností je jádrový odhad 

pro určitou šířku pásma velmi podobný. Oblast vlivu, uvnitř které události přispívají do 

’(s) je tedy kruh o poloměru  kolem S. Funkce K( ) je posunuta počátkem do S a 

přepočítána faktorem  tak, aby poskytovala vhodné váhy pro události kolem S. V místě S 

(vzdálenost = 0) je váha nejvyšší a klesá postupně aţ k nule do vzdálenosti  (Horák, 

2006). Konečný výsledek jádrového vyhlazení se skládá z jednotlivých příspěvků 
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jádrových funkcí koncentrovaný v kaţdém bodě (viz obr. 4) – v tomto případě v adresních 

bodech. 

Šířka pásma nemusí být u všech typů kernelu definována stejně. Například u 

kvadratického kernelu šířka pásma odpovídá poloměru kruhu, kde hodnota váhy klesá aţ 

k nule, zatímco u Gaussova kernelu odpovídá šířka pásma variabilitě rozptylu. 

 

Obrázek 7: Princip skládání jednotlivých příspěvků při tvorbě jádrového odhadu (zdroj: Brunsdon, 1995) 

Výsledná intenzita bodových událostí je ovlivňována především volbou šířky pásma 

. Jedním z úkolů disertační práce je právě testování různých šířek pásma a následné 

zhodnocení a doporučení vhodné šířky pásma.  

Nehledě na volbu funkce K( ), efekt zvětšení šířky pásma  vede k roztaţení pásma 

kolem bodu S, ve kterém události ovlivňují odhad intenzity. Pro velké  je ’(s) značně 

ploché a chybí lokální prvky. Pokud je  příliš malé, můţe se ’(s) projevovat jako sada 

vrcholů s centry v místech událostí. V praxi se optimální hodnota  hledá zkoušením, zda 

výsledný obraz jádrového vyhlazení vyhovuje především z hlediska vhodného postiţení 

variability pole. Přesto existují i jistá doporučení, jak volit hodnotu , např. (Horák, 2006): 

 = 0,68 n
-0,2

 * R                       (16) 

R – plocha studované oblasti 

n – počet událostí ve studované oblasti 

 

Obrázek 8: Příliš malá šířka pásma, příliš velká šířka pásma a optimální šířka pásma v řezu  

(zdroj: Horák, 2006) 

Typickým příkladem kernelové funkce je např. Gausův (normální) kernel – je 

zastoupen křivkou s vrcholem nad kaţdým bodem s rychle klesající intenzitou k hodnotě 

jedné standardní odchylky a následně s pozvolným klesáním k dalším směrodatným 

odchylkám. Na rozdíl od jiných metod nemá definovanou šířku a pokračuje aţ k okraji 
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referenční mříţky. V kaţdé buňce je tedy zohledněn vliv všech kernelů, i kdyţ vliv 

vzdálených kernelů je prakticky nulový. 

Další příkladem můţe být rovnoměrná distribuce (uniform), která je zastoupena 

válcem s pevným poloměrem, kde všechny body v okruhu obdrţí stejnou váhu hustoty. 

Kvadratická funkce má křivku s podobným tvarem jako u normální distribuce, ale 

s pozvolnějším klesáním v počáteční fázi. Hustota je nejvyšší nad daným bodem a 

postupně klesá k poloměru jádra. Kuţelová (triangular) distribuce má vrchol nad bodem 

výskytu a směrem k hranici poloměru klesá lineárně. Negativně exponenciální distribuce je 

další křivka, která oproti dvěma předchozím klesá ke zvolenému poloměru velmi prudce. 

Kaţdá výše zmíněná metoda produkuje poněkud odlišné výsledky. Kuţelová a 

negativně exponenciální funkce mají tendenci produkovat roztříštěnou textury s mnoha 

malými „hotspoty“. Ostatní funkce mají tendenci vytvářet vyhlazenější texturu (Smith, 

Bruce, 2008). Přehled jednotlivých funkcí a jejich průběh uvádí také např. Li a Racine 

(2007). 

Řešením problému optimální šířky pásma můţe být tzv. adaptivní jádrový odhad 

hustoty, který se liší tím, ţe parametr šířky pásma není konstantní (mění se hodnota  

v poli). Zpravidla se mění automaticky podle hustoty bodů (čím větší hustota bodů, tím 

menší šířka pásma, aby více vynikly lokální variace. Postup výpočtu uvádí např. Sain 

(1994) a praktická implementace je k dispozici např. v softwaru Crimestat. 
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Tabulka 10: Přehled jednotlivých kernelových funkcí (zdroj: Li, Racine, 2007) 

(1{…} je indikátorová funkce)  

8.3.3.1. Implementace jádrových odhadů v GIS 

Implementace jádrových odhadů v GIS je k dispozici v několika programových 

prostředcích. Primárně pro výpočty jádrových odhadů bude vyuţita funkce Kernel Density 
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(Spatial Analyst Tools/Density) v prostředí ArcGIS 10. Jádro funkce je zaloţeno na 

kvadratické funkci popsané v Silverman (1986 

Dále byl testován bivariační kernel. Tento typ je k dispozici pouze v extenzi  Hawth's 

Analysis Tools for ArcGIS. Jedná se o rozšíření, které je určené k provádění prostorových 

analýz a funkcí, které nejsou standardní výbavou prostředí ArcMap. Původně byly tyto 

nástroje vytvořeny pro aplikaci v ekologii, ale byly napsány tak, ţe najdou uplatnění v 

mnoha jiných oborech. Toto rozšíření je zdarma, takţe je moţné jej vyuţít dle libosti.  

V této extenzi je kromě bivariačního kernelu k dispozici i kvadratický kernel 

(totoţný s implementovaným kernelem v ArcMapu), takţe není potřeba vyuţívat placenou 

extenzi Spatial Analyst.  Jelikoţ se jedná o freewarou extenze, není popis jednotlivých 

nástrojů příliš podrobný. Po konzultaci s autory této extenze se mi dostalo vysvětlení, ţe 

extenze implementuje Gaussův kernel a kvadratickou aproximaci Gaussova kernelu. 

Asi nejširší nabídku pro tvorbu kernelů má další freewarový software Crimestat. 

Tentokrát se nejedná o extenzi do ArcMapu, ale o samostatný program vyvinutý na 

univerzitě v Houstonu. Jak jiţ název napovídá, jedná se o software pro analýzu 

kriminálních činů, jejich mapování a vyhodnocení. Je určen pro platformu MS Windows. 

Pracuje s řadou datových formátů, vyuţívaných v prostředí GIS. Program umoţňuje 

analyzovat rozloţení objektů, zjistit kritická místa, indikovat prostorovou autokorelaci, 

sledovat interakci událostí v prostoru a čase nebo modelovat dopravního reţim. Některé z 

jeho nástrojů jsou specifické pro analýzu trestné činnosti, jiné naopak mohou nacházet 

uplatnění v mnoha dalších oblastech. Poslední verze programu obsahuje 55 různých 

statistických funkcí a analýz. Pro výpočet jádrového odhadu je zapotřebí krom bodové 

vrstvy se souřadnicemi X a Y s jednotlivými body, také tzv. referenční mříţka, nad jejichţ 

centroidy se vypočítává výsledná hodnota intenzity.  

Jak jiţ bylo zmíněno výše, podstatný parametr výrazně ovlivňující vyhlazení kernelu 

je šířka pásma. Crimestat je jediný ze zmíněných programů, který umoţňuje volbu mezi 

dvěma typy. Standardně jako v ostatních dvou popsaných případech je zde volba fixního 

pásma, kdy šířka pásma zůstává v celé oblasti stejná, ale navíc je zde moţnost nastavit 

adaptivní šířku pásma, která se automaticky mění podle hustoty bodů. Bohuţel tento 

software a jeho moţnosti nebyly dostatečně otestovány, protoţe jsem se o něm dozvěděl aţ 

při finalizaci této práce. 

8.3.3.2. Problémy jádrových odhadů 

Výskyt některých geografických jevů je podmíněn distribucí jiného „základního“ 

jevu. Toto je častým problémem především u socioekonomických jevů. Např. pokud 

bychom sledovali výskyt bydlišť obyvatel s vyšším odborným vzděláním, získáme po 

vyhlazení vzor, který zřejmě bude především ukazovat distribuci obydlí, stěţí budeme 

identifikovat podíl intenzity příslušející tomuto typu vzdělání. Ještě horší situace bude u 

jevů, které jsou podmíněny hierarchicky nebo paralelně více jevy (Horák, 2006). 



Tomáš Inspektor: Metody agregace a adjustace geodat pro sledování prostorové segregace 

 

2011  56 

 

Příkladem čisté hierarchické podmíněnosti můţe být např. počet uchazečů o 

zaměstnání v evidenci déle neţ 12 měsíců (tj. dlouhodobě nezaměstnaní). Zde se do 

výsledku postupně promítá distribuce bydlišť obyvatelstva, distribuce ekonomicky 

aktivních obyvatel mezi bydlícími, distribuce uchazečů mezi ekonomicky aktivními a 

distribuce dlouhodobě nezaměstnaných mezi uchazeči (a to ještě zanedbáváme faktor 

skryté, tj. neregistrované nezaměstnanosti). Je zjevné, ţe mapování intenzity výskytu 

dlouhodobě nezaměstnaných nelze samostatně správně interpretovat (Horák, 2006). Proto 

je v těchto případech nutné u takovýchto dat provést vhodnou adjustaci. 

8.3.4. Problémy analýzy agregovaných dat 

Za významný problém při analýze prostorových dat můţeme povaţovat závislost 

výsledků analýz na agregaci dat neboli na způsobu vymezení prostorových jednotek. „Z 

hlediska nalézání a stanovení geografických pravidelností vystupuje často jako klíčový 

problém agregátnost a odpovídající nedostatečná určitost geografických pravidelností.“ 

(Hampl, 1983). Vliv rozdílných tvarů a velikostí územních jednotek na výsledky analýz je 

označován jako „Modifiable Areal Unit Problem“ – MAUP. Tato problematika byla 

poprvé zmíněna uţ v roce 1934 (Gehlke, C., Biehl, H.), ale teprve aţ Openshaw (1984) ji 

detailně rozebral a popsal. Kritizoval, ţe prostorové jednotky pouţívané v mnoha 

geografických studiích jsou libovolné, modifikovatelné a ţe podléhají chybám těch, kdo je 

dělají nebo chybám agregace. Problém je zvláště důleţitý, pokud jsou agregované údaje 

pouţité pro shlukovou analýzu prostorových jevů nebo prostorovou statistiku kdy, aniţ 

bychom si to uvědomovali, se můţeme lehce dopustit špatné interpretace.  

MAUP úzce souvisí s problémem ekologické chyby, které se dopouštíme vţdy, kdyţ 

odvozujeme individuální chování jedinců z analýzy agregátních dat a předpokládáme, ţe 

vztahy sledované na úrovni populací jsou platné téţ pro jedince, kteří jsou jejich členy 

(Freedman, 1999). Mnoho úsudků získaných tímto způsobem můţe být zcela korektních, 

obecně jimi však lze jen velmi slabě podpořit výsledky statistické analýzy agregátních dat. 

Problém ekologické chyby je tedy hlavním důvodem nutnosti opatrné interpretace 

výsledků získaných na základě analýzy agregátních dat. 

H. R. Alker v roce 1969 rozpracoval pojem ekologické chyby o dalších pět typů 

odpovídajících problémům, které se mohou vyskytnout při interpretaci výsledků získaných 

z agregátních dat. Nejdůleţitější je z geografického pohledu existence tzv. cross-level 

fallacy, týkající se odlišnosti výsledků statistických analýz prováděných pro různé způsoby 

agregace dat do územních celků. Ten lze chápat jako dva vzájemně související aspekty, 

kterými jsou efekt měřítka analýzy (scale effect) a efekt způsobu vymezení analyzovaných 

jednotek (zoning effect). Výsledky jsou tedy jednak závislé na zvolené měřítkové úrovni, 

na které analýzu provádíme, a dále jsou ovlivněny způsobem, jakým analyzované jednotky 

v rámci jedné měřítkové úrovně vymezujeme. Jiţ v roce 1934 dospěli Gehlke a Biehl k 

tomu, ţe obecně hodnoty korelačních koeficientů mezi proměnnými vzrůstají s agregací 

dat do větších celků (Openshaw 1984). 
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Za nejjednodušší způsob odhalení problému a zmírnění vlivu rozdílné agregace dat 

na výsledky statistických analýz je povaţováno pouţití nejmenších dostupných jednotek 

jako základních zón. Pokud jsou výsledky statistických analýz stabilní pro různé způsoby 

vymezení analyzovaných jednotek, potom je lze povaţovat za obecně významné a ne 

pouze za důsledek určitého způsobu agregace dat (Netrdová, 2010). 

8.3.5. Výsledky agregace dat 

Prvním úrovní agregace jsou adresní body, ale jak jiţ bylo zmíněno, tato úroveň 

neslouţí k hodnocení a to hlavně z důvodu vyšší ochrany osobních údajů. Můţe slouţit pro 

velmi detailní hodnocení situace v nezaměstnanosti na mikroúrovni, nicméně takto detailní 

data by se neměla publikovat.  

8.3.5.1. Výsledky na úrovni administrativních jednotek 

Data byla agregována na úrovni městských obvodů, základních sídelních jednotek a 

sčítacích obvodů. Oficiální hodnoty míry nezaměstnanosti jsou k dispozici pouze za 

městské obvody, takţe lze jen na této úrovni objektivně zhodnotit, zda je agregace správná. 

Na následujícím obrázku jsou pro porovnání vymapovány jak hodnoty MN a MNPS, tak 

vypočtená hodnota PUC_OPV. Z obrázku je patrné, ţe hodnoty spolu vysoce korelují, tak 

jak jiţ bylo popsáno v kapitole 7.2. Nicméně data agregovaná na této úrovni nejdou pouţít 

pro identifikaci a sledování prostorové segregace v Ostravě na mikroúrovni, takţe je 

potřeba agregovat data na detailnější úroveň. 

Tou můţou být základní sídelní jednotky nebo ještě menší sčítací obvody. Výsledek 

takto agregovaných dat je vidět na obrázcích 10 a 11. Pro lepší interpretaci jsou v mapě 

zobrazeny i expertně vymezené sociálně vyloučené lokality (jejich detailní popis je 

v kapitole 5). Jak je vidět na obrázku tak ani ZSJ nejsou vhodné pro identifikaci sociálně 

vyloučených lokalit. Většina ZSJ je stále svou rozlohou mnohem větší neţ segregované 

lokality.  

Na úrovni sčítacích obvodů zaznamenáváme v několika případech shodu vymezení 

vyloučené lokality se sčítacím obvodem. U lokality Dělnická dojde spojením 3 SO téměř 

k dokonalé shodě s expertním vymezením lokality. Podobně by spojením dvou sčítacích 

obvodů bylo moţné vymezit lokalitu Osada míru. Další shoda je u lokality Sirotčí ulice, i 

kdyţ plocha lokality je asi poloviční oproti ploše SO na jehoţ území leţí, ale na zbylé části 

SO neţijí ţádní obyvatelé, tudíţ lze celý tento sčítací obvod povaţovat za vyloučenou 

lokalitou. Obdobná situace je v případě zadní části lokality Přívoz a Lipina. 

Obecně však lze konstatovat, ţe ţádné administrativní členění se nedá zcela 

objektivně pouţít při identifikaci segregovaných lokalit v Ostravě. 
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Obrázek 9: MN a PUC_OPV agregované na městské obvody (zdroj dat: MPSV, ÚP; výpočet vlastní) 
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Obrázek 10: Data agregovaná na základní sídelní jednotky (zdroj: vlastní) 
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Obrázek 11: Data agregovaná na sčítací obvody (zdroj: vlastní) 
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8.3.5.2. Výsledky agregace do pravidelné čtvercové sítě 

Další variantu představují agregace dat do pravidelné čtvercové sítě. Byly vytvořeny 

4 základní testovací rozměry sítě: 50 x 50 m, 100 x 100 m, 150 x 150 m a 200 x 200 m. 

Hlavní výhodou této metody je, ţe všechny mapované areály mají stejnou rozlohu. Je třeba 

najít optimální kompromis mezi potřebou detailního studia situace a na druhé straně 

přílišnou variabilitou dat, malou velikostí nositele (v případě výpočtů relativních 

ukazatelů) a zajištěním ochrany osobních údajů.  

Na obrázku 12 je zobrazena situace na celém území města pro všechny 4 testované 

rozměry sítě. Je patrné, ţe síť 50 x 50 m je moc detailní a příliš fragmentuje území do 

zbytečně mnoha malých kvadrantů.  Na obrázku č. 13 je zobrazen detail na jednu lokalitu. 

Záměrně byla vybrána lokalita Přívoz, která se skládá ze dvou různě velkých částí. Zde je 

dobře vidět roztříštěnost lokality při velikosti buňky 50 x 50 m a naopak přílišná 

homogenita při velikosti 200 x 200 m. Jako ideální můţeme označit velikosti buňky 100 x 

100 m, protoţe ukazuje heterogenitu i u malých lokalit, kde je rozměr 150 x 150 m stále 

příliš velký. Situace uvnitř lokality nebývá homogenní a právě proto je důleţité tuto 

různorodost také zachytit. 
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Obrázek 12: Data agregovaná do pravidelné čtvercové sítě (zdroj: vlastní) 
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Obrázek 13: Data agregovaná do pravidelné čtvercové sítě – lokalita Přívoz (zdroj: vlastní) 
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8.3.5.3. Výsledky agregace pomocí jádrových odhadů intenzity 

Kvalita výsledku závisí především na šířce vyhlazovacího okna, která řídí hladkost 

odhadu a jeho volba je zásadním problémem ve vyhlazovacích metodách. Pro zjištění 

optimální šířky pásma v městském prostředí bylo primárně pouţito nejvíce rozšířené 

prostředí ArcMap a testovaly se šířky pásma 50 m, 100 m, 150 m, 200 m a 300 m.  

Na obrázku 14 jsou znázorněny výsledné kernely pro všech pět stanovených šířek 

pásma. Opět byla jako referenční lokalita zvolena lokalita Přívoz. Z obrázku je patrné, ţe 

dvě nejmenší šířky pásma jsou vhodné pro opravdu malé lokality (řádově kolem jednoho 

hektaru) a k identifikaci hot spotů, protoţe vytváří celou řadu lokálních vrcholů s centry 

v jednotlivých událostech. Protipólem této situace je šířky pásma 200 m a zvláště pak 300 

m, kdy v těchto případech dochází k velkému vyhlazení a k potlačení lokálních prvků, coţ 

je jasně patrné na příkladu menší části lokality Přívoz, na tzv. Zadním Přívozu, kdy to 

vypadá, jako kdyby lokalita vůbec neexistovala. 

Protoţe se v rámci města vyskytují vyloučené lokality, které mají různou velikost (od 

0,25 ha aţ po největší lokalitu o rozloze něco málo přes 11 ha) je velmi těţké určit 

optimální šířku pásma. Pro malé lokality je vhodnější menší šířka pásma a naopak pro větší 

lokality se jako výhodnější zdá větší šířka pásma. Jako univerzální jsem v mém případě 

zvolil šířku 150 m, která se jeví jako vhodný kompromis. Objektivnímu zhodnocení 

optimálních parametrů pro jednotlivé lokality se věnuji dále v kapitole 10. Pro 

dokumentaci situace v rámci celého města je přiloţen další obrázek. 

 



Tomáš Inspektor: Metody agregace a adjustace geodat pro sledování prostorové segregace 

 

2011  65 

 

 

Obrázek 14: Data agregovaná metodou jádrových odhadů – lokalita Přívoz (zdroj: vlastní) 
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Obrázek 15: Data agregovaná metodou jádrových odhadů – městské obvody v Ostravě (zdroj: vlastní) 
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9. Prostorová autokorelace 

Prostorová autokorelace je jev, pomocí níţ lze měřit závislost mezi prostorovými 

daty, jinak řečeno závislost výskytu daného jevu v prostoru na výskytu tohoto jevu 

v blízkém okolí. Představuje jedno z významných témat kvantitativní geografie. 

Původně byla prostorová autokorelace chápána jako problém při analýze 

prostorových dat, který ztěţuje pouţití mnohých standardních statistických testů 

předpokládajících nezávislost vstupních dat. Nyní je studium prostorové autokorelace 

vyuţíváno stále více jako metoda prostorové analýzy. Prostorová autokorelace je totiţ v 

geografickém výzkumu vlastním předmětem zkoumání a lze ji povaţovat za základní 

koncept moderních prostorových analýz (Getis, 2008). Je patrné, ţe analýza prostorové 

autokorelace a především identifikace prostorových vzorů v geografických datech můţe v 

mnoha ohledech přispět k porozumění určitým procesům, které tyto prostorové vzory 

vytvářejí. Metodické pokroky při analýze prostorové autokorelace spojené především s 

rozvojem lokálních autokorelačních statistik a dostupnost specializovaného softwaru pro 

její analýzu znamenaly zvýšený zájem o problematiku prostorové autokorelace v 

geografické literatuře posledních let (Netrdová, 2010). 

Téma prostorové autokorelace se poprvé objevilo v odborných studiích jiţ ve 40. 

letech 20. století, kdy se Cruickshank zabýval pozitivní prostorovou autokorelací relativní 

míry úmrtnosti na rakovinu v okresech v Anglii a Walesu a identifikoval shluky okresů s 

vyšší a niţší mírou úmrtnosti. Dalším příkladem vyuţití prostorové autokorelace je práce 

Coxe (1969), který v různých časových horizontech zkoumal procento hlasů pro 

demokraty v prezidentských volbách v USA v jednotlivých státech a zda se projevuje 

vysoká izolovanost nebo zda volba demokratů zvětšuje pravděpodobnost, ţe i v blízkých 

státech budou zvoleni demokraté (Spurná, 2008). 

Asi nejvíce rozpracovali pojem prostorová autokorelace Cliff a Ord (1973) ve své 

publikaci s názvem Spatial Autocorrelation, ve které do prostoru modifikovali statistickou 

metodu časové autokorelace. Jejich definice je velmi obecná: „Jestliţe pro kaţdou dvojici 

jednotek i a j ve studované oblasti nejsou příslušné hodnoty xi a xj zkoumaného jevu X 

korelovány, pak lze říci, ţe v systému jednotek není prostorová autokorelace jevu X. 

Naopak prostorová autokorelace existuje, pokud xi a xj nejsou všechny nekorelovány.“ 

(Cliff, Ord 1973). Jde tedy obecně o metodu zkoumání podobnosti  nebo různosti 

sledované proměnné mezi zvolenými intervaly, které mohou být různé (např. časové, 

prostorové, sociální, …). Jak jiţ bylo zmíněno, prostorová autokorelace vychází v zásadě z 

metod časové autokorelace, ale zatímco u časové autokorelace se jedná vţdy o závislost 

jednosměrnou – data z minulosti mají vliv na události v budoucnosti, tak u prostorové 

autokorelace tomu tak není, závislost je všesměrná a navíc s různou intenzitou. Sleduje tak, 

zda je sledovaná proměnná v jedné lokalitě závislá na hodnotách této proměnné v 

oblastech sousedících a pracuje tak podle Goodchilda (1987) jak s tematickou, tak s 

geometrickou sloţkou prostorových dat. 
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Anselin (1988) obecně popisuje prostorovou autokorelaci jako existenci určitého 

funkčního vztahu mezi pravděpodobností výskytu určitého jevu v prostorové jednotce i a 

pravděpodobností výskytu pj(y) tohoto jevu y v jednotkách j, které jsou jí prostorově 

blízké. 

    (17)
 

Pokud analyzovaná data vytváří shluky jednotek s podobnými hodnotami 

sledovaného jevu, vykazují pozitivní prostorovou autokorelaci Naopak, pokud vysoké 

hodnoty tíhnou k tomu nacházet se v těsné blízkosti nízkým hodnotám a naopak, jedná se o 

negativní prostorovou autokorelaci. Pokud jsou data lokalizována tak, ţe neexistuje ţádný 

vztah mezi blízkými hodnotami, hovoříme o nulové prostorové autokorelaci. Spurná 

(2008) dále uvádí, ţe prostorovou autokorelaci lze měřit několika statistikami, které 

popisují podobnost blízkých pozorování v závislosti, zda se jedná o diskrétní či spojitou 

proměnnou. 

Obecně kaţdá statistika prostorové autokorelace dává do souvislosti atributovou 

podobnost cij a vzdálenostní blízkost wij prostorových jednotek i a j (Smans-Esteve 

ukazatel). Horák (2006) ale upozorňuje, ţe tyto ukazatelé nevyuţívají 2. mocniny odchylek 

a nelze je tedy povaţovat za klasické míry autokorelace či kovariance. 

         (18)
 

Podle Anselina (1995) je moţné hodnotit, zda prostorové vazby existují či ne, tzv. 

globální prostorová autokorelace prozkoumává prostorové charakteristiky atributových dat 

v celém regionu a jejím výstupem je jedna výsledná hodnota statistického ukazatele. 

Existují dvě základní funkce pro výpočet prostorové autokorelace. První a v současnosti 

jednou z nejpouţívanějších je Moranovo I kritérium (rovnice 19) a druhou je Gearyho C 

kritérium (rovnice 20). Podle Zhanga a kol. (2007) je Moranovo I běţnější a dává logičtější 

výsledky. Obě mohou být pouţity pro zjišťování jak globální, tak i lokální prostorové 

autokorelace. 

(19) 

 

kde wij odpovídá zvolenému váţícímu schématu,   zzzzc jiij   a   
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2 zzs , 

přičemţ n je počet analyzovaných jednotek, i, j jsou indexy charakterizující nějaké dvě 

jednotky, zi značí hodnotu proměnné v jednotce i a z aritmetický průměr sledované 

proměnné. Jak definiční vztah, tak také interpretace výsledku je podobná Pearsonovu 

korelačnímu koeficientu. Proměnná vykazuje pozitivní prostorovou autokorelaci, pokud je 

hodnota Moranova I kritéria kladná, a negativní prostorovou autokorelaci, pokud je 

hodnota záporná. Hodnoty Moranova I kritéria blízké nule poukazují na nulovou 

prostorovou autokorelaci. Gearyho C kritérium je naopak analogií semivariogramu.  
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    (20) 

 

wij
(k)

 – váha vzdálenosti mezi areály i a j pro krok k 

 

Horák (2006) upozorňuje, ţe ani jedno kritérium neposkytuje hodnoty přesně v 

rozmezí <-1; +1>, které lze teoreticky předpokládat (v neprostorové statistice). To 

způsobují především problémy s vyjádřením matice vzdáleností a reálných vazeb. Dále 

někteří autoři varují před pouţíváním uvedených indikátorů prostorové autokorelace pro 

adjustovaná data, zaloţená na věkové standardizaci z populace. Ta je totiţ zpravidla 

prostorově autokorelována a to vede k promítnutí této závislosti do adjustovaných dat o 

sledovaném jevu. Často by tedy jev vykazoval prostorovou autokorelaci, i kdyţ ve 

skutečnosti by byl konstantní v celé oblasti. Jako vhodné řešení se doporučuje testování 

pravděpodobnosti zaloţené na simulaci. 

9.1. Blízkost prostorových jednotek 

Prvním krokem, který se musí před vlastním měřením prostorové autokorelace 

vyřešit, je volba prostorové váţící funkce wij. Závislost výsledku měření prostorové 

autokorelace na zvoleném váţícím schématu je podle Nezdařilové (1984) jeden z 

metodologických problémů těchto analýz a bez jejího stanovení nelze provést měření 

prostorové autokorelace. Matice vzdáleností má rozměry n x n, kde n je počet 

analyzovaných prostorových jednotek. Jednotlivé prvky ij obsahují váhy kvantifikující 

velikost prostorové blízkosti mezi jednotkou i a j. 

Spurná (2008) uvádí, ţe při zadávání matice vah je nutné řešit dvě hlavní otázky, 

které odpovídají fázím postupu při jejím definování. Prvně je nutné definovat, které 

jednotky i a j jsou si prostorově blízké, tzn. které prvky matice budou nenulové. Pro 

areálová data je nejjednodušší moţností pouţití topologického přístupu, kde jsou jako 

prostorově blízké povaţovány ty jednotky, které spolu přímo sousedí. V případě, ţe se 

jedná o pravidelnou síť (rastr) se často vyuţívá také moţnosti pohybu šachových figur. Při 

vyuţití pohybu věţe (rook) existuje pro kaţdou jednu jednotku 4 sousedící jednotky, stejný 

počet prostorových jednotek je v případě pohybu střelce (bishop), jen jsou diagonálně. V 

případě královny (queen) existuje vţdy osm sousedů, jako kombinace předchozích dvou 

(viz obrázek 16). Rozsah prostorových jednotek se dá upravovat pomocí jednotlivých řádů. 

S rostoucím počtem řádů se rozšiřuje okolí (1. řád = nejbliţší okolí). 

 

Obrázek 16: Strategie výběru nejbliţšího souseda: střelec, věţ, královna (zdroj: vlastní) 
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Pro bodová data lze vyuţít několik metodik. Jednou z nich je vyuţití například všech 

prostorových jednotek, které se nacházejí do určité prahové hodnoty, která je stanovena na 

vstupu v podobě eukleidovské vzdálenosti. Další moţností je pouţít metodu k nejbliţších 

sousedů. I tyto metody je samozřejmě moţno pouţít rovněţ pro data areálová, kde je ale 

potřeba předem určit těţiště jednotlivých areálů, ke kterým bude vypočet prováděn. 

V druhém kroku je třeba rozhodnout o velikosti vah nenulových prvků matice, tedy 

určit hodnotu prostorově váţící funkce wij. Obecně existují dva základní typy matice vah a 

to diskrétní a spojité matice (Fotheringham et al., 2002). Nejjednodušším příkladem 

diskrétní matice vah je binární matice, jejíţ prvky nabývají pouze hodnot 0 a 1. Hodnota 

zde pouze značí, zda jsou jednotky prostorově blízké, či nikoliv za pouţití některého z 

dříve uvedených přístupů (Spurná, 2008). Problém mohou představovat tzv. ostrovy, tedy 

jednotky, které nesdílejí ţádné hranice s jinými jednotkami a proto v některých případech 

matice vah můţe zohledňovat nejen přímo sousedící prvky, ale i ty vzdálenější bez 

společné hranice. Horák (2006) uvádí celou řadu příkladů definování diskrétních matic. 

Spojité matice vah jsou zpravidla zaloţeny dle Taylor (1975) na inverzních 

vzdálenostech, kdy s rostoucí vzdáleností hodnota vah klesá podle charakteru váţící 

funkce. Vynesením závislosti míry prostorové autokorelace na velikosti jednotlivých 

vzdálenostních kroků získáme v případě Moranova I kritéria korelogram. 

9.2. Lokální prostorová autokorelace 

V současnosti nabývají na významu právě metody prostorové autokorelace zaměřené 

na vývoj lokálních autokorelačních statistik patřících do skupiny metod lokální analýzy 

dat. Metody prostorové analýzy byly totiţ původně pouţívány na „globální“ úrovni, coţ 

znamená, ţe výstupem je jedna výsledná hodnota ukazatele, která průměruje vztahy uvnitř 

celé oblasti. Předpoklad, ţe jedna výsledná hodnota popisuje výstiţně vztahy v celém 

území, můţe být zavádějící a nesprávný. V mnoha případech lze naopak předpokládat 

významné regionální rozdíly u výsledných hodnot ukazatelů, především u těch, které jsou 

dány regionální podmíněnosti příslušných jevů. Je to problém tzv. prostorové 

nestacionarity (Spurná, 2008). 

Mnohdy je těţké rozlišit okamţik, kdy se z lokální úrovně dostáváme na úroveň 

globální. To, co se v jednom případě dá povaţovat za úroveň lokální, je v jiném případě 

úroveň globální. Lokální prostorovou autokorelaci je vhodné vyuţít při hledání odlehlých 

hodnot a tzv. „hot spots“. Metody lokální prostorové analýzy lze vyuţít v celé řadě 

aplikací, např. pro výzkum kriminálních jevů, volebního chování nebo významnosti 

obchodní sítě. V případě sociálních jevů se jako vhodná úroveň agregace pro aplikaci 

těchto metod jeví úroveň obcí nebo ZSJ. Na vyšší agregační úrovni ztrácí lokální povaha 

metod svůj smysl a získané výsledky jsou velmi nepřesné. Pouţití větší územních jednotek 

uţ není dokonce vhodné ani pří globální analýze prostorové autokorelace (Spurná, 2008).  

Anselin (1995) pro zjišťování lokální prostorové autokorelace vyvinul lokální 

indikátory prostorové asociace – LISA (Local Indicators of Spatial Association). Běţně se 
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pouţívá lokální ekvivalent Moranova I kritéria. Suma všech lokálních indikátorů je ve 

výsledku hodnota globální statistiky Moranova I kritéria. Indikátor se dá aplikovat jak na 

pravidelnou tak i nepravidelnou síť prostorových jednotek. Jednou z metod vizualizace 

výsledků lokálního Moranova I kritéria je Moranův rozptylogram (obrázek 17). Ten 

porovnává velikost standardizované hodnoty proměnné v prostorové jednotce na ose x s 

vypočtenými průměrnými hodnotami v prostorově blízkých jednotkách na ose y, přičemţ 

sklon proloţené regresní přímky odpovídá hodnotě globálního Moranova I kritéria. 

 

Obrázek 17: Moranův rozptylogram (zdroj: Spurná, 2008) 

Pravý horní, resp. levý dolní kvadrant rozptylogramu obsahuje prostorové jednotky, 

které vykazují buď nadprůměrné či podprůměrné hodnoty zkoumaného atributu stejně jako 

v prostorově blízkých jednotkách. V případě pravého horního se jedná o tzv. „hot spots“ a 

v případě levého dolního pak „cold spots“. Rozdílné hodnoty atributu zkoumané 

prostorové jednotky a prostorově blízkých jednotek se nacházejí v ostatních dvou 

kvadrantech. V případě levého horního kvadrantu se ve zkoumané prostorové jednotce 

nacházejí nízké hodnoty a v prostorově blízkých jednotkách pak hodnoty vysoké, pravý 

dolní kvadrant pak naopak. V obou těchto kvadrantech se objevují potenciální prostorově 

odlehlé či extrémní hodnoty. 

Další statistikou, kterou lze vyuţít při studiu lokální prostorové autokorelace, je 

lokální G statistika, jejímiţ autory jsou Getis a Ord (1992). Na rozdíl od lokálního 

Moranova I kritéria hodnotí lokální G statistika pouze pozitivní prostorovou autokorelaci. 

Nulová hypotéza pro tuto statistiku předpokládá neexistenci shluku vysokých nebo nízkých 
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hodnot. Alternativní hypotéza pak předpokládá shluky vysokých nebo nízkých hodnot v 

okolí zkoumané prostorové jednotky, kterých je tato jednotka součástí. Metodou Monte 

Carlo je odhadována statistická významnost výsledků (Kusendová, Solčianska 2007). 

9.3. Prostorová autokorelace ukazatelů nezaměstnanosti v Ostravě 

Výpočty prostorové autokorelace, ať uţ na globální úrovni ve formě Moranova I 

nebo na lokální úrovni ve formě lokální varianty Moranova I, byly prováděny pomocí 

programu Geoda a OpenGeoda (pro Windows 7). Jedná se o volně staţitelný software pro 

prostorové explorační analýzy včetně analýz prostorové autokorelace vyvinutý Anselinem 

v roce 2004. Podrobné informace jsou k dispozici na oficiálních stránkách programu: 

http://geodacenter.asu.edu/. Program pracuje s formátem ESRI shapefile, takţe není nutné 

data převádět do nějakého interního formátu. Primárně byl analyzován ukazatel PUC_OPV 

a dále pak PCVABC. Před vlastní analýzou prostorové autokorelace v programu GeoDa je 

nutné vytvořit prostorová váţící schémata, která velice ovlivňují výsledné hodnoty 

autokorelačních statistik. V prvním kroku byla data analyzována z globálního hlediska 

s vyuţitím Moranova I kritéria a v druhém kroku z lokálního hlediska pomocí analýzy 

LISA.  

9.3.1. Výsledky Moranova I kritéria 

Na úrovni adresních bodů byly hodnoty vypočteny pro 4 časové řezy a indikátor 

PUC_OPV. Výsledky (tabulka 11) jsou velmi nízké a prostorová autokorelace se tedy 

neprojevuje. Detailním zpracováním dat na této úrovni se zabýval Soukup (2011), který 

zjistil, ţe nejvyšší hodnoty prostorové autokorelace na této úrovni vycházejí při nastavení 

váţícího schématu na limitní vzdálenost 50 metrů, bereme-li v potaz absolutní počty 

uchazečů. 

Tabulka 11: Výsledky Moranova I pro adresní body a ukazatel PUC_OPV (zdroj: vlastní)  

Datum vážící schéma hodnota Moranova I 

31.3.2009 limitní vzdálenost 150 m 0,084 

31.3.2009 limitní vzdálenost 250 m 0,075 

30.9.2009 limitní vzdálenost 150 m 0,097 

30.9.2009 limitní vzdálenost 250 m 0,084 

31.3.2010 limitní vzdálenost 150 m 0,071 

31.3.2010 limitní vzdálenost 250 m 0,061 

30.9.2010 limitní vzdálenost 150 m 0,030 

30.9.2010 limitní vzdálenost 250 m 0,031 

 

http://geodacenter.asu.edu/
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Graf 5: Korelogram pro vybrané absolutní proměnné dle mezní vzdálenosti (zdroj: Soukup, 2011) 

 

Z grafu je patrné, ţe nejvýznamnější prostorová asociace se nachází u proměnné 

počtu nezaměstnaných a u proměnné počtu uchazečů o zaměstnání s nízkým vzděláním. 

Slovně vyjádřeno to znamená, ţe počet uchazečů o zaměstnání nebo počet uchazečů 

s nízkým vzděláním na určité adrese indikuje, jaký počet uchazečů celkem nebo jaký počet 

uchazečů s nízkým vzděláním budou mít adresy okolní. Výsledné hodnoty prostorové 

autokorelace jsou poměrně nízké. Do limitní vzdálenosti 50 metrů (někde aţ 70 m) se míra 

prostorové autokorelace zvyšuje a poté pozvolna klesá a potvrzuje tak obecný trend a to, ţe 

se zvyšující se vzdáleností definující prostorově blízké jednotky, se prostorová 

autokorelace sniţuje. Úvodní, zdánlivě nelogický nárůst je způsoben zřejmě anomáliemi 

v počtu dostupných adres v blízkosti. Na krátké vzdálenosti zřejmě převládly 

charakteristiky rodinných domků a nájemní domy s vyšší nezaměstnaností se nemohly 

projevit (Soukup, 2011). 

Na dalším grafu jsou znázorněny hodnoty Moranova I kritéria vypočtené pro 

sledované podílové proměnné pro rozdílné mezní vzdálenosti od 20 do 150 m. Průběh 

vývoje je pro kaţdou proměnnou odlišný. Nejvyšší hodnoty prostorové autokorelace 

vykazuje proměnná podílu uchazečů s nízkým vzděláním, která do vzdálenosti 70 m roste 

a poté velmi pozvolna klesá. Důvody pro tento zdánlivě nelogický důvod jsou stejné jako u 

předchozího grafu. Druhou proměnnou, která ještě vykazuje vyšší autokorelaci neţ ostatní 

proměnné je podíl uchazečů k počtu osob v produktivním věku. U zbylých proměnných 

jsou hodnoty velmi nízké a prostorová autokorelace se neprojevuje. 
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Graf 6: Korelogram pro vybrané podílové proměnné dle mezní vzdálenosti (zdroj: Soukup, 2011) 

 

Vypočtené hodnoty Moranova I pro ukazatel PUC_OPV a PCVABC na všech 

úrovních agregace pro data k 31. 3. 2010 jsou v tabulce 12. Byly testovány různé moţnosti 

nastavení sousedství. Pro všechny úrovně bylo pouţito váţící schéma s limitní vzdáleností 

150 a 250 m. To proto, aby bylo moţné porovnat co nejvíce agregačních úrovní se stejným 

váţícím schématem. Je jasné, ţe v případě kvadrantů 200 x 200 metrů nelze Moranovo I 

s nastavením limitní vzdáleností 150 m vypočítat a to samé platí i v případě ZSJ a 

městských obvodů, kde to nejde dokonce ani pro 250 m. Městské obvody jsou jiţ natolik 

velké a různorodé jednotky, ţe prakticky nemá ani význam na této úrovni Moranovo I 

počítat. Výsledné hodnoty pro menší administrativní jednotky (ZSJ a SO) jsou natolik 

nízké, ţe můţeme obecně konstatovat, ţe neexistuje výraznější prostorová závislost mezi 

prostorově blízkými ZSJ, resp. SO v Ostravě 

Na úrovni kvadrantů pro indikátor PUC_OPV je nejlepší autokorelace v případě 

velikosti 150 x 150 m, ale celkově Moranovo I kritérium svou nízkou aţ zanedbatelnou 

hodnotou ukázalo minimální vzájemný vliv prostorově blízkých kvadrantů. U indikátoru 

PCVABC je však situace na úrovní kvadrantů odlišná. Hodnoty Moranova I kritéria se 

zvětšují s velikostí kvadrantů. Největší nárůst je mezi kvadranty 50 a 100 metrů a od 100 

do 200 metrů jiţ není nárůst tak markantní. Oba indikátory mají jedno společné a tím je to, 

ţe nejvyšší míry prostorové autokorelace dosahají pro váţící schéma typu věţ 1. řádu a 

také jsou hodnoty pro váţící schéma prvního řádu vţdy vyšší neţ v případě třetího řádu 

(platí pro typ královna i věţ). Dále je z tabulky patrné, ţe indikátor PCVABC má výrazně 

vyšší prostorovou autokorelaci neţ PUC_OPV a ukazuje to na vyšší míru shlukování osob 

s nízkým vzděláním. 
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Tabulka 12: Výsledky Moranova I pro ostatní typy agregace a ukazatel PUC_OPV (zdroj: vlastní) 

typ agregace vážící schéma PUC_OPV PCVABC 

městské obvody limitní vzdálenost 150 m xxx xxx 

městské obvody limitní vzdálenost 250 m xxx xxx 

městské obvody 5 nejbliţších sousedů 0,364 0,1179 

městské obvody 10 nejbliţších sousedů 0,178 0,0321 

základní sídelní jednotky limitní vzdálenost 150 m xxx xxx 

základní sídelní jednotky limitní vzdálenost 250 m 0,001 0,0048 

základní sídelní jednotky 5 nejbliţších sousedů 0,054 - 0,0061 

základní sídelní jednotky 10 nejbliţších sousedů 0,066 0,0151 

sčítací obvody limitní vzdálenost 150 m 0,022 0,0324 

sčítací obvody limitní vzdálenost 250 m 0,094 0,0448 

sčítací obvody 5 nejbliţších sousedů 0,129 0,0770 

sčítací obvody 10 nejbliţších sousedů 0,101 0,0690 

kvadranty 50 x 50 metrů limitní vzdálenost 150 m 0,049 0,1819 

kvadranty 50 x 50 metrů limitní vzdálenost 250 m 0,038 0,1384 

kvadranty 50 x 50 metrů královna - 1. řád 0,057 0,2239 

kvadranty 50 x 50 metrů královna - 3. řád 0,036 0,1278 

kvadranty 50 x 50 metrů věţ - 1. řád 0,059 0,2468 

kvadranty 50 x 50 metrů věţ - 3. řád 0,045 0,1643 

kvadranty 100 x 100 metrů limitní vzdálenost 150 m 0,012 0,3529 

kvadranty 100 x 100 metrů limitní vzdálenost 250 m 0,009 0,2903 

kvadranty 100 x 100 metrů královna - 1. řád 0,012 0,3529 

kvadranty 100 x 100 metrů královna - 3. řád 0,005 0,1932 

kvadranty 100 x 100 metrů věţ - 1. řád 0,013 0,3852 

kvadranty 100 x 100 metrů věţ - 3. řád 0,006 0,2306 

kvadranty 150 x 150 metrů limitní vzdálenost 150 m 0,156 0,4060 

kvadranty 150 x 150 metrů limitní vzdálenost 250 m 0,140 0,3820 

kvadranty 150 x 150 metrů královna - 1. řád 0,140 0,3820 

kvadranty 150 x 150 metrů královna - 3. řád 0,085 0,2129 

kvadranty 150 x 150 metrů věţ - 1. řád 0,156 0,4060 

kvadranty 150 x 150 metrů věţ - 3. řád 0,094 0,2518 

kvadranty 200 x 200 metrů limitní vzdálenost 150 m xxx xxx 

kvadranty 200 x 200 metrů limitní vzdálenost 250 m 0,145 0,4251 

kvadranty 200 x 200 metrů královna - 1. řád 0,134 0,3919 

kvadranty 200 x 200 metrů královna - 3. řád 0,089 0,2319 

kvadranty 200 x 200 metrů věţ - 1. řád 0,145 0,4251 

kvadranty 200 x 200 metrů věţ - 3. řád 0,098 0,2574 

kvadratický kernel 150m limitní vzdálenost 50 m 0,9280 0,9293 

kvadratický kernel 150m limitní vzdálenost 100 m 0,8513 0,8536 

kvadratický kernel 150m limitní vzdálenost 150 m 0,742 0,7453 

kvadratický kernel 150m limitní vzdálenost 200 m 0,6501 0,6541 

kvadratický kernel 150m limitní vzdálenost 250 m 0,558 0,5623 
Pozn.: xxx – není k dispozici hodnota Moranova I, protoţe podmínku váţícího schématu nesplňuje ţádný ze 

sousedních prvků  
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Jak se dalo předpokládat, velmi výrazná autokorelace je zaznamenána v případě 

jádrových odhadů (kde se samozřejmě projevuje vyhlazovací efekt této metody). Hodnoty 

jsou pro oba indikátory téměř totoţné a je patrný pokles prostorové autokorelace s rostoucí 

limitní vzdáleností váţícího schématu.  

Vypočtené hodnoty potvrzují vliv váţícího schématu na výsledné hodnoty Moranova 

I kritéria. Porovnání hodnot pro různá váţící schémata a všechny typy agregace ukazuje, ţe 

existují jisté vazby mezi agregačními úrovněmi a váţícími schématy. Z porovnání hodnot 

pro všechny váţící schémata u jednotlivých indikátorů a naopak hodnot pro oba indikátory 

u jednotlivých vah však vyplývá, ţe získané hodnoty jsou vzájemně proporcionální. Např. 

typ věţ má vţdy vyšší hodnoty neţ královna a s rostoucí limitní vzdáleností, resp. s vyšším 

řádem klesá hodnota Moranova I. 

Obecně jsou hodnoty u indikátoru PUC_OPV velmi nízké (kromě kernelů), coţ 

ukazuje na nulovou prostorovou autokorelaci. U indikátoru PCVABC jsou zanedbatelné 

hodnoty autokorelace na úrovni administrativních jednotek, u dat agregovaných do 

kvadrantů je zřetelná pozitivní prostorová autokorelace a nejvýraznější je prostorová 

autokorelace v případě kernelů. 

9.3.2. Výsledky LISA 

Analýzy LISA byla provedena v návaznosti na globální analýzu prostorové 

autokorelace. Jak jiţ bylo zmíněno dříve, na rozdíl od globální prostorové autokorelace, 

která udává míru prostorového shlukování pro celé území, umoţňuje lokální statistika 

identifikovat oblasti s rozdílným charakterem prostorové autokorelace. Výsledky analýzy 

LISA zobrazené na následujících obrázcích identifikují shluky nadprůměrných či 

podprůměrných hodnot včetně míst s negativní autokorelací. Při hodnocení výskytu shluků 

v jednotlivých expertních lokalitách se posuzoval výskyt počtu adresních bodů zařazených 

do takového anomálního shluku pro vybrané proměnné (UC, UCVABC, PUC_OPV a 

PCVABC). Tyto proměnné byly vybrány z toho důvodu, ţe u nich vycházely nejlepší 

prostorové asociace při výpočtu Moranova I kritéria. Shoda byla označena za vyhovující, 

pokud alespoň 3 adresní body vykazovaly pozitivní prostorovou autokorelaci (je to kvůli 

zajištění jisté minimální velikosti identifikovaného shluku). V tabulce 13 je tedy 

vyznačeno, zdali se shluky sledovaných proměnných vyskytují v expertních lokalitách. 

Analýzou LISA tak byly identifikovány v podstatě jádra koncentrace nezaměstnaných. 

Pokud se jednalo o malé lokality (například Ţelezná ulice), které obsahují pouze 2 adresy, 

byla shoda označena za vyhovující v tom případě, pokud do shluku byly zařazeny oba dva 

body (Soukup, 2011). Kvůli moţnosti porovnání výsledků bylo zvoleno jedno váţící 

schéma s limitní vzdálenosti 50 m, které vykazovalo na úrovni adresních bodů nejlepší 

výsledky u Moranova I kritéria. 
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Tabulka 13: Výskyt anomálních shluků sledovaných proměnných v expertních lokalitách (zdroj: vlastní) 

Lokalita UC UCVABC PUC_OPV PCVABC 

Zadní Přívoz ✓ ✓ 
 

✓ 

Přední Přívoz ✓ ✓ ✓ ✓ 

Lipina 
  

✓ ✓ 

Trnkovec ✓ ✓ ✓ ✓ 

Zárubek 
 

✓ 
 

✓ 

Zadní Hrušov 
 

✓ 
 

✓ 

Přední Hrušov 
    

Ţelezná ulice 
 

✓ 
  

Sirotčí ul. a Jeremenkova osada ✓ ✓ ✓ ✓ 

Dělnická ulice ✓ ✓ 
 

✓ 

Hotelový dům Vista 
  

✓ 
 

Dolní Liščina 
 

✓ 
 

✓ 

Horní Liščina 
   

✓ 

Osada míru 
 

✓ 
 

✓ 

Pátova ulice 
   

✓ 

Bedřiška 
  

✓ ✓ 

 

Z tabulky je patrné, ţe nejlepší shoda je u proměnné podíl uchazečů s nízkým 

vzděláním. Chybí jen ve třech lokalitách a to u těch, které jsou tvořeny pouze jedním, resp. 

dvěma domy. Obdobná situace je u indikátoru UCVABC. Jedinou lokalitou, kde se 

nevyskytuje ţádný shluk, je Přední Hrušov a je to dáno tím, ţe lokalitu tvoří pouze jeden 

dům. Jako nejrizikovější by se mohly označit lokality, kde se vyskytují shluky u všech 

indikátorů. Jedná se o Přední Přívoz, Trnkovec a Sirotčí ulici spolu s Jeremenkovou 

osadou a proto je situace v těchto lokalitách zobrazena na následujících obrázcích. 

V zadní části Přívozu jsou zaznamenány shluky vysokých hodnot pro všechny 

sledované proměnné vyjma PUC_OPV. V přední části Přívozu jsou tyto shluky zejména 

kolem ulic Palackého a Boţkova. Další takové shluky jsou zaznamenány i těsně za 

hranicemi lokality, nejvíce kolem ulice vedoucí směrem k Zadnímu Přívozu.  

U lokality Trnkovec je nejvíce shluků vysokých hodnot u proměnné UCVABC a to 

kolem ulice Hutní a Trnkovecká a naopak nejméně takových shluků je u proměnné 

PUC_OPV. Kolem ulice Báňská se vyskytují „hot spoty“ jen v případě podílu uchazečů 

s nízkým vzděláním. 

U poslední zobrazené lokality je situace pro proměnné UC a UCVABC naprosto 

totoţná a shluky vysokých hodnot jsou zaznamenány ve všech obytných budovách kolem 

ulice Sirotčí. Méně takových shluků je u proměnné PCVABC a nejméně u PUC_OPV. 

V další části lokality (Jeremenkova Osada) jsou pouze shluky nízkých hodnot obklopeny 

vysokými hodnotami. 
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Obrázek 18: Výsledek LISA pro vybrané proměnné – lokalita Přívoz (zdroj: vlastní) 
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Obrázek 19: Výsledek LISA pro vybrané proměnné – lokalita Trnkovec (zdroj: vlastní) 

 



Tomáš Inspektor: Metody agregace a adjustace geodat pro sledování prostorové segregace 

 

2011  80 

 

 

Obrázek 20: Výsledek LISA pro vybrané proměnné – Sirotčí ulice a Jeremenkova osada (zdroj: vlastní) 
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10. Vymezení lokalit na základě analýzy dat z ÚP  

K vymezení sociálně ohroţených (či jiţ segregovaných) lokalit bylo vyuţito 

ukazatelů lokální situace v nezaměstnanosti (hlavně tedy PUC_OPV) zpracovaných ve 

formě kvadrantových a kernelových map. Výsledky vizuálního srovnání (obr. 21) ukazují 

na výrazně lepší kontinuitu kernelových map a snazší identifikaci anomálních míst 

s vysokou koncentrací jevu. Mapy neukazují v rámci Ostravy moţnost sledovat nějaký 

globální trend (např. rostoucí míru nezaměstnanosti od západu na východ, která zde zřejmě 

obecně existuje) či detekovat jiný pravidelný vzor. Poměrně dobře lze odhalit anomální 

místa, především na kernelové mapě. Na druhou stranu rastrové matice vytvořené 

jádrovými odhady nelze dobře kvantitativně vyhodnotit, vhodnější je pouze sledovat vývoj 

v čase (Horák et al., 2010). Identifikace lokalit na jádrové mapě města byla posouzena 

vizuálně (překryvem) s expertně vymezenými lokalitami ze dvou studií zmíněných 

v úvodu kapitoly 5. Kontinuita kernelovych map byla prokázána pomocí Moranova I 

v předcházející kapitole.  

 

Obrázek 21: Kvadrantová a kernelová mapa pro podíl evidovaných nezaměstnaných na počtu obyvatel v 

produktivním věku, Ostrava, březen 2010. (zdroj: vlastní) 

Kvadrantové mapy jsou sice jednoduché na interpretaci, protoţe je zřejmé, co 

vypočtené hodnoty reprezentují. Na druhou stranu vytvořený obraz je příliš rozbitý. Je to 

samozřejmě způsobeno zvolenou velikostí buněk, ovšem větší velikost by neumoţnila 

odpovídající lokalizaci jevu v prostoru. 
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Pozorované rozdíly byly potvrzeny výpočtem hodnot Moranova I kritéria. Je patrná 

nízká autokorelace mezi adresními body a daty agregovanými v buňkách, avšak velmi 

výrazná autokorelace je zaznamenána v případě jádrových odhadů. Není tedy překvapením 

snazší interpretace prostorových jevů, které vyţadující určitou generalizaci. Pro přesné 

vymezení hranic lokalit byla zkoušena metoda izolinií nad vytvořenými jádrovými odhady. 

K vymezení se pouţil přednostně ukazatel PUC_OPV a PCVABC a izolinie byly 

vykreslovány vţdy tři pro kaţdý testovaný kernel v případě indikátoru PUC_OPV a 

v případě indikátoru PCVABC to bylo hned 5 izolinií. Hodnota izolinie odpovídá intenzitě 

indikátoru, tj. % na km
2 

vysvětlit
 
(Horák et al., 2010). Na základě studia map jádrových 

odhadů v několika časových řezech bylo identifikováno několik desítek lokalit. 

Nejdůleţitější jsou vyznačeny elipsou na obrázku 21.  

Jelikoţ je zpracování pro jádrové odhady všech lokalit časově velmi náročné, byly z 

velkého mnoţství nakonec pro detailní studii vybrány 4 lokality: Dělnická, Přední Přívoz, 

Lipina a Bedřiška. Pro kaţdou z nich byly vytvořeny 2 typy kernelů (kvadratický a 

bivariační) v pěti šířkách pásma od 100 m po 200 m (u indikátoru PCVABC byl testován 

jen kvadratický kernel). 

Plocha překryvu mezi plochami vymezenými danými izoliniemi a plochou lokality, 

tak jak byly vymezeny expertními studiemi, byla kvantitativně vyhodnocena pomocí 

koeficientu plošné korespondence (CAC – Coefficent of areal correspondence). Tento 

koeficient udává poměr mezi plochou společného průniku a součtem všech plocha. 

Hodnota koeficientu tedy nabývá hodnot od 0 do 1 (Horák, 2009). Čím je tedy plocha 

společného průniku větší, tím je i hodnota koeficientu větší a je tedy i lepší shoda mezi 

expertním vymezením lokality a vymezením stanoveným z kernelu. Vţdy tři případy 

s nejlepší shodou pro kaţdou lokalitu jsou v tabulkách zvýrazněny barvou a následně jsou 

stejnou barvou vyneseny do obrázku zobrazující příslušnou lokalitu.  

 

(21) 

 

 

 

Obrázek 22: Princip překryvu CAC (zdroj: Horák, 2009) 
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10.1. Lokalita Dělnická 

V tomto případě bylo porovnání prováděno s lokalitou, tak jak byla vymezena ve 

studii GAC, protoţe uţ při zběţném pohledu lépe koresponduje s výsledným kernelem. 

V tabulce 14 a 15 jsou jednotlivé parametry kernelů a výsledné hodnoty koeficientu plošné 

korespondence pro indikátor PUC_OPV. Nejvyšší hodnoty dosahuje u bivariačního 

kernelu o šířce pásma 175 m a vybrané izolinii 6000. Prakticky stejných hodnot dosahuje 

také v dalších pěti případech a ve čtyřech z nich je to naopak kvadratický typ kernelu. 

Z tabulky lze vyčíst, ţe u všech šířek pásma je nejlepší shody dosaţeno u izolinie 12000, 

resp. 6000 u bivariačního kernelu. 

U indikátoru PCVABC je dosaţeno nejlepšího výsledku u kernelu s šířkou pásma 

200 m a izolinie 25000. Dále je patrné, ţe s klesající šířkou pásma klesají i hodnoty 

koeficientu plošné korespondence.  

Nejvyšší hodnoty pro indikátor PUC_OPV jsou pro oba typy kernelů téměř totoţné a 

tomu odpovídá i průběh hranic. Hranice u indikátoru PCVABC je odlišná. Nejvíce je to 

patrné v severozápadním a jihovýchodním rohu oblasti. 

 

Tabulka 14 a 15: Výsledné hodnoty CAC, lokalita Dělnická, indikátor PUC_OPV (zdroj: vlastní) 

 

 

 

 

 

 

typ kernelu 
šířka 

pásma 
izolinie CAC  typ kernelu 

šířka 

pásma 
izolinie CAC 

kvadratický 200 m 12000 0,566  bivariační 200 m 6000 0,548 

kvadratický 200 m 10000 0,566  bivariační 200 m 5000 0,509 

kvadratický 200 m 8000 0,459  bivariační 200 m 4000 0,334 

kvadratický 175 m 12000 0,580  bivariační 175 m 6000 0,588 

kvadratický 175 m 10000 0,551  bivariační 175 m 5000 0,471 

kvadratický 175 m 8000 0,458  bivariační 175 m 4000 0,330 

kvadratický 150 m 12000 0,576  bivariační 150 m 6000 0,571 

kvadratický 150 m 10000 0,532  bivariační 150 m 5000 0,447 

kvadratický 150 m 8000 0,455  bivariační 150 m 4000 0,331 

kvadratický 125 m 12000 0,544  bivariační 125 m 6000 0,544 

kvadratický 125 m 10000 0,512  bivariační 125 m 5000 0,435 

kvadratický 125 m 8000 0,457  bivariační 125 m 4000 0,339 

kvadratický 100 m 12000 0,495  bivariační 100 m 6000 0,516 

kvadratický 100 m 10000 0,493  bivariační 100 m 5000 0,437 

kvadratický 100 m 8000 0,454  bivariační 100 m 4000 0,356 
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Tabulka 16: Výsledné hodnoty CAC, lokalita Dělnická, indikátor PCVABC (zdroj: vlastní) 

typ kernelu šířka 

pásma 

izolinie CAC 

kvadratický 200 m 30000 0,530 
kvadratický 200 m 25000 0,600 

kvadratický 200 m 20000 0,545 
kvadratický 200 m 15000 0,424 

kvadratický 200 m 10000 0,195 

kvadratický 175 m 30000 0,544 
kvadratický 175 m 25000 0,575 

kvadratický 175 m 20000 0,533 
kvadratický 175 m 15000 0,434 

kvadratický 175 m 10000 0,277 

kvadratický 150 m 30000 0,529 
kvadratický 150 m 25000 0,546 

kvadratický 150 m 20000 0,521 
kvadratický 150 m 15000 0,445 

kvadratický 150 m 10000 0,205 
kvadratický 125 m 30000 0,498 

kvadratický 125 m 25000 0,512 

kvadratický 125 m 20000 0,506 
kvadratický 125 m 15000 0,449 

kvadratický 125 m 10000 0,324 
kvadratický 100 m 30000 0,470 

kvadratický 100 m 25000 0,484 

kvadratický 100 m 20000 0,480 
kvadratický 100 m 15000 0,449 

kvadratický 100 m 10000 0,333 

 

 

Obrázek 23: Nejlépe korespondující hranice pro daný kernel a indikátor v lokalitě Dělnická ulice – barva 

izolinií odpovídá označení v tabulkách (zdroj: vlastní) 
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10.2. Lokalita Přední Přívoz 

V případě této lokality pro indikátor PUC_OPV vychází tři nejlepší překryvy pro 

bivariační kernel. Vţdy se jedná o izolinii s hodnotou 5000 a postupně klesající šířku 

pásma od 175 m aţ po 125 m. Celkově v 6 případech je u bivariačního kernelu dosaţeno 

shody 60 a více procent, kdeţto v případě kvadratického kernelu to je jen v jednom 

případě.  

Tabulka 17 a 18: Výsledné hodnoty CAC, lokalita Přední Přívoz, indikátor PUC_OPV (zdroj: vlastní) 

 

 

Obrázek 24: Nejlépe korespondující hranice pro daný kernel a indikátor v lokalitě Přední Přívoz – barva 

izolinií odpovídá označení v tabulkách (zdroj: vlastní) 

typ kernelu 
šířka 

pásma 
izolinie CAC  typ kernelu 

šířka 

pásma 
izolinie CAC 

kvadratický 200 m 12000 0,524  bivariační 200 m 6000 0,147 

kvadratický 200 m 10000 0,574  bivariační 200 m 5000 0,596 

kvadratický 200 m 8000 0,589  bivariační 200 m 4000 0,606 

kvadratický 175 m 12000 0,508  bivariační 175 m 6000 0,503 

kvadratický 175 m 10000 0,556  bivariační 175 m 5000 0,645 

kvadratický 175 m 8000 0,586  bivariační 175 m 4000 0,569 

kvadratický 150 m 12000 0,488  bivariační 150 m 6000 0,599 

kvadratický 150 m 10000 0,548  bivariační 150 m 5000 0,636 

kvadratický 150 m 8000 0,599  bivariační 150 m 4000 0,553 

kvadratický 125 m 12000 0,474  bivariační 125 m 6000 0,604 

kvadratický 125 m 10000 0,557  bivariační 125 m 5000 0,622 

kvadratický 125 m 8000 0,601  bivariační 125 m 4000 0,556 

kvadratický 100 m 12000 0,488  bivariační 100 m 6000 0,599 

kvadratický 100 m 10000 0,543  bivariační 100 m 5000 0,619 

kvadratický 100 m 8000 0,578  bivariační 100 m 4000 0,573 
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U indikátoru PCVABC je nejlepší shoda u volby izolinie 20000 a šířky pásma 200 

m. Pro všechny šířky pásma vychází nejlepší výsledky pro izolinii 20000 nebo 15000, 

přičemţ rozdíly jsou zanedbatelné.  

Tabulka 19: Výsledné hodnoty CAC, lokalita Přední Přívoz, indikátor PCVABC (zdroj: vlastní) 

typ kernelu šířka 

pásma 

izolinie CAC 
kvadratický 200 m 30000 0,289 

kvadratický 200 m 25000 0,526 

kvadratický 200 m 20000 0,606 
kvadratický 200 m 15000 0,605 

kvadratický 200 m 10000 0,483 
kvadratický 175 m 30000 0,397 

kvadratický 175 m 25000 0,531 

kvadratický 175 m 20000 0,591 
kvadratický 175 m 15000 0,598 

kvadratický 175 m 10000 0,490 
kvadratický 150 m 30000 0,427 

kvadratický 150 m 25000 0,516 
kvadratický 150 m 20000 0,573 

kvadratický 150 m 15000 0,598 

kvadratický 150 m 10000 0,495 
kvadratický 125 m 30000 0,418 

kvadratický 125 m 25000 0,481 
kvadratický 125 m 20000 0,556 

kvadratický 125 m 15000 0,603 

kvadratický 125 m 10000 0,498 
kvadratický 100 m 30000 0,391 

kvadratický 100 m 25000 0,464 
kvadratický 100 m 20000 0,549 

kvadratický 100 m 15000 0,542 
kvadratický 100 m 10000 0,492 

 

Nejmenší hodnota překryvu (i kdyţ jen minimálně) je případě kvadratického kernelu 

a ukazatele podílu uchazečů k počtu osob v produktivním věku. I hranice lokality je 

v tomto případě nejméně pravidelná, kdeţto v dalších dvou případech má tvar elipsy. 

10.3. Lokalita Lipina 

U této lokality pro změnu vychází 5 nejvyšších hodnot koeficientu plošné 

korespondence pro indikátor PUC_OPV v případě kvadratického kernelu. Absolutně 

nejlepší shoda je pro kernel o šířce pásma 125 m a izolinii 10000. Ve všech 5-ti případech 

je hodnota CAC větší neţ 0,7, coţ představuje překryv větší neţ 70 %. 

Absolutně nejlepší shody je v případě indikátoru PCVABC pro izolinii 10000 a šířku 

pásma 100 m. Je to tedy protipól lokality Dělnická, kde byla nejlepší shoda u kernelu 

s šířkou pásma 200 m. Překryv je v tomto případě dokonce 81 % a je to absolutně nejvyšší 

hodnota, která byla dosaţena. Hranice vymezené pomocí izolinií téměř dokonale kopírují 

hranice lokality expertního vymezení. 
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Tabulka 20 a 21: Výsledné hodnoty CAC, lokalita Lipina, indikátor PUC_OPV (zdroj: vlastní) 

 

Tabulka 22: Výsledné hodnoty CAC, lokalita Lipina, indikátor PCVABC (zdroj: vlastní) 

typ kernelu šířka 

pásma 

izolinie CAC 

kvadratický 200 m 30000 0,076 
kvadratický 200 m 25000 0,277 

kvadratický 200 m 20000 0,527 
kvadratický 200 m 15000 0,708 

kvadratický 200 m 10000 0,686 
kvadratický 175 m 30000 0,160 

kvadratický 175 m 25000 0,359 

kvadratický 175 m 20000 0,585 
kvadratický 175 m 15000 0,730 

kvadratický 175 m 10000 0,709 
kvadratický 150 m 30000 0,243 

kvadratický 150 m 25000 0,436 

kvadratický 150 m 20000 0,645 
kvadratický 150 m 15000 0,753 

kvadratický 150 m 10000 0,739 
kvadratický 125 m 30000 0,326 

kvadratický 125 m 25000 0,525 

kvadratický 125 m 20000 0,686 
kvadratický 125 m 15000 0,768 

kvadratický 125 m 10000 0,783 
kvadratický 100 m 30000 0,387 

kvadratický 100 m 25000 0,581 
kvadratický 100 m 20000 0,699 

kvadratický 100 m 15000 0,799 

kvadratický 100 m 10000 0,810 

  

typ kernelu 
šířka 

pásma 
izolinie CAC  typ kernelu 

šířka 

pásma 
izolinie CAC 

kvadratický 200 m 12000 0,416  bivariační 200 m 6000 0,096 

kvadratický 200 m 10000 0,606  bivariační 200 m 5000 0,526 

kvadratický 200 m 8000 0,685  bivariační 200 m 4000 0,630 

kvadratický 175 m 12000 0,511  bivariační 175 m 6000 0,400 

kvadratický 175 m 10000 0,666  bivariační 175 m 5000 0,624 

kvadratický 175 m 8000 0,710  bivariační 175 m 4000 0,616 

kvadratický 150 m 12000 0,580  bivariační 150 m 6000 0,551 

kvadratický 150 m 10000 0,730  bivariační 150 m 5000 0,662 

kvadratický 150 m 8000 0,719  bivariační 150 m 4000 0,613 

kvadratický 125 m 12000 0,625  bivariační 125 m 6000 0,637 

kvadratický 125 m 10000 0,771  bivariační 125 m 5000 0,683 

kvadratický 125 m 8000 0,717  bivariační 125 m 4000 0,612 

kvadratický 100 m 12000 0,619  bivariační 100 m 6000 0,709 

kvadratický 100 m 10000 0,683  bivariační 100 m 5000 0,701 

kvadratický 100 m 8000 0,699  bivariační 100 m 4000 0,577 
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Obrázek 25: Nejlépe korespondující hranice pro daný kernel a indikátor v lokalitě Lipina – barva izolinií 

odpovídá označení v tabulkách (zdroj: vlastní) 

10.4. Lokalita Bedřiška 

Tato lokalita je plošně nejmenší ze zvolených lokalit a vychází zde u indikátoru 

PUC_OPV lepší výsledky v případě bivariačního kernelu, ale ne nijak významně. 

V nejlepších případech dosahuje překryv opět hodnoty přes 70 %. Pro některé kombinace 

parametrů nemohl být vypočten koeficient CAC, jelikoţ intenzita sledovaného jevu v dané 

lokalitě nedosahovala takových hodnot, aby bylo moţné vytvořit odpovídající izolinie. 

Hranice lokality mají tvar kruhu a vykazují rozdíly jen v poloměru. 

Tabulka 23 a 24: Výsledné hodnoty CAC, lokalita Bedřiška, indikátor PUC_OPV (zdroj: vlastní) 

Pozn.: xxx – není k dispozici hodnota CAC, protoţe daná izolinie pro danou lokalitu není 

typ kernelu 
šířka 

pásma 
izolinie CAC  typ kernelu 

šířka 

pásma 
izolinie CAC 

kvadratický 200 m 12000 0,385  bivariační 200 m 6000 xxx 

kvadratický 200 m 10000 0,554  bivariační 200 m 5000 xxx 

kvadratický 200 m 8000 0,682  bivariační 200 m 4000 0,247 

kvadratický 175 m 12000 0,462  bivariační 175 m 6000 xxx 

kvadratický 175 m 10000 0,593  bivariační 175 m 5000 0,212 

kvadratický 175 m 8000 0,686  bivariační 175 m 4000 0,613 

kvadratický 150 m 12000 0,514  bivariační 150 m 6000 0,274 

kvadratický 150 m 10000 0,621  bivariační 150 m 5000 0,543 

kvadratický 150 m 8000 0,685  bivariační 150 m 4000 0,706 

kvadratický 125 m 12000 0,551  bivariační 125 m 6000 0,529 

kvadratický 125 m 10000 0,630  bivariační 125 m 5000 0,670 

kvadratický 125 m 8000 0,676  bivariační 125 m 4000 0,716 

kvadratický 100 m 12000 0,562  bivariační 100 m 6000 0,631 

kvadratický 100 m 10000 0,623  bivariační 100 m 5000 0,691 

kvadratický 100 m 8000 0,665  bivariační 100 m 4000 0,714 
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Tabulka 25: Výsledné hodnoty CAC, lokalita Bedřiška, indikátor PCVABC (zdroj: vlastní) 

typ kernelu šířka 

pásma 

izolinie CAC 

kvadratický 200 m 30000 xxx 
kvadratický 200 m 25000 0,1546 

kvadratický 200 m 20000 0,3868 
kvadratický 200 m 15000 0,6109 

kvadratický 200 m 10000 0,7019 

kvadratický 175 m 30000 0,1193 
kvadratický 175 m 25000 0,2747 

kvadratický 175 m 20000 0,4613 
kvadratický 175 m 15000 0,6332 

kvadratický 175 m 10000 0,7015 

kvadratický 150 m 30000 0,2185 
kvadratický 150 m 25000 0,3532 

kvadratický 150 m 20000 0,5072 
kvadratický 150 m 15000 0,6484 

kvadratický 150 m 10000 0,6981 
kvadratický 125 m 30000 0,2952 

kvadratický 125 m 25000 0,4170 

kvadratický 125 m 20000 0,5428 
kvadratický 125 m 15000 0,6486 

kvadratický 125 m 10000 0,6865 
kvadratický 100 m 30000 0,3688 

kvadratický 100 m 25000 0,4749 

kvadratický 100 m 20000 0,5663 
kvadratický 100 m 15000 0,6409 

kvadratický 100 m 10000 0,6779 
Pozn.: xxx – není k dispozici hodnota CAC, protoţe daná izolinie pro danou lokalitu není 

 

 

Obrázek 26: Nejlépe korespondující hranice pro daný kernel a indikátor v lokalitě Bedřiška – barva izolinií 

odpovídá označení v tabulkách (zdroj: vlastní) 
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10.5. Shrnutí kapitoly  

Při tvorbě kernelových map pro detailní studium jednotlivých lokalit byly pouţity 

dva typy kernelů. Prvním typem je kvadratický kernel implementovaný přímo v prostředí 

ArcMap v extenzi Spatial Analyst označený jako Kernel Density. Druhým typem je 

bivariační kernel. Tento typ je k dispozici pouze v extenzi  Hawth's Analysis Tools for 

ArcGIS. 

 

Obrázek 27: Porovnání bivariačního a kvadratického kernelu (zdroj: vlastní) 

Na obrázku je vidět, ţe výsledné kernelové mapy za pouţití stejného nastavení 

parametrů jsou rozdílné. Bivariační kernel nedosahuje takové intenzity jako kvadratický 

kernel, ale na druhou stranu je vyhlazenější (odpovídá to typu matematická funkce, její 

strmosti). Vizuální porovnání je rychlé, nicméně nemůţe být povaţováno za objektivní. 

Vhodnost pouţití obou typů byla testována na čtyřech lokalitách v rámci studované oblasti. 

Jedná se o lokality Přední Přívoz, Dělnická, Bedřiška a Lipina. Bylo testováno pět šířek 

pásma jádrových odhadů (100 m, 125 m, 150 m, 175 m a 200 m) a výpočet probíhal v 

dostatečně jemné mříţce 10 x 10 metrů.  Pro kvantifikaci překryvu s expertně vymezenými 

lokalitami byl pouţit koeficient plošné korespondence. Pro posouzení vymezení lokalit 

(určení jejich hranic) byla zkoušena metoda izolinií nad vytvořenými jádrovými odhady. K 

vymezení se pouţil přednostně ukazatel PUC_OPV a PCVABC (podíl uchazečů o 

zaměstnání k počtu osob v produktivním věku, resp. podíl uchazečů s nízkým vzděláním 

z celkového počtu uchazečů). Pro kaţdou šířku pásma byly zvoleny tři, resp. 5 izolinií 

vymezující danou lokalitu (podle pouţitého indikátoru). V případě PUC_OPV a 
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kvadratického kernelu to byly izolinie 8000, 10000 a 12000 a v případě bivariačního 

kernelu to byly izolinie 4000, 5000 a 6000. U indikátoru PCVABC to bylo 5 izolinií od 

10000 do 30000 v pravidelném intervalu po 5000. Je třeba si uvědomit, ţe posuzování 

absolutních hodnot jádrového odhadu nemá praktický význam, proto vlastní hodnota je 

důleţitá spíše z pohledu nastavení stejného kritéria pro sledování vývoje v čase a prostoru.  

Z vypočtených hodnot pro indikátor PUC_OPV (viz jednotlivé tabulky) je patrné, ţe 

nelze stanovit globální optimum pro všechny lokality. Bereme-li v potaz jen kvadratický 

typ kernelu, tak pro lokalitu Dělnická je optimem šířka pásma 175 m a hodnota izolinie 

12000, kdeţto na opačném pólu stojí lokalita Přední Přívoz, kde je optimem šířka pásma 

125 m a izolinie 8000. Ani u jedné z lokalit nebylo dosaţeno nejlepší shody v případě 

nastavení šířky pásma na 100 nebo 200 metrů a můţeme tedy povaţovat šířku 150 m jako 

univerzální, vhodnou pro pouţití v městském prostředí. V případě pouţití bivariačního 

kernelu je situace obdobná.  

U indikátoru PCVABC je situace jiná. Hned u třech ze čtyř studovaných lokalit bylo 

dosaţeno nejlepší shody u kernelu s šířkou pásma 200 m, ale pokaţdé pro jinou izolinii. Na 

opačném pólu je lokalita Lipina, kde byl nejlepší překryv zaznamenán u kernelu s šířkou 

pásma 100 m a hodnotou izolinie 10000. 

Optimální nastavení je pro kaţdou lokalitu jiné. Jak jiţ bylo zmíněno, nelze tedy 

stanovit globální optimum a můţeme stanovit pouze lokální optimum pro danou lokalitu, 

indikátor, typ kernelu a jeho šířku pásma. 

11. Výpočet prostorových metrik 

Pro výpočty prostorových metrik jsem pouţil program Segregation Analyzer, který je 

pro výzkumné účely volně ke staţení z webu Spatial Analysis and Regional Economics 

Laboratory (SAREL) a je k dispozici ve třech jazykových mutacích – angličtina, 

francouzština a španělština. Archív obsahuje samotný program a také podrobnou 

dokumentaci k jednotlivým indexům a to jak jsou počítány. Program zpracovává vstupní 

data ve formátu ESRI shapefile, kde kaţdý polygon představuje podcelek celého území. 

Pokud se počítá s centrem studovaného území (např. index centralizace), je potřeba druhý 

soubor typu ESRI shapefile s jediným polygonem, který je stanoven jako centrum. Oba 

tyto soubory musí být ve stejné sloţce. Výsledky se dají uloţit v několika formátech. 

 Výpočet slouţí pro orientační vyhodnocení distribuce nezaměstnaných a tedy ke 

zjištění jestli nedochází v některých částech území k segregaci a shlukování těchto osob. 

Byla vyuţita data vztaţená k 31. 3. 2007, 31. 3. 2009, 31. 3. 2010 a 31. 3. 2011 na několika 

agregačních úrovních – městské obvody, ZSJ, sčítací obvody a data agregovaný do 

kvadrantů a jsou počítány pro 3 proměnné – UC, UCVABC a UCE12. Jako centrum pro 

výpočet míry koncentrace bylo stanoveno území základní sídelní jednotky Historické jádro 

v katastrálním území Moravská Ostrava.  
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K 31. 3. 2010 bylo evidováno celkem 20 142 uchazečů o zaměstnání, z nichţ 7235 

má maximálně základní vzdělání a 6632 je evidovaných více neţ 12 měsíců. Ve stejném 

období ţilo na území Ostravy 317 078 obyvatel a z toho bylo 224 914 osob v produktivním 

věku. Podle Massey, Denton byly vybrány základní indexy charakterizující jednotlivé 

aspekty segregace. Z velkého mnoţství indexů byly vypočítány jen některé, zpravidla ty 

všeobecně nejpouţívanější a vţdy alespoň jeden z pěti kategorií popsaných v kapitole 

4.2.2. Konkrétně se jedná o index nesourodosti (disimilarity), index segregace, index 

izolace, index koncentrace, absolutní index centralizace a index relativního shlukování. 

11.1. Segregace na úrovni městských obvodů 

Z tabulky je patrné, ţe nejvyšších hodnot pro všechny tři sledované atributy dosahuje 

index koncentrace, coţ napovídá tomu, ţe nezaměstnaní ţijí v hustěji obydlených 

oblastech. Výsledky indexu nesourodosti a indexu segregace vycházejí téměř totoţně. Není 

to nic neočekávaného, protoţe index segregace vychází právě z indexu nesourodosti. Oba 

index ukazují na to, ţe nejvíce segregováni jsou uchazeči s nízkým vzděláním. Hodnoty 

indexu izolace jsou velmi nízké a naznačují minimální segregaci. Hodnoty indexu 

absolutní centralizace jsou relativně blízké nule, coţ znamená, ţe uchazeči a ostatní 

obyvatelé mají stejné rozloţení od centra a dále hodnoty naznačují, ţe ke středu města se 

relativně nejvíce koncentrují uchazeči s nízkým vzděláním. Kladné hodnoty indexu 

relativního shlukování ukazují na shlukování minority vůči majoritě a z tohoto pohledu 

jsou nejohroţenější skupinou opět uchazeči s nízkým vzděláním. 

Hodnoty indexů pro celkový počet uchazečů jsou v čase téměř neměnné. U uchazečů 

s nízkým vzděláním a uchazečů evidovaných déle neţ 12 měsíců došlo k mírnému nárůstu 

indexu nesourodosti, indexu segregace a absolutního indexu centralizace a dochází tak 

k malému prohloubení segregace.  Největší nárůst je u indexu relativního shlukování a 

k nejvýznamnější změně ve shlukování byl zaznamenán u uchazečů evidovaných déle neţ 

12 měsíců. 

Tabulka 26: Výsledné hodnoty indexů za městské obvody (zdroj: vlastní) 

 

UC UCVABC UCE12 

31.3. 

2007 

31.3. 

2009 

31.3. 

2010 

31.3. 

2011 

31.3. 

2007 

31.3. 

2009 

31.3. 

2010 

31.3. 

2011 

31.3. 

2007 

31.3. 

2009 

31.3. 

2010 

31.3. 

2011 

Index 

nesourodosti 
0,09 0,09 0,08 0,09 0,21 0,23 0,22 0,23 0,12 0,15 0,15 0,16 

Index 

segregace 
0,09 0,10 0,09 0,10 0,21 0,24 0,23 0,24 0,12 0,15 0,15 0,16 

Index 

izolace 
0,07 0,06 0,07 0,07 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,02 0,02 0,03 

Index 

koncentrace 
0,54 0,54 0,54 0,54 0,52 0,52 0,52 0,52 0,54 0,52 0,52 0,53 

Abs. index 

centralizace 
0,09 0.10 0,09 0,10 0,20 0,21 0,21 0,22 0,12 0,14 0,14 0,15 

Index rel. 

shlukování 
0,20 0,23 0,19 0,23 0,65 0,74 0,69 0,73 0,30 0,32 0,36 0,40 



Tomáš Inspektor: Metody agregace a adjustace geodat pro sledování prostorové segregace 

 

2011  93 

 

11.2. Segregace na úrovni základních sídelních jednotek 

Stejně jako v předchozím případě nejvyšší hodnoty dosahuje index koncentrace a 

nejvíce segregací ohroţeni jsou uchazeči s nízkým vzděláním. Index nesourodosti a z něj 

vycházející index segregace naznačuje relativně vysokou segregaci uchazečů s nízkým 

vzděláním. Hodnoty kolem 0,3 říkají, ţe abychom dosáhli rovnoměrného osídlení, muselo 

by se přestěhovat 30 % nezaměstnaných s nízkým vzděláním. Index izolace je opět velmi 

nízký. Vysoké hodnoty indexu koncentrace, přesahující hodnotu 0,7 naznačuje to, ţe 

nezaměstnaní ţijí v oblastech hustší zástavby. Hodnoty indexu absolutní centralizace 

nasvědčuje tendenci ţít spíše blíţe centra neţ na periferii a nejvíce to platí pro uchazeče 

s nízkým vzděláním. Významná změna oproti městským obvodům nastala u indexu 

relativního shlukování. Hodnoty blízké nule nenaznačují ţádné shlukování. Hodnoty všech 

indexů jsou v čase relativně stálé a nedochází k ţádným výrazným změnám. 

Tabulka 27: Výsledné hodnoty indexů za základní sídelní jednotky (zdroj: vlastní) 

 

UC UCVABC UCE12 

31.3. 

2007 

31.3. 

2009 

31.3. 

2010 

31.3. 

2011 

31.3. 

2007 

31.3. 

2009 

31.3. 

2010 

31.3. 

2011 

31.3. 

2007 

31.3. 

2009 

31.3. 

2010 

31.3. 

2011 

Index 

nesourodosti 
0,15 0,15 0,14 0,15 0,30 0,32 0,31 0,33 0,19 0,22 0,22 0,23 

Index 

segregace 
0,16 0,17 0,15 0,16 0,31 0,33 0,32 0,34 0,20 0,23 0,23 0,23 

Index 

izolace 
0,08 0,07 0,08 0,08 0,06 0,05 0,05 0,06 0,05 0,03 0,03 0,04 

Index 

koncentrace 
0,72 0,71 0,71 0,71 0,75 0,74 0,74 0,74 0,73 0,72 0,72 0,72 

Abs. index 

centralizace 
0,20 0,22 0,20 0,21 0,33 0,35 0,34 0,35 0,24 0,26 0,27 0,27 

Index rel. 

shlukování 
-0,01 -0,03 -0,02 -0,03 -0,05 -0,06 -0,05 -0,05 -0,02 -0,06 -0,05 -0,05 

11.3. Segregace na úrovni sčítacích obvodů 

Výsledné hodnoty indexů na úrovni sčítacích obvodů do jisté míry kopírují hodnoty 

z úrovně ZSJ. Je to dáno tím, ţe ZSJ jsou tvořeny jedním nebo více sčítacími obvody, jeţ 

představují nejmenší administrativní jednotky. Kromě indexu absolutní centralizace, který 

je absolutně totoţný (aţ na 1 z 12 případů), jsou hodnoty ostatních indexů lehce zvýšené. 

Index koncentrace dosahuje opět nejvýraznějších hodnot a naopak jako minimálně 

vypovídající můţeme označit výsledky u indexu izolace a indexu relativního shlukování. 

Výsledné hodnoty u dalších indexů potvrzují výsledky na vyšších administrativních 

úrovních a tedy to, ţe segregací jsou nejvíce ohroţení uchazeči s nízkým vzděláním. 
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Tabulka 28: Výsledné hodnoty indexů za sčítací obvody (zdroj: vlastní) 

 

UC UCVABC UCE12 

31.3. 

2007 

31.3. 

2009 

31.3. 

2010 

31.3. 

2011 

31.3. 

2007 

31.3. 

2009 

31.3. 

2010 

31.3. 

2011 

31.3. 

2007 

31.3. 

2009 

31.3. 

2010 

31.3. 

2011 

Index 

nesourodosti 
0,20 0,21 0,19 0,20 0,38 0,39 0,38 0,40 0,26 0,22 0,31 0,30 

Index 

segregace 
0,22 0,23 0,21 0,23 0,39 0,41 0,40 0,42 0,28 0,33 0,32 0,32 

Index 

izolace 
0,09 0,08 0,09 0,09 0,07 0,06 0,07 0,07 0,06 0,04 0,04 0,05 

Index 

koncentrace 
0,74 0,74 0,73 0,73 0,78 0,78 0,78 0,78 0,76 0,76 0,76 0,75 

Abs. index 

centralizace 
0,20 0,22 0,20 0,22 0,33 0,35 0,34 0,35 0,24 0,26 0,27 0,27 

Index rel. 

shlukování 
-0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,05 -0,05 -0,05 -0,04 -0,03 -0,07 -0,05 -0,06 

11.4. Segregace na různé úrovni kvadrantů 

Na této úrovni byly indexy počítány jen pro jeden časový řez a to pro 31. března 

2010. Z předchozích výsledků je totiţ patrné, ţe se vypočtené hodnoty meziročně mění jen 

minimálně. Největší změna byla zaznamenána na úrovni městských obvodů u indexu 

relativního shlukování a tento index nebylo moţné na úrovni kvadrantů z technických 

důvodů spočítat.  

Nejvyšších hodnot dosahuje index koncentrace, který se ve všech případech velmi 

blíţí hodnotě 1, coţ naznačuje, ţe nezaměstnaní ţijí v hustě obydlených oblastech. 

Z hodnot indexu absolutní centralizace (ve všech případech dosahuje hodnoty větší neţ 

0,5) je patrné, ţe nezaměstnaní mají tendenci se koncentrovat kolem více v centru neţ na 

periferii. Index izolace nedosahuje významných hodnot a klesá s rostoucí velikostí buňky. 

Stejného trendu dosahuje index nesourodosti, potaţmo index segregace. Nejvyšších hodnot 

dosahuje pro atribut UCVABC při rozměru kvadrantů 50 x 50 metrů a hodnota 0,56 

naznačuje vysokou míru segregace. 

Tabulka 29: Výsledné hodnoty indexů na různé úrovni kvadrantů (zdroj: vlastní) 

Rozměr 

kvadrantu 
Atribut 

Index 

nesorodosti 

Index 

segregace 

Index 

izolace 

Index 

koncentrace 

Absolutní index 

centralizace 

50 x 50 m UC 0,33 0,36 0,31 0,97 0,51 

50 x 50 m UCVABC 0,54 0,56 0,22 0,98 0,60 

50 x 50 m UCE12 0,50 0,52 0,21 0,98 0,55 

100 x 100 m UC 0,25 0,28 0,20 0,93 0,50 

100 x 100 m UCVABC 0,46 0,47 0,15 0,96 0,60 

100 x 100 m UCE12 0,40 0,42 0,13 0,95 0,55 

150 x 150 m UC 0,22 0,24 0,11 0,89 0,51 

150 x 150 m UCVABC 0,42 0,43 0,09 0,94 0,61 

150 x 150 m UCE12 0,35 0,36 0,06 0,93 0,56 

200 x 200 m UC 0,19 0,21 0,10 0,87 0,51 

200 x 200 m UCVABC 0,39 0,40 0,08 0,91 0,61 

200 x 200 m UCE12 0,31 0,32 0,05 0,90 0,56 
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11.5. Shrnutí výsledků analýzy měr segregace 

Z výsledků je patrné, ţe nejniţších hodnot segregace je dosaţeno na úrovni 

městských obvodů a naopak, nejvyšší hodnoty dosahují data agregovaná do pravidelné 

čtvercové sítě 50 x 50 metrů. Stejně jako u administrativního vymezení hranic, tak i u dat 

agregovaných do pravidelné čtvercové sítě, hodnoty jednotlivých indexů rostou s klesající 

prostorovou velikostí, tzn. čím plošně menší jednotky, tím větší hodnoty indexů. Vyšší 

segregaci lze tedy v Ostravě vţdy očekávat na menších jednotkách (větší detail), která tady 

můţe být aţ více neţ 2x větší. Ukazuje to na menší velikost segregovaných lokalit, které 

samy o sobě mohu mít značně vyhraněny (segregovaný) charakter – index koncentrace 

skoro 1, index segregace přes 0,4 a absolutní index centralizace přes 0,6. Ve všech 

případech se ukázalo, ţe ze studovaných atributů jsou nejvíce ohroţeni segregací uchazeči 

s nízkým vzděláním. 

11.6. Výsledky lokalizačního koeficientu 

Lokalizační koeficient byl opět počítán pro atributy UC, UCVABC a UCE12 a pro 

různě agregované data. Hodnota koeficientu vyšší neţ 1 značí vyšší koncentraci studované 

skupiny oproti ostatnímu obyvatelstvu. Hodnota vyšší neţ 2 značí velmi vysokou 

koncentraci. Výsledné hodnoty jsou publikovány formou kartogramů. Obrázek 28 

zobrazuje hodnoty lokalizačního kvocientu na úrovni městských obvodů pro všechny tři 

atributy. Hodnotu větší neţ 2 dosahuje pouze obvod Vítkovice a ještě k tomu pouze 

v případě uchazečů s nízkým vzděláním.  

 

Obrázek 28: Lokalizační kvocient na úrovni městských obvodů (zdroj: vlastní) 
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Na dalším obrázku jsou zobrazeny hodnoty lokalizačního kvocientu na detailnější 

úrovni základních sídelních jednotek. V tomto případě je jiţ situace rozmanitější. 

 

Obrázek 29: Lokalizační kvocient na úrovni ZSJ (zdroj: vlastní) 

Pro názornost jsou nejvyšší hodnoty kvocientu vypsány v tabulce 30 – soupis všech 

ZSJ, kde hodnota lokalizačního kvocientu překročila hodnotu 2, alespoň u jednoho 

atributu. Šedým stínováním jsou podbarveny ZSJ, ve kterých je evidováno maximálně 10 

uchazečů o zaměstnání. Kurzívou jsou označeny ty ZSJ, ve kterých se nachází experty 

vymezené sociálně vyloučené romské lokality. 
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Nejlepší shoda mezi expertně vymezenými lokalitami a ZSJ s hodnotou LK > 2 je u 

uchazečů s nejvýše základním vzděláním. Zde je shoda 100 %, protoţe všechny lokality 

leţí na území ZSJ s LK > 2. U uchazečů evidovaných déle neţ 12 měsíců je jiţ shoda 

menší, ale i tak stále 11 lokalit z 13 spadá do ZSJ s lokalizačním koeficientem větším neţ 

2. Chybí zde lokality Bedřiška a Hotelový dům Vista. Ještě o jednu lokalitu méně, tedy 10 

lokalit, je to v případě celkového počtu uchazečů. Stejně jako předtím je to lokalita 

Hotelový dům Vista a dále lokalita Trnkovec a Pátova ulice.  

Tabulka 30: Seznam ZSJ s hodnotou LK nad 2 (zdroj: vlastní) 

Název ZSJ LK (UC) LK (UCVABC) LK (UCE12) 
U Lučiny 7,87 21,91 23,91 

Velký ostravský les 7,87 0,00 23,91 

Vědecko-výzkumný ústav 4,99 12,42 11,16 
Válcovní 4,23 9,81 6,07 

Na cihelně 5,25 14,61 0,00 
Hulváky-jih 4,56 7,20 6,28 

Zárubek 3,36 8,42 5,74 
Kunčice-za humny 4,27 6,26 6,83 

Karolina 2,62 4,87 7,97 

Trojické údolí 3,68 6,53 4,07 
Přívoz-sever 2,94 6,57 4,51 

Padělky 3,78 4,38 4,78 
Marxův sad 2,81 5,24 4,72 

Kunčičky-Nová osada 2,79 5,57 4,24 

Martinská 3,17 5,47 3,78 
Bedřiška 2,91 6,51 1,92 

Cihelní 2,54 5,05 3,64 
Hrušov-střed 3,04 3,04 4,91 

Lipinská 2,37 4,50 2,64 
U závor 1,96 4,26 3,20 

Vítkovice-jih 2,17 4,23 2,81 

Přívoz-východ 2,07 3,95 3,14 
Vítkovice-východ 2,86 3,98 2,17 

Na Liščině 2,03 3,77 3,09 
První obvod 2,12 3,33 2,69 

Rychvaldská 2,07 2,88 2,72 

Valchařská 1,93 3,24 2,32 
Přívoz-střed 1,84 3,00 2,44 

Mexiko 1,82 3,42 1,89 
Hornické učiliště II 1,85 2,27 2,93 

Trnkovec 1,56 2,78 2,47 
Martinská kolonie 1,72 2,30 1,88 

Zimní stadion 1,56 2,33 1,97 

Ţelezárenská 1,60 2,04 2,03 
Vítkovice-střed 1,39 2,10 2,10 

Internáty 1,46 2,03 1,79 
Nová osada 1,48 2,03 1,76 

Salma 1,40 2,06 1,73 

Na Františku 1,31 1,22 2,66 
Hornické učiliště I 1,11 1,40 2,45 

Vítkovice-závod 1,18 2,19 1,20 
Dopravní podnik 1,28 0,00 2,58 

Dlouhý důl 2,25 0,00 0,00 
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Z obrázku 30 je evidentní, ţe výsledky na úrovni sčítacích obvodů korelují 

s výsledky na úrovní ZSJ. Mezi sčítacími obvody s LK > 2 jsou rozdílně obydlené 

jednotky. Počty obyvatel se pohybují od 2 do 628 obyvatel (pro UCVABC), resp. do 620 

(pro UCE12 a UC). Nejlepší shoda mezi expertně vymezenými lokalitami a SO s hodnotou 

LK > 2 je u uchazečů s nejvýše základním vzděláním. Nespadá zde pouze lokalita Pátova 

ulice a Horní Liščina. U uchazečů evidovaných déle neţ 12 měsíců jsou to totoţné lokality 

a navíc lokalita Bedřiška. U celkového počtu uchazečů jsou to také tři lokality: Pátova 

ulice, Horní Liščina a Hotelový dům Vista. U Hotelového domu Vista se to dalo 

předpovídat, jelikoţ podle novější Kvasničkovy studie je to jiţ zaniklá vyloučená lokalita. 

 

Obrázek 30: Lokalizační kvocient na úrovni sčítacích obvodů (zdroj: vlastní) 
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Na posledním obrázku jsou vymapovány hodnoty lokalizačního kvocientu 

v pravidelné čtvercové síti 100 x 100 m. I zde největšího rozptylu dosahují hodnoty pro 

uchazeče s nízkým vzděláním. Stejně jako u ZSJ a SO, tak i v případě dat agregovaných do 

kvadrantů byly hodnoty lokalizačního koeficientu počítány jen v těch jednotkách, ve 

kterých je evidován alespoň jeden obyvatel. 

 

Obrázek 31: Lokalizační kvocient v pravidelné čtvercové síti 100 x 100 m (zdroj: vlastní) 
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11.7. Výpočet Giniho koeficientu 

Stejně jako prostorové metriky, tak i pro výpočet Giniho koeficientu jsem vyuţil 

program Segregation Analyzer. Vysoké hodnoty Giniho koeficientu ukazují nestejnoměrné 

rozdělení v územních jednotkách. Vypočtené hodnoty v tabulce 31 jsou vztaţeny k 31. 

březnu 2010 a hodnoty nad 0,5 jsou zvýrazněny. Z tabulky je patrné, ţe největší 

nerovnoměrnosti v rozmístění postihuje uchazeče s nízkým vzděláním na všech 

agregačních úrovních. Úplně nejvyšších hodnot dosahuje index na nejmenší agregační 

úrovni (kvadranty 50 x 50 m) a postupně klesá s rostoucí velikostí prostorových jednotek. 

Tabulka 31: Hodnoty Giniho koeficientu (zdroj: vlastní) 

Agregační úroveň Atribut Giniho koeficient 

městské obvody UC 0,12 

městské obvody UCVABC 0,28 

městské obvody UCE12 0,19 

ZSJ UC 0,22 

ZSJ UCVABC 0,44 

ZSJ UCE12 0,33 

sčítací obvody UC 0,31 

sčítací obvody UCVABC 0,55 

sčítací obvody UCE12 0,46 

kvadranty 200 x 200 m UC 0,32 

kvadranty 200 x 200 m UCVABC 0,56 

kvadranty 200 x 200 m UCE12 0,47 

kvadranty 150 x 150 m UC 0,35 

kvadranty 150 x 150 m UCVABC 0,60 

kvadranty 150 x 150 m UCE12 0,52 

kvadranty 100 x 100 m UC 0,41 

kvadranty 100 x 100 m UCVABC 0,65 

kvadranty 100 x 100 m UCE12 0,59 

kvadranty 50 x 50 m UC 0,52 

kvadranty 50 x 50 m UCVABC 0,74 

kvadranty 50 x 50 m UCE12 0,69 

12. Popis bariér kolem lokalit 

Často bývají sociálně vyloučené lokality vyloučeny nejen ze sociálního hlediska, ale 

také z hlediska prostorového, kdy bývají obklopeny různými fyzickými bariérami. 

Takovou nepřekonatelnou bariérou můţe být např. vodní tok, ţelezniční násep, oplocený 

průmyslový areál, dopravní koridor apod. Přítomnost těchto bariér byla zjišťována pomocí 

map a ortofotosnímků a ověřována terénním průzkumem. 
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Kromě tohoto fyzického vyloučení byl zkoumán i jistý typ sociálních bariér za 

pomocí indikátoru PUC_OPV, kdy byl vypočten tento podíl v dané lokalitě a poté 

v pravidelných 100 metrových zónách kolem lokalit. Je za tím snaha zjistit, zde je lokalita 

jen fyzicky prostorově vyloučena, nebo zda je prostorově vyloučena i ze „sociálního“ 

hlediska. Předpokládá se, ţe mohou existovat lokality, které nemají zjevné fyzické bariéry 

(zástavba pokračuje kontinuálně v okolí), ale dochází k prudké změně charakteru 

rezidentů, tj. v tomto případě zejména počtu či podílu nezaměstnaných. 

 

Lokalita Přívoz 

Menší část lokality, tzv. Zadní Přívoz je zcela prostorově vyloučen. Ze tří stran je 

obklopen oplocenými průmyslovými plochami, ţelezniční tratí a v nedávné době zde byl 

vybudován přivaděč k dálnici. Větší část lokality, tzv. Přední Přívoz je obklopen ze dvou 

stran průmyslovými areály a ze dvou dalších stran navazuje na další residenční zástavku. 

Přístup do ostatních částí města je částečně omezen kolejemi a depem vlakového nádraţí 

s přidruţenými oplocenými pozemky. 

 

Obrázek 32: Vymezení lokality Přívoz (zdroj: vlastní) 

Z průběhu grafu se dá konstatovat, ţe ze sociálního hlediska lokalita vyloučena není, 

protoţe podíl uchazečů k počtu osob v produktivním věku klesá velmi pozvolna. 
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Graf 7: Průběh PUC_OPV s rostoucí vzdáleností od lokality – Přední Přívoz (data: ÚP Ostrava) 

 

Lokalita Lipina 

Lokalitu tvoří stará hornická kolonie tvořící kompaktní celek s jasně patrnými 

hranicemi. Ze dvou stran ohraničena frekventovanými silnicem, z jiţní strany ohraničena 

lesem a ze severu ostatní zástavbou. Jedná se tedy o jasné prostorové vyloučení. 

To potvrzuje i prudký pokles PUC_OPV v nejbliţším okolí lokality, takţe kromě 

fyzických bariér zde můţemo hovořit i o bariéře sociální. 

 

Obrázek 33: Vymezení lokality Lipina (zdroj: vlastní) 
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Graf 8: Průběh PUC_OPV s rostoucí vzdáleností od lokality – Lipina (data: ÚP Ostrava) 

 

Lokalita Trnkovec 

Částečné prostorově vyloučena. Lokalita je zřetelně odlišitelná od ostatní rezidenční 

zástavby. Obklopena lesní a zemědělskou plochou na periferii městského obvodu. Z jiţní 

strany navazuje na ostatní zástavbu. Toto prostorové vyloučení umocňuje i přítomnost 

sociálních bariér, kdy v nejbliţším okolí nejsou prakticky ţádní další uchazeči. Je to dáno i 

tím, ţe do vzdálenosti 100 m ţije jen 16 osob v produktivním věku, ale i ve větší 

vzdálenosti, kde uţ bydlí podstavně více osob, je hodnota PUC_OPV výrazně menší. 

 

Obrázek 34: Vymezení lokality Trnkovec (zdroj: vlastní) 
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Graf 9: Průběh PUC_OPV s rostoucí vzdáleností od lokality – Trvkovec (data: ÚP Ostrava) 

 

Lokalita Zárubek 

Jasně prostorově vyloučena lokalita. Kolem domů jsou náletové dřeviny a černá 

skládka stavebního odpadu. Mezi první a druhou ulicí se rozprostírá louka. Nedaleko 

lokality jsou dvě velké haldy. 

Sociální vyloučení je značné. Do vzdálenosti 100 m od lokality nejsou evidování 

ţádní uchazeči o zaměstnání, výjimkou je pouze jeden uchazeč evidovaný v březnu 2010. 

Výrazný nárůst PUC_OPV ve vzdálenosti do 200 m od lokality je způsoben jedním 

domem, kde je evidováno vţdy cca 10 uchazečů a podíl PUC_OPV se v tomto domě 

pohybuje v rozmezí 50 – 100 %. Těmito hodnotami odpovídá ostatním domům v lokalitě 

Trnkovec, nicméně v expertních studiích není tento dům do lokality zařazen. Celkovou 

rozkolísanost v průběhu PUC_OPV způsobuje malá datová základna, kdy do vzdálenosti 

300 m od lokality je jen 11 obydlených budov. 

 

Graf 10: Průběh PUC_OPV s rostoucí vzdáleností od lokality – Zárubek (data: ÚP Ostrava) 
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Obrázek 35: Vymezení lokality Zárubek (zdroj: vlastní) 

 

Lokalita Hrušov 

Část lokality označovaná jako zadní Hrušov je jasně prostorově vyloučena lokalita, 

ohraničena řekami Odra a Ostravice, silnicí a ţelezničním náspem. Průmyslový ráz oblasti 

dotváří areál bývalé chemičky a nově vybudovaná dálnice, která se nachází v blízkosti. 

Naopak přední část Hrušova je začleněna do okolní zástavby a není tedy prostorově 

vyloučena. 

Výrazný pokles hodnoty PUC_OPV do vzdálenosti 100 m ukazuje i na sociální 

bariéry kolem lokality. Opětovný dílčí nárůst ve větší vzdálenosti od lokality ukazuje na 

známý fakt, ţe v rámci Hrušova je obecně vysoká míra nezaměstnanosti a není to příliš 

vyhledávána oblast k bydlení. 
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Obrázek 36: Vymezení lokality Hrušov (zdroj: vlastní) 

 

 

Graf 11: Průběh PUC_OPV s rostoucí vzdáleností od lokality – Hrušov (data: ÚP Ostrava) 
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Lokalita Ţelezná ulice 

Lokalita se nalézá mezi průmyslovými objekty ohraničenými betonovými zdmi a 

ploty. I kdyţ z jedné strany navazuje lokalita na další obytnou zástavbu, jde o klasický 

příklad prostorového vyloučení. Toto potvrzuje i graf zobrazující změnu PUC_OPV 

se vzdáleností od lokality. Velká variabilita hodnot ve vzdálenosti do 100 m od lokality je 

způsobena malou datovou základnou. V této vzdálenosti od lokality jsou pouze 3 obytné 

domy s 30 obyvateli v produktivním věku a tak i malá změna v počtu uchazečů způsobí 

výraznou změnu PUC_OPV. 

 
Obrázek 37: Vymezení lokality Ţelezná ulice (zdroj: vlastní) 

 

Graf 12: Průběh PUC_OPV s rostoucí vzdáleností od lokality – Ţelezná ulice (data: ÚP Ostrava) 
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Lokalita Sirotčí ulice 

Lokalita je zřetelně ohraničena ze dvou stran velmi frekventovanými silnicemi, dále 

ţelezničním náspem a oploceným areálem bývalého dolu Jeremenko. Krom těchto 

fyzických bariér lze u této lokality hovořit i o sociálních bariérách. Hodnoty PUC_OPV 

s rostoucí vzdálenosti od lokality prudce klesají a stejně jako u předchozí lokality mají 

hodnoty ve vzdálenosti 100 m větší variabilitu z důvodu malého počtu obyvatel. Konkrétně 

se do této vzdálenosti nachází jen 4 obytné domy, v nichţ ve studovaném období ţilo 22 – 

25 osob v produktivním věku a počet uchazečů se pohyboval od nuly do sedmi. 

 
Obrázek 38: Vymezení lokality Sirotčí ulice (zdroj: vlastní) 

 

Graf 13: Průběh PUC_OPV s rostoucí vzdáleností od lokality – Sirotčí ulice (data: ÚP Ostrava) 
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Lokalita Dělnická ulice 

Jedná se o kompaktní lokalitu zcela začleněnou do okolní residenční zástavby, nejde 

tedy o vyloučenou lokalitu z prostorového hlediska. Ale opačně je to v případě sociálních 

bariér, kdy podíl uchazečů k počtu osob v produktivním věku prudce klesá do vzdálenosti 

100 m od lokality a poté si jiţ udrţuje stálý, relativně nízký trend. Prudký pokles 

v nejbliţším okolí je dán i tím, ţe lokalita je součástí husté zástavby. Ve větší vzdálenosti 

uţ jde o „průměrné“ hodnoty v okolí.  

 
Obrázek 39: Vymezení lokality Dělnická ulice (zdroj: vlastní) 

 

Graf 14: Průběh PUC_OPV s rostoucí vzdáleností od lokality – Dělnická ulice (data: ÚP Ostrava) 
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Lokalita Hotelový dům Vista 

Lokalita není prostorově vyloučena. Jedná se o několikapatrovou ubytovnu přímo 

uprostřed ostatní zástavby. Kolem lokality neexistují ani sociální bariéry. Hodnota 

PUC_OPV osciluje v lokalitě i v okolí kolem 10 %. Je to nízká hodnota, která potvrzuje 

novější studii Radima Kvasničky (2010), ţe tato lokalita jiţ není sociálně vyloučenou 

lokalitou. Na tento fakt ukazuje i hodnota indikátoru z března 2007, kdy hodnota 

dosahovala v lokalitě 90 % a v té době se dalo ještě o lokalitě hovořit jako o sociálně 

vyloučené a o přítomnosti sociálních bariér. 

 
Obrázek 40: Vymezení lokality Hotelový dům Vista (zdroj: vlastní) 

 

Graf 15: Průběh PUC_OPV s rostoucí vzdáleností od lokality – Hotelový dům Vista (data: ÚP Ostrava) 
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Lokalita Liščina 

Lokalita je zřetelně vymezena fyzickými hranicemi, které tvoří silnice, průmyslový 

areál OKD a nedaleká věznice. Pouze jihovýchodní část lokality navazuje na další 

residenční zástavbu.  

Na přítomnost jistých sociálních bariér ukazuje pokles indikátoru PUC_OPV do 

vzdálenosti 100 m, kde převáţně bydlí starousedlíci neromské národnosti. Rostoucí 

hodnoty indikátoru dále od lokality jsou způsobeny nedalekou vesničkou souţití, která je 

na ulici Betonářské a je vzdálena právě cca 200 – 300 metrů. Velká část jejich obyvatel 

v produktivním věku je také nezaměstnaná. 

 
Obrázek 41: Vymezení lokality Liščina (zdroj: vlastní) 

 

Graf 16: Průběh PUC_OPV s rostoucí vzdáleností od lokality – Liščina (data: ÚP Ostrava) 
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Lokalita Osada míru 

Jedná se o další lokalitu s jasně patrnými hranicemi. Z jedné strany je ohraničena 

rozsáhlým průmyslovým areálem, z další strany plochou zarostlou náletovými dřevinami 

rozkládající se mezi dvěma haldami, z třetí strany potokem a sadem Maxima Horkého a 

pouze z jiţní strany navazuje na další zástavbu. Toto vyloučení umocňuje i přítomnost 

sociálních bariér, i kdyţ ty nejsou u této lokality aţ tak markantní jako např. u lokality 

Trnkovec. 

 
Obrázek 42: Vymezení lokality Osada míru (zdroj: vlastní) 

 

Graf 17: Průběh PUC_OPV s rostoucí vzdáleností od lokality – Osada míru (data: ÚP Ostrava) 
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Lokalita Pátova ulice 

Jak je i z obrázku patrné, není tato lokalita nikterak prostorově vyloučena a zapadá 

do okolní zástavby.  Nicméně sociální bariéry jsou zde patrné. Vyšší hodnoty PUC_OPV 

ve vzdálenosti do 300 m jsou způsobeny lokalitou Trnkovec, která se nachází ve 

vzdálenosti cirka 250 m. 

 
Obrázek 43: Vymezení lokality Pátova ulice (zdroj: vlastní) 

 

Graf 18: Průběh PUC_OPV s rostoucí vzdáleností od lokality – Pátova ulice (data: ÚP Ostrava) 
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Lokalita Bedřiška 

U této lokality je prostorové vyloučení nejpatrnější. Z východní strany je ohraničena 

frekventovanou silnicí a z dalších stran pak průmyslovým areálem a lesem. Sociální 

bariéry jsou také zřetelné. Do vzdálenosti 300 m od lokality je jen jeden obytný dům, kde 

není evidován ţádný uchazeč o zaměstnání a v širším okolí se hodnota indikátoru 

PUC_OPV pohybuje kolem 5 %. 

 
Obrázek 44: Vymezení lokality Bedřiška ulice (zdroj: vlastní) 

 

Graf 19: Průběh PUC_OPV s rostoucí vzdáleností od lokality – Bedřiška (data: ÚP Ostrava) 
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13. Vývoj lokalit v čase 

Tato kapitola je zaměřena na sledování vývoje lokalit a jejich hranic v čase. 

K tomuto byly vyuţity mapy jádrových odhadů a vybraná izolinie. Byly vybrány stejné 

lokality jako v kapitole 11 a protoţe výsledky z této kapitoly neukázaly jednoznačně, který 

typ kernelu ani který indikátor je nejvhodnější, byl pro sledování vývoje všech lokalit 

pouţit stejný indikátor PUC_OPV a kvadratický kernel. Vývoj byl sledován na plošné, 

hodnotové a strukturální úrovni. Cílem bylo posouzení, zda se jednotlivé charakteristiky 

mění a jestli např. není vymezení lokalit pomocí jádrových odhadů nestabilní a příliš 

variabilní v čase.  

 

Lokalita Dělnická 

Hodnota indikátoru PUC_OPV vykazuje minimální variabilitu (18,4 % aţ 24,4 %) a 

to ukazuje to na stálost lokality. Nejvyšší hodnoty vykazuje indikátor podílu uchazečů 

s nízkým vzděláním a jeho variabilita je rovněţ nízká (59 – 65 %). Tyto vysoké hodnoty 

potvrzují informace z expertních studií, které hovoří o nízké vzdělanosti obyvatel této 

lokality. Podíl uchazečů se zdravotním postiţením s minimálními odchylkami roste aţ do 

ledna 2010 a od té doby jejich podíl klesá. Je to pravděpodobně způsobeno změnami 

v hodnocení zdravotního stavu osob a tak lze podobný vývoj očekávat i u dalších lokalit. 

Nejvyšší variabilita je u podílu dlouhodobě nezaměstnaných uchazečů. Nejvyšší hodnoty 

dosáhl v březnu 2007 (přes 59 %), poté klesal aţ do října 2009 (40 %) a následně prudce 

stoupal aţ do července 2010. Od té doby se pohybuje v rozmezí 45 – 52 %. Důvodem 

tohoto růstu je vliv ekonomické krize z roku 2008, který se v nárůstu dlouhodobé 

nezaměstnanosti projevil o rok později. Je to trend patrný v rámci cele ČR a tak se dá 

očekávat i u ostatních lokalit. 

 

Graf 20: Vývoj vybraných indikátorů v lokalitě Dělnická, říjen 2006 – červen 2011 (data: ÚP Ostrava) 
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Takto se dá sledovat vývoj indikátorů v rámci celé lokality. Pomocí vhodných 

nástrojů lze také sledovat vnitřní distribuci nezaměstnaných uvnitř lokality. Na 

následujícím obrázku je pouţita metoda agregace do pravidelné čtvercové sítě a jsou 

zobrazeny 4 časové řezy – březen 2007, březen 2009, březen 2010 a březen 2011.  

Z obrázku je patrné, ţe lokalita je vnitřně heterogenní a tato různorodost se mění i 

v čase. Nejvíce je to patrné v severozápadní části lokality, kde došlo v březnu 2011 

k výraznému nárůstu podílu uchazečů a to potvrzuje i následují obrázek zobrazující vývoj 

hranic této lokality. 

 
Obrázek 45: Vývoj PUC_OPV v lokalitě Dělnická, období březen 2007 – březen 2011 (zdroj: vlastní) 

 

Plošná změna lokality je studována pomocí izolinií vyexportovaných z kernelů. 

Z obrázku je patrné, ţe k největší změně ve vymezení lokality došlo mezi březnem 2009 a 

2010. Došlo ke zmenšení lokality v jiţní části a naopak velmi výrazně se lokalita rozšířila 

v severozápadní části. V březnu 2011 došlo k opětovnému rozšíření oblasti na jihu lokality 

aţ k ulici U Oblouku. 
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Obrázek 46: Vývoj hranic lokality Dělnická, období březen 2007 – březen 2011 (zdroj: vlastní) 

 

Lokalita Přední přívoz 

 

Graf 21: Vývoj vybraných indikátorů v lokalitě Přední Přívoz, říjen 2006 – červen 2011 (data: ÚP Ostrava) 
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Nejniţší variabilitu vykazují indikátory PCVABC a PUC_OPV (v obou případech je 

to do 10 %). Podíl uchazečů s nízkým vzděláním pozvolna klesá. Hodnota PUC_OPV 

klesla aţ k 30 %, ale od poloviny roku 2010 opět rostla aţ téměř na 40 %. Od ledna 

letošního roku opět velmi pozvolna klesá. Podíl zdravotně postiţených uchazečů dosáhl 

nejvyšší hodnoty na konci dubna 2009 (47,3 %) a od té doby postupně klesá. Aktuálně je 

to 30,7 %. Nejvyšší variability dosahuje ukazatel dlouhodobě nezaměstnaných (41 – 64 %) 

a jeho hodnoty klesaly aţ do konce srpna 2009 a od té doby zase roste.  

 
Obrázek 47: Vývoj PUC_OPV v lokalitě Přední Přívoz, období březen 2007 – březen 2011 (zdroj: vlastní) 

 

Lokalita se v průběhu 4 let vnitřně příliš neměnila. K nejzřetelnějším změnám 

docházelo v severozápadní části lokality, kdy zde v březnu 2009 a 2010 evidujeme 

kvadranty s vysokým podílem PUC_OPV (je to dáno tím, ţe v těchto kvadrantech je jen 

jeden obytný dům vţdy s třemi obyvateli v produktivním věku a v březnu 2007 a 2011 

byly všichni zaměstnáni, kdeţto v březnu 2009 a 2010 byl vţdy jeden z nich evidován na 

ÚP jako uchazeč o zaměstnání). Nejvyšší podíly uchazečů jsou v jiţní části lokality. 

Z plošného hlediska se jedná o stálou lokalitu, protoţe hranice lokality 

zaznamenaly v průběhu sledovaného období jen malých změn. Je to způsobeno i tím, ţe ze 

severu je ohraničena průmyslovým areálem a z jihu je lokalita ohraničena ţelezničním 

nádraţím. K největší změně došlo mezi březnem 2007 a 2009 v severozápadní části, kdy 

došlo ke zmenšení lokality způsobené posunem koncentrace nezaměstnaných do centra 

lokality. 
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Obrázek 48: Vývoj hranic lokality Přední Přívoz, období březen 2007 – březen 2011 (zdroj: vlastní) 

 

Lokalita Lipina 

Nejvyšších a zároveň nejméně proměnlivých hodnot dosahuje podíl uchazečů 

s nízkým vzděláním. V průběhu sledovaného období kolísala kolem 80 %. Podíl uchazečů 

k počtu osob v produktivním věku byl nejvyšší na počátku (37,7 %) a od března 2009 se 

pohybuje kolem 30% v rozmezí + 5 %. Relativně vyrovnaných hodnot dosahuje indikátor 

PCZSP. Ten do ledna 2010 přesahoval 40%, ale od té doby pozvolna klesá a tuto hranici 

jiţ nepřekročil. Nejrozkolísanější průběh mají uchazeči evidováni déle neţ 12 měsíců. Na 

počátku přesahovala hodnota 66 % a postupně klesala aţ na 32,9 % v lednu 2010. Od té 

doby, ale zase s malými výkyvy roste a v současnosti přesahuje 50 %. 

Stejně jako předchozí lokality je i lokalita Lipina vnitřně heterogenní. Na počátku 

dosahoval podíl uchazečů k počtu osob v produktivním věku téměř v celé lokalitě více neţ 

20 %. V březnu 2009 došlo ke sníţení podílu uchazečů o zaměstnání v severovýchodní 

části lokality. O rok později se výrazněji sníţil tento podíl v centrální části a naopak se 

lokalita rozšířila více na sever. V březnu 2011 došlo k opětovnému nárůstu v centrální části 

a k poklesu v jihovýchodním a severozápadním kvadrantu. 
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Graf 22: Vývoj vybraných indikátorů v lokalitě Lipina, říjen 2006 – červen 2011 (data: ÚP Ostrava) 

 
Obrázek 49: Vývoj PUC_OPV v lokalitě Lipina, období březen 2007 – březen 2011 (zdroj: vlastní) 

Lokalita je zřetelně prostorově vymezena a toto vymezení se projevuje i ve stálosti 

hranic lokality. Největší změna nastala v březnu 2009, kdy se lokality z východu zmenšila 

cirka o 80 metrů směrem na západ. Tento posun byl jen dočasný, způsobený posunem 

koncentrace nezaměstnaných na více na západ. Rok poté se hranice vrátila zpět a lze tak 

lokalitu povaţovat za stabilní. 
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Obrázek 50: Vývoj hranic lokality Lipina, období březen 2007 – březen 2011 (zdroj: vlastní) 

 

Lokalita Bedřiška 

 

Graf 23: Vývoj vybraných indikátorů v lokalitě Bedřiška, říjen 2006 – červen 2011 (data: ÚP Ostrava) 
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Podíl uchazečů s nízkým vzděláním se v první polovině pohyboval na úrovni 90 %, 

poté aţ do poloviny roku 2010 klesal aţ na 77 %. V dalším období pozvolna stoupal a 

v červnu 2011 se opět vyšplhal aţ na 90 %. Podíl uchazečů k počtu osob v produktivním 

věku klesl z původních 41,9 % aţ na 19,6 % v březnu 2009, kdy započalo pravidelné 

měsíční sledování. Od té doby vykazuje nejvyrovnanější vývoj, kdy se hodnoty pohybují 

v rozmezí 22 – 28,4 %. Podíl uchazečů se zdravotním postiţením je od října 2006 do 

března 2009 prakticky neměnný a od té doby se střídavě sniţoval a zvyšoval v intervalu 

20,5 – 36,1 %. Nejvariabilnější je podíl dlouhodobě nezaměstnaných uchazečů, který na 

začátku přesáhl 70 % a posléze značně klesal aţ na 15 % v červenci 2009. Od tohoto data 

tento podíl s mírnými odchylkami neustále roste a kopíruje tak vývoj ostatních lokalit. Za 

poslední 3 sledované měsíce přesáhl podíl 50 %. 

Variabilita indikátorů je v porovnání s lokalitou Dělnická výraznější. Je to způsobeno 

rozdílnými počty obyvatel v lokalitě. V lokalitě Bedřiška ţije cirka 250 osob, kdeţto 

v lokalitě Dělnická je to přibliţně pětinásobek. Proto při změně pracovního stavu jen u 

jedné osoby dochází k výraznější změně ukazatele u této lokality.  

U této lokality prakticky nedochází ke změně vnitřní struktury. Ve třech ze čtyř 

časových řezů je rozloţení podíl uchazečů uvnitř lokality totoţné. Jen v březnu 2009 došlo 

k poklesu ve dvou kvadrantech. Kopíruje to i vývoj indikátoru PUC_OPV v celé lokalitě, 

kdy právě v tomto časovém řezu je jeho hodnota nejniţší. 

 
Obrázek 51: Vývoj PUC_OPV v lokalitě Bedřiška, období březen 2007 – březen 2011 (zdroj: vlastní) 
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Hranice lokality mají téměř pravidelný kruhový tvar a liší se prakticky jen 

průměrem, který je dán hodnotou PUC_OPV v lokalitě. Nejmenší hodnota byla v březnu 

2009 a naopak nejvyšší v březnu 2007. Pro poslední dva časové řezy jsou hranice téměř 

totoţné. Jedná se tedy o stálou lokalitu. 

 

Obrázek 52: Vývoj hranic lokality Bedřiška, období březen 2007 – březen 2011 (zdroj: vlastní) 

14. Závěr 

Sociálně vyloučené lokality s nízkým ekonomickým statutem představují závaţný 

celospolečenský problém i problém místní samosprávy, která musí pozorně sledovat vznik 

a vývoj těchto lokalit a hledat cesty, jak zajistit, aby se tyto lokality nestaly zdrojem 

kriminality, zdravotních rizik i sociálního napětí. Významným faktorem, který se do 

utváření těchto lokalit promítá je nezaměstnanost, a závislost jejích obyvatel na sociální síti 

či příjmům z nelegální činnosti. Proto je moţné na problémové lokality usuzovat na 

základě studia nezaměstnanosti v mikroměřítku. Ke studiu prostorové segregace se 

pouţívají především různé prostorové metriky analyzující formu a intenzitu segregace 

podle vybraných sociálních indikátorů. V těchto indikátorech je nezaměstnanost často 

kombinovaná s dalšími diskriminujícími osobními faktory jako je nízký stupeň vzdělání či 

vyšší věk.  

Studiu těchto lokalit a moţností ovlivnění jejich vývoje u nás i v zahraničí věnuje 

značná pozornost. Hlavním cílem práce bylo vyuţití a porovnání metod agregace a 

adjustaci pro sledování prostorové segregace s vyuţitím netradičních zdrojů dat a následné 
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monitorování a sledování vývoje problémových lokalit. Mezi další cíle patřil výpočet a 

vyhodnocení měr segregace pro různě agregované celky, vyhodnocení prostorové 

autokorelace a také vhodná vizualizace výsledků.  

V úvodu práce je představen problém prostorové segregace a její souvislost 

s nezaměstnaností, poté stručný vývoj Ostravy za poslední dvě desetiletí a také definice 

pojmů jako je nezaměstnanost, trh práce, sociální exkluze a především prostorová 

segregace. Následuje popis sociálně vyloučených lokalit v Ostravě, tak jak byly vymezeny 

v expertních studiích. Dále jsou popsány pouţité datové zdroje a indikátory 

nezaměstnanosti pouţité k identifikaci vyloučených lokalit. 

V prvním kroku byla provedena lokalizace dat s vyuţitím adresních bodů z RSO 

(databáze budov). Nejdříve je prováděna harmonizace lokalizačních údajů a následuje 

několikastupňový proces spojování a agregace dat. Samotná lokalizace dat z registru ÚP a 

MMO byla prováděna v databázovém prostředí MS Access za vyuţití kódu části obce, 

ulice, čísla orientačního a čísla popisného. V současné době je úspěšnost lokalizace dat 

z obou registrů téměř 100 %. Malá část údajů byla lokalizována jen pomocí části adresy a 

určení není tak zcela přesné, ale ve většině z těchto případů se hodnota chyby pohybuje v 

řádech metrů, maximálně v desítkách metrů. Tyto chyby tak nemají na hodnocení ţádný 

podstatný vliv.  

Následovala adjustace a agregace dat na úrovni administrativních jednotek, 

pravidelné čtvercové sítě a pomocí metody jádrových odhadů. Z dosaţených výsledků lze 

konstatovat, ţe ani nejpodrobnější administrativní členění v podobě sčítacích obvodů se 

nedá zcela objektivně pouţít při identifikaci segregovaných lokalit v Ostravě. V případě 

kvadrantové metody je optimální kompromis mezi potřebou detailního studia situace a na 

druhé straně přílišnou variabilitou dat a zajištěním ochrany osobních údajů, velikost 

čtverců 100 x 100 metrů. Nejlepší pro identifikaci problémových lokalit je metoda 

jádrových odhadů. Pro kvantitativní vyhodnocení překryvu mezi plochou lokality 

vymezenou expertními studiemi a plochou vymezenou pomocí jádrových odhadů byl 

pouţit koeficient plošné korespondence. Podrobně byly testovány 2 typy kernelů, různé 

nastavení šířky pásma a různé hodnoty izolinie vymezují hranice lokality. Nejlepší shody 

bylo dosaţeno v případě lokality Lipina a to dokonce 81 %. Optimální nastavení je však 

pro kaţdou lokalitu jiné. Nelze tedy stanovit globální optimum pro všechny lokality, ale 

můţeme stanovit pouze lokální optimum pro danou lokalitu, indikátor, typ kernelu a jeho 

šířku pásma. 

Výsledky agregace dat potvrdily i výsledky prostorové autokorelace, resp. Moranova 

I kritéria, kdy jednoznačně nejvýraznější prostorová autokorelace byla zaznamenána právě 

v případě jádrových odhadů (kde se samozřejmě projevil vyhlazovací efekt této metody). 

Projevil se i patrný pokles prostorové autokorelace s rostoucí limitní vzdáleností a potvrdil 

se tak vliv váţícího schématu na výsledné hodnoty Moranova I kritéria.  

Kapitola 11 je zaměřena na výpočet měr segregace na všech agregačních úrovních, 

včetně vyhodnocení lokalizačního koeficientu a Giniho koeficientu. Nejniţších hodnot 



Tomáš Inspektor: Metody agregace a adjustace geodat pro sledování prostorové segregace 

 

2011  125 

 

segregace je dosaţeno na úrovni městských obvodů a naopak, nejvyšší hodnoty dosahují 

data agregovaná do pravidelné čtvercové sítě 50 x 50 metrů. Stejně jako u 

administrativního členění, tak i u dat agregovaných do pravidelné čtvercové sítě, hodnoty 

jednotlivých indexů rostou s klesající prostorovou velikostí, tzn. čím plošně menší 

jednotky, tím větší hodnoty indexů. Vyšší segregaci lze tedy v Ostravě vţdy očekávat na 

menších jednotkách (větší detail), která tady můţe být aţ více neţ 2x větší. Ukazuje to na 

menší velikost segregovaných lokalit. Ve všech případech se ukázalo, ţe ze studovaných 

skupin jsou nejvíce ohroţeni segregací uchazeči se základním vzděláním. 

Předposlední kapitola popisuje fyzické a sociální bariéry kolem jednotlivých lokalit, 

které umocňují jejich vyloučení. Vyloučené lokality bývají často obklopeny různými 

fyzickými bariérami. Takovou nepřekonatelnou bariérou můţe být např. vodní tok, 

ţelezniční násep, oplocený průmyslový areál, dopravní koridor apod. Přítomnost těchto 

bariér byla zjišťována pomocí map a ortofotosnímků a ověřována terénním průzkumem. 

Kromě tohoto fyzického vyloučení byl zkoumán i jistý typ sociálních bariér za pomocí 

indikátoru PUC_OPV, kdy byl vypočten tento podíl v dané lokalitě a poté v pravidelných 

100 metrových zónách kolem lokalit. Prakticky u všech lokalit byla zaznamenána 

přítomnost fyzických nebo sociálních bariér a u více neţ poloviny dokonce přítomnost 

obou najednou.  

Poslední kapitola zachycuje vývoj lokalit a jejich hranic v čase. K tomuto byly 

vyuţity mapy jádrových odhadů a vybraná izolinie. Vývoj byl sledován na plošné, 

hodnotové a strukturální úrovni. Cílem bylo posouzení, zda se jednotlivé charakteristiky 

mění a jestli např. není vymezení lokalit pomocí jádrových odhadů nestabilní a příliš 

variabilní v čase. Ukázalo se, ţe v průběhu času dochází k dílčím změnám hranic lokalit i 

ke změnám distribuce nezaměstnaných uvnitř lokality. Nejniţší variabilitu vykazovaly 

indikátory PUC_OPV a PCVABC. Podíl uchazečů se zdravotní postiţením s minimálními 

odchylkami rostl aţ do počátku roku 2010 a od té doby jejich podíl klesá. Je to 

pravděpodobně způsobeno změnami v hodnocení zdravotního stavu osob. Nejvyšší 

variabilita byla u podílu uchazečů evidovaných déle neţ 12 měsíců. V první polovině 

sledovaného období klesal a poté opět začal výrazně stoupat. Důvodem tohoto růstu je vliv 

ekonomické krize z roku 2008, který se v nárůstu dlouhodobé nezaměstnanosti projevil o 

rok později. Tento trend je patrný v rámci celé ČR. 

Lokalizace sociálně vyloučených či ohroţených lokalit pouze na základě odvozených 

ukazatelů popisujících situaci v nezaměstnanosti není dostatečně komplexní, i kdyţ 

nezaměstnanost je jedním z typických projevů takových lokalit. Z hlediska komplexnější 

identifikace a monitorování situace lokalit by bylo výhodné vyuţít další informační zdroje 

např. anonymizované a agregované údaje ze sociálních sluţeb, včetně nevládních, 

zdravotních sluţeb nebo policie. Pro podchycení bytové situace a vybavenosti by byl 

potřebný průběţně udrţovaný registr bytů, který se zatím nerealizuje. Ukázalo se, ţe není 

nutné počítat všechny vybrané indikátory pro identifikaci ohroţených lokalit, ale ţe 

největší informační přínos mají indikátory podíl evidovaných uchazečů o zaměstnání z 

celkového počtu osob v produktivním věku a podíl osob s nízkým vzděláním. 
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Ke zpracování dat je moţné pouţít uvedené metody. K hlavním výhodám 

kvadrantové metody patří její jednoduchost jak z hlediska realizace výpočtů, tak i pro 

snadnou interpretaci získaných hodnot. Rovněţ výstupní formát je vhodný pro další 

zpracování pomocí mapové algebry. Jádrové metody vyţadují vhodnou implementaci 

výpočtových funkcí. Výběr vhodného tvaru kernelové funkce není důleţitý (Bailey, 

Gatrell, 1995), pouze je potřebné vhodně nastavit šířku pásma vyhlazení. Jádrové odhady 

dobře identifikují místa s vysokými hodnotami koncentrace daného jevu, avšak velmi 

obtíţně je lze kvantifikovat a proto se výsledky pouţívají hlavně vizuálně. Srovnání těchto 

metod ukázalo jejich výhody a nevýhody. Pro nalezení lokalit a sledování jejich tvaru a 

velikosti je vhodnější pouţít metody jádrových odhadů. Srovnání s výsledky expertního 

studií ukázaly částečnou shodu. Chybí některé malé lokality nebo málo koncentrované, ale 

na druhou stranu metoda odhalila řadu dalších lokalit, které se vyznačují značnými 

sociálními problémy a patří jednoznačně k sociálně ohroţeným lokalitám. Byla prokázána 

vyšší kontinuita map jádrových odhadů ve srovnání s kvadrantovými výstupy.  

Pro výzkumné účely je měsíční sledování v období bez prudkých ekonomických 

změn zbytečné. Příslušné úřady to však mohou vyuţívat k pravidelnému sledování, včasné 

indikaci a následné zpětné vazbě. Studium vývoje lokalit v čase ukázalo určité rozdíly 

mezi lokalitami, které je potřeba dále sledovat, vyhodnocovat a interpretovat. Při 

interpretaci výsledků je třeba si rovněţ uvědomit, ţe evidence uchazečů o zaměstnání a z 

ní odvozované indikátory nezaměstnanosti jsou většinou niţší neţ reálné, protoţe část 

nezaměstnaných ţije jiţ jen ze sociální podpory a není evidovaná na úřadu práce. 

Je zajímavé, ţe se ve výsledcích dosud téměř neprojevily běţné cyklické projevy 

vývoje nezaměstnanosti. Můţe to souviset s pouze konkrétními vybranými lokalitami, 

které nejsou tak závislé na takových procesech jako jsou příchod absolventů na pracovní 

trh, propouštění na konci kalendářního roku, sezónní práce apod. Můţe to být ale také dáno 

výjimečnou situací let 2009 a začátku 2010, kdy po hlubokém ekonomickém propadu 

nastává mírné oţivení ekonomiky. 

Přínosem disertační práce je mimo výše uvedených výsledků také vyuţití 

geografických informačních systémů, bez kterých by nebylo moţné zpracovat tak rozsáhlé 

mnoţství vstupních dat. Významným a unikátním přínosem je vyuţití netradičních zdrojů 

dat pro sledování prostorové segregace. Disertační práci by prospělo doplnění a porovnání 

dalších metod, jeţ se postupně implementují do GIS, především další typy kernelových 

funkcí. 
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