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ANOTACE 

Diplomová práce se zabývá problematikou programování nástroje pro analýzy 

rozmístění obyvatel v prostředí programu ArcGIS 10.1, 10.2 a vyšší.  

První část práce se zabývá identifikaci problému, hledáním již vytvořených nástrojů 

nebo programů s podobnou problematikou a dále výběr nejpoužívanějších metod pro 

následnou implementaci a také popis těchto metod. V druhé části práce je popsán krok 

implementace do ArcGIS Python ToolBoxu. Poslední kapitola obsahuje názornou ukázku 

funkčnosti nástroje na reálných datech a vysvětlení výsledků.  

K práci je také přiložena uživatelská příručka v anglickém jazyce. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA:  indexy, segregace, prostorové operace, python, toolbox, 

 vyrovnanost, ohrožení, koncentrace, shlukování, centralizace, 

 sousedství, gini, lorenzova křivka 

 

SUMMARY 

The thesis deals with a programming tool for the analysis of distribution of population 

in the environment of ArcGIS 10.1, 10.2 and higher. 

The first part of the thesis identifies the problem and demonstrates the existing tools 

or programs with similar issues. Furthermore, it presents the most widely used methods for 

follow up implementation and the description of these methods. The second part describes 

the step of implementation to ArcGIS Python ToolBox. The last chapter demonstrates the 

functionality of the tool on real data and interprets the results. 

The thesis is also accompanied by a user manual in English. 

 

KEYWORDS:  indices, segregation, spatial operation, python, toolbox, evenness, 

exposure, concentration, clustering, centralization,  neighborhood, 

gini, lorenz curve  
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ÚVOD 

Rezidenční segregace je pojem, který přetrvává odjakživa a bude mezi námi i nadále. 

Jelikož se lidé vyčleňují do určitých etnických skupin a sdružují se ve svém okolí, dochází 

k této neodmyslitelné segregaci obyvatel. V různých zemích a městech je tento problém, 

pochopitelně různě závažný. Negativní důsledky, způsobené touto segregací je však možnost 

zmírnit a v některých případech i eliminovat. 

Rezidenční segregací rozumíme sociálně-prostorové odděleni bydlišť sociálních 

skupin, které mají ve společnosti vzájemně nerovné postaveni. Rezidenční segregace je 

významná tím, že dlouhodobě ovlivňuje a utváří charakter lokálních společenství, v nichž 

vyrůstají nové generace obyvatel. Ve společnostech s vysokou mírou segregace jsou sociální 

stratifikace a sociální soudržnost ovlivněny i místem bydliště. Rezidenční segregace si tak 

zaslouží mimořádnou společenskou pozornost (Sýkora, 2010). 

Segregace nemusí byt spojována jen s otevřeným a násilným uplatňováním rasové 

nadřazenosti. Segregace existuje všude, kde nerovnoměrné rozmístění sociálních skupin v 

prostoru výrazněji působí na nerovné šance segregovaných osob a jejich uplatněni ve 

společnosti. Nerovnoměrnost nelze odstranit. Určitý charakter rozmístění obyvatel 

v prostoru měst a regionů však může mít tak výrazný vliv na nerovnost šanci, že začne 

umocňovat existující rozdíly a společnost dále rozdělovat na skupiny s výrazně odlišnými 

hodnotami, zájmy a způsobem života (Sýkora, 2010).  

Segregaci lze také, pro odlišné oblasti, ohodnocovat výpočty a metodami, které jsou 

rozmanitě sofistikované. V zahraničí se těmito metodami zabývá nemalý okruh odborníků a 

snaží se přicházet na nové a přesnější metody. Avšak i v dnešní době se tyto výpočty 

převážně počítají ručně za použití různých tabulkových procesorů a bez použití určitého 

stupně automatizace.  
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1 CÍLE PRÁCE 

Cíl této práce je vyvinout sadu nástrojů (dále jen toolbox) pro analýzy rozmístění 

obyvatel v prostředí aplikace ArcGIS od firmy ESRI. Úkoly diplomové práce tedy jsou 

následující: 

1. Rešerše literatury se zaměřením na nejrozšířenější analytické metody pro 

hodnocení rozmístění obyvatel a existující programová řešení. 

2. Selekce vhodných metod pro implementaci. 

3. Vlastní implementace nástrojů v prostředí ArcGIS. 

4. Vytvoření dokumentace k toolboxu. 

5. Aplikace na vybraném území (ukázka funkčnosti).  



Bc. David BAROŠ: Vývoj nástrojů pro analýzy rozmístění obyvatel 

3 

2015 

2 REŠERŠE 

2.1 Literatura 

Jak už bylo zmíněno v úvodu, existují pro hodnocení segregace různé indexy. 

Problematikou této práce se věnuje i velká řada autorů. 

Některé hodnotící metody se také objevují v českých a slovenských časopisech, ale 

pouze v malé míře. Celkem bylo prozkoumáno (od počátků jejich vzniku) přibližně 80 

článků ve čtyřech časopisech (Geografie, Geografický časopis (SK), Moravian geographical 

reports a Sociologický časopis), s problematikou segregace nebo také rezidenční segregace. 

Nevětší přínos měl Sociologický časopis, ve kterém byly nalezeny pouze 2 články 

s některými hodnotícími metodami, ale v ostatních byly jen zmínky o samotné segregaci. 

Burjanek (1997) má v Sociologickém časopise příspěvek s názvem Segregace, je zde zmínka 

o měření segregace pomocí indexů odlišnosti, interakci a izolaci, které udává jako nejčastěji 

používané. Dále Steinführerová (2003) se ve svém článku okrajově zmiňuje o indexech 

segregace v návaznosti na sociální prostorové struktury. 

Massey a Denton (1988) zpracovali shlukovou analýzu z 20 různých měr segregace a 

navrhli pět výsledných kategorií indexů, pojmenovaných vyrovnanost, ohrožení, 

koncentrace, centralizace a shlukování. Těmto kategoriím poté přiřadili indexy, které je 

charakterizují a každá z nich obsahuje jeden až dva indexy.  

Problematikou Masseyho a Dentona (1988), se také zabývali Ivan a Horák (2010), kde 

zpracovali tyto indexy a aplikovali je na případové studii. Studie se týkala deindustrializace 

města Ostravy. Použili právě doporučené indexy z kategorií Masseyho a Dentona (1988). 

Temelová a Sýkora (2005) použili ve své práci o prevenci prostorové segregace, index 

segregace, který udává relativní rozdíly mezi prostorovým rozložením dvou populací. 

S modifikací jednoho indexu (index odlišnosti), z kategorie vyrovnanosti, přišel 

poprvé Morrill (1991), kde později tento index dále vylepšil Wong (1993 a 2003) a také 

rozšířil tuto skupinu o další indexy, které v dnešní době lépe popisují fenomén segregace. 

Žítek (2014) používá pro hodnocení prostorové koncentrace v jednotlivých regionech 

území lokalizační kvocient, který může odhalit region s větším počtem určité menšiny. 
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Siegel a Swanson, (2004) popisují obecně známou, graficky hodnotící, Lorenzovou 

křivkou, která prezentuje nerovnoměrnost dvou distribucí pomocí linie v grafu a srovnává 

je s diagonální (ideální) linií. S tím také souvisí giniho koeficient, který také měří 

nerovnoměrnost a v podstatě udává poměr mezi plochou pod Lorenzovou křivkou a plochou 

pod diagonálou. Autoři také popisují pět, již zmíněných, kategorií indexů pro problematiku 

segregace. 

2.2 Programové řešení 

Segregační index (Lokální více skupinové prostorové nerovnosti) 

Wong (2003) vyvinuj algoritmus, který byl následně použit v tomto nástroji jako 

základ výpočtů. Nástroj vypočítává segregaci nebo index odlišnosti, který měří jak odlišná 

je populační skladba regionu s porovnáním s celkovým územím. 

Výhodou tohoto nástroje je, že dokáže počítat globální segregační index, který si zle 

poté zobrazit na datech (hodnoty se uloží do atributové tabulky vrstvy). Avšak nevýhodou 

zde je, že nástroj obsahuje pouze jeden z hodnotících indexů, což nemusí být při některých 

studiích považováno za dostatečné. 

Geo-segregation analyzer 

Druhé samostatné programové řešení je Geo-segregation analyzer (dále jen GSA). 

GSA je programové řešení, které je naprogramováno v jazyku JAVA a byl vytvořen jako 

samostatný program a je multiplatformní. Podporuje deset jazyků. Také umožnuje načítat 

ESRI shapefile a výstupem je pouze textový dialog, který lze pouze zkopírovat a není zde 

možnost exportu například do textového souboru (.txt). V tomto programu je celkem 

zakomponováno 43 indexů, přičemž se některé opakují s různými nastavení. 
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Obrázek 1 –  Uživatelské prostředí GSA  

 

Obrázek 2 –  Formulář pro výběr indexů k výpočtu v GSA  

Přes tyto výhody této aplikace, jsou zde ale také nevýhody. Jedna z nevýhod je, že 

aplikace nepřipouští více násobné kalkulace vstupních vrstev (polygonových nebo bodových 

vrstev). Určitou nevýhodou může být také samostatnost aplikace ve smyslu, že se musí 

nainstalovat, aby se s ní dalo pracovat. Pro uživatele ArcGISu, to může být nevýhoda, 

protože pro tyto uživatele si je jednoduší přidat externí toolbox a pracovat přímo z prostředí 

ArcGISu.  

Další porovnání a výhody vytvořeného toolboxu v rámci této práce jsou v závěru 

tohoto dokumentu.  
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3 SELEKCE METOD PRO IMPLEMENTACI 

Massey a Denton (1988) doporučují, aby prostorové rozložení skupin obyvatel bylo 

měřeno více ukazateli z důvodu zachycení jeho rozmanitých stránek. Základním ukazatelem 

nerovnoměrnosti je index odlišnosti a index segregace. Pro měření rezidenčního kontaktu 

jsou nejvhodnějšími ukazateli index interakce a index izolace. 

Ukazatele segregace naznačí míru významnosti problému, poznání prostorového 

rozložení identifikuje území s významnou koncentrací určitých skupin obyvatel. Kvalitativní 

výzkum lokalit pomůže odhalit příčiny a mechanismy vzniku segregace, charakter a 

intenzitu vzájemných interakcí mezi segregovanou a většinovou společností v konkrétním 

území a rozmanité důsledky segregace (Temelová, Sýkora, 2005). 

S vývojem sofistikovanějších analytických postupů, vznikly další indexy, které jsou 

schopny pracovat s velkým objem dat. Tím také, ale stoupá výpočetní náročnost. 

3.1 Vyrovnanost (Evenness) 

Vyrovnanost měří segregaci rozdílných skupin. Výsledek není v absolutním čísle, ale 

udává relativní hodnotu. Segregace je nejmenší, pokud má každá oblast stejnou populační 

skladbu. 

3.1.1 Index odlišnosti (Dissimilarity) – Delta 

Také známý jako index nesourodnosti. Měří nesourodnost (odlišnost) dvou populací 

jednoho území. Na základě velikosti indexu je možné určit, kolik procent jedné skupiny 

populace musí změnit své bydliště (přestěhovat se do jiné oblasti), aby bylo zajištěno 

rovnoměrné zastoupení všech populací v zájmovém území. Hodnoty indexu se pohybují 

v intervalu <0; 1>, výsledek vynásobený 100 pak udává procentuální podíl analyzované 

populace, která by měla být přemístěná (Ivan, Horák, 2010). 

 𝐷 =
1

2
∑ |

𝑃𝑖𝑔

𝑃𝑔
−

𝑃𝑖ℎ

𝑃ℎ
|

𝑁

𝑖=1

 (1) 

kde Pig odpovídá počtu obyvatel skupiny g územní jednotky i, Pih udává počet obyvatel 

skupiny h územní jednotky i, Pg odpovídá celkovému počtu obyvatel skupiny g a Ph pak 

celkové populaci skupiny h. 
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3.1.2 Index entropie (Entropy) 

Také známý jako Theilův index, je další index, který bude do nástroje implementován. 

Oproti indexu odlišnosti, umožňuje index entropie počítat s více populacemi najednou, a to 

vyžaduje více krokovou operaci. Tento index, měří různorodost populace v území a udává 

podobnou informaci jako Giniho koeficient (Ivan, Horák, 2010).  

První krok tohoto procesu vyžaduje vypočítat skóre entropie pro celkové zájmové 

území (např. pro celou Českou Republiku). 

 𝐸 = ∑(𝑋𝐽)

𝑍

𝑗=1

𝑙𝑛(1/𝑋𝐽) (2) 

kde XJ je podíl populace pro celé území j každé studované skupiny obyvatel, Z je počet 

studovaných populaci. 

Druhým krokem je vypočítat skoré entropie pro regiony v území (např. pro každý kraj 

České Republiky). 

 𝐸𝑖 = ∑(𝑋𝑗)𝑙𝑛(1/𝑋𝑗)

𝑍

𝑗=1

 (3) 

kde Xj je podíl populace v regionu j každé studované skupiny obyvatel. 

Z předchozích vzorců 2 a 3 je již možné vypočítat samotný index entropie, který je 

interpretován jako vážený průměr odchylek entropie každého regionu (např. kraje) z celkové 

entropie (např. Česká Republika). 

 𝐻 =  ∑[𝑡𝑖(𝐸 − 𝐸𝑖)]/𝐸𝑇

𝑁

𝑖=1

 (4) 

kde ti reprezentuje celkovou populaci v regionu i a T celkovou populaci v území.  

Výsledná hodnota indexu entropie se pohybuje od 0, kdy mají všechny regiony stejné 

složení obyvatel jako celé zájmové území, do 1, kdy každý region obsahuje pouze jednu 

skupinu obyvatel (Ivan, Horák, 2010). 
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3.2 Ohrožení (Exposure) 

Tyto indexy měří možný kontakt mezi členy jednotlivých skupin obyvatel. Jsou 

ovlivněny relativní velikostí dvou skupin obyvatel, které jsou studovány (Siegel, Swanson, 

2004). 

3.2.1 Index izolace (Isolation) 

Měří pravděpodobnost, že se náhodně zvolený člen jedné skupiny x potká se členem 

stejné skupiny x. 

 𝐼𝑆𝑥𝑥 = ∑ [(
𝑥𝑖

𝑋
) (

𝑥𝑖

𝑡𝑖
)]

𝑁

𝑖=1

 (5) 

kde xi udává velikost minoritní populace v regionu i, ti reprezentuje celkovou populaci 

v regionu i a X pak celkovou minoritní populaci na celém území. 

Výsledné hodnoty indexu se pohybují v intervalu od 0 (segregace neexistuje) a 1 

(kompletní segregace). 

3.2.2 Index interakce (Interaction) 

Měří pravděpodobnost, že se člen skupiny x potká se členem jiné skupiny y. 

 𝐼𝑁𝑥𝑦 = ∑ [(
𝑥𝑖

𝑋
) (

𝑦𝑖

𝑡𝑖
)]

𝑁

𝑖=1

 (6) 

kde xi, ti a X jsou definovány jako ve vzorci 5 a yi udává velikost druhé minoritní 

populace v regionu i. 

Pokud je index interakce roven 0, jedná se o absolutní koncentraci, a naopak pokud je 

roven 1, je populace rozmístěna zcela rovnoměrně.  

V případě, že je tento index a index izolace použit v území, kde se vyskytují pouze dvě 

skupiny (nebo jsou různé populace agregovány do dvou skupin), je suma indexu interakce a 

indexu izolace rovna 1. Logicky pak nižší hodnoty indexu interakce a vyšší hodnoty indexu 

izolace ukazují vyšší míru segregace v daném území (Ivan, Horák, 2010). 
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3.3 Koncentrace (Concentration) 

Základní myšlenkou skupiny indexů koncentrace je tvrzení, že pokud skupiny mají 

stejnou populaci, ale bydlí v rozdílně velké oblasti v rámci území, tak by území bylo 

považováno jako segregované (Ivan, Horák, 2010). 

3.3.1 Index koncentrace (Concentration index) - DEL 

Tento index je odvozen z indexu odlišnosti. Základní myšlenka tohoto indexu je, že 

menšinové skupiny obvykle žijí v hustěji obydlených oblastech, vzhledem k jejich nižším 

ekonomickým možnostem. Výsledek se opět pohybuje od 0 do 1, kde 0 znamená, že 

segregace neexistuje (Ivan, Horák, 2010). 

 𝐷𝐸𝐿 =
1

2
∑ |

𝑥𝑖

𝑋
−

𝑎𝑖

𝐴
|

𝑁

𝑖=1

 (7) 

kde xi udává velikost minoritní populace v regionu i, X celkovou minoritní populaci 

celého území, ai udává celkovou plochu regionu i a A pak celkovou plochu celé oblasti. 

3.4 Centralizace (Centralization) 

Tato kategorie se zabývá tím, do jaké míry se určitá skupina obyvatel nachází v 

blízkosti centra oblasti zájmu. Tato blízkost může být zkoumána pomocí absolutních nebo 

relativních měr (Siegel, Swanson, 2004).  

3.4.1 Absolutní index (ACE) 

ACE distribuci minoritní skupiny okolo centra celé oblasti. Rozsah výsledku je od -1 

do 1, kde negativní výsledek znamená, že menšina má tendenci žít na okrajích oblasti zájmu 

a pozitivní výsledek představuje tendenci pro členy menšin žít v blízkosti centra oblasti. 

Výsledek, který je roven 0 znamená, že skupina má rovnoměrné rozdělení v celé oblasti 

(Siegel, Swanson, 2004). 

 𝐴𝐶𝐸 =  ∑(𝐶𝑖−1𝐴𝑖)

𝑁

𝑖=1

− ∑(𝐶𝑖𝐴𝑖−1)

𝑁

𝑖=1

 (8) 
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kde N je počet regionů seřazené podle rostoucí vzdálenosti od centra oblasti, C je 

kumulativní podíl obyvatel minoritní skupiny regionu i a A je kumulativní podíl rozlohy 

regionu i. 

3.4.2 Relativní index (RCE) 

RCE udává relativní podíl jedné skupiny obyvatel, která musí změnit bydliště, aby 

dosáhla stejného centralizačního indexu jako druhá skupina obyvatel. Rozsah hodnot je 

typicky od -1 do 1, ale v případech velmi malé populace na velkém území, může klesnout i 

pod -1. Negativní hodnota ukazuje na tendenci většího zastoupení na periferii regionu, 

kladná pak tendenci menšiny žít blíže k centru, 0 znamená, že obě skupiny mají stejné 

rozložení (podle vzdálenosti) od centra (Ivan, Horák, 2010). 

 𝑅𝐶𝐸 =  ∑(𝑥𝑖−1𝑦𝑖)

𝑁

𝑖=1

− ∑(𝑥𝑖𝑦𝑖−1)

𝑁

𝑖=1

 (9) 

kde N je definováno stejně jako ve vzorci 8, xi reprezentuje kumulativní podíl minoritní 

populace v regionu i a yi kumulativní podíl majoritní populace v regionu i. 

3.5 Shlukování (Clustering) 

Kategorie shlukování umožňuje detekovat různé etnické, rasové a jiné enklávy. Měří, 

do jaké míry jsou regiony s příslušníky minority seskupeny nebo shlukovány. Vysoký stupeň 

shlukování svědčí o rasové komunitě (Siegel, Swanson, 2004).  

3.5.1 Index prostorové blízkosti (Spatial proximity) 

Tento index měří průměrnou blízkost mezi členy jedné skupiny obyvatel a členy jiné 

skupiny. Výpočet vyžaduje dvou krokový proces. 

Pro výpočet průměrné blízkosti mezi stejnými členy skupiny se použije následující 

vzorec: 

 𝑃𝑥𝑥 = ∑ ∑
𝑥𝑖𝑥𝑗𝑐𝑖𝑗

𝑋2

𝑁

𝑗=1

𝑁

𝑖=1

 (10) 

a pro průměrnou blízkost mezi různými členy skupiny se použije vzorec: 
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 𝑃𝑥𝑦 = ∑ ∑
𝑥𝑖𝑦𝑗𝑐𝑖𝑗

𝑋𝑌

𝑁

𝑗=1

𝑁

𝑖=1

 (11) 

kde cij reprezentuje negativní exponenciální vzdálenost mezi regiony i a j, xi udává 

minoritní populaci v regionu i, xj majoritní populaci v regionu j, X a Y celkové populace 

minority a majority v celé oblasti. 

Poté je již možné vypočítat samotný index prostorové blízkosti. 

 𝑆𝑃 = (𝑋𝑃𝑥𝑥  + 𝑌𝑃𝑦𝑦)/𝑇𝑃𝑡𝑡 (12) 

kde T udává celkovou populaci a Ptt průměrnou vzdálenost mezi členy celkové 

populace.  

Pokud neexistuje rozdíl ve shlukování mezi X a Y, bude výsledek indexu 1. Čím větší 

je výsledek, tím blíže členové stejné skupiny žijí vedle sebe. 

3.5.2 Index relativního shlukování (Relative clustering) 

Využívá výpočty indexu prostorové blízkosti a porovnává průměrnou blízkost mezi 

členy minority a majority. Pokud mají obě skupiny stejnou míru shlukování, je index roven 

0. Negativní hodnota indexu naznačuje menší shlukování minority vzhledem k majoritě a 

pozitivní hodnota pak naopak významnější shlukování minority (Ivan, Horák, 2010). 

 𝑅𝐿𝐶 =
𝑃𝑥𝑥

𝑃𝑦𝑦
− 1 (13) 

kde Pxx a Pyy jsou definovány stejně jako ve vzorcích 10 a 11. 

3.6 Index segregace (Segregation index) 

Udává relativní rozdíl mezi prostorovým rozložením jedné skupiny obyvatel a 

zbytkem populace. Vychází z indexu odlišnosti, který porovnává určitou skupinu obyvatel 

X s celkovou populací města Y, přičemž navíc zohledňuje velikost skupiny X (její podíl na 

celkové populaci). (Temelová, Sýkora, 2005). 

 𝐼𝑆 =
𝐷𝑋𝑌

[1 −
𝑋
𝑌]

 (14) 
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kde DXY je index odlišnosti (vzorec 1) mezi minoritní populací a celkovou populací, X 

celková minoritní populace a Y celková populace oblasti.  

Výsledné hodnoty indexu se pohybují v intervalu od 0 (segregace neexistuje) a 1 

(kompletní segregace). 

3.7 Charakteristiky sousedství (Neighborhood characteristic) 

Od roku 1991 objevila řada publikací (Ivan a Horák 2011, Morrill 1991, Wong 2003) 

podstatný nedostatek v indexu odlišnosti (dále jen „D“). Je pravda, že D je účinný pro 

zachycení rovnoměrnosti populace, ale pouze do té míry, že prostorové rozložení se nebere 

v potaz. Pokud tedy každý region ovládá jen jedna populace, případně nějaká druhá, tak 

výsledek indexu D bude 1. To znamená dokonale segregovanou situaci, i když jsou některé 

sousední regiony okupovány jinými populacemi (Wong, 2003). Proto byly uvedeny 

alternativní indexy odlišnosti.  

Výsledné hodnoty následujících třech indexů se pohybují v intervalu od 0 (segregace 

neexistuje) a 1 (kompletní segregace). Kde může nastat situace, kdy výsledek bude záporný. 

3.7.1 Neighbor-adjusted D(adj) index 

První modifikaci provedl Morrill (1991), který upravil index odlišnosti, tak že 

umožňuje porovnávat různé populace v okolních regionech. Tento index řeší problém, že 

jednotlivé skupiny populace, které spolu sousedí, by měly mít relativně nízkou úroveň 

segregace (Wong, 2003). 

 𝐷(𝑎𝑑𝑗) = 𝐷 −

∑ ∑ |𝑐𝑖𝑗 ∗ (
𝑥𝑖

𝑡𝑖
−

𝑥𝑗

𝑡𝑗
)|𝑗𝑖

∑ ∑ 𝑐𝑖𝑗𝑗𝑖

 (15) 

kde D je index odlišnosti (výpočet vzorce 1), xi a xj udávají minoritní populace 

v regionech i a j, ti a tj celkové populace v regionech i a j, a cij bude nula, pokud regiony i a 

j spolu nesousedí, pokud ano tak tato proměnná bude jedna. 

3.7.2 Boundary-adjusted D(w) index 

Index D(adj) byl dále vylepšen za předpokladu, že intenzita vzájemné hranice není 

jednoduchou funkcí přiléhavostí, ale je spíše závislá na délce vzájemné hranice regionů 
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(Wong, 2003). Tudíž čím delší hranice mezi sousedními regiony, tím bude daná oblast méně 

segregovaná. 

 𝐷(𝑤) = 𝐷 −
1

2
∑ ∑ 𝑤𝑖𝑗 |

𝑥𝑖

𝑡𝑖

−
𝑥𝑗

𝑡𝑗

|

𝑗𝑖

 (16) 

kde všechny proměnné jsou definovány jako ve vzorci 15 a wij je definováno jako: 

 𝑤𝑖𝑗 =
𝑑𝑖𝑗

∑ 𝑑𝑖𝑗𝑗
 (17) 

kde dij udává společnou délku hranice mezi regiony i a j. 

3.7.3 Index D(s) with compactness measures 

Poslední úprava je založena na předpokladu, že stupeň interakcí je také funkcí velikosti 

a tvaru nebo kompaktností dvou sousedních regionů (Wong, 2003). Obdobně jako u D(adj) 

a D(w), je segregace v oblasti vyšší, čím vyšší je plocha, obvod a délka sousedních hranic 

regionů. 

 𝐷(𝑤) = 𝐷 −
1

2
∑ ∑ 𝑤𝑖𝑗 |

𝑥𝑖

𝑡𝑖

−
𝑥𝑗

𝑡𝑗

|

𝑗𝑖

∗

1
2 [(𝑃𝑖/𝐴𝑖) + (𝑃𝑗/𝐴𝑗)]

𝑀𝐴𝑋(𝑃/𝐴)
 (18) 

kde Pi a Pj udávají obvody regionů i a j, Ai a Aj plochu regionu i a j, a MAX(P/A) 

maximální poměr obvod-plocha všech studovaných regionů. 

3.8 Lokalizační kvocient (LQ) 

LQ je v podstatě způsob, jak kvalifikovat konkrétní populaci v nějaké oblasti, se 

srovnáním s celkem. Může odhalit to, co dělá určitý region unikání ve srovnání s celostátním 

průměrem. 

 𝐿𝑄 =

𝑥𝑖

𝑋
𝑦𝑖

𝑌

⁄  (19) 

kde xi udává minoritní populaci v regionu i, X minoritní populaci v celé oblasti, yi 

reprezentuje celkovou populaci v regionu i a Y celkovou populaci v celé oblasti. 
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V případě je-li výsledek větší než 1, znamená to, že minoritní populace je v daném 

regionu nadprůměrně zastoupena. Pokud je výsledek menší než 1, tak je to analogicky 

opačně, tudíž minoritní populace je v regionu podprůměrně zastoupena (Žítek, 2014). 

3.9 Giniho index a Lorenzova křivka 

Giniho index, nebo také poměr, měří stupeň nerovnoměrnosti. Hodnoty indexu se 

pohybují mezi 1 a 0. Výsledná hodnota 1 znamená kompletní nerovnoměrnost distribuce 

populace v oblasti zájmu (populace se nachází v jednom regionu a ostatní jsou neobydlené). 

Když je výsledek 0, tak dochází k rovnoměrné distribuci populace v oblasti. Platí tedy, že 

čím větší je Giniho index, tím větší je nerovnoměrnost rozložení populací (Siegel, Swanson, 

2004). 

 𝐺𝐼 = (∑ 𝑋𝑖𝑌𝑖+1

𝑖=1

) − (∑ 𝑋𝑖+1𝑌𝑖

𝑖=1

) (20) 

kde Xi udává kumulativní podíl první populace a Yi kumulativní podíl druhé populace.   

Lorenzova křivka je grafický nástroj pro prezentaci nerovnoměrnosti dvou distribucí, 

a to pomocí diagonálních linií (ideální linie, rovnoměrné rozdělení distribucí). Linie 

umožňuje porovnat zkoumané distribuce, a mezera mezi touto ideální linií a linií distribucí, 

interpretuje stupeň nerovnoměrnosti (Siegel, Swanson, 2004). 

Giniho index lze také definovat pomocí Lorenzovy křivky a to: 

 𝐺𝐼 =  
𝐴

𝐴 + 𝐵
 (21) 

kde A je plocha mezi Lorenzovou křivkou a diagonálou jednotkové čtverce a A+B je 

prakticky plocha pod diagonálou (viz Graf 1). Pro účely této práce bude implementován 

vzorec 20. 

Na Grafu 2 můžeme také vidět extrémní případy Giniho indexu a Lorenzovy křivky, 

kde modrá Lorenzova křivka kopíruje diagonálu s giniho indexem rovným 0 a zelená křivka 

je v podstatě celá plocha pod diagonálou s giniho indexem blížící se 1. 
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Graf 1 –  Ukázka Lorenzovy křivky (zdroj: 

cs.wikipedia.org)  

 

Graf 2 –  Ukázka extrému Giniho indexu a 

Lorenzovy křivky (zdroj: výstupní graf 

toolboxu této práce)  

3.10 Souhrn indexů 

Z předešlých kapitol je zřejmé, že navrhovaný Toolbox bude obsahovat 16 indexů. 

Z toho 7 indexů, které používají jen atributovou složku dat, 8 které vyžadují také prostorovou 

složku dat a Lorenzovu křivku, která má výstup v podobně grafu. 

Tabulka 1 –  Souhrn indexů  

Atributová složka dat Prostorová složka dat Grafický výstup 

Index odlišnosti Index koncentrace Lorenzova křivka 

Index entropie Absolutní index centralizace  

Index isolace Relativní index centralizace  

Index interakce Index prostorové blízkosti  

Index segregace Index relativního shlukování  

Lokalizační kvocient Neighbor-adjusted index  

Giniho index Boundary-adjusted index  

 Index with compactness measures  
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4 IMPLEMENTACE 

Tato kapitola pojednává o realizaci celého toolboxu. Obsahuje popis použitých 

programových aplikací a jazyků, jak se obecně postupovalo při implementaci jednotlivých 

indexů do toolboxu, ale také ukázku některých algoritmů indexů. Pro toolbox bylo také 

zvoleno jméno Spatial Measures. Tento toolbox a jeho kód se nachází v Příloze 2. 

4.1 Použitý software 

Následuje přehled použitých programů a jazyku, ve kterém bude toolbox napsán a 

bližší pohled na ArcGIS Python Toolbox. 

4.1.1 PyScripter 

PyScripter je bezplatný a open-source1 Python IDE (vývojové prostředí), vytvořený 

s ambicí stát se konkurenceschopným komerčně vyvinutým IDE. Poslední stabilní verze 

byla vydána v březnu 2012, ale i přesto se dá v dnešní době plnohodnotně použít. Dlouhou 

dobu tato aplikace byla bez aktualizace, avšak po třech letech, v dubnu 2015, byla vydána 

nová beta verze aplikace.  

Hlavní funkce a přednosti této aplikace: 

 Zvýrazňování syntaxe. 

 Integrovaný interpret (kompletování kódu, volání tipů atd.). 

 Integrovaný debugger. 

 Prohlížeč kódu a souborů. 

 Přístup k manuálům Pythonu skrze nápovědu. 

 a další… 

4.1.2 Python 2.7 

ArcGIS 9 představil podporu skriptování pro řadu skriptovacích jazyků, jako Python, 

VBScript, JavaScript, JScript a Perl. ArcGIS je kompatibilní s COM, to znamená, že používá 

                                                 
1 Dostupný na: https://code.google.com/p/pyscripter/ 
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objektově orientovanou programovou architekturu. Skriptovací jazyky je možno využít ve 

všech funkcích aplikace ArcGIS, včetně jejího rozšíření (Zandbergen, 2013).  

Python je mimořádně silný a dynamický jazyk, který se používá v řadě aplikačních 

řešeních. V této práci je použita verze 2.7, protože ESRI ArcGIS tuto verzi podporuje. Není 

nutné se tedy zabývat instalací této verze Pythonu, protože je součástí instalace ArcGIS. 

Python se v dnešní době stal velmi oblíbeným programovacím/skriptovacím jazykem, 

protože umožňuje jednoduchou integraci s objekty jiných programovacích jazyků. Jeho 

největší síle je v tom, že není závislý na operačním systému.Také se může volně distribuovat 

i využívat ke komerčním účelům. 

Jako další výhody Pythonu obecně můžeme uvést (Zandbergen, 2013): 

 Dobře čitelná a lehce naučitelná syntax. 

 Přirozený tvar procedurálního kódu. 

 Plná modularita. 

 Dynamické datové typy na vysoké úrovni. 

 Rozsáhlé datové knihovny a moduly. 

4.1.3 ArcGIS Python Toolbox 

Tento skriptovací nástroj je pro ArcGIS dostupný od verze 10.1 a výš. Python Toolbox 

(přípona .pyt) je založený na ASCII souboru , který definuje toolbox a jeho jeden nebo více 

nástrojů.  

Po jednoduchém vytvoření tohoto toolboxu, nástroje disponují řadou výhod, jako: 

 Možnost psaní zpráv do okna s výsledky (Result window) a také do 

dialogového okna s postupem výpočtu (tato možnost jen při vypnutém 

Background geoprocessing). 

 Obsahují vestavěnou dokumentaci. 

 Nástroj, který uživatel vytvoří, se stane součásti tzv. systémového nástroje. 

Tudíž ho může vyhledávat pomocí standardního vyhledávácího nástroje nebo 

také v katalogu. Vytvořené nástroje je poté, také možno volat ze skriptů. 

 Pokud uživatel ovládá jazyk Python, tak umožňuje rychlé vytváření plně 

funkčních nástrojů.  
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Po vytvoření Python Toolboxu bude obsahovat třídu pojmenovanou Toolbox, která 

definuje vlastnosti nástrojů a druhou třídu s názvem „MujNastroj“ (standardně Tool), která 

poskytuje sadu nástrojů, vytvořenou uživatelem. Vytvořen bude také nákres prvního nástroje 

obsahující 6 metod, z nichž 5 se může přizpůsobit potřebám daného skriptu 

(getParameterInfo, isLicensed, updateParameters, updateMessages a execute). Tyto 

metody jsou stručně popsány v následujícím kódu. 
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4.1.4 ArcGIS 10.1/2 

Samozřejmě, že bude potřeba i samotný program, pro který je toolbox určen. I když 

toolbox bude napsán pro verze 10.1 a 10.2, měl by fungovat i pro verze vyšší (např. 10.3).  

ArcGIS provádí automatickou kontrolu syntaxe, při aktualizaci vytvářeného toolboxu. To 

ulehčuje práci a čas. Kontrola syntaxe probíhá také již ve zmíněném PyScripteru, ale není 

možné v něm zkontrolovat funkcionalitu vytvořeného skriptu. Tudíž debuggování se provádí 

automaticky v aplikaci ArcGIS. 

4.2 Obecná implementace 

Tato kapitola popisuje obecný postup implementování indexů do toolboxu. 

4.2.1 Rozdělení indexů do nástrojů 

Rozdělení do nástrojů bylo odvozeno z kapitoly 3 (viz Tabulka 2). Záměrně jsou 

zvoleny anglické názvy indexů, aby bylo vidět, jak jsou nazvány v jednotlivých nástrojích. 

Ve výsledku je tedy definováno 9 nástrojů, které obsahují všechny indexy, zmíněné 

v minulých kapitolách. Na Obrázku 3 je zobrazeno, jak toolbox Spatial Measures vypadá, 

když je vložen do ArcToolboxu v ArcGISu. 

Tabulka 2 –  Rozdělení indexů do nástrojů  

Nástroj v toolboxu Index 

Centralization ACE RCE  

Clustering Spatial proximity Relative clustering  

Concentration Concentration   

Evenness Dissimilarity Entropy  

Exposure Isolation Interaction  

Gini Ration & Lorenz curve Gini Lorenz curve  

Location Quotient LQ   

Neighborhood characteristics D(adj) D(w) D(s) 

Segregation index Segregation   
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Obrázek 3 –  Spatial Measures Toolbox v ArcToolboxu  

V kapitole 4.1.3 byla prezentována základní struktura toolboxu, která se musí 

definovat u každého nástroje. Žádné prostředí pro uživatele (GUI) nástroje není potřeba 

vytvářet, protože ArcGIS Python ToolBox si GUI vytváří sám. GUI je totožné s tím, jak jej 

známe z klasických operací jako například Clip nebo Merge v aplikaci ArcGIS.  

Na druhou stranu je potřeba nadefinovat vstupní parametry nástroje, se kterými se 

bude poté pracovat v samotném výpočtu. Těmto parametrům je možno nastavit chování, 

které se poté promítne v automaticky vytvořeném GUI. Například je možné některým 

parametrům nastavit to, že se stanou neaktivní při vybrání jiného parametru. 

4.2.2 Definice vstupních parametrů 

Každý nástroj má ve výsledném toolboxu minimálně 2 parametry (konečný počet 

parametrů pro každý nástroj bude definován podle potřeby), které se zapisují do třídy 

getParameterInfo. Později až bude nástroj spuštěn, tak hodnoty parametrů budou poslány 

do zdrojového kódu. Tyto hodnoty budou poté přečteny (uloženy do proměnné) a mohou 

být používány libovolným způsobem. Parametry mají mnoho vlastností pro čtení i zápis, ale 

vlastnosti, které by měly být stanoveny pro každý parametr, jsou: 

 displayName - jméno zobrazené v dialogu nástroje 

 name  - jméno zobrazené v Python syntaxi 

 datatype - datový typ 
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 parameterType - existují jen tři možnosti: povinný (Required), volitelný 

(Optional) a vlastnost přiřazovaná pouze pro výstup nástroje (Derived) 

 direction - určuje, zdali bude parametr vstupní nebo výstupní 

V této třídě lze také definovat, jakou budou mít vstupní parametry (vrstvy) dimenzi 

(bod, linie, polygon). Indexy, které pracují s obsahem a obvodem, jsou nastaveny tak, aby 

bylo možno vybrat jen polygonové vrstvy. Například u indexu koncentrace je poté možno 

zvolit jen polygonovou vrstvu (viz Obrázek 4). Takové omezení nastalo u indexů, které 

používají prostorovou složku vstupní vrstvy, resp. obvod nebo obsah (index koncentrace a 

indexy D(adj), D(w) a D(s)). 

 

Obrázek 4 –  Omezení vstupních vrstev (dimenzí)  

4.2.3 Nastavení chování parametrů 

Nastavení třídy chování parametrů je nepovinná akce, ale v  tomto konkrétně 

vytvářeném nástroji se bude používat často a to při přepínání mezi jednotlivými indexy 

v nástrojích. Například nástroj Exposure obsahuje index isolace a interakce (viz Tabulka 2), 

tudíž je nutné mezi těmito indexy nějakým způsobem přepínat a také přizpůsobovat vstupní 

parametry. To je možné vidět na Obrázku 5. Vstupní parametry pro tyto dva indexy jsou 

mírně rozlišné a v nástroji se zpřístupňují podle toho, jaký index bude počítán.   
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Obrázek 5 –  Přepínání mezi indexy v  nástroji  (vlevo: Izolace, vpravo: Interakce) 

Nabízí se zde rovněž možnost filtrování hodnot určitého sloupce atributové tabulky a 

následný výpis těchto hodnot do vstupního parametru. Tento postup je použit jen v nástroji 

Centralization, kde je možné takto přizpůsobit centrum oblasti podle svých vlastních 

představ. Například, budeme mít ZSJ Ostravy a místo prostorového středu města, budeme 

možnost si zvolit střed ulice Stodolní (nebo jakékoli jiné části města), poté bude mít 

výsledek, odlišnou hodnotu, než s původním prostorovým středem. 

4.2.4 Nastavení varovných a chybových zpráv 

Tato třída má spíše informativní charakter. Chybová hlášení jsou psána v anglickém 

jazyce, aby toolbox byl pochopitelný a použitelný i pro zahraniční uživatele.  

V toolboxu se budou používat například v těch situacích, kdy se bude muset zadat 

název sloupce, do kterého má být následně zapsána hodnota kalkulovaného indexu. ArcGIS 

má omezení, které povoluje jen 10 platných míst v názvu sloupce, tudíž pokud bude název 

delší, objeví se hlášení, že tato zadaná délka názvu není povolena a proceduru výpočtu 

indexu tedy nebude možno spustit.  
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Na Obrázku 6 je možné vidět tuto situaci v praxi. Pokud se pokusíme zadat název 

sloupce „Exposure123“ (11 míst), nástroj nám tuto volbu neumožní a zobrazí chybu 

v podobě červeného křížku. Po přesunutí kurzoru nad křížek se zobrazí bublina  vysvětlující 

problém. Tento typ hlášení je napsán ve vytvořeném skriptu a tudíž tak nespadají pod 

aplikaci ArcGIS jako v případě Obrázku 7. 

 

Obrázek 6 –  Chyba v délce parametru  

Chybové hlášení se rovněž použije v případech, kdy nebude vyplněný některý 

z povinných parametrů. I v tomto případě pak nebude existovat možnost spuštění výpočtu. 

Například po nezadání žádných parametrů v nástroji Exposure a po spuštění výpočtu, se 

objeví chybové hlášení ArcGISu o tom, které parametry se musí vyplnit, aby výpočet mohl 

být spuštěn (viz Obrázek 7).  
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Obrázek 7 –  Chybové hlášení při nevyplnění povinných parametrů  

4.2.5 Zdrojový kód 

Zdrojový kód je obecně u každého indexů nebo míry odlišný. Na začátku vytváření 

jednotlivých skriptů byly vytvářeny jednodušší (atributové) indexy jako jsou isolace, 

interakce, odlišnost a další. Při programování skriptu index entropie se již musely použít 

vnořené cykly.  

Poté přišly na řadu prostorové indexy, u kterých bylo nutno vypočítat, do nového 

sloupce atributové tabulky, základní geometrické veličiny a to především obsah a obvod. 

Proto bylo nutné se lépe seznámit s knihovnami arcpy, které jsou výhradně vytvořené pro 

ArcGIS aplikace. Výstupem Lorenzovy křivky je graf, tudíž se muselo uvažovat o vytvoření 

grafu jako součást výstupu. Výsledného grafu (viz Graf 3 nebo Graf 4) se podařilo docílit 

za pomocí knihovny mathplotlib, která je součástí Pythonu. Některé prostorové indexy 

(indexy sousedství, shlukování a centralizace) si žádaly také výpočet vzdáleností mezi 

jednotlivými polygony v oblasti (resp. body), tak bylo nutné vypočítat středy každého prvku 

vrstvy, jak souřadnici osy x tak i souřadnici osy y. Z počátku měly všechny indexy na výběr 

jen z jedné vstupní vrstvy, avšak tento původní záměr byl nakonec upraven tak, aby bylo 

možné využít více vstupních vrstev v jednom výpočtu. Došlo tedy  ke konečnému 

přeprogramování kódu, které přispělo k většímu uživatelskému pohodlí. 
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Z definice vzorců (15, 16 a 18) indexů sousedství se dá jednoduše usoudit, že tyto 3 

indexy byly na implementaci nesložitější, jelikož se zde pracovalo se všemi vyjmenovanými 

geometriemi. 

4.3 Ukázková implementace 

Pro ukázku vlastní implementace byl vybrán Neighbor-adjusted D(adj) index (definice 

viz kapitola 3.7.1). Tento index dobře reprezentuje prostorovou složku a to tak, že počítá 

sousední regiony okolo každého započítaného regionu. Ostatní indexy nejsou uvedeny 

z důvodu jejich zdaleka nižší složitosti. 

V první řadě je nutné definovat vstupní parametry, které budou ve výpočtu hrát hlavní 

roli. Podle definice indexu odlišnosti a indexu D(adj) (vzorec 1 a 15), potřebujeme parametry 

určující hodnoty pro dvě zkoumané populace a hodnotu celkové populace v daném území. 

Dále pak parametr se vstupní vrstvou a názvem sloupce v atributové tabulky, kde se později 

bude zapisovat výsledek. Dohromady tedy existuje pět parametrů vstupujících do výpočtu.  

Tabulka 3 –  Nastavení vstupních parametrů pro index D(adj)  

Parametr 
Vstupní 

vrstva 

První 

(menšinová) 

populace 

Druhá 

(většinová) 

populace 

Celková 

populace 

Výstupní 

sloupec 

Název v kódu in_features first_pop Sec_pop tot_pop field_out 

Datový typ 

Vrstva 

(Feature 

Layer) 

Sloupec 

(Field) 

Sloupec 

(Field) 

Sloupec 

(Field) 

Řetězec 

(String) 

Povinnost Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný 

Omezení Polygon 

Double, 

Long, Short, 

Float 

Double, 

Long, Short, 

Float 

Double, 

Long, Short, 

Float 

---- 

 

 

V kódu je implementován rozhodovací blok umožňující volbu indexu ze skupiny 

Neighborhood characteristics, který budeme chtít vypočíst. Tím se však není nutné pro tuto 

ukázku zabývat, jelikož se tím neomezuje algoritmus. Tabulka 3 ukazuje základní nastavení 

každého parametru (datové typy jsou uváděné s ohledem na datové typy aplikace ArcGIS a 

omezení jsou vztaženy k určitému datovému typu parametru).  
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Na Obrázku 8 je zobrazen obecný algoritmus indexu D(adj) pro jednu vstupní vrstvu. 

Tento algoritmus je aplikován v části zdrojové kódu a to do metody execute. 

Jako každý algoritmus začíná i tento startovním terminátorem. Další krokem je načtení 

již dříve zmiňovaných parametrů. Poté přichází na řadu zavolání podprogramu (Dis) pro 

výpočet indexu odlišnosti, který byl vytvořen již před algoritmem. Pomocí knihovny arcpy 

se vytvoří nový sloupec field_out (operace ArcGISu AddField) pro pozdější zapsání 

výsledku. V dalším procesu se vytvoří proměnné pro definici čitatele a jmenovatele vzorce 

a proměnou pro zapsání konečného výsledku. Po těchto krocích už bude skript zpracovávat 

následující cykly, ale před tím musí být nastaven ukazatel (operace ArcGISu SearchCursor), 

který ukazuje na řádky v atributové tabulky vstupní vrstvy. První cyklus s určeným počtem 

opakováním se bude opakovat přesně tolikrát, kolik je ve vrstvě polygonů. V každém 

opakování se pak ukládají hodnoty polí první a celkové populace a také geometrie aktuálního 

prvku, do proměnných xi, ti, a geom1. Poté se nastaví druhý ukazatel a stejný cyklus se 

opakuje (tudíž máme vnořený cyklus, ale také proměnné xj, tj a geom2), jen s malou 

změnou. Tato změna spočítá v podmínce, která se ptá, zdali geometrie (geom1) prvního 

prvku se dotýká s geometrií (geom2) druhého prvku. Pokud se tyto geometrie budou dotýkat, 

tak se připočítá k sum_u výpočet absolutní hodnoty (
𝑥𝑖

𝑡𝑖
) − (

𝑥𝑗

𝑡𝑗
) a k sum_l se připočte 1. 

Pokud se geometrie nebudou dotýkat, hodnota ukazatele j se zvětší o 1 a cyklus zase 

pokračuje k podmínce. Až oba cykly projdou všechny záznamy, tak se od výsledku indexu 

odlišnosti (Dis), odečte podíl sum_u a sum_l a získá se tak konečný výsledek indexu D(adj), 

který se poté zapíše do sloupce field_out. A tím algoritmus skončí s požadovaným 

výsledkem. 

Tento ukázkový algoritmus je zobrazen a popsán jen pro jednu iteraci. V případě, že 

bychom zadali na vstupu více vstupních vrstev, tak se algoritmus zopakuje podle počtu 

vstupních vrstev, s jinými vstupními parametry v závislosti na dané vrstvě. 
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Obrázek 8 –  Algoritmus indexu D(adj)  
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5 DOKUMENTACE TOOLBOXU 

Dokumentace bude sloužit uživatelům jako příručka, pro lepší pochopení toolboxu a 

jeho nástrojů. Každý index je stručně, ale co nejvýstižněji, popsán v anglickém jazyce. 

Definováno je také, které vstupní parametry ve skriptu jsou proměnné ve vzorcích indexů. 

Dokumentace obsahuje stručný návod jak toolbox nainstalovat, popis indexů a vysvětlení, 

kde můžeme najít výsledky implementovaných indexů. 

Celá dokumentace je přiložena (Příloha 1) k této diplomové práci.  Malý úsek  této 

přílohy je pro ilustraci prezentován v následujícím náhledu (Obrázek 9). 

 

Obrázek 9 –  Ukázka dokumentace vložené v příloze  
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Samotné GUI ArcGISu také standardně obsahuje vestavěnou funkci Help a jelikož 

vytvořený toolbox Spatial Measures je přídavkem pro ArcGISu, tak tuto funkci obsahuje 

také. Kliknutím na tlačítko Show Help, se zobrazí tato rychlá pomoc. Slouží primárně 

k vysvětlení parametrů, které by měly být do vybraných polí vyplněny. Ale obsahuje také 

stručné vysvětlení použitých indexů. Funkce Help je také napsána v anglickém jazyce a je 

pro každý nástroj ukládaná do XML souborů. Tyto soubory je třeba mít ve stejné složce jako 

toolbox (.pyt), jinak funkce Help bude prázdná. K funkčnosti samotného toolboxu však 

nejsou potřebné. Avšak ve standardní instalaci tohoto toolboxu je kompletní nápověda 

k dispozici. 

 

Obrázek 10 –  Ukázka vestavěné funkce Help  (v pravé části)  
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6 APLIKACE NA VYBRANÉM ÚZEMÍ 

V předchozích kapitolách byly vysvětleny, definovány a implementovány všechny 

indexy a míry. V následující části diplomové práce bude vytvořený toolbox otestován na 

reálných datech. 

6.1 Data 

Pro otestování funkčnosti naprogramovaného toolboxu a následné posouzení 

získaných výstupů této diplomové práce byla data poskytnuta z ČSÚ.  

Jelikož je nutné vycházet z konkrétních číselných údajů, byla použitá data SLDB 

z roku 2011, která jsou pro potřebu vlastního testování naprosto dostačující. Vybrány byly 

údaje o zaměstnaných a nezaměstnaných osobách, ale samozřejmě také celkový počet 

obyvatel v měřené jednotce. Takto byla definována atributová část dat, ale kromě toho bylo 

nutné použít i prostorovou část. K tomu byla zvolena vrstva základních sídelních jednotek 

České republiky, také z roku 2011, která obsahuje 22166 prvků (polygonů). 

ZSJ  byla zúžena pouze na krajská města (13 měst), pro které budou v rámci testování 

toolboxu vypočítávány jednotlivé indexy a míry. Pouze pro lokalizační kvocient budou 

použity data zahrnující celou Českou republiku, aby výstup nebyl zkreslený chybějícími 

daty.  

6.2 Výsledky 

Toolbox a jeho jednotlivé indexy byly postupně aplikovány na vybraných datech 

SLDB a ZSJ a bylo dosaženo následujících výsledků v kategoriích segregace definovaných 

v předchozích kapitolách. V tabulkách s výsledky jsou také přibližné doby výpočtů pro 

celých 13 měst. Časová náročnost většiny indexů je lineární, ale i kvadratická (např. skupiny 

indexů shlukování a charakteristik sousedství). 

Vyrovnanost a Index segregace 

První nástroj vytvořeného toolboxu je určen pro kategorii vyrovnanosti (nástroj 

Evenness). Jak bylo vysvětleno dříve, obsahuje tato kategorie index odlišnosti a entropie. 

Odlišnost je dvou populační (do výpočtu vstupují dvě skupiny populací) tzn., že použijeme 
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zaměstnané i nezaměstnané osoby. Entropie je více výběrová a je tedy možné zadat více jak 

2 skupiny populace, ale pro naše potřeby jsou postačující jen dvě zvolené skupiny. 

Výsledné hodnoty jsou zobrazeny v Tabulce 4. Když se podíváme na index odlišnosti, 

tak vidíme, že distribuce mezi zaměstnanými a nezaměstnanými, je nejrovnoměrnější ve 

Zlíně. Opakem Zlína jsou města Ústí nad Labem a Ostrava. Příčina je v tom, že tyto dvě 

města mají vyšší nerovnoměrnost rozložení vybraných populací. Tento trend budeme 

pozorovat i u ostatní indexů. 

Entropie porovnává rozdíl mezi distribucí v našem případě nezaměstnaných a 

zaměstnaných. Hodnoty se pohybují mírně nad nulou a to naznačuje téměř stejné složení 

našich dvou skupin v krajských městech. Nejvyšší hodnota je opět u Ostravy a příčinou 

tohoto výsledku je vyšší nezaměstnanost v tomto městě. 

Tabulka 4 –  Vypočítané indexy pro nástroj Evenness 

Město  Index Odlišnost Entropie Segregace 

Brno 0,122 0,014 0,126 

České Budějovice 0,088 0,008 0,111 

Hradec Králové 0,104 0,012 0,121 

Jihlava 0,121 0,015 0,116 

Karlovy Vary 0,078 0,008 0,087 

Liberec 0,085 0,008 0,088 

Olomouc 0,090 0,009 0,088 

Ostrava 0,150 0,021 0,145 

Pardubice 0,097 0,011 0,096 

Plzeň 0,103 0,011 0,113 

Praha 0,094 0,012 0,103 

Ústí nad Labem 0,156 0,018 0,132 

Zlín 0,070 0,008 0,086 

Doba výpočtu ~ 30s ~ 30s ~ 10s 
 

Výsledné hodnoty indexu segregace jsou rovněž uvedeny v Tabulce 4. Index pro města 

udává velmi nízkou míru segregace s hodnotami pod 15%. Studované města mají tedy 

podobné prostorové rozmístění pro zaměstnané a nezaměstnané osoby. Výsledky jsou téměř 

identické s indexem odlišnosti. Nejvyšší hodnoty vykazují opět Ostrava a Ústí nad Labem, 

což naznačuje vyšší nerovnoměrnost (než u Zlína, kde je hodnota nejnižší) v distribuci 

nezaměstnaných a zaměstnaných osob. 
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Ohrožení a Koncentrace 

V druhém nástroji, využívané kategorií ohrožení (Exposure), jsou implementovány 

také dva indexy. Izolace je jedno populační a interakce dvou populační. 

Výsledné hodnoty (Tabulka 5) ukazují, že index izolace má nejvyšší hodnotu 

v Ostravě, kde je 7,3% šance, že se nezaměstnaná osoba potká s nezaměstnanou. Ostravu 

následuje opět Ústí nad Labem, důvodem těchto výsledků je stále vysoká nezaměstnanost 

v obou městech. 

Interakce určuje pravděpodobnost, že se nezaměstnaný potká se zaměstnaným. A opět 

vidíme nejnižší hodnoty u Ostravy a Ústní nad Labem (~ 40%). Výsledek tak potvrzuje 

vysoký počet nezaměstnaných osob v obou městech. 

Výpočetní náročnost indexů izolace a interakce je také lineární a výpočet jednoho 

indexu pro těchto 13 měst trvalo přibližně 20 vteřin 

Tabulka 5 –  Vypočítané indexy pro nástroj Exposure a Concentration  

Město  Index Izolace Interakce Koncentrace 
Počet 

polygonů 

Brno 0,053 0,451 0,689 283 

České Budějovice 0,042 0,469 0,702 69 

Hradec Králové 0,052 0,449 0,686 86 

Jihlava 0,046 0,449 0,812 51 

Karlovy Vary 0,055 0,423 0,669 50 

Liberec 0,049 0,449 0,629 90 

Olomouc 0,056 0,460 0,712 83 

Ostrava 0,073 0,404 0,703 264 

Pardubice 0,040 0,466 0,714 89 

Plzeň 0,044 0,462 0,712 115 

Praha 0,043 0,475 0,649 916 

Ústí nad Labem 0,071 0,393 0,715 96 

Zlín 0,043 0,462 0,727 70 

Doba výpočtu ~ 20s ~ 20s ~ 45s  
 

První nástroj a také index, který používá prostorovou složku (resp. obsah), je určen 

pro kategorii koncentrace (Concentration). Výsledky ve třetím sloupci Tabulky 5 ukazují, 

že téměř všechny hodnoty se pohybují okolo 70%. To poukazuje na to, že se nezaměstnaní 

lidé v těchto městech více koncentrují, než dekoncentrují. Jen Jihlava má tento index vyšší 
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než ostatní krajské města, příčinou je méně územních jednotek s větší koncentrací 

nezaměstnaných osob, kde u Karlových Varů je to opak (více územních jednotek s menší 

koncentrací). Avšak index je silně ovlivněn počtem jednotek, ale také prostorovým 

rozložením polygonů ZSJ. Výsledky mohou být zcela odlišné, pokud bychom použili jako 

územní jednotky např. okresy, ORP nebo obce (zde poté nastává problém MAUP – 

Modifiable Areal Unit Problem (Wong, 2004)). 

Centralizace a Shlukování 

Další čtyři indexy, které jsou založeny na vzdálenosti mezi jednotlivými regiony 

v území, se nachází v nástrojích Centralization a Clustering. U těchto indexů také zaleží na 

velikosti a rozložení městských částí (rozložení polygonů v oblasti). 

Absolutní index centralizace měří distribuci nezaměstnaných osob okolo prostorového 

středu (déle jen centrum) krajských měst. V Tabulce 6 vidíme indexy měst v kladných 

hodnotách a to označuje, že nezaměstnaní lidé mají tendenci žít spíše v centrech těchto 

oblastí. Vidíme také nejvyšší (Jihlava) a nejnižší hodnotu (České Budějovice). Je možné 

tedy říct, že v Jihlavě mají nezaměstnaní tendenci žít v centrech mnohem vyšší než v 

Českých Budějovicích. 

Relativní index centralizace studuje dvě skupiny obyvatel. Opět se můžeme podívat 

na výsledky tohoto indexu, které jsou téměř všechny v kladných číslech. Výjimkou jsou 

Karlovy Vary a Ústí nad Labem, kde je index nejblíže nuly, tzn. že, zaměstnaní a 

nezaměstnaní mají stejné rozložení od centra města. Ostatní hodnoty nedosahují ani jedné 

desetiny a můžeme tedy vyslovit podobné tvrzení jako u Karlových Varů. 
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Tabulka 6 –  Vypočítané indexy pro nástroj Centralization a Clustering 

Město  Index 
Absolutní 

centralizace 

Relativní 

centralizace 

Prostorová 

blízkost 

Relativní 

shlukování 

Brno 0,545 0,070 0,556 -0,018 

České Budějovice 0,335 0,026 0,560 0,067 

Hradec Králové 0,678 0,029 0,499 -0,005 

Jihlava 0,700 0,038 0,507 0,169 

Karlovy Vary 0,454 -0,009 0,483 0,055 

Liberec 0,625 0,037 0,514 0,025 

Olomouc 0,632 0,021 0,534 -0,003 

Ostrava 0,379 0,087 0,504 -0,079 

Pardubice 0,609 0,044 0,530 0,037 

Plzeň 0,563 0,070 0,562 -0,020 

Praha 0,461 0,037 0,531 0,105 

Ústí nad Labem 0,505 -0,039 0,477 -0,069 

Zlín 0,535 0,047 0,589 0,051 

Doba výpočtu ~ 45s ~ 40s ~ 4m 40s ~ 4m 20s 
 

Index prostorové blízkosti také studuje dvě skupiny obyvatel a udává, jak blízko 

členové stejné populace žijí vedle sebe. Vypočtené hodnoty indexů pohybující se okolo 0,5, 

poukazují na to, že z ~50% neexistuje rozdíl ve shlukování mezi nezaměstnanými a 

zaměstnanými osobami. 

Poslední index relativního shlukování vychází z výpočtů indexu prostorové blízkosti 

a prakticky udává, jak stejnou míru shlukování mají studované populace. Nejvyšší hodnota 

zaznamenaná v Jihlavě, naznačuje významnější shlukování nezaměstnaných vůči 

zaměstnaným v tomto městě. Naopak nejnižší hodnota v Ostravě určuje, že shlukování je 

významnější pro zaměstnané. Ostatní města mají pro obě studované populace relativně 

stejnou míru shlukování, jelikož hodnoty indexů jsou blízko nuly. 

Vyšší doba výpočtu u indexu prostorové blízkosti a relativního shlukování, protože se 

zde používá vnořený cyklus. Jak už bylo zmíněno tak se tím zvedá výpočetní náročnost na 

kvadratickou. 

 

Charakteristiky sousedství 

Tyto charakteristiky vychází v indexu odlišnosti, budou tedy mít i podobnou 

interpretaci. Indexy se budou lišit v setinách nebo desetinách od indexu odlišnosti, 
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v závislosti na prostorové distribuci jednotlivých polygonů a jejich okolí, a budou tedy nižší. 

Pro srovnání je v Tabulce 7 uveden i index odlišnosti. 

První index této skupiny D(adj) vyznačuje klesající úroveň segregace ve všech 

studovaných městech a to má za následek efekt sousedství. Výsledek naznačuje pozitivní 

prostorové asociace mezi sousedními polygony ZSJ. Nejvyšší vyhlazení (pokles) můžeme 

vidět v Ostravě a výsledky všech měst neindikují téměř žádnou segregaci. 

Index D(w) je mírně poupraven a měl by mít teoreticky přesnější výsledky, než D(adj), 

díky sdílené hranici mezi polygony ZSJ, které vstupují do výpočtu. V případě porovnání 

zaměstnaných a nezaměstnaných osob, jsou výsledky mírně vyšší, než u indexu D(adj), tedy 

i mírně vyšší míra segregace.  

Tabulka 7 –  Vypočítané indexy pro nástroj Neighborhood characteristics  

Město  Index Odlišnost D(adj) D(w) D(s) 

Brno 0,122 0,082 0,103 0,117 

České Budějovice 0,088 0,062 0,076 0,083 

Hradec Králové 0,104 0,072 0,087 0,101 

Jihlava 0,121 0,084 0,105 0,115 

Karlovy Vary 0,078 0,042 0,061 0,072 

Liberec 0,085 0,058 0,072 0,081 

Olomouc 0,090 0,040 0,054 0,080 

Ostrava 0,150 0,088 0,119 0,141 

Pardubice 0,097 0,048 0,075 0,094 

Plzeň 0,103 0,070 0,086 0,099 

Praha 0,094 0,065 0,079 0,094 

Ústí nad Labem 0,156 0,112 0,134 0,151 

Zlín 0,070 0,042 0,057 0,066 

Doba výpočtu ~ 30s ~ 8m 10s ~ 17m 30s ~ 18m 10s 
 

Poslední index této skupiny je D(s), který rozšiřuje výpočet D(w) o poměr 

obvodu/rozsahu jednotlivých polygonu ZSJ. Opět vidíme mírně vyšší úroveň segregace, než 

u D(w), ale výsledky nepřevyšují index odlišnosti.  

Tento index je diskutabilní, jelikož segregované lokality mohou být odděleny 

bariérami (např. dálnice nebo železnice), stejně tak zakřivenými barierami (jako řeky nebo 

lesy) a to i přesto, že tento index podporuje zakřivené bariéry (Ivan, Horák, 2011). 
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U těchto indexů je doba výpočtu celkem vysoká, ale to je z důvodu mnoha načítání 

proměnných, operací a výpočtů, které probíhají uvnitř zdrojové kódu, když je výpočet 

spuštěn. 

Lokalizační kvocient 

V řešené studii nám lokalizační kvocient říká, o kolikrát více je nezaměstnaných osob 

v určité základní sídelní jednotce oproti celostátnímu průměru. Tudíž tento kvocient má jako 

jediný odlišnou hodnotu pro každý vstupní polygon a je tedy nutné použít vizuálních 

prostředků, jako je například kartogram. 

Na Obrázku 11 je možné vidět, že nezaměstnaných osob je relativně mnoho v okolí 

Karlových Varů, Ústí nad Labem a také na Znojemsku. Na Jesenicku tento kvocient 

vykazuje horší výsledky ve srovnání s okolím, ale to pravděpodobně má za příčinu opravdu 

nízká nezaměstnanost. A doba výpočtu pro celou Českou republiku se pohybuje okolo 12 

vteřin. 
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Obrázek 11 –  Lokalizační kvocient nezaměstnaných osob za rok 2011  
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Giniho index a Lorenzova křivka 

Giniho index je poslední index, který se v toolboxu nachází spolu s Lorenzovou 

křivkou. V našem případě je porovnávána plocha krajských měst a nezaměstnané osoby. 

V Tabulce 8 můžeme vidět výsledky, které se pohybují okolo 83%. Nejvyšší hodnota připadá 

k Jihlavě, což dokazuje i index koncentrace, který zde vyšel taky jako maximální ze všech 

měst. Tento výsledek říká, že přibližně 91% nezaměstnaných osob obývá 9% území Jihlavy. 

To můžeme vidět i na Lorenzově křivce (Graf 3), která se spíše odvrací od ideální linie. 

Opačným případem jsou výsledky dosažené v Liberci, kde přibližně 77% nezaměstnaných 

osob žije na 33% území Liberce, Vše je možné opět vidět v Grafu 4, kde se křivka více 

přibližuje k ideální linii než v předchozím případě. 

Tabulka 8 –  Vypočítané indexy pro Giniho index  

 

 

  

Město  Index Gini 

Brno 0,810 

České Budějovice 0,801 

Hradec Králové 0,829 

Jihlava 0,908 

Karlovy Vary 0,799 

Liberec 0,766 

Olomouc 0,837 

Ostrava 0,834 

Pardubice 0,837 

Plzeň 0,817 

Praha 0,801 

Ústí nad Labem 0,836 

Zlín 0,862 

Doba výpočtu ~ 15s 

 

Graf 3 -  Giniho index a Lorenzova křivka 

pro Jihlava 

 

 

Graf 4 –  Giniho index a Lorenzova křivka 

pro Liberec  
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ZÁVĚR 

V souhrnu byla tedy vytvořena sada devíti nástrojů (toolbox), která zahrnuje základní, 

ale i pokročilejší metody pro hodnocení rozmístění obyvatel, v celkovém počtu 16 indexů. 

Tento toolbox lze jednoduše přidat do aplikace ArcGIS a funguje tedy stejně jako původní 

toolboxy od výrobce aplikace, což je jedna z výhod. To přidává uživatelům ArcGISu na 

pohodlí, tím že nemusí přepínat z jedné aplikace do druhé, aby si například vytvořili mapu 

s lokalizačním kvocientem, protože výsledné indexy se ukládají do atributových tabulek 

vstupních vrstev. Druhá forma výstupu se nachází v okně s výsledky (Results) ve zprávách 

vykonané operace (funkce) anebo v dialogovém okně operace při vypnutém Background 

geoprocessingu. Další z výhod tohoto toolboxu, oproti aplikaci GSA je, že vytvořený 

toolbox umožňuje načíst více vstupních vrstev při jednom výpočtu. 

V poslední části této práce můžeme sledovat trend nezaměstnaných osob (vůči 

zaměstnaným) v jednotlivých městech České republiky. Z této kapitoly jsme zjistili (z 

některých indexů, především však z lokalizačního kvocientu) vyšší nezaměstnanost 

v některých krajských měst, což potvrzuje i klasická míra nezaměstnanosti2 v krajích ČR za 

rok 2011 (Moravskoslezský, Ústecký, Olomoucký). 

Toolbox samozřejmě může využívat kdokoliv, kdo má o implementované metody 

zájem. Je však primárně určen institucím po celém světe, které studují segregaci v různých 

formách a podobách (není výhradně určen pro studia rezidenční segregace). Toolbox bude 

také využit ve výuce vedoucího práce, resp. ve výuce socioekonomické geografie. 

Vytvořený toolbox disponuje možnostmi dalšího vývoje. V budoucnu by mohl být 

doplněn o další indexy, po kterých by byla poptávka. Dále i sjednocení 9 nástrojů do 

jediného, což by zase přidalo uživatelům na pohodlí. Ale třeba i náměty od samotných 

uživatelů na vylepšení, nebo také zrychlení skriptu pro některé indexy. 

Toolbox je volně stažitelný na stránkách3 vedoucího této práce. Je ho možné také různě 

upravovat podle individuálních potřeb, ale bez záruky pozdější funkčnosti. A jako autor 

práce mám úmysl dále vyvíjet a vylepšovat vytvořený toolbox. Dále ho také popularizovat, 

aby se stal známý i v zahraničí, ale hlavně aby se využíval ve vysoké míře.  

                                                 
2 http://www.mpsv.cz/files/clanky/12927/Analyza_zamestnanost_2011.pdf 
3 http://spatial.vsb.cz/ 
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