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Abstrakt  

Prostorové statistické metody se uplatňují v různých směrech výzkumu. Ekonomické 

analýzy se tradičně zabývají ekonomickou činností, rozvojem a zaměřením 

podnikatelských aktivit, ale zpravidla se nezabývají prostorovým uspořádáním 

jednotlivých podnikatelských objektů. V návaznosti na tuto skutečnost je tato práce 

zaměřena na oblast sledování a hodnocení stavu a vývoje prostorové distribuce 

ekonomických aktivit na území Moravskoslezského a Jihomoravského kraje z hlediska 

lokalizace podnikatelských subjektů. Jejím hlavním cílem je vývoj nové metody pro 

hodnocení prostorových vzorů ekonomických aktivit s využitím stochastické simulace, a 

její aplikace na studované území. Výsledky této metody jsou porovnávány s ostatními 

metodami umožňujícími sledování prostorové distribuce bodového vzoru lokalizovaných 

podnikatelských subjektů. Nově navrhovaná metoda umožňuje přesnější a detailnější 

měření velikosti a rozsahu průmyslové koncentrace oproti ostatním metodám.  

Klíčová slova: prostorová koncentrace, distance-based metoda, simulace, high-tech 

průmyslové odvětví. 

Abstract 

Spatial statistical methods are applied in various research directions. Economic 

analyses are traditionally aimed at economic activity, development and business focus of 

business entities, but usually do not address the spatial distribution of individual 

businesses. In connection with this fact, this thesis focuses on monitoring and evaluation of 

the current state and development of spatial distribution of economic activities in the 

Moravian-Silesian and South Moravian Regions in terms of localization of business 

entities. The main goal is the development of a new method for the assessment of spatial 

patterns of economic activities using stochastic simulation, and its application in the 

studied area. The results of this method are compared with other methods, which are used 

for monitoring the spatial distribution of economic activities. The newly proposed method 

enables more accurate and detailed measurement of the size and scale of industrial 

concentration compared to other methods.  

Keywords: spatial concentration, distance-based method, simulation, high-tech 

manufacturing industry. 
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Motivace 

Svou práci opírám o myšlenku, kterou lze najít v knize Geography and Trade od 

Paula Krugmana. Zabývá se otázkou, co je nejvýznamnějším prvkem geografie 

ekonomických aktivit. Dle Paula Krugmana je jím jejich prostorová koncentrace. Tuto 

myšlenku podporuje řada empirických výzkumů, které dokazují, že firmy se často 

nacházejí v těsné blízkosti vedle sebe a vytvářejí tak průmyslové aglomerace. Zkoumáním 

této koncentrace bylo dokázáno, že se zvyšuje výkonnost podniků, zrychluje se inovační 

činnost a dochází k vytváření nových podniků a snižování nákladů (např. na dopravu nebo 

na výrobu). 

Tato myšlenka mě významně inspirovala při tvorbě této disertační práce. O tuto tezi 

se rovněž opírá řada jiných výzkumníků, jejichž obecným cílem je určení prostorového 

rozsahu a definování hlavních řídících sil průmyslové koncentrace. Klíčem k jejich studiu 

je vhodná kvantifikace koncentrace ekonomických aktivit. I když existuje celá řada 

ukazatelů (indikátorů), stále nejsou splněny všechny požadované vlastnosti tzv. 

„ideálního“ indexu koncentrace. Cílem této práce je přispět k vývoji takové metody 

průmyslové koncentrace, která by byla vhodným doplněním či dokonce substitucí metod 

stávajících.  

Zkoumání procesů koncentrace ekonomických aktivit a metod její kvantifikace a 

interpretace může přispět zejména v oblasti regionálního rozvoje. 
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1. Úvod 

Zkoumání prostorové distribuce ekonomických aktivit přitahuje v současnosti 

pozornost mnoha výzkumníků (Arauzo-Carod, 2009; Duraton, Overman, 2002, 2005; 

Arbia, 2001, Arbia et al., 2001, 2006, 2012; Marcon, Puech 2003a,b, Maurel and Sedillot, 

1999, Alecke et al., 2006, Kosfeld et al., 2011). Výsledky řady empirických výzkumů 

dokazují, že firmy se často nacházejí v těsné blízkosti vedle sebe a vytvářejí tak 

průmyslové aglomerace. Zkoumání této koncentrace umožňuje nahlédnout do podstaty a 

významu geografického umístění ekonomických aktivit. Značný počet vědeckých 

publikací nabízí nová ekonomická geografie (zkr. NEG), která byla zavedena Krugmanem 

v roce 1991. Paul Krugman ve své knize „Geography and Trade“ poskytuje úvod do 

různých oborů ekonomie, jako je například ekonomie regionální nebo prostorová a zabývá 

se zde myšlenkou, co regionální ekonomie či ekonomická geografie znamená. Dle 

Krugmana (1991) regionální ekonomie a ekonomická geografie představuje „lokalizaci 

výroby v prostoru“ nebo také „oblast ekonomie, která se zajímá o to, kde k výrobě dochází 

ve vztahu k výrobě jiné“. Krugman (1991) dále uvádí, že většina vědních ekonomických 

oborů nebrala do svých modelů explicitně v úvahu vzdálenost, prostor či prostorové 

vztahy. Arbia (2001) dodává, že donedávna byly lokalizace a charakteristiky fyzické 

geografie v mnoha teoretických a ekonomických studiích považovány za irelevantní faktor. 

Většina ekonomů považovala tzv. ekonomické agenty za koncentrované v jednom 

bezrozměrném bodu v prostoru s nulovými náklady na přepravu a komunikaci mezi 

ekonomickými subjekty. Témata jako např. prostorová lokalizace nebo interakce 

ekonomických agentů byly obecně zájmem pouze malé skupiny vědců (regionálních 

ekonomů) a z makro-ekonomického pohledu byly považovány za nevýznamné.  

Ovšem již počátkem 20. století A. Marshal ve svých Principles of Economics se 

zabýval problematikou seskupování firem určitých odvětví ve specifických geografických 

oblastech. Tyto oblasti se vyznačovaly vysokou mírou propojenosti podniků (Maier, 1997). 

Důvodem byly lokalizační úspory, které se projevovaly např. jako přitažlivost pro firmy 

dodávající vstupy nebo specializované služby pro odvětví, vytvoření zásob specializované 

pracovní síly s nezbytnými znalostmi a dovednostmi, firmy vyrábějící výrobní zařízení, 

předávání znalostí a technického pokroku mezi firmami v odvětví. V těchto oblastech 

navíc existovala zvláštní atmosféra v rámci odvětví odvozená od formálních i 

neformálních kontaktů a zvyků, pracovních postupů a tradic. Celkově tak lze říci, že 

lokalizační úspory zvyšují konkurenceschopnost odvětví v oblasti a v samém důsledku 

přinášejí výhody ve výrobě i obchodu. Od 60. let minulého století po začátek poklesů ve 

výrobě v tradičních odvětvích (např. ocel, textil apod.) se regionální politiky různých států 

snažily diverzifikovat regionální ekonomiky, zavedením nových odvětví do regionů. 

Objevily se argumenty, že dopravní náklady tvoří jen malou část celkových nákladů, a že 

geografická blízkost není významná.  
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Teprve v 80. a 90. letech 20. století se začalo uznávat, že odvětví včetně tzv. „nových 

odvětví“ jsou často geograficky koncentrována do určitých oblastí, ve kterých se objevují 

podniky konkurenceschopné na globálních trzích, tj. výrazně exportně orientované. Došlo 

tak k překročení tradičního pojetí konceptu regionální ekonomie, a např. pojem „územní 

působnost“ byl aplikován ve více směrech teoretické ekonomie (Arbia, 2001). Došlo k 

významné změně, která byla zapříčiněna automatizací, informační revolucí a vývojem 

ekonomie. V plánování rozvoje regionů zejména v souvislosti s využíváním inovací jsou 

současným trendem právě politiky, které využívají odvětvových seskupení – industry 

clusters. Jedná se o politiky, které představují výrazný posun od tradičních přístupů k 

regionálním rozvojovým programům, které jsou orientovány na podporu rozvoje firem 

v regionu. Argumentem pro tyto změny není fakt, že by vlády mohly vytvářet klastry, ale 

mohou napomoci ve vytváření podnikatelského, inovačního a institucionálního prostředí, 

které podpoří úspěch klastrů.  

Hlavní a pravděpodobně klíčovou myšlenkou regionální ekonomie je koncept 

označovaný jako „centrum a periferie“ (CP model) (Krugman, 1991).  Tento model byl 

vybudován za účelem lepšího porozumění fenoménu, který je označován jako průmyslová 

aglomerace. Model CP pojednává o organizaci podniků v prostoru, kdy dochází k jejich 

přesunu z periferních oblastí do centra daného území. V centrálních oblastech se podniky 

koncentrují a vytvářejí tak průmyslovou aglomeraci. Důvodem jsou rozsáhlé odbytové 

trhy, kde se firmy snaží profitovat (Krugman, 1991). Jedna z nejstarších a 

nejvýznamnějších oblastí regionální vědy je lokalizační teorie (Guimaraes et al., 2004). 

Zásadním tématem této teorie je hledání lokalizačních faktorů. Lokalizační faktory 

představují specifické vlastnosti daných míst, které mají vliv na umístění 

socioekonomických aktivit (Guimaraes et al., 2007). Lokalizace je jedním 

z nejdůležitějších rozhodovacích procesů v podniku - každé místo disponuje určitými 

zdroji a každá hospodářská aktivita se vyznačuje určitými potřebami (Collins a Walker, 

1975). Nejlepší umístění dané ekonomické aktivity je tam, kde jsou optimální zdroje. Tyto 

zdroje i potřeby se mění v čase a proto dochází ke změně umístění ekonomických aktivit. 

Dochází k hledání nového umístění již existujících ekonomických aktivit, tj. 

k přemísťování, a k novému využití daného prostoru, tj. k rekonverzi (Damborský a 

Wokoun, 2010). 

Modely využívané v regionálních vědách mohou vést k různým prognózám, které 

pomáhají definovat lokalizaci hospodářských činností. V mnoha teoriích se lze setkat 

s tvrzením, že podniky by se měly koncentrovat blízko u sebe z důvodu koncentrace 

kvalifikované a specializované pracovní síly, vzájemné provázanosti místních podniků 

formou subdodavatelských vztahů či společného využívání specializované infrastruktury 

(Maurel a Sedillot, 1999). Výzkumníci a političtí činitelé byli fascinováni zjištěním, že 

aktivity jedné firmy mohou vytvářet výhody pro firmy nacházející se v její blízkosti a 

podporovat tak jejich produkci a inovační činnost (Arbia et al., 2006; Porter, 2008).  

Hlavní myšlenkou modelování ekonomické aktivity v prostoru je analýza 

lokalizačních vzorů podniků zkoumaného průmyslového odvětví. Tradičně výzkumníci 
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používali pro hodnocení koncentrace podniků administrativní hranice, jako jsou hranice 

krajů, států nebo měst a následně prováděli zkoumání ekonomické aktivity z hlediska 

předdefinovaných územních jednotek. Nicméně, administrativní hranice jsou obvykle 

výsledkem působení historických, politických, ekonomických a sociálních událostí a 

nejsou tak vhodné pro sledování nerovnoměrného rozložení ekonomických aktivit (Arbia, 

2001). Existuje zde mnoho faktorů, které toto nerovnoměrné prostorové rozložení 

podmiňují. V dřívějších dobách se jednalo o přírodní vlivy (např. rozložení přírodních 

zdrojů), zatímco nyní je prostorová koncentrace ekonomických aktivit ovlivněna spíše 

faktory, které jsou označovány jako externality (tj. úspory z rozsahu a přelévání (angl. 

spillovers)). Dle Aleckeho et al. (2006) se v tomhle směru v zásadě jednalo o analýzy 

vysvětlující, zda jsou průmyslová odvětví koncentrována z důvodu závislosti na přírodních 

zdrojích, které jsou nerovnoměrně distribuovány v prostoru, nebo z důvodu vlivu tzv. 

aglomeračních efektů. 

Prostorová data, která jsou využívána v ekonomické teorii, zejména v 

oblasti prostorové ekonomie, vykazují jistou úroveň prostorové závislosti. K jejich 

zkoumání je proto potřeba využít specializovanějších statistických metod a modelů 

z oblasti prostorových analýz dat (Arbia, 2001). Účely zkoumání koncentrace průmyslu 

mohou být různé. Dle Durantona a Overmana (2005) se jedná jak o účely teoretické, tak i 

politické. Cílem tohoto zkoumání je určení prostorového rozsahu koncentrace průmyslu, 

definování hlavních řídících sil této koncentrace a zkoumání její odvětvové působnosti. 

Získané znalosti jsou následně využívány jako nástroj pro interpretaci, který umožňuje 

zkoumat povahu rostoucích výnosů a externalit, které řídily novou teorii růstu a 

mezinárodního trhu (Ellison a Glaeser, 1997).  

Proč dochází ke shlukování průmyslu v prostoru? Je to proto, že podniky potřebují 

být blízko u sebe z důvodu lepší a rychlejší spolupráce? Soustředí se podniky v určitých 

oblastech z důvodu vhodných lokálních podmínek, jako jsou veřejné pobídky, blízkost 

komunikačních sítí, koncentrace obyvatel nebo z důvodu snížení nákladů na dopravu? 

Tendence podniků se koncentrovat vyvolává řadu podobných otázek, které se týkají 

koncentračních sil a jejich sociálních důsledků (Duranton a Overman, 2005). Většina 

výzkumníků se zabývá zjišťováním velikosti koncentrace a vysvětlováním 

nerovnoměrnosti prostorové distribuce ekonomických aktivit. Nutným předpokladem 

každé této analytické práce je měření a kvantifikace faktorů, které tuto distribuci ovlivňují. 

Existující metody a indikátory trpí některými nedostatky. Proto návrh nové prostorové 

metody může značně napomoci ke zpřesnění určování velikosti a rozsahu průmyslové 

koncentrace. 
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2. Cíle disertační práce 

Hlavním cílem disertační práce je vývoj nové metody pro hodnocení bodových vzorů 

ekonomických aktivit s využitím stochastické simulace v reakci na nedostatky stávajících 

metod. Nová metoda bude prakticky vyzkoušena na území Moravskoslezského a 

Jihomoravského kraje pro ověření její využitelnosti, zjištění možných nedostatků a 

předností. S využitím této metody bude možné provést posouzení velikosti a rozsahu 

průmyslové koncentrace ekonomických aktivit vybraných průmyslových odvětví. Nová 

metoda má poskytovat jak hodnocení celého zkoumaného území (globální verze), tak i 

hodnocení situace jednotlivých objektů nacházejících se v tomto území (lokální verze). 

Díky této lokální verzi je možné identifikovat specializované oblasti zkoumaného území. 

S využitím nově navrhnuté metody je provedeno ověření následující hypotézy:  

High-tech průmyslová odvětví v MSK a JMK mají tendenci se koncentrovat, a 

jejich koncentrace se v průběhu let zvyšuje.  

Součástí je také identifikace míst, kde v rámci sledovaného území došlo ke 

koncentraci podniků. Vývoj je sledován od roku 1999 až do roku 2014. Vzhledem 

k dostupným datům pro roky 1999, 2004, 2009 a 2014. 

Své aplikační uplatnění by tato práce měla nalézt zejména v oblasti regionálního 

rozvoje a územního plánování. Tím, že se identifikují klastry a pochopí se specifické 

potřeby odvětví v rámci klastru (tj. např. požadavky na infrastrukturu nebo na pracovní 

sílu), mohou odpovědní stratégové regionálního rozvoje stavět na existujících silných 

stránkách v regionu a poskytovat odpovídající pomoc podnikům. Identifikace klastru 

umožňuje najít mezery v celkovém výrobním procesu. Vyplnění těchto mezer lze provést 

zavedením dalšího odvětví nebo podniků tak, aby byl výrobní proces v klastru úplný.  

Cíle disertační práce jsou realizovány v následujících krocích: 

 Rešerše metod pro hodnocení prostorové distribuce bodových vzorů,  

 Vývoj nové metody pro hodnocení bodových vzorů lokalizovaných podniků s 

využitím stochastické simulace, 

 Lokalizace podnikatelských subjektů v Moravskoslezském a Jihomoravském kraji 

 Aplikace nové metody na testovacích vzorech a její srovnání s ostatními distance-

based metodami,  

 Ověření hypotézy: o rostoucí koncentraci high-tech podniků v Moravskoslezském a 

Jihomoravském kraji. 
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3. Vymezení základních pojmů 

3.1. Podnik vs. firma 

V obecném pojetí je podnik místo, kde se něco podniká, kde se něco děje. Právní 

definici podniku lze najít v zákonu obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., ze dne 5. 

listopadu 1991, který definuje podnik jako soubor hmotných, osobních a nehmotných 

složek sloužících podnikání – podnikatelský objekt, který někdy splývá s pojmem firma. V 

praxi může být ale jeden podnik pouze jednou provozovnou velké firmy – tedy pouze částí 

nějaké firmy (Soukupová, Strachová 2005).  

V obchodním zákoníku č. 513/1991 Sb., ze dne 5. listopadu 1991 je obchodní firma (zkr. 

firma) definována jako název, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku. 

Podnikatel je pak povinen činit právní úkony pod svou firmou. V případě, že podnikatel 

není zapsán v obchodním rejstříku, tak se na něj nevztahují ustanovení o firmě. Právní 

úkony je povinen plnit teprve tehdy, je-li fyzickou osobou (pod svým jménem a 

příjmením), nebo je-li právnickou osobou (pod svým názvem).  

Podnik dle Wöhe (1995) jako výrobní hospodářství je obvykle definován jako: 

„Plánovitě organizovaná hospodářská jednotka, v níž se zhotovují a prodávají věcné statky 

a služby. Jestliže se podnik chápe jako kombinace výrobních faktorů, jímž jeho vlastníci 

hodlají dosáhnout určitých cílů (např. maximalizace svých příjmů, zlepšení sociální 

prestiže, dosažení hospodářské moci), pak jsou předmětem takového podnikového 

hospodářství všechna rozhodnutí o využívání prostředků, jimiž se mají tyto cíle optimálně 

realizovat.“ 

Použití označení podnik je rovněž vhodnější i dle Pearce (1995), který definuje 

podnik ze dvou pohledů. Prvním je podnik formy U, který představuje společnost, ve které 

je rozhodovací proces soustředěn do rukou nejvyšší exekutivy, které přísluší komplexní 

odpovědnost za všechny aktivity společnosti. Tato organizační forma bývá běžná v malých 

a středně velkých podnicích. Velké firmy, které uplatňují formu U, obvykle trpí ztrátou 

kontroly. Druhým pohledem je podnik formy M, představující obecnou formu vnitřní 

organizace, která se používá ve velkých společnostech. Odpovědnost za výrobní činnost je 

rozložena na nižší jednotky (tzv. provozní divize), z nichž každá má svoji vlastní řídící 

strukturu.  

3.2. Fyzické a právnické osoby 

Tyto pojmy vymezuje zákon občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., ze dne 26. února 

1964, kde fyzickou osobou je člověk jako přirozený nositel práv a povinností. Způsobilost 

fyzické osoby mít práva a povinnosti vzniká narozením a zaniká smrtí - naproti tomu 

právnická osoba je společenský útvar (organizace, společnost, sdružení), jemuž právní 

normy přiznávají právní subjektivitu. 
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3.3. Počet zaměstnanců 

MSP ES (2003) definuje, že počet zaměstnanců odpovídá počtu ročních pracovních 

jednotek (počtu osob), které byly v daném podniku nebo jeho jménem zaměstnány na plný 

pracovní úvazek po celý sledovaný rok. Osoby, které po celý rok nepracovaly, nebo 

pracovaly na částečný úvazek, jsou počítány jako zlomky ročních pracovních jednotek. 

Učni a studenti se nezahrnují mezi zaměstnance v případě, že jsou zapojeni do odborné 

praxe na základě smlouvy o odborném vzdělávání. Dále se nezapočítává délka mateřské 

nebo rodičovské dovolené.  

Do počtu se nezahrnují zaměstnanci, kteří jsou příslušníky ve služebním poměru 

např. podle zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, 

zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, zákona č. 

154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 

13/1993 Sb., Celní zákon, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 555/1992 Sb., o 

Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 

3.4. Klasifikace podniků 

Podniky je v teoretické i praktické rovině potřeba členit podle jejich společných 

znaků a charakteristik. Existuje řada možností třídění, nicméně mezi nejdůležitější hlediska 

třídění patří dle Wöhe (1995) tyto: 

- podle hospodářských odvětví na podniky průmyslové, obchodní, bankovní, dopravní,    

  pojišťovací a ostatní podniky poskytující služby, 

- podle druhu výkonů na podniky produkující hmotné výkony a podniky poskytující služby 

- podle způsobu zhotovování výkonů se člení na základě výrobních principů (hromadná  

  výroba, sériová výroba, kusová výroba apod.) a výrobních způsobů (rukodělná výroba,   

  proudová výroba apod.), 

- podle převládajícího výrobního faktoru na pracovně intenzivní, investičně náročné a  

   materiálově intenzivní podniky, 

- podle velikosti podniku na mikro, malé, střední a velké, 

- podle závislosti na stanovišti na podniky závislé na surovině, energii, pracovní síle,  

  odbytu, 

- podle právní formy na podnik jednotlivce, kapitálovou společnost, družstvo atd.   

V této disertační práci je zejména využívána klasifikace podniků podle jejich velikosti a 

oboru činností. 

Z hlediska velikosti můžeme podniky členit na mikro, malé, střední a velké. Tato 

klasifikace podniku posuzuje jejich kvantitativní charakteristiky. Mezi nejčastěji uváděné 
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kriteria členění podniků dle velikosti patří počet zaměstnanců, velikost obratu, celková 

bilanční suma, výše zisku (Wöhe, 1995). 

Mikropodniky jsou definovány jako podniky, které zaměstnávají méně než 10 osob a 

jejichž roční obrat, případně celková roční bilanční suma, nepřevyšuje 2 miliony EUR 

(MSP ES, 2003). 

Malé podniky jsou definovány jako podniky, které zaměstnávají méně než 50 osob a 

jejichž roční obrat, případně celková roční bilanční suma nepřevyšuje 10 milionů EUR 

(MSP ES, 2003). 

Střední podniky jsou definovány jako podniky, které zaměstnávají méně než 250 

zaměstnanců a jejichž obrat nepřesahuje 50 milionů EUR nebo celková bilance 

nepřevyšuje 43 milionů EUR (MSP ES, 2003). 

Velké podniky jsou ty, které zaměstnávají více než 250 osob a které vykazují roční 

obrat nad 50 milionů EUR, případně celkovou roční bilanční sumu přesahující 43 milionů 

EUR (MSP ES, 2003). 

Druhým významným členěním podniků pro tuto práci je dle oboru činnosti. Jednou 

ze základních ekonomických klasifikací v ČR je Odvětvová klasifikace ekonomických 

činností (OKEČ). Je vypracována pro kategorizaci údajů, které souvisí s organizační 

jednotkou – ekonomickým subjektem. Poskytuje základnu pro přípravu statistických údajů 

o různých vstupech, výstupech, tvorbě kapitálu a finančních transakcích ekonomických 

subjektů (ČSÚ, 2014c) 

OKEČ je zpracována podle pravidel závazných pro vytvoření odvětvových 

klasifikací členských států Evropského společenství tzn., že třídění bylo prakticky převzato 

do úrovně 4 míst z klasifikace NACE, pouze na 5. místě byly vytvořeny upřesňující 

položky vyjadřující některá národní specifika. Klasifikace respektuje ve světě obvyklé 

chápání užitečnosti různých činností a tím i vymezení produktivní sféry tak, jak je 

vyžadovalo především zavádění národního účetnictví do ekonomické a statistické praxe 

České republiky (ČSÚ, 2014c). 

Podle ČSÚ (2014c) jsou předmětem odvětvové klasifikace všechny pracovní činnosti 

vykonávané ekonomickými subjekty a jsou určované jejich vývojem. Obecně je činnost 

dána kombinací práce, výrobní techniky, informační sítě, materiálů, výrobků a vede k 

vytvoření specifických výrobků nebo výkonů (služeb). Každá položka zahrnuje seskupení 

stejnorodých činností na příslušném stupni třídění. 

OKEČ byla od 1. 1. 2008 nahrazena Klasifikací ekonomických činností (CZ-NACE). 

Nicméně, v databázi Albertina Data Firemní monitor je u exportovaných dat udržována 

klasifikace OKEČ. Díky tomu je možné provést efektivní srovnání lokalizace typologicky 

stejných podniků (dle oboru činnosti) mezi jednotlivými lety. 

Pro třídění je využita kombinace alfabetického a číselného kódu, která umožňuje 

vytvářet různé účelové agregace činností (ČSÚ, 2014b):   
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 Alfabetický kód je dvoustupňový  

A sekce 

AA subsekce 

 Číselný kód je čtyřstupňový 

 
Obr. 1: Číselný kód OKEČ 

 

Pokud 5. místo není uvedeno v systematické části klasifikace, znamená to, že daná 

čtyřmístná položka se dále nečlení a na pátém místě se doplňuje znak „0“, přičemž text na 

čtvrté a páté pozici je totožný. Klasifikace obsahuje 17 sekcí, 16 subsekcí, 62 oddílů, 224 

skupin, 513 tříd a 663 podtříd činností. 

 Jako příklad lze uvést sekci A (zemědělství, myslivost, lesnictví), která zahrnuje 

činnosti spojené s využíváním rostlinných a živočišných přírodních zdrojů, práce 

související s pěstováním zemědělských plodin, těžbou dřeva a chovem zvířat. 

Mimo odvětvové klasifikace je také vhodné provést rozdělení na samotné 

ekonomické sektory, jejichž součástí jsou jednotlivá ekonomická odvětví. Ekonomické 

sektory se dělí na primární, sekundární a terciární.  

Podle ČSÚ (2014a) primární sektor představuje sektor prvovýroby, tj. zemědělství, 

myslivost, lesnictví, rybolov a těžbu nerostných surovin. Sekundární sektor zahrnuje sektor 

zpracovatelského průmyslu (tj. výrobu výrobků a polotovarů), výrobu elektřiny a odvětví 

stavebnictví. Terciární sektor obsahuje služby, tj. obchod, opravy motorových vozidel a 

zboží, pohostinství a ubytování, cestovní ruch, dopravu a spoje, peněžnictví a 

pojišťovnictví, činnosti v oblasti nemovitostí a pronájmu, veřejnou správu, obranu a 

sociální zabezpečení, školství, zdravotnictví, podnikatelské činnosti a ostatní služby. 

V tabulce 1 je provedeno zatřídění sekcí a subsekcí OKEČ do ekonomických sektorů.  
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Tab. 1: Zatřídění sekcí a subsekcí OKEČ do jednotlivých ekonomických sektorů (ČSÚ, 2014a) 

Ekonomický sektor Sekce a subsekce OKEČ 

Primární 

A   Zemědělství, myslivost, lesnictví 

B Rybolov a chov ryb 

C Těžba nerostných surovin 

  

  

CA -Těžba energetických surovin 

CB -Těžba ostatních nerostných surovin 

Sekundární 

 
Zpracovatelský průmysl 

 

DA -Výroba potravinářských výrobků a nápojů, tabákových výrobků 

 
DB -Výroba textilií, textilních a oděvních výrobků 

 
DC -Výroba usní a výrobků z usní 

 
DD -Zpracování dřeva, výroba dřevařských výrobků kromě nábytku 

 
DE -Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru; vydavatelství a tisk 

D DF -Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy 

 
DG -Výroba chemických látek, přípravků, léčiv a chemických vláken 

 
DH -Výroba pryžových a plastových výrobků 

 
DI -Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků 

 
DJ -Výroba základních kovů, hutních a kovodělných výrobků 

 
DK -Výroba a opravy strojů a zařízení j. n. 

 
DL -Výroba elektrických a optických přístrojů a zařízení 

 
DM -Výroba dopravních prostředků a zařízení 

 
DN -Zpracovatelský průmysl j. n. 

E Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody 

F Stavebnictví 

Terciární 

G 
Obchod; opravy motorových vozidel a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro 

domácnost 

H Ubytování a stravování 

I Doprava, skladování a spoje 

J Finanční zprostředkování 

K Činnosti v oblasti nemovitostí a pronájmu; podnikatelské činnosti 

L Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení 

M Vzdělávání 

N Zdravotní a sociální péče; veterinární činnosti 

O Ostatní veřejné, sociální a osobní služby 

P Činnosti domácností 

Q Exteritoriální organizace a instituce 

3.5. Průmyslový klastr 

Klastry lze vymezit jako geograficky soustředěná odvětví, které získávají svoji 

výkonnostní a konkurenční výhodu tím, že využívají umístění v určité lokalitě a všech 

faktorů, které s tím souvisí. Tato definice má blízko k tzv. aglomeračním úsporám, které se 

ve skutečnosti projevují právě v rámci klastru. Existuje řada různých definic klastrů:  
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Mezi nejznámější se řadí definice M. Portera (1998), který definuje klastr (shluk podniků) 

jakožto základ pro vytváření obchodních strategií a politických opatření: „Klastry 

reprezentují geograficky blízkou skupinu vzájemně propojených společností a přidružených 

institucí v daném oboru. Klastry zahrnují skupinu provázaných odvětví a dalších subjektů 

důležitých pro hospodářskou soutěž. Obsahují např. dodavatele specializovaných vstupů, 

jako jsou součásti, stroje a služby, a poskytovatele specializované infrastruktury. Klastry se 

často rozšiřují směrem dolů k odbytovým kanálům a společnostem v průmyslových 

odvětvích příbuzných z hlediska dovedností, technologií nebo společných vstupů. Mnoho 

klastrů také zahrnuje vládní či jiné instituce, jako např. univerzity, normotvorné agentury, 

výzkumné týmy či obchodní asociace, které poskytují specializovaná školení, vzdělávání, 

informace, výzkum a technickou podporu“. 

Klastry jsou výrobní sítě silně vzájemně závislých firem (včetně speciálních 

dodavatelů) propojené mezi sebou v rámci výrobního řetězce vytvářejícího přidanou 

hodnotu. V některých případech zahrnují klastry také strategické aliance s univerzitami, 

výzkumnými ústavy, intenzivními znalostními službami pro podniky, zprostředkujícími 

organizacemi (konzultanty) a zákazníky (Roelandt et al., 1998). 

Klastry jsou obchodně-výrobní podniky a neobchodní organizace, pro které je 

členství v rámci skupiny významným prvkem konkurenceschopnosti každého člena; klastr 

svazují dohromady odběratelsko-dodavatelské vztahy nebo společné technologie nebo 

společní zákazníci a distribuční kanály nebo společné pracovní trhy a lidský kapitál 

(Bergman et al., 1999). Dle Bergmana et al. (1999) jsou dále podnikové klastry 

geografickým soustředěním podobných, příbuzných nebo komplementárních podniků, 

které mají aktivní kanály pro obchodní transakce, komunikaci a dialog, které sdílejí 

specializovanou infrastrukturu, pracovní trhy a služby, a které jsou vystaveny společným 

příležitostem či hrozbám. 

V rámci klastrů existují dva typy vazeb (Skokan, 2002). První typ – tzv. vertikální 

vazby jsou vytvořeny dodavatelským řetězcem a jsou to vazby či vztahy od dodavatele k 

zákazníkovi. Dodavatelsko-odběratelské vztahy v rámci výrobního řetězce mohou být 

významným stimulem inovací. V mnoha úspěšných klastrech dodavatelé obsluhují nejen 

lokální klienty, ale působí i na globálních trzích.  Druhý typ vazeb jsou vazby horizontální. 

Ty klastrům umožňují dosáhnout kritické míry, která podporuje specializované služby a 

infrastrukturu.  Mezi vazby patří sdílení podobné technologie, distribuční kanály, 

dovednosti pracovní síly, infrastruktura, znalosti, know-how, služby, modely podnikání 

apod.  Je zřejmé, že klastry zahrnují odvětví primární (např. těžba uhlí a zemědělství), 

sekundární (např. výroba, zpracovatelský průmysl) a terciární (služby, např. vzdělávací, 

finanční apod.). 

Klastry vedou ke zvýšenému ekonomického růstu zejména ze tří důvodů (Skokan, 

2002): (i) zvyšují produktivitu tím, že umožňují přístup k specializovaným vstupům a 

zaměstnancům, zvyšují možnosti přístupu k informacím, k institucím a veřejným statkům; 

(ii) zvyšují inovační kapacitu firem zrychlováním difúze technologických znalostí a 
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inovací. Navíc konkurenční tlaky uvnitř každého klastru zvyšují samotné firemní pobídky 

k inovacím; (iii) Stimulují rychlejší tvorbu nových firem, protože mnozí zaměstnanci se 

stávají podnikateli v tzv. spin-off firmách vzniklých odštěpením od původní firmy, v 

důsledku nižších bariér vstupu.   

3.6. Definice a vymezení high-tech sektoru 

High-tech sektor je definován jako soubor ekonomických činností (zahrnující 

dodavatele, poskytovatele služeb, univerzity, atd.), které ke své produkci ve velké míře 

používají vyspělé technologie (Porter, 1998).  

Podnikatelské subjekty jsou přiřazovány k jednotlivým odvětvím na základě hlavní 

(převažující) činnosti podle Klasifikace ekonomických činností CZ‐NACE (ČSÚ, 2014e). 

V návaznosti na tuto klasifikaci člení ČSÚ činnosti high‐tech sektoru do dvou hlavních 

kategorií: high-tech zpracovatelský průmysl a high-tech služby. High‐tech zpracovatelský 

průmysl zahrnuje výrobu farmaceutických výrobků a přípravků, počítačů a elektronických 

součástek, spotřební elektroniky a optických přístrojů, měřících, zkušebních, navigačních, 

léčebních přístrojů, letadel a jejich motorů, kosmických lodí a jejich zařízení. High‐tech 

služby zahrnují především audiovizuální a informační činnosti, činnosti v oblasti ICT a 

výzkum a vývoj
1
. 

Hight-tech zpracovatelský průmysl je dále členěn do 5 skupin, v závislosti na typu 

jejich činnosti (ČSÚ, 2014f): (i) Výroba farmaceutických výrobků a přípravků; (ii) Výroba 

počítačů a elektronických součástek; (iii) Výroba spotřební elektroniky a optických 

přístrojů; (iv) Výroba měřících, zkušebních, navigačních a léčebných přístrojů; (v) Výroba 

letadel a jejich motorů, kosmických lodí a souvisejících zařízení. Bližší členění je uvedeno 

v tabulce 2. 

Oproti tomu high-tech služby jsou členěny do 3 skupin (ČSÚ, 2014f): (i) 

Audiovizuální a informační činnosti; (ii) Činnosti v oblasti ICT; (iii) Výzkum a vývoj. 

Bližší členění je uvedeno v tabulce 3. 

ČSÚ (2014g) vymezuje high-tech sektor také prostřednictvím "Odvětvové 

klasifikace ekonomických činností (OKEČ)", a rozděluje se na dvě základní seskupení 

ekonomických činností (bližší členění v tabulce 4 a 5): 

- high-tech zpracovatelský průmysl (OKEČ kód: 24.4, 30, 32, 33, 35.3); 

- high-tech služby (OKEČ kód: 64, 72, 73). 

 

 

                                                 
1
 Více informací k definici a vymezení high‐tech sektoru je uvedeno v metodologickém manuálu 

Eurostatu na následujícím odkazu: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_SDDS/en/htec_esms.htm  

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_SDDS/en/htec_esms.htm
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Tab. 2: Třídění high-tech odvětví zpracovatelského průmyslu dle klasifikace CZ-NACE (ČSÚ, 2014f) 

Kód NACE - 

skupina 
Název NACE 

 
Výroba farmaceutických výrobků a přípravků 

21.1 Výroba základních farmaceutických výrobků 

21.2 Výroba farmaceutických přípravků 

 
Výroba počítačů a elektronických součástek  

26.1 Výroba elektronických součástek a desek 

26.2 Výroba počítačů a periferních zařízení 

 
Výroba spotřební elektroniky a optických přístrojů  

26.3 Výroba komunikačních zařízení 

26.4 Výroba spotřební elektroniky 

26.7 Výroba optických a fotografických přístrojů 

26.8 Výroba magnetických a optických medií 

 
Výroba měřících, zkušebních, navigačních a léčebných přístrojů  

26.5 Výroba měřících, zkušebních a navigačních přístrojů; výroba časoměrných přístrojů 

26.6 Výroba ozařovacích, elektroléčebných a elektroterapeutických přístrojů 

30.3 Výroba letedel a jejich motorů, kosmických lodí a souvisejících zařízení  

 

Tab. 3: Třídění high-tech odvětví služeb dle klasifikace CZ-NACE (ČSÚ, 2014f) 

Kód NACE Název NACE 

oddíl Audiovizuální a informační činnosti 

59 
Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a televizních programů, pořizování zvukových 

nahrávek a hudební vydavatelské činnosti 

60 Tvorba programů a vysílání 

63 Informační činnosti 

oddíl Činnosti v oblasti ICT 

61 Telekomunikační činnosti 

62 IT činnosti 

skupina Výzkum a vývoj 

72.1 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd 

72.2 Výzkum a vývoj v oblasti společenských a humanitních věd 

 

Tab. 4: Třídění high-tech odvětví zpracovatelského průmyslu dle klasifikace OKEČ (ČSÚ, 2014g) 

Kód OKEČ Název OKEČ 

24.4 
Výroba léčiv, chemických látek, rostlinných přípravků a dalších prostředků pro zdravotnické 

účely 

30 Výroba kancelářských strojů a počítačů 

32 Výroba rádiových, televizních a spojových zařízení a přístrojů 

33 Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů 

35.3 Výroba a opravy letadel a kosmických lodí 
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Tab. 5: Třídění high-tech odvětví služeb dle klasifikace OKEČ (ČSÚ, 2014g) 

Kód OKEČ Název OKEČ 

64 
Výroba léčiv, chemických látek, rostlinných přípravků a dalších prostředků pro zdravotnické 

účely 

72 Výroba kancelářských strojů a počítačů 

73 Výroba rádiových, televizních a spojových zařízení a přístrojů 

 

Při zkoumání časového vývoje high-tech podniků vyvstává problém s převodem 

mezi jednotlivými klasifikacemi. Právě zavedení klasifikace ekonomických činností CZ-

NACE, která od 1. ledna 2008 nahradila dříve používanou Odvětvovou klasifikaci 

ekonomických činností (OKEČ), má za důsledek nejen odlišné rozvržení jednotlivých 

činností uvnitř high‐tech sektoru, ale i vymezení okruhu činností definovaných jako 

průmyslové nebo služby. Nové údaje (dle NACE) o high-tech nejsou srovnatelné s údaji 

podle klasifikace OKEČ. Bližší vymezení a řešení tohoto problému, v návaznosti na 

zkoumaná data, je uvedeno v kapitole 4. 
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4. Datové zdroje a jejich omezení 

Problémem při hodnocení průmyslu na území ČR je dle Touška a kol. (2008) 

nedostatek aktuálních a přesných dat, který nedovoluje detailnější hodnocení průmyslu v 

území zejména na nižší prostorové úrovni. Z toho důvodu byla v průběhu studia 

shromažďována data o firmách z hlavních zdrojů: data z databáze Albertina data - Firemní 

monitor a data z Úřadu práce. Pro lokalizaci a pro studium distribuce byla nezbytná rovněž 

data z Českého statistického úřadu Registru sčítacích obvodů a budov (ČSÚ RSO). 

Výhodou použitých dat je skutečnost, že společně poskytují možnost zpracovat 

detailní analýzu prostorového rozložení ekonomických aktivit ve sledovaném území. 

4.1. Data z Firemního monitoru Albertina Data 

Albertina – Firemní Monitor (AFM) představuje komplex vzájemně provázaných a 

doplňujících se databází zaměřených na informace o firmách. Tato společnost byla 

založena v roce 1991 pod názvem Albertina Information Services, s.r.o., v roce 2011 se 

stala členem skandinávské sítě specializující se na monitoring a poskytování informací o 

podnicích a změnila svůj název na Soliditet, s.r.o.. Firma udává, že aktualizace dat se 

provádí na základě získávání informací zveřejňovaných v obchodním nebo živnostenském 

rejstříku. Část dat je tak průběžně aktualizována, ale zvláště u menších firem je aktuálnost 

problematická. Obsahově je Soliditet velmi podobný Registru ekonomických subjektů 

ČSÚ. K dispozici byly exporty z databáze AFM pro roky 1999, 2004, 2009 a 2014. 

Databáze je standardně dodávána s vyhledávacím programem, který umožňuje mimo 

jiné: (i) vyhledávat podle vzájemně kombinovatelných kriterií (např. IČ, název, adresa, 

činnost, osoby, obrat, počet zaměstnanců a mnoho dalších); (ii) využít navíc předem 

připravené skupiny firem (např. aktivní firmy, právnické osoby, firmy v konkurzu, firmy 

s telefonem, dlužníci apod.); (iii) výsledky dotazů exportovat do různých formátů (např. 

dbf, xls, mdb a další).  Popis struktury exportovaných dat je uveden v tabulce 6. 

Tab. 6: Popis struktury exportovaných dat poskytovaných z Firemního monitoru Albertina Data 

Název pole Datový typ Velikost Popis 

ICO nvarchar 8 IČ firmy 

DIC nvarchar 15 DIČ firmy 

FIRMA40A nvarchar 50 Název firmy  

OBEC nvarchar 40 Název obec 

ULICE nvarchar 40 
Název ulice nebo jiného veřejného 

prostranství  

PSC nvarchar 5 PSČ 

ULICE2 nvarchar 40 Ulice 2  (pro pošt. účely) 

POSTA nvarchar 40 Pošta 

OKRES nvarchar 120 Název okresu 

KRAJ nvarchar 120 Název kraje 

VELOBEC nvarchar 120 Velikost obce dle počtu obyvatel 
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ICZUJ nvarchar 10 Identifikační číslo ZUJ 

POZUJ nvarchar 50 Obec s pověřeným obecním úřadem 

RPZUJ nvarchar 50 Obec s rozšířenou pravomocí 

REGFIRMA nvarchar 255 Název firmy (při zápisu do OR) 

REGOBEC nvarchar 40 Název obec (při zápisu do OR) 

REGULICE nvarchar 40 Název ulice (při zápisu do OR) 

REGPSC nvarchar 5 PSČ (při zápisu do OR) 

DATAKT datetime - Datum aktualizace 

DATVZN datetime - Datum vzniku 

DRVLST nvarchar 120 
Druh vlastnictví (kód druhu vlastnictví: 

osobní, soukromé, statní atd.) 

PRAVFOR nvarchar 120 
Právní forma (kód druhu právní formy: 

fyzická osoba, a.s., s.r.o. atd.)  

ISEKTOR nvarchar 120 
Institucionální sektor (kód druhu instituce: 

vládní, národní, místní, domácnosti, atd.) 

OR nvarchar 80 Rejstříkový soud 

POC_ZAM nvarchar 120 
Počet zaměstnanců (kód kategorie počtu 

zaměstnanců: 1-5, 6-9, 10-19, 20-24 atd.) 

Z_JMENI float - Základní kapitál 

BANKKOD nvarchar 4 Kód banky 

BANKUCT nvarchar 19 Číslo účtu 

OKEC5A nvarchar 5 OKEČ hlavní činnosti (kód OKEČ 5 míst) 

OKEC5B nvarchar 5 OKEČ2 (kód OKEČ 5 míst) 

OKEC5C nvarchar 5 OKEČ3 (kód OKEČ 5 míst) 

OKEC5D nvarchar 5 OKEČ4 (kód OKEČ 5 míst) 

OKEC5E nvarchar 5 OKEČ5 (kód OKEČ 5 míst) 

OKEC5F nvarchar 5 OKEČ6 (kód OKEČ 5 míst) 

OBRAT float - Roční obrat 

OBRATMIN float - 
Minimální hodnota obratu (podle 

OBRATKOD) 

OBRATKOD nvarchar 50 Kategorie ročního obratu 

ROKOBRATU nvarchar 4 Rok obratu 

EXPORT nvarchar 30 Kategorie ročního exportu 

ROKEXPORTU nvarchar 4 Rok exportu 

IMPORT nvarchar 30 Kategorie ročního importu 

ROKIMPORTU nvarchar 4 Rok importu 

TEL nvarchar 36 Telefon 

FAX nvarchar 36 Fax 

MAIL nvarchar 36 E-mail 

HTTP nvarchar 36 URL adresa 

AKCE nvarchar 60 Akce 

HODNOCENI nvarchar 60 Hodnocení  

Pozn.: Datové typy a velikosti dle importu exportovaných dat do SQL Serveru 2008 

 

 V tabulce 7 je uveden obsah exportů z AFM a naplněnost jednotlivých polí. 

Naplněnost je počítána vzhledem k záznamům za celý Moravskoslezský a Jihomoravský 

kraj. Pro následující práci jsou zejména využita pole - ICO, FIRMA40A, OBEC, PSC, 
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ICZUJ, KODOB, ULICE, OKRES, PRAVFOR, POC_ZAM a OKEC5A, který 

reprezentuje hlavní činnost podniku. OKEC5B až OKEC5F v této práci použity nejsou, 

vzhledem k tomu, že se jedná o vedlejší činnosti podniků. 

Tab. 7: Obsah jednotlivých exportů a naplněnost polí u dat AFM 

Název pole 

1999 2004 2009 2014 

O
b

sa
h

 

N
a

p
ln

ěn
o

st
 [

%
] 

O
b

sa
h

 

N
a

p
ln

ěn
o

st
 [

%
] 

O
b

sa
h

 

N
a

p
ln

ěn
o

st
 [

%
] 

O
b

sa
h

 

N
a

p
ln

ěn
o

st
 [

%
] 

ICO x 100 x 100 x 100 x 100 

DIC x 0,71 x 23,91 x 23,35 x 45,5 

FIRMA40A x 100 x 100 x 100 x 100 

FIRMA40B 

  

x 3,63 x 3,18 x 100 

KODOB x 99,99 

     
 

OBEC x 100 x 100 x 99,98 x 100 

ULICE x 98,89 x 99,31 x 98,3 x 98,5 

PSC x 100 x 100 x 99,98 x 100 

ULICE2 

    

x 98,34 x 98,5 

POSTA 

    

x 99,98 x 100 

OKRES x 100 x 100 x 100 x 100 

KRAJ 

    

x 100 x 100 

VELOBEC 

  

x 100 x 100 x 100 

ICZUJ 

    

x 92,69 x 100 

POZUJ 

    

x 94,63 x 100 

RPZUJ 

    

x 94,63 x 100 

REGFIRMA 

    

x 100 x 100 

REGOBEC 

    

x 99,98 x 100 

REGULICE 

    

x 90,49 x 96,3 

REGPSC 

    

x 98,52 x 98,52 

DATAKT x 0 x 100 x 100 x 100 

DATVZN 

  

x 99,99 x 100 x 100 

DRVLST x 100 x 100 x 100 x 100 

PRAVFOR x 99,98 x 99,89 x 100 x 100 

ISEKTOR 

    

x 99,94 x 99,94 

OR 

    

x 13,68 x 13,68 

POC_ZAM x 21 x 23 x 33,13 x 41,3 

Z_JMENI x 4,84 x 8,06 x 9,72 x 20,55 

BANKKOD x 0,014 x 0 x 3,08 x 10,88 

BANKUCT x 0,009 x 0 x 2,87 x 9,56 

OKEC5A x 99,99 x 99,88 x 100 x 100 

OKEC5B x 24,97 x 33,28 x 35,37 x 50,5 

OKEC5C x 8,9 x 15,07 x 17,77 x 45,66 

OKEC5D x 3,9 x 7,52 x 10,53 x 20,88 
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OKEC5E x 1,84 x 3,94 x 6,19 x 15,55 

OKEC5F 

  

x 2,09 x 3,67 x 10,25 

OBRAT 

  

x 0,88 x 3,16 x 6,84 

OBRATMIN 

    

x 47,04 x 53,8 

OBRATKOD 

    

x 47,04 x 53,8 

ROKOBRATU 

  

x 0,88 x 47,04 x 53,8 

EXPORT 

  

x 0 x 0,37 x 5,6 

ROKEXPORTU 

  

x 0 x 0,37 x 5,6 

IMPORT 

  

x 0 x 0,53 x 3,2 

ROKIMPORTU 

  

x 0 x 0,53 x 3,2 

TEL x 0 x 0 x 13,66 x 14,54 

FAX x 0 x 3,28 x 4,25 x 6,86 

MAIL 

  

x 2,69 x 5,23 x 9,41 

HTTP 

  

x 2,77 x 5,64 x 7,12 

DATAKCE 

    

x 0 x 0 

AKCE 

    

x 0 x 0 

HODNOCENI 

    

x 0 x 0 

 

4.1.1. Využití dat z AFM při zkoumání koncentrace high-tech podniků 

Využití dat z AFM je omezeno 2 skutečnostmi. Podnikatelské organizace nejsou v 

České republice evidovány podle místa podnikatelských aktivit, ale podle sídla organizace. 

Tento problém má za následek mírné pokřivení zkoumané reality na daném území z toho 

důvodu, že v něm mohou chybět významné podniky, jejichž sídlo je na jiném území (např. 

v Praze). Od roku 2003 databáze Albertina data – Firemní monitor poskytuje informaci o 

provozovnách většiny evidovaných ekonomických subjektů, avšak u nich eviduje pouze 

informace týkající se lokalizace pobočky v daném území. U těchto provozoven již nejsou k 

dispozici ekonomické údaje ani údaje o počtech zaměstnanců, jako je tomu v případě sídel 

podniků. Možným řešením tohoto problému je provést výběr zkoumaných ekonomických 

odvětví tak, aby bylo zajištěno, že sídlo podniku bude odpovídat jeho provozovně.  

Dalším problémem je aktuálnost dat. V registru organizací jsou evidovány i firmy, 

které již nepodnikají nebo podnikají pouze v jedné z mnoha pro sebe registrovaných 

činností. Dále nelze zaručit, že je subjekt správně zařazen do velikostní skupiny či 

ekonomického odvětví. Omezením v případě této databáze jsou také údaje o počtech 

zaměstnanců, které jsou evidovány v kategorizované podobně. Mezi výhody této databáze 

patří zejména fakt, že zahrnuje všechny registrované subjekty, struktura dat je velice 

přehledná a podrobná a umožňuje zatřídění do 5 místního OKEČ. (od roku 2008 se 

používá klasifikaci NACE).  

Problémem při zkoumání high-tech průmyslových odvětví s využitím dat z databáze 

Albertina data je nejednoznačnost v jejich zatřídění do jedné z high-tech skupin 

definovaných dle klasifikace CZ-NACE (viz kapitola 3.6).  
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V této práci se zaměřuji na sledování koncentrace high-tech podniků v letech 1999, 

2004, 2009 a 2014. Pro srovnání jednotlivých časových období je potřeba sjednocení obou 

zmíněných klasifikací. Databáze Albertina-data využívá od roku 2008 klasifikaci CZ-

NACE (tj. od roku, kdy tato klasifikace ekonomických činností vstoupila v platnost). Do 

roku 2008 využívala klasifikaci ekonomických činností OKEČ. Český statistický úřad 

poskytuje převodník mezi těmito klasifikacemi (tj. převodník OKEČ (5 míst) - CZ-NACE 

(5 míst)), který umožňuje sjednocení obou klasifikací. Výhodou databáze Albertina data je, 

že i po zavedení nové klasifikace CZ-NACE, stále udržuje klasifikaci OKEČ aktuální. Pro 

sledování vývoje high-tech odvětví by tak stačilo využití třídění high-tech odvětví dle 

klasifikace OKEČ (tabulka 4). Toto třídění však nereflektuje aktuální vnímání high-tech 

průmyslu. Vhodnější je využití třídění dle klasifikace CZ-NACE. S využitím převodníku 

mezi klasifikacemi byla vybrána ta odvětví, která spadala do výše zmíněných CZ-NACE 

kategorií. Výčet OKEČ odvětví, které byly převedeny do CZ-NACE  je uveden dle 

odpovídajících kódů v tabulce 8.  

V tabulce 8 jsou uvedeny i počty podniků dle jednotlivých let a odvětví. První 

problém, který zde vzniká, je duplicita mezi jednotlivými skupinami (šedě označené kódy 

OKEČ). Tyto duplicity nelze jednoduše odstranit a to proto, že převodník mezi OKEČ a 

CZ-NACE neumožňuje provést přesné převedení sledovaných odvětví. Jako příklad si lze 

uvést odvětví „Výroba rozhlasových a televizních přijímačů, přístrojů na záznam a 

reprodukci zvuku nebo obrazu a podobných rádiových zařízení“ (kód OKEČ 32300). Dle 

převodníku spadá toto odvětví do kategorie „Výroba počítačů a periferních zařízení“ (kód 

CZ – NACE 26.20). Převádí se pouze část " Video svazkovače“ z OKEČ. Tato část však 

již v databázi Albertina data není rozlišena. Z toho důvodu není možné provést zkoumání 

prostorové distribuce podniků jednotlivých high-tech odvětví. Proto bylo přistoupeno ke 

zkoumání prostorové distribuce všech high-tech podniků bez odvětvového rozlišení. 

Duplicitní kategorie byly eliminovány a brány v úvahu pouze jednou. Výsledný počet 

high-tech podniků (bez duplicit) dle jednotlivých let je uveden v tabulce 9. 

 



Pavel Kukuliač: Modelování prostorové distribuce ekonomických aktivit 

 

2014  19 

 

Tab. 8: Počet podniků dle sledovaných let a high-tech odvětví v MSK a JMK (celkem) 

Odvětí high-tech zpracovatelského průmyslu kód NACE kód OKEČ 
Počet podniků  

1999 2004 2009 2014 

Výroba farmaceutických výrobků a přípravků  

21.1 24410 0 4 3 6 

21.2 24421 13 15 14 18 

  24422 1 0 0 0 

Celkem 14 19 17 24 

Výroba počítačů a elektronických součástek  

26.1 24660 22 43 59 39 

26.2 31100 3101 4835 228 1967 

 

31200 818 1406 1522 844 

 

31300 11 22 23 19 

 

32100 62 416 952 54 

 

32300 346 773 814 26 

  30020 14 27 21 19 

Celkem 4028 6749 2805 2942 

Výroba spotřební elektroniky a optických přístrojů  

26.3 31620 134 359 451 1577 

26.4 36500 135 225 213 142 

26.7 32200 257 511 616 52 

26.8 32300 346 773 814 26 

 

33400 141 191 70 13 

 

33200 286 294 227 121 

  24650 218 127 114 42 

Celkem 1231 2186 2278 1852 

Výroba měřících, zkušebních, navigačních a léčebných  

přístrojů  

26.5 33200 286 294 227 121 

 
31620 134 359 451 1577 

 
33500 28 2 8 1 

26.6 33100 345 263 430 530 

Celkem 373 265 438 531 

Výroba letedel a jejich motorů, kosmických lodí a  

souvisejících zařízení  

30.3 29600 25 23 28 25 

 
35300 13 7 5 5 

 
36110 163 144 69 0 

Celkem 201 174 102 30 

Celkem 6899 11113 7359 7224 

 

Tab. 9: Počet high-tech podniků dle sledovaných let (bez rozlišení jejich velikosti) v MSK a JMK (celkem) 

  

Rok 

1999 2004 2009 2014 

Počet high-tech podniků 5847 9393 5640 5379 

 

Celkové počty podniků dle sledovaných let zahrnují podniky bez rozlišení jejich 

velikosti (podle počtu zaměstnanců). Problémem ve většině empirických studii je velký 

počet malých podniků (s malým počtem zaměstnanců), které mohou mít rozdílné 

lokalizační vzory. Většinou se jedná o fyzické osoby, podnikatele, kteří mají sídlo podniku 

evidováno v místě svého bydliště. Duranton a Overman (2005) například uvádí 
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problematiku na průmyslovém odvětví „výstavba lodí“. Poukazují na to, že malé podniky 

mají tendenci se lokalizovat ve vnitrozemí Velké Británie, zatímco velké podniky jsou 

lokalizovány podél pobřeží. Přestože jsou tyto podniky klasifikovány pod stejným 

průmyslovým odvětvím, vytvářejí rozdílné lokalizační vzory. Autoři Duranton a Overman 

(2005) navrhují řešení tohoto problému definováním prahu (tzn. minimálního počtu 

zaměstnanců), po němž nebudou podniky brány v úvahu. Stejný přístup je využit i v této 

práci. Jako práh byl zvolen počet zaměstnanců roven 25 (stejně jako v práci Durantona a 

Overmana (2005)). Výsledný počet high-tech podniků dle sledovaných let je uveden 

v následující tabulce 10. 

 

Tab. 10: Počet high-tech podniků dle sledovaných let a krajů (s počtem zaměstnanců ≥ 25) 

  

Rok 

1999 2004 2009 2014 

Moravskoslezský kraj 136 122 89 84 

Jihomoravský kraj 190 178 136 145 

Celkem 326 300 225 229 

 

Druhým vstupním zdrojem dat do analýzy prostorové distribuce high-tech podniků je 

volba vhodného benchmark (tj. srovnávací distribuce). Benchmark zde představuje 

celkovou ekonomickou aktivitu v území. Volba bechmark musí být provedena s ohledem 

na zkoumaný bodový vzor. V případě high-tech podniků s 25 a více zaměstnanci není 

vhodné volit benchmark jako všechny podniky v území. Je potřeba vzít v úvahu prostorová 

omezení. Podnik takové velikosti by se náhodně nelokalizoval v budově, kde pro něj není 

dostatek prostoru. Vzhledem k tomu, že jsou zde sledovány high-tech podniky 

zpracovatelského průmyslu, byl benchmark zvolen následovně: všechny podniky 

zpracovatelského průmyslu s 25 a více zaměstnanci. Benchmark se samozřejmě liší 

s ohledem na rok, ve kterém je distribuce podniků sledována. Počet benchmark podniků 

dle sledovaných let je uveden v tabulce 11. 

 

Tab. 11: Počet benchmark podniků dle sledovaných let a krajů 

  

Rok 

1999 2004 2009 2014 

Moravskoslezský kraj 3856 4015 3028 3364 

Jihomoravský kraj 4808 4688 3925 4522 

Celkem 8664 8703 6953 7886 

 

Distribuce vybraných high-tech podniků a odpovídajících benchmark podniků jsou 

uvedeny na obrázcích 2-9. 
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Obr. 2: Distribuce high-tech podniků v Moravskoslezském kraji v roce 1999 

 

 
Obr. 3: Distribuce high-tech podniků v Moravskoslezském kraji v roce 2004 
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Obr. 4: Distribuce high-tech podniků v Moravskoslezském kraji v roce 2009 

 

 
Obr. 5: Distribuce high-tech podniků v Moravskoslezském kraji v roce 2014 
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Obr. 6: Distribuce high-tech podniků v Jihomoravském kraji v roce 1999 

 

 
Obr. 7: Distribuce high-tech podniků v Jihomoravském kraji v roce 2004 
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Obr. 8: Distribuce high-tech podniků v Jihomoravském kraji v roce 2009 

 

 
Obr. 9: Distribuce high-tech podniků v Jihomoravském kraji v roce 2014 
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4.2. Data z Úřadu práce 

Významným zdrojem dat byla také data z úřadů práce, které zpracovávají údaje o 

zaměstnanosti od významných zaměstnavatelů v okrese. Sběr potřebných dat byl 

realizován dotazníkem rozesílaným jednotlivým zaměstnavatelům. Informace z 

monitoringu zaměstnavatelských subjektů jsou evidovány v informačním systému úřadu 

práce a jsou jedním z důležitých podkladů při vypracování zprávy o vývoji situace na trhu 

práce. Výhodou těchto dat je, že zahrnují provozovny, které jsou ve zkoumaném území 

lokalizovány a to i přesto, že jejich sídlo je lokalizováno mimo území. Problémem těchto 

dat je, že zpravidla evidují pouze podniky s 25 a více zaměstnanci. Nicméně ve většině 

empirických prací jsou pro hodnocení prostorové distribuce ekonomických aktivit 

využívány větší podniky (s 50 a více zaměstnanci).  Sledování malých podniků totiž ztrácí 

v tomto případě smysl, jelikož jejich lokalizace je dána zejména zástavbou území, kdy 

většina podnikatelů – fyzických osob má sídlo podniku v místě svého bydliště. Tyto malé 

podniky by tak mohly zkreslit zkoumanou realitu. Značný počet empirických prací byl 

zaměřen na zkoumání prostorové distribuce ekonomických aktivit ve větším území 

(zpravidla na území státu) a stanovený práh 50 a více zaměstnanců tak odpovídal 

zkoumanému rozsahu. Méně empirických studií bylo provedeno na lokální úrovni, kde by 

využití tohoto prahu nebylo vhodné. Tudíž v rámci této práce bude pracováno zpravidla 

s podniky s 25 a více zaměstnanci. Z důvodu citlivosti dat nelze uvést výpis atributů 

sledovaných podniků. K dispozici byla data pro období 1999-2010 pro území okresu 

Ostrava-město. Od roku 2010 již ÚP tyto údaje neposkytuje.  

4.3. Data z RSO ČSÚ 

ČSÚ RSO představuje hierarchicky uspořádanou soustavu evidovaných objektů, 

která podchycuje jejich vzájemné vazby a změny v obsahu, čase a prostoru. RSO 

představuje jednotný databázový a geografický model administrativní, technické, sídelní a 

statistické struktury státu. Z hlediska zpracování disertační práce jsou v této databázi 

významné informace týkající se přesné lokalizace dané budovy s využitím souřadnic 

stavebního objektu (atributy JTSK_X a JTSK_Y). S využitím informací o přesné adrese 

stavebního objektu a adrese podniku je možné na základě databázových nástrojů docílit 

jejich lokalizace v prostoru. K dispozici byly data pro rok 2002, 2009, 2012 a 2014. Díky 

tomu bylo možné lokalizovat podniky i ze starších období. 

Základní význam registru spočívá v tom, že je nástrojem aktualizace opory pro 

zabezpečování statistických zjišťování, u kterých je výběrovou jednotkou bytová 

domácnost, a dále pro vedení statistických registrů a pro územní přípravu, zpracování a 

prezentaci sčítání lidu, domů a bytů. Pro veřejnost slouží od roku 2004 a mj. plní úlohu 

správy územních identifikací, ulice a ostatní veřejná prostranství (ČSÚ, 2014d). 

Významnou součástí je údržba územních číselníků, včetně časových a věcných vazeb 

mezi jednotkami, a zpracování metadat o produktech registru. V roce 2006 byla kategorie 

sčítacích obvodů přejmenována na statistické obvody, které slouží k podrobnému popisu 
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území a vytváření statistických zón (ČSÚ, 2014d). Stuktura dat z RSO ČSÚ je uvedena 

v tabulce 12. 

Tab. 12: Popis struktury dat vybraných atributů z databáze budov (ČSÚ, 2014d) 

Název pole Datový typ Velikost Popis 

Okres nvarchar 4 Kód okresu 

Kod_cast nvarchar 6 Kód části obce 

Typ_cis integer - Typ domovního čísla 

Cis_d integer - Domovní číslo 

Cis_o nvarchar 4 Číslo orientační 

Ulice_id nvarchar 7 Jedinečný identifikátor ulice v ČR 

Naz_cast nvarchar 40 Název části obce 

Nazev_ul_a nvarchar 40 Název ulice, adresní 

Kod_obce nvarchar 6 Kód obce 

Naz_obce nvarchar 40 Název obce 

JTSK_X float - Souřadnice X stavebního objektu 

JTSK_Y float - Souřadnice Y stavebního objektu 

Pozn.: Datové typy a velikosti dle importu dat do SQL Serveru 2008 

 



Pavel Kukuliač: Modelování prostorové distribuce ekonomických aktivit 

 

2014  27 

 

5. Vymezení studovaného území 

Vyvíjená metoda je testována na distribuci ekonomických aktivit na území 

Moravskoslezského a Jihomoravského kraje. Tato území byla zvolena z toho důvodu, že se 

jde o oblasti dostatečně velké a různorodé. Celý prostor Moravy a Slezska nemá jedno 

spádové centrum, ale právě dvě (Brno a Ostrava). Nachází se v nich průmyslové 

aglomerace a moderní industriální parky (např. průmyslová zóna Hrabová v Ostravě nebo 

Černovická terasa v Brně). Významnost zkoumání high-tech podniků v případě 

Jihomoravského kraje je podmíněna tím, že se jedná o jeden z nejrychleji rostoucích 

regionů České republiky a střední Evropy v oboru informačních technologií a vědecko-

technických inovací (Svobodová, Čoupek, 2013). Tento růst je však částečně dán 

podmínkami, které Jihomoravský kraj dlouhodobě vytváří. Moravskoslezský kraj je 

tradičně chápán jako kraj průmyslový a je spojován s hornictvím a hutnictvím. Ve 

skutečnosti je v současné době jeho výrobní základna silně diverzifikovaná a prochází 

procesem transformace právě do oblasti high-tech a služeb (Lubor Hruška-Tvrdý a kol., 

2010). Dochází tak ke změnám v rozložení ekonomických aktivit a jejich porovnání tak 

může pomoci v chápání rozmístění ekonomických aktivit v prostoru. 

Moravskoslezský kraj leží na severovýchodě České republiky. Na severu a východě 

hraničí s polskými vojvodstvími Slezským a Opolským, na jihovýchodě s Žilinským 

krajem na Slovensku. V rámci krajského uspořádání ČR je lemován Olomouckým krajem 

a na jihu krajem Zlínským. Příhraniční charakter kraje poskytuje možnosti efektivní 

spolupráce ve výrobní sféře, rozvoji infrastruktury, v ochraně životního prostředí, v 

kulturně-vzdělávací činnosti a především v oblasti turistického ruchu. Od 19. století kraj 

patřil, a také v současnosti patří, mezi nejdůležitější průmyslové regiony střední Evropy. 

Jeho zaměření hospodářské činnosti (odvětvová struktura) však dnes přináší nemalé 

problémy související s restrukturalizací tohoto regionu, s řešením sociálních problémů 

zejména spojených s vysokou nezaměstnaností a její strukturou.  

Přítomnost rozsáhlých ložisek černého uhlí vedla v období největšího průmyslového 

rozkvětu k rozvoji chemického a těžebního průmyslu a navazující hutnické, ocelářské a 

strojírenské výroby. V průmyslu je v regionu zaměstnána více než třetina osob, která se 

podílí bezmála na polovině regionálního produktu. V posledních letech je těžký průmysl 

postupně nahrazován obory ze zpracovatelského průmyslu a současně dochází ke 

značnému rozvoji služeb a automobilového průmyslu. Mnohé restrukturalizované podniky 

byly odkoupeny zahraničními investory, lokální firmy se prosazují v oblasti informačních 

technologií a elektroniky. Vedle toho dnes v kraji existuje řada menších i větších firem, 

které se zabývají jak tradičními řemeslnými obory, tak špičkovými technologiemi a high-

tech produkty. 

K 1. 2. 2014 bylo dle AFM registrováno v Moravskoslezském kraji přes 240 tisíc 

ekonomických subjektů. Z tohoto počtu 3 procenta v oblasti zemědělství, lesnictví a 
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rybářství a přes 12 procent v průmyslu. Zbylých, více než dvě stě tisíc připadá na ostatní 

odvětví činností jako obchod a servis motorových vozidel, pohostinství, ubytování, 

vzdělávání, kulturní činnosti aj. Největší podíl těchto subjektů, přibližně třetina z 

celkového počtu, je registrována v odvětvích maloobchodu a velkoobchodu motorových 

vozidel, celkem 68083. V Moravskoslezském kraji se v současnosti nachází celkem 30535 

průmyslových subjektů, z toho drtivá většina ve zpracovatelském průmyslu, zejména ve 

výrobě kovových konstrukcí a kovodělných výrobků a ve výrobě elektrických zařízení. 

Největší podíl zemědělských subjektů v kraji se nachází v Bruntálském a Opavském 

okrese. Těžební činnost je soustředěna na Karvinsku. Dvě třetiny registrovaných subjektů 

v oblasti výzkumu a vývoje je soustředěno v Ostravě. Na Ostravsku je rovněž ze dvou 

třetin z celého regionu zastoupena personalistika a necelá polovina všech subjektů 

působících v oblasti výroby počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení. 

 
Obr. 10: Distribuce nejvýznamnějších podniků v Moravskoslezském kraji v roce 2014 (podniky s více než 500 

zaměstnanci) 
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Pokud se zaměříme pouze na nejvýznamnější podniky v kraji (s 500 a více 

zaměstnanců) (obrázek 10), tak lze pozorovat jejich významnou koncentraci zejména 

v Ostravě a dále ve velkých městech jako je Opava, Frýdek-Místek a Karviná. Významná 

je také průmyslová zóna Nošovice, kde se podniky zaměřují zvláště na automobilový 

průmysl. 

Jihomoravský kraj se nachází v jihovýchodní části České republiky. Na jihu sousedí 

s Rakouskem a na jihovýchodě se Slovenskem. Dále je obklopen dalšími moravskými a 

českými kraji, na východě sousedí se Zlínským krajem, na severovýchodě s Olomouckým 

krajem, na severu s krajem Pardubickým, na severozápadě s krajem Vysočina a na západě 

s krajem Jihočeským. Jihomoravský kraj patří k regionům s významným ekonomickým 

potenciálem. Vytvořený hrubý domácí produkt kraje představuje desetinu hrubého 

domácího produktu České republiky. Vzhledem k průmyslové tradici Brna a jeho okolí má 

stále dominantní postavení v ekonomice kraje zpracovatelský průmysl, nelze opomenout 

ani obchod a opravy spotřebního zboží a tzv. komerční služby. Tradičním odvětvím 

především jižních oblastí kraje je zemědělství, když téměř 60 % celkové rozlohy kraje 

tvoří zemědělská půda, z níž připadá 83 % na ornou půdu. Z hlediska výrobních oblastí je 

zemědělství zaměřeno především na obiloviny, řepku a cukrovku. Nadprůměrná úroveň 

přírodních předpokladů umožňuje nadále pokračovat v dlouhodobé tradici 

specializovaných oborů zemědělské výroby s vazbou na specifické regionální rysy. Je to 

především vinařství, ovocnářství a zelinářství. 

Město Brno díky své strategické poloze ve střední Evropě a se svým kvalitně se 

rozvíjejícím podnikatelským prostředím, průmyslem, obchodem, vědou, informačními 

technologiemi a výzkumem a inovacemi, patří v rámci Jihomoravského kraje do oblasti s 

nejvyšší koncentrací podniků, zejména podniků zabývajících se high-tech. Jedna z 

nejvýznamnějších funkcí Brna je funkce univerzitní. Nachází se zde 13 vysokých škol 

např. Masarykova univerzita, Vysoké učení technické, Mendlova univerzita, Univerzita 

obrany, ve kterých studuje přibližně 80000 studentů a produkují tak vysoké množství 

kvalifikované pracovní síly, vzdělané pestrou škálou oborů, které se zde studují. 

K 1. 2. 2014 bylo dle AFM registrováno v Jihomoravském kraji přes 280 tisíc 

ekonomických subjektů. Tři čtvrtiny z celku tvořily fyzické osoby a čtvrtinu osoby 

právnické. Největší podíl všech ekonomických subjektů se zaměřuje na obchod, opravy 

motorových vozidel a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost, činnosti v 

oblasti nemovitostí a pronájmu, podnikatelské činnosti a zpracovatelský průmysl. 

Podobně jako v případě Moravskoslezského kraje je většina podnikatelských 

subjektů soustředěna zejména do centrální oblasti kraje (obrázek 11). Značně převládá 

terciární sektor, do kterého se řadí velké instituce, jako Dopravní podnik města Brno a.s., 

Masarykova univerzita nebo Fakultní nemocnice Brno.  
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Obr. 11: Distribuce nejvýznamnějších podniků v Jihomoravském kraji v roce 2014 (podniky s více než 500 

zaměstnanci) 
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6. Lokalizace podniků 

Lokalizace podnikatelských subjektů je realizována s pomocí databázového 

zpracování v prostředí Microsoft SQL Server 2008. Lokalizace podniků je provedena s 

využitím databáze stavebních objektů RSO, která eviduje u jednotlivých stavebních 

objektů mimo jiné také souřadnice X a Y v souřadnicovém systému S-JTSK. Při lokalizaci 

byla využita právě lokalizace budov, kdy propojením dat z AFM s databází stavebních 

objektů byla dosažena přímá lokalizace podnikatelských objektů. Tato jednoduchá teze je 

však obtížně prakticky realizovatelná v důsledku malého využití číselníků pro části adresy 

v exportech z AFM. Dále, vzhledem k nepřesnostem, je nutné provádět harmonizaci dat a 

vícenásobné spojování s cílem zvýšit věrohodnost a úspěšnost lokalizace.  

6.1. Metodika lokalizace podniků 

Základní princip lokalizace podniků u dat z AFM si lze ukázat na 12. Adresa 

podniků definována v exportu z databáze AFM je definována dvěma atributy: Obec a 

Ulice. Atribut Obec obsahuje informaci o názvu obce a části obce, ve které se podniky 

nachází. Atribut Ulice pak zahrnuje definici názvu ulice a čísla popisného a orientačního 

(popř. evidenčního). Problém nastává v případě propojení těchto atributů s atributy 

definovanými v databázi RSO. Adresy budov uvedené v databázi RSO jsou definovány 

pěti atributy: Název obec, název části obec, název ulice, číslo popisné a číslo orientační. 

Aby bylo možné provést propojení obou databází je potřeba sjednotit definici adres v obou 

případech. Toto sjednocení lze provést vytvořením jednoho atributu (ADRESA_AFM, 

ADRESA_RSO), který bude obsahovat celistvou adresu podniků a budov. K tomu lze 

využít následující SQL příkaz:  

Pro data z AFM: 

UPDATE AFM_1999 SET ADRESA_AFM = (Obec + ' ' + Ulice); 

Pro data z RSO: 

UPDATE RSO_CSU SET ADRESA_RSO = (Obec + '-' + Cast_ob + ' ' + Ulice + ' ' + CP + 

'/' + CO); 

Takto definové adresy lze s pomocí následujícího SQL příkazu propojit a docílit tak přímé 

lokalizace podniků v prostoru: 

UPDATE A SET A.X = B.Adr_jtsk_x, A.Y = B.Adr_jtsk_y 

FROM AFM_1999_ADRESA AS A INNER JOIN RSO_CSU_ADRESA AS B  

ON A.ADRESA_AFM = B.ADRESA_RSO 
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Obr. 12: Základní princip lokalizace podniků evidovaných v AFM s využitím databáze RSO. 

 

Aby bylo možné lokalizaci provést, bylo potřeba opravit názvy ulic, obcí a jejich 

částí, tak aby byly v souladu s databázi stavebních objektů RSO. Příklad nevhodného 

zápisu ulic je uveden v tabulce 13.  

 
Tab. 13: Příklady nevhodného zápisu adres v AFM 

Název ulice v AFM Název v RSO 

1.Čs. arm. sboru 1. československého armádního sboru 

1.čs.arm.sboru 1. československého armádního sboru 

Čs. armádního sboru 1. československého armádního sboru 

Čs.arm.sboru 1. československého armádního sboru 

17. listopadu 17. listopadu 

17.Listopadu 17. listopadu 

17.listopadu Fakult.nemocnice 17. listopadu 

17.listopadu VŠB FS Ostrava 17. listopadu 

 

Lze vidět několik možností zápisu ulice „1. Československého armádního sboru“, 

nebo „17. listopadu“, tak jak byly zapsány v databázi AFM. U některých zápisů, jako 

například „17. listopadu VŠB FS Ostrava“ bylo potřeba dodatečné informace zachovat pro 

pozdější zpřesnění lokalizace. Důvod je ten, že například informace „VŠB FS Ostrava“ 

představuje fakultu stavební, která se nachází na adrese „Ludvíka Podéště 1875/17, 

Ostrava-Poruba“, nikoliv na adrese „17. listopadu 2172/15“, kde se nachází hlavní budova 

Vysoké školy Báňské. Dále bylo potřeba také sledovat, jak se název ulice používá v jedné 



Pavel Kukuliač: Modelování prostorové distribuce ekonomických aktivit 

 

2014  33 

 

konkrétní obci. Oprava takovýchto názvů ulic je složitě programovatelná, a tak bylo 

přistoupeno k ručnímu prohledávání názvů ulic a jejich následné opravě, do podoby 

odpovídající názvu ulice v RSO. Tato činnost představovala časově nejnáročnější část, 

vzhledem k počtu exportovaných záznamů z databáze AFM. 

Další problém, který zde vyvstává, je struktura zápisu adres stavebních objektů. 

Sbírka zákonů, zákon ze dne 12. dubna 2000 o obcích (obecní zřízení) udává, že obecní 

úřad rozhoduje o tom, jakým popisným, orientačním nebo evidenčním číslem bude budova 

označena. Každé popisné nebo evidenční číslo budovy musí být v rámci části obce 

jedinečné. Číslo popisné je údaj pramenící z historie. Zpravidla platí, že čím vyšší popisné 

číslo, tím je daná budova mladší. Číslo orientační je údaj v rámci jedné ulice, který slouží k 

usnadnění orientace. Domy se číslují z kraje ulice, na jedné straně jdou postupně sudá čísla 

a na druhé straně lichá.   

Tento problém si lze ukázat na zápisu adres v obcích, které spadají pod ORP Ostrava 

(tabulka 14). Křížkem je zaznačeno, zda se daný údaj v zápisu adresy vyskytuje. V 

případě, že obec nemá definované žádné částí obce, tak je jasné, že v zápisu adresy nemůže 

být část obce uvedena. V tabulce je dále uvedeno, zda dochází u čísel popisných a 

orientačních k duplicitám, tedy zda se v dané obci opakují čísla popisná a orientační. V 

obcích, které mají málo obyvatel, se nemusí vyskytovat čísla orientační ani názvy ulic. V 

takovýchto případech se v adrese uvádí za název obce pouze číslo popisné (popř. 

orientační). Takto zapsané adresy se vyskytují i v databázi AFM. V případě, že se tento 

zápis adresy vyskytoval v obcích, kde k duplicitám čísel popisných nedochází, bylo možné 

lokalizaci považovat za přesnou. Problém nastal v případě, že se tento zápis adresy 

vyskytnul v obcích, kde k duplicitám čísel popisných či orientačních dochází. V takovém 

případě bylo potřeba zajistit jedinečnost lokalizace sledováním počtu propojení. Pokud se 

adresy propojily více než 1 krát, byly podrobeny dalšímu přezkoumání. To probíhalo 

s využitím Administrativního registru ekonomických subjektů, který je k dispozici na 

webových stránkách Ministerstva financí ČR (http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html.cz) 

nebo pomocí mapového serveru mapy.cz (http://www.mapy.cz/).  

Adresy podniků v databázi AFM, jsou zapisovány různými způsoby. V tabulce 15 je 

uveden výčet zápisů adres v databázi AFM. Kombinace adres 14-16 určují případy zápisu 

adres, u nichž lokalizaci nelze výše uvedeným způsobem provést (je potřeba dalšího 

dohledávání). Kombinace adres 9 a 10 určují případy zápisu adres, u nichž lze lokalizaci 

provést na střed ulice. V případě kombinace adres 5-8 nemusí být tato kombinace 

jedinečná, protože existují ulice, které zasahují do více než jedné části obce. I v případě 

kombinací 11-13 může dojít k duplicitám čísel popisných a orientačních. V takových 

případech bylo potřeba sledování jedinečnosti propojení, jak je uvedeno výše. Pouze 

kombinace adres 1- 8 bylo možné považovat za jedinečné (z hlediska dané obce). 

 

 

 

http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html.cz
http://www.mapy.cz/


Pavel Kukuliač: Modelování prostorové distribuce ekonomických aktivit 

 

2014  34 

 

Tab. 14: Struktura adres v obcích ORP Ostrava (zdroj data ČSÚ RSO) 

Název obce Obec Část obce Ulice Č.P. Č.O. 
Duplicita 

Č.P. Č.O. Č.P. a Č.O. 

Čavisov x 
 

x x 
 

ne - - 

Dolní Lhota x 
 

x x 
 

ano - - 

Horní Lhota x 
 

x x 
 

ne - - 

Klimkovice x x x x 
 

ano - - 

Olbramice x x x x 
 

ano - - 

Ostrava x x x x x ano ano ano 

Stará Ves nad Ondřejnicí x x x x 
 

ano - - 

Šenov x 
 

x x 
 

ano - - 

Václavovice x 
 

x x 
 

ano - - 

Velká Polom x 
 

x x 
 

ne - - 

Vratimov x x x x x ano ano ano 

Vřesina x 
 

x x 
 

ano - - 

Zbyslavice x 
 

x x 
 

ne - - 

 

Tab. 15: Varianty zápisu adres v AFM 

ID Ulice AFM Obec AFM 

1 nazev_ulice c.p./c.o. obec-část_obce 

2 nazev_ulice c.o./c.p. obec-část_obce 

3 nazev_ulice c.p. obec-část_obce 

4 nazev_ulice c.o. obec-část_obce 

5 nazev_ulice c.p./c.o. obec 

6 nazev_ulice c.o./c.p. obec 

7 nazev_ulice c.p. obec 

8 nazev_ulice c.o. obec 

9 nazev_ulice obec-část_obce 

10 nazev_ulice obec 

11 c.p. obec 

12 c.o. obec 

13 c.p./c.o obec 

14 P.O.BOX obec 

15 popis místa obec 

16 - obec 

 

Vzhledem k tomu, že v rámci zkoumaného území dochází k duplicitám v názvech 

obcí, bylo potřeba využít další identifikátor lokalizace. V tomto případě se jedná o využití 

atributu název okresu. Využití tohoto přístupu je možné z toho důvodu, že v rámci okresů 

neexistují dvě obce se stejným názvem. Další možností je využití kódu obce, který je 

v databázi AFM evidován. Problémem je, že ne vždy je tento kód správně uveden. Proto 

bylo přistoupeno k využití názvu okresu. 
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Aby bylo možné data z AFM lokalizovat, bylo provedeno vytvoření celkem 10 

různých kombinací zápisu adres ze zdrojových databází (ČSÚ RSO 2002, ČSU RSO 2009, 

ČSU RSO 2012 a ČSÚ RSO 2014). Tyto kombinace adres jsou uvedeny v tabulce 16. Pro 

vytvoření kombinací adres byly využity aktualizační příkazy jazyka SQL. 

Příklad aktualizačního příkazu:  

UPDATE RSO SET ULICE_1 = (Naz_okres + ' ' + Naz_obec + '-' + Naz_cast_obec + ' ' + 

NAZEV_UL + ' ' + CIS_D + ' ' + CIS_O); 

V datech AFM se často vyskytují případy, kdy je číslo popisné zapsáno na místě čísla 

orientačního. Proto byly vytvořeny i kombinace adres s obraceným pořadím těchto čísel. 

Tab. 16: Kombinace zápisu adres generované ze zdrojových dat RSO ČSÚ 

Typ 
Označení kombinace 

zápisu adresy 
Popis kombinace zápisu adresy 

1 ULICE_1 
Název okresu, název obce, název části obce, název ulice, číslo popisné 

a číslo orientační 

2 ULICE_2 
Název okresu, název obce, název části obce, název ulice, číslo 

orientační a číslo popisné 

3 ULICE_3 Název okresu, název obce, název části obce, název ulice a číslo popisné 

4 ULICE_4 
Název okresu, název obce, název části obce, název ulice a číslo 

orientační 

5 ULICE_5 Název okresu, název obce, název ulice, číslo popisné a číslo orientační 

6 ULICE_6 Název okresu, název obce, název ulice, číslo orientační a číslo popisné 

7 ULICE_7 Název okresu, název obce, název ulice a číslo popisné 

8 ULICE_8 Název okresu, název obce, název ulice a číslo orientační 

9 ULICE_9 Název okresu, název obce, číslo popisné 

10 ULICE_10 Název okresu, název obce, číslo orientační 

 

Samotná lokalizace (propojení záznamů) probíhala v několika krocích. V první části 

bylo potřeba definovat nové atributy X a Y u dat z AFM. Dále byly definovány i atributy 

TYP_LOKAL představující typ lokalizace (v souladu s kombinací zápisu adresy uvedené 

v tabulce 16), POC_DUPL reprezentující četnost propojení záznamů a ADR_B 

identifikující, který ze zdrojových dat RSO byl při lokalizaci využit (tj. 2002, 2009, 2012 a 

2014). 

## Vytvoření polí X, Y, TYP_LOKAL, POC_DUPL a ADR_B 

ALTER TABLE DATA ADD X FLOAT, Y FLOAT, TYP_LOKAL INTEGER, 

POC_DUPL INTEGER, ADR_B NVARCHAR(10); 

 

Následně bylo provedeno samotné propojení záznamů. Tyto záznamy byly ukládány do 

pomocné tabulky. Propojení zahrnovalo také identifikaci typu čísla budovy (TYP_CIS), ve 

které se podnik nachází. AFM v zápisu názvu ulice poskytuje také informaci o tom, zda je 

jedná o číslo popisné nebo evidenční. Toto rozlišení je také uvedeno v datech RSO, kde 

hodnota 1 představuje číslo popisné a hodnota 2 číslo evidenční. V exportovaných datech 

AFM byl vytvořen nový atribut obsahující kód 1 nebo 2 v závislosti na tom, zda byly 

v zápisu ulice uvedeny zkratky č.p. nebo č.ev. V mnoha případech bylo také užitečné 
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využití atributu PSČ, který dokáže v jistých případech zpřesnit lokalizaci. Jedná se 

zejména o případ, kdy dojde k několikanásobnému propojení a díky PSČ lze vybrat 

správný objekt. 

 

## Uložení spojených záznamů do pomocné tabulky POM_TABLE (typ propojení ulice_1) 

SELECT A.ICO2, B.JTSK_Y, B.JTSK_X  

INTO POM_TABLE  

FROM DATA AS A INNER JOIN adr_2012 AS B  

ON A.ADRESA_AFM = B.ULICE_1 AND A.TYP_CIS = B.TYP_CIS AND 

A.PSC=B.PSC WHERE X IS NULL; 

Z této pomocné tabulky byla vytvořena nová tabulka obsahující pouze záznamy 

s jedinečným propojením. 

 

## Výběr jedinečných propojení a uložení do pomocné tabulky POM_TABLE2 

SELECT ICO2, COUNT(ICO2) AS POCET 

INTO POM_TABLE2 

FROM POM_TABLE 

GROUP BY ICO2 

HAVING COUNT(ICO2) = 1;  

 

Pro kontrolu je následně počet propojení vypsán do atributu POC_DUPL. 

  

## Aktualizace počtu propojení do pole POC_DUPL 

UPDATE A SET A.POC_DUPL = B.POCET 

FROM DATA AS A INNER JOIN POM_TABLE2 AS B  

ON A.ICO2 = B.ICO2; 

 

Výsledná lokalizace je provedena propojením lokalizovaných dat a pomocné tabulky, 

přičemž jsou propojeny pouze ty záznamy, které mají počet duplicit = 1. Do 

odpovídajících polí jsou vypisovány i hodnoty pro typ lokalizace a využitý zdroj adresných 

bodů. 

 

## Aktualizace souřadnic X, Y u jednotlivých podniků, aktualizace typu lokalizace 

UPDATE A SET A.X = B.JTSK_Y, A.Y = B.JTSK_X, A.TYP_LOKAL = 1,  

A.ADR_B = '2012' 

FROM DATA AS A INNER JOIN POM_TABLE AS B  

ON A.ICO2 = B.ICO2 WHERE A.POC_DUPL = 1; 

 

## Pomocné tabulky jsou smazány, aby mohly být následně využity v dalším propojení  

DROP TABLE POM_TABLE 

DROP TABLE POM_TABLE2 
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Tento postup se opakuje tak dlouho, dokud nejsou využity všechny kombinace adres a 

všechna zdrojová data adresných bodů. Výpis celého SQL kódu je uložen na CD.  

6.2. Hodnocení lokalizace dat 

K dispozici byly data pro období let 1999, 2004, 2009 a 2014. Celkově databáze 

obsahovala 1 776 285 záznamů pro Moravskoslezský a Jihomoravský kraj. Pro rok 1999 

bylo evidováno 325 594 podniků, pro rok 2004 - 428 830 podniků, pro rok 2009 - 487 247 

podniků a pro rok 2014 - 534 614 podniků. Četnost záznamů dle jednotlivých krajů a obobí 

je uvedena v tabulce 17.  

 

Tab. 17: Počet podniků evidovaných v databázi AFM dle krajů a časových období 

Kraj 
Období 

Celkem 
1999 2004 2009 2014 

Moravskoslezský 159 840 202 390 229 426 245 309 836 965 

Jihomoravský 165 754 226 440 257 821 289 305 939 320 

Celkem 325 594 428 830 487 247 534 614 1 776 285 

 

Z těchto dat byly následně vybrány všechny podniky zpracovatelského průmyslu a to 

proto, že analýza zkoumání high-tech podniků je zaměřena právě na zpracovatelský 

průmysl. Tyto podniky byly následně lokalizovány. Výpis počtu lokalizovaných a 

nelokalizovaných podniků je uveden v tabulce 18. 

  

Tab. 18: Statistika lokalizovaných podniků podle krajů pro roky 1999,2004, 2009 a 2014 

  

Rok 

1999 2004 2009 2014 

Moravskoslezský kraj 

lokalizováno 
abs. 18554 25832 24974 28738 

[%] 96,3 98,3 97,2 98,9 

nelokalizováno 
abs. 720 450 400 311 

[%] 3,7 1,7 1,6 1,1 

celkem podniků 19274 26282 25691 29049 

Jihomoravský kraj 

lokalizováno 
abs. 23664 32603 32161 35840 

[%] 96,7 98,5 98,7 99 

nelokalizováno 
abs. 810 512 420 360 

[%] 3,3 1,5 1,3 1 

celkem podniků 24474 33115 32581 36200 

Celkem 

lokalizováno 
abs. 42218 58435 57135 64578 

[%] 96,5 98,4 98,0 99,0 

nelokalizováno 
abs. 1530 962 820 671 

[%] 3,5 1,6 1,4 1,0 

celkem podniků 43748 59397 58272 65249 
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Lokalizováno bylo celkem 222366 podniků z celkového počtu 226349 podniků 

zpracovatelského průmyslu nacházejících se na území Moravskoslezského a 

Jihomoravského kraje. To představuje 98% úspěšnost lokalizace. Nebyly lokalizovány 2% 

(abs. 3983) podniků zejména z toho důvodu, že neměly uveden dostatečně přesný zápis 

adresy. Častým případem byly nejednoznačné adresy, například adresa: Nový Jičín - 

Fulnek č.p. 70 lze připojit až k 6 adresným bodům. U většiny byla k dispozici pouze 

informace o obci (popř. o názvu ulice), ve které se pobočka nachází. Srovnáme-li počet 

nelokalizovaných podniků v jednotlivých letech, lze pozorovat jejich snižující se četnost. 

Je to dáno zejména přesností zápisu adresy v AFM, která se každým rokem zpřesňuje.     

Nelokalizované byly zejména podniky s neuvedeným nebo malým počtem 

zaměstnanců (viz tabulka 19). Vzhledem k tomu, že v této práci jsou sledovány zejména 

podniky s 25 a více zaměstnanci, tak podíl nelokalizovaných podniků není z hlediska 

statistiky významný a nemá zásadní dopad na distribuci v území, ani nijak významně 

neovlivní žádný z ekonomických oborů. 

Tab. 19: Nelokalizované podniky podle počtu zaměstnanců pro roky 1999, 2004, 2009 a 2014 

Počet zaměstnanců 
Počet nelokalizovaných podniků 

1999 2004 2009 2014 

Neuvedeno 730 403 602 471 

0 565 393 96 90 

1-5 150 109 82 75 

6-9 50 35 16 15 

10-19 35 22 24 20 

Celkem 1530 962 820 671 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pavel Kukuliač: Modelování prostorové distribuce ekonomických aktivit 

 

2014  39 

 

7. Determinanty prostorové koncentrace ekonomických 

aktivit 

Studiem prostorových aspektů ekonomických aktivit byly získány cenné poznatky o 

mechanismu sil, které řídí průmyslovou lokalizaci (Braunerhjelm a Johansson 2003). 

Obecně lze říci, že lokalizační teorie jsou některými autory považovány za pouhé 

předchůdce regionálních teorií, jiní je však zařazují jako nejranější teorie regionálního 

rozvoje. Jedná se v zásadě o teorie, které vznikaly již od 17. století a pokoušely se nalézt 

faktory ovlivňující rozložení ekonomických činností v prostoru (Blažek a Uhlíř, 2011).  

Jedním z prvních autorů zabývajících se lokalizací průmyslových činností byl Alfred 

Weber. Jeho primárním cílem nebylo studovat lokalizaci průmyslových činností, ale 

zodpovědět otázku, jak lokalizace ovlivňují různé ekonomické faktory a především, jaké je 

ovlivnění rozmístění populace v industriálních oblastech a ve velkých městech. 

K zodpovězení těchto otázek mu měly pomoci právě poznatky získané studiem lokalizace 

průmyslu. Při vytváření svého modelu používal Weber zjednodušení a izolaci jednotlivých 

vlivů, přičemž bral v úvahu různé lokalizační faktory, zejména úsporu nákladů. Další 

faktory se řadily do kategorií technické, přírodní, sociální nebo kulturní. Postupným 

zjednodušováním dospěl k vyzdvihnutí vlivu nákladů na suroviny, energie, rozdíly 

v nákladech na pracovní sílu a dopravu (Perreur, 1998). Weber vytvořil lokalizační 

trojúhelník, který je založen na minimalizaci dopravních nákladů pro maximalizaci zisku:  

 

 
Obr. 13: Weberův lokalizační trojúhelník (Čadil, 2010) 

 

Uvnitř trojúhelníku se nachází bod, ve kterém jsou nejnižší dopravní náklady, 

zatímco v bodech v jeho okolí rostou (Čadil, 2010). Weber svoji teorii upravil také 

v závislosti na pracovní síle a na aglomeračních úsporách. Předpokladem zde bylo, že 

místo lokalizace nemuselo být nutně místem, kde byly dopravní náklady nejnižší. Pokud 

úspora převáží zvýšení dopravních nákladů, lokalizace se odchýlí od původně zvoleného 

místa (Weber, 1929). Vliv aglomeračních úspor na lokalizaci může také způsobit 
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odchýlení lokalizace od místa definovaného nejnižšími náklady. Tento faktor je však 

podstatně obtížněji vyčíslitelný a definovatelný než náklady na práci. Pro Webera tento 

faktor představoval výhodu a to proto, že výroba je umístěna do značné míry na jednom 

místě a díky tomu je levnější. Uvažoval také existenci opačného jevu „deaglomerace“, při 

němž je výroba naopak zlevněna svou vlastní prostorovou disperzí (Weber, 1929).   

Weber člení faktory ovlivňující aglomeraci do tří skupin (Weber, 1929 a Perreur, 

1998): 

 Rozvoj technologií – rozvoj moderních technologií může podle Webera 

způsobit oddělení některých činností a jejich transformaci ve zcela nová 

návazná odvětví k původnímu průmyslu, která přitahují zájem nových firem. 

Soubor odvětví dosahuje lepších výsledků z důvodu četných vzájemných 

interakcí. 

 Rozvoj organizace práce – jedná se v podstatě o podobný princip, který je 

zmíněn u rozvoje technologií. Spočívá v tom, že u samotných pracovních 

činností může dojít k takovému stupni specializace, kdy se budou odštěpovat 

samostatné firmy, které budou zajišťovat některé aktivity. 

 Tržní faktory – tyto faktory představují situace, které jsou významné zejména 

ve velkých firmách. Tyto firmy mohou získat úspory z rozsahu ve formě 

velkých nákupů a prodejů. 

Nové poznatky do lokalizační teorie vnesl W. Isard (1956, 1960). Své poznatky z 

teorie lokalizace a regionálních teorií shrnul do regionální vědy. Jeho práce vychází z 

Webera, má však syntetizující a zevšeobecňující charakter, které je důsledkem využití 

nových matematicko-ekonomických schémat a modelů a zejména počítačové techniky. 

Jako všeobecný princip přijal Isard substituční princip a pro prostor použil kategorii 

“dopravního vstupu”, který představuje pohyb jednotky hmotnosti na jednotku vzdálenosti. 

Z hlediska firmy je dopravní vstup rovnocenný s ostatními výrobními vstupy (kapitál, 

práce), přičemž je možno jej nahradit jinými. Při použití dopravního vstupu se k němu 

podnik chová jako k jiným vstupům (práce, kapitál, půda). Tím Isard začlenil kategorii 

prostor přes dopravní vstup do ekonomické teorie. Substituce všech vstupů z hlediska 

lokalizace též používá jako kritérium maximalizace zisku. 

Isard kategorizuje aglomerační úspory následujícím způsobem (Isard, 1960): 

 Interní úspory z rozsahu jednotky vyplývající z rozsahu produkce, 

 Úspory z lokalizace, které mohou využívat všechny jednotky lokalizované 

v daném prostoru, 

 Úspory z urbanizace, které plynou jak z úspor z lokalizace, tak z koncentrace 

obyvatelstva (umožňuje získat kvalifikovanější pracovní sílu, možnosti 

kooperace, specializace atd.). 
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Moderní přístup k teorii regionálního rozvoje představuje „Nová ekonomická 

geografie“, jejímž nejvýznamnějším představitelem je Paul Krugman nositel Nobelovy 

ceny za ekonomii z roku 2008. V souvislosti s novou ekonomickou geografií se zabýval 

především vznikem koncentrací a podmínek, za kterých jsou tyto shluky stabilní a 

nestabilní (Eckey a Kosfeld, 2004). Krugman (1991) na případu průmyslového pásma ve 

Spojených státech ukázal významnost a sílu průmyslové aglomerace. Do poloviny 

dvacátého století byla velká část surovin, které byly potřebné pro manufakturní výrobu 

dovážená do tohoto průmyslového pásma z jiných regionů. Zajímavostí bylo, že podniky i 

přesto zůstaly v této relativně malé části území (tj. ve výrobním pásmu). Důvodem byly 

zejména výhody, které plynuly z jejich blízkosti k jiným podnikům.  Koncentrace 

průmyslových činností podporuje existenci dobrého trhu práce, zejména pro specializované 

pracovníky, takže jak zaměstnavatelé, tak zaměstnanci lehce najdou pracovní sílu, 

respektive práci. Regionální koncentrace ekonomických aktivit pak může vytvářet také 

více méně čisté úspory například pomocí informačního přílivu (Krugman, 1998). 

Firmy se snaží lokalizovat v určitých oblastech, kde vzájemně spolupracují, to jim 

umožňuje získat určité výhody před konkurencí (Arbia, 2001; Rychen a Zimmermann, 

2008; Phelps, 2008). Krugman se ve své práci opírá o koncentrační mechanismy 

(aglomerační efekty), které byly definovány Marshallem (1920). Prostřednictvím těchto 

mechanizmů se zvyšuje výkonnost podniku (Marshall, 1920):  

 Za prvé, s geografickou blízkostí se zlepšuje komunikace, dochází k usnadnění 

přenosu poznatků či znalostí (angl. knowledge spillovers) a přenosu technologií 

(angl. technology spillovers) mezi firmami. Arrow (1962) tvrdí, že přenos 

znalostí je relativně významnější u oborů, které jsou zaměřeny na výzkum, 

zatímco v oblasti zpracovatelského průmyslu je významnější přenos 

technologií. Některé externality nemohou být šířeny na dlouhé vzdálenosti, ale 

vyžadují pro své přenesení osobní kontakt a prostorovou blízkost - komunikace 

z očí do očí (Arbia et al., 2007). To se týká zejména šíření znalostí. Alecke et 

al. (2006) předpokládá, že pokud existuje určité prostorové ohraničení při 

přenosu znalostí mezi firmami, tak má průmysl jako celek větší tendenci se 

koncentrovat a být inovativní. Proto lze očekávat, že podniky optimalizují svá 

umístění, vzhledem k jejich zaměření a inovačním schopnostem.  

 Za druhé, formování průmyslových oblastí podporuje snadnější dostupnost 

meziproduktových vstupů s nižšími náklady (Maurel a Sedillot, 1999). 

Krugman (1991) tvrdí, že průmyslová odvětví s vyššími úsporami z rozsahu a 

s nižšími obchodními náklady jsou více koncentrována. Dále dle Maurela a 

Sedillota (1999) snížením průměrných výrobních nákladů, dochází ke 

koncentraci výroby v menším počtu obchodních jednotek.   

 Za třetí, geografickou koncentrací se rozšiřuje trh, což umožňuje větší 

specializaci pracovní síly. Podniky tak mohou sdílet kvalifikovanou pracovní 

sílu v daném území (angl. labour pooling). Firmy lokalizované v průmyslové 

aglomeraci mají větší pravděpodobnost, že najdou vhodné zaměstnance, než ty, 
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které jsou lokalizované mimo tuto aglomeraci. Totéž platí i pro pracovníky, 

kteří mohou s větší pravděpodobností v tomto území nalézt vhodné zaměstnání, 

jelikož je zde vysoká poptávka po kvalifikované pracovní síle.  

Fujita (1989) uvádí dva dekoncentrační faktory, tj. imobilita faktorů a koncentrační 

náklady. Krugman (1996) dále specifikuje odstředivé síly jako náklady na dojíždění, cena 

pozemků, dopravní zatížení, znečištění ovzduší. Dekoncentrační procesy jsou podpořeny 

možnostmi, které poskytují informační a komunikační technologie. Na základě tohoto 

faktu je zpochybňován význam klastrů. Uvádí se, že klastry nemají nic společného 

s geografickou blízkostí, resp. prostorovými vazbami, ale s tím, že aktéři v dané lokalitě 

mají společné projekty, jazyk a podobné vnímání světa (Torre, 2008). Empirickými 

studiemi však bylo dokázáno, že aglomerační ekonomie hraje významnou roli v oblasti 

analýz zaměřených na regionální rozvoj, regionální růst a průmyslovou koncentraci (Arbia 

et al, 2001a).  

V hlavních odvětvích, kde jsou vysoké fixní náklady, je lokalizace podniků silně 

ovlivněna dostupností surovin (jako jsou např. železná ruda, uhlí, přírodní kamenivo, 

zemní plyn atd). V případě jiných průmyslových odvětví může být lokalizace podniků 

výsledkem historických událostí, tento jev Krugman (1991) označuje jako „path 

dependency”, tedy závislost na zvolené cestě. Teorie „path dependency“ byla původně 

vyvinuta pro vysvětlení procesů zavádění technologií a průmyslového vývoje. Je to směr, 

který považuje za základní tendenci regionálního rozvoje divergenci a za základní příčinu 

regionálních rozdílů náhodu, přírodní podmínky, silný subjekt či historickou událost 

(Marshall, 1920). Tato polarizace je navíc zesílena externalitami, které vytvářejí 

vzájemnou provázanost mezi lokalizačními chováními podniků. Důraz na měření a 

kvantifikaci prostorové diferenciace se vyvíjel souběžně s pochopením a modelováním 

mechanismů dostředivých a odstředivých sil, které podniky přitahují či naopak odpuzují 

(Ellison a Glaeser 1997).  

Dle Arbii et al. (2007) geografická koncentrace výroby může vzniknout z různých 

důvodů a může zahrnovat firmy, které patří do stejného i jiného průmyslového odvětví, ale 

zejména podniky stejného průmyslového odvětví profitují ze své vzájemné blízkosti. 

Firmy lokalizované v klastru mají lehčí přístup k hledání obchodních partnerů, financí a 

pracovníků. Lokalizací v klastru se také zvyšuje renomé firmy (Damborský a Wokoun, 

2010). Ukázkovým příkladem aglomerace podniků stejného průmyslového odvětví je 

koncentrace high-tech průmyslových odvětví v Silicon Valley nebo automobilového 

průmyslu v Detriotu (Ellison, Glaeser, 1997). 

V mnoha případech lze pozorovat shluky podniků, které patří do různých 

průmyslových odvětví. Tato tendence byla často pozorována na úrovni městské 

aglomerace. Hlavní města mají tendenci být charakterizována velkou koncentrací 

heterogenních ekonomických aktivit, většina z nich jsou služby. Na rozdíl od lokalizační 

ekonomie, kde jsou výhody generovány rostoucím počtem podniků ve stejném 

průmyslovém odvětví v určité oblasti, urbanizační ekonomie jsou funkcí města a nejsou 
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vztaženy k velikosti jednotlivých podniků ani k průmyslové aglomeraci (Arbia et al., 

2007). Jedná se o dobře fungující dopravní infrastrukturu (zahrnující silnice, letiště a 

železnice) a komunikační úspory. Blízkost trhů a snadný přístup ke specializovaným 

službám (jako finanční, právní nebo účetní služby) usnadňují provoz podniku a umožňují 

alokovat jejich zdroje mnohem efektivněji.  

Pro regionální politiku je znalost velikosti průmyslové koncentrace jedním 

z předních zájmů. Koncentrace podniků v malém prostorovém měřítku jsou často primárně 

podporovány regionálními institucemi a vládními orgány. Větší aglomerace podniků již 

však vyžadují meziregionální spolupráci. V rámci problematiky lokalizace ekonomických 

aktivit nadnárodních korporací je často řešena problematika důsledků přítomnosti velkých 

investorů v regionu. Jsou zmiňovány zejména pozitivní efekty, například přínos nových 

technologií, vytváření poptávky nebo otevření nových trhů (Phelps, 2008). Přítomnost 

velkých korporací tak ovlivňuje lokalizaci malých firem (Duranton a Overman, 2005).  

Krugman (1991) tvrdí, že významným prvkem podporující vývoj průmyslové 

aglomerace je úspora nákladů na dopravu, díky tomu dochází ke snižování ceny jak u 

meziproduktových vstupů, tak u konečného výrobku. To následně generuje výhody jak pro 

firmy, tak pro spotřebitele. Dále při snižování ceny dochází ke zvyšování mezd, a tudíž 

k přilákání dalších spotřebitelů (Arbia, 2001). Midelfart et al. (2004) se zabývali změnami, 

ke kterým došlo v Evropě v posledních desetiletích. Při pohledu na zpracovatelský sektor 

vypozorovali, že řada průmyslových odvětví, která byla z velké části na začátku 80 let 

rozptýlená, se časem více koncentrovala. Většinou se jednalo o méně kvalifikačně náročná 

průmyslová odvětví, která přestěhovala svou výrobu do periferních oblastí s nižšími 

mzdami. Oproti tomu bylo zjištěno významné shlukování u středně a vysoce kvalifikačně 

náročných průmyslových odvětví, která měla tendenci se koncentrovat v regionech, kde je 

bohatá nabídka vysoce kvalifikovaných pracovníků. V případě sektoru služeb byla zjištěna 

vysoká úroveň disperze v rámci EU. Byla také vypozorována tendence chudších oblastí 

vyrovnat se oblastem bohatším, a to v množství nabízených služeb.  

Významné empirické studie byly zaměřeny zejména na zpracovatelský průmysl se 

zvláštní pozorností směrem k inovačním a high-tech průmyslovým odvětvím (Arbia et al., 

2007). Jedna z výzkumných otázek se týkala vlivu znalostních faktorů na prostorovou 

distribuci ekonomických aktivit. Dle Arbii et al. (2007) bylo v rámci Evropy vytvořeno 

několik studií, které se zabývaly prostorovou koncentrací průmyslu na úrovni státu. Dosud 

však bylo poměrně málo studií zaměřeno na geografickou koncentraci na úrovni krajů či 

regionů. V komplexní studii „Geografická lokalizace inovací“ dospěl Feldman (1994) 

k závěru, že míra inovace může být vázána na konkrétní geografickou koncentraci 

podniků. Významnost znalostních faktorů, která byla měřena z hlediska výdajů 

vynaložených na VaV nebo inovační výkonnost, byla zdůrazněna v řadě empirických 

studií. Celkově lze říci, že znalostně náročné aktivity mají tendenci být prostorově 

koncentrovány (Braunerhjelm, Johansson 2003). Výsledky publikované Arauzo-Carodem 

(2009) navíc ukazují, že nově vzniklé podniky jsou pozitivně ovlivněny jak geografickou 

koncentrací, tak podílem high-tech podniků v klastru. Nicméně, lze se setkat i s opačnými 
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tvrzeními. Zejména Krugman (1991) poukazuje na to, že lze najít stejný stupeň 

koncentrace jak u high-tech, tak u low-tech průmyslových odvětví (jako např. textilní 

průmysl). Podobně i Alecke et al. (2006), kteří sledovali koncentraci high-tech 

průmyslových odvětví na území SRN tvrdí, že zde neexistuje obecně platný vztah mezi 

aglomerací a high-tech průmyslovými odvětvími. Alecke et al. (2006) vysvětlují tuto 

skutečnost tím, že různá průmyslová odvětví (high-tech nebo low-tech) s různou 

technologií vytvářejí příležitosti pro kreativní myšlení a inovační činnost, které se šíří mezi 

jednotlivými průmyslovými odvětvími. Z teoretického hlediska tedy high-tech klastry 

podniků nejsou nutně dány specifickými odvětvími, ale mohou být tvořeny několika 

technologicky propojenými odvětvími. Maurel, Sedillot (1999) provedli empirický 

průzkum geografické koncentrace průmyslových odvětví ve Francii, kde výsledky 

srovnávají s koncentrací průmyslu v USA. Zjistili, že některá high-tech průmyslová 

odvětví ve Francii jsou silně koncentrována, což podporuje názor, že přenos technologií 

může mít významný vliv na koncentraci průmyslu. Určením nejvíce a nejméně 

koncentrovaných průmyslových odvětví a jejich srovnáním s USA odhalili podobné 

lokalizační vzory.  Alonso-Villar et al. (2004) vypozorovali významnou geografickou 

koncentraci v celé řadě průmyslových odvětví a také poukazují na fakt, že čím vyšší je 

technologická úroveň průmyslu, tím větší je jejich koncentrace.  

Braunerhjelm, Johansson (2003) zkoumali prostorovou koncentraci švédského 

zpracovatelského sektoru a sektoru služeb. Vypozorovali velký rozdíl v geografické 

koncentraci výroby mezi sektory, který se postupem času dále prohlubuje. Zatímco se 

zpracovatelský sektor postupně více koncentruje a zaměstnává méně lidí, sektor služeb 

vykazuje opačnou tendenci, tedy snižující se koncentraci a růst zaměstnanosti (Arbia et al., 

2007). Nicméně, nebylo zde potvrzeno, že by znalostně náročná průmyslová odvětví byla 

koncentrovaná více než jiná. Tato high-tech průmyslová odvětví však představují 50% 

z deseti nejvíce koncentrovaných odvětví v sektoru služeb (Braunerhjelm, Johansson, 

2003). Jak vyplynulo ze zjištění Gordona a McCanna (2005), rostoucí zájem o sledování 

inovačních firem v řadě průmyslových klastrů byl zapříčiněn významnou produktivitou 

těchto firem v minulém století.  Tyto klastry byly charakterizovány přítomností malých a 

středních podniků, které si udržely vysoký výrobní standard a konkurenceschopnost. 

Sweeney a Feser (1998) tvrdí, že vztah mezi velikostí podniku a jejich koncentrací je 

přibližně charakterizován konkávní křivkou, tj. že koncentrace se zvyšuje až do nějaké 

úrovně a pak dochází k jejímu poklesu. Bylo zde zjištěno významné shlukování u podniků 

ve velikostním rozsahu přibližně 10 – 15 zaměstnanců.  

Souhrnně v souladu s literaturou lze říci, že mechanismy ukrývající se za koncentrací 

průmyslu jsou peněžité (nabídka a poptávka) a nepeněžité (přenos znalostí a technologií), a 

umožňují snižování nákladů na výrobu. Prostorově blízké firmy mohou také sdílet lokální 

kvalifikovanou pracovní sílu. Vliv nákladů, které jsou spojené se vstupem firmy na trh, 

závisí na počáteční úrovni tržní ceny, stejně jako na úrovni výše zmíněných proměnných 

(Braunerhjelm, Johansson, 2003). Růst regionální koncentrace probíhá prostřednictvím 

jiných mechanismů, než je pouhý růst zaměstnanosti v jednotlivých podnicích, např. se 
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jedná o vstup nových podniků na trh, přemístění podniků z jiných regionů, atd. Arauzo-

Carod (2009) tvrdí, že požadavky na lokalizaci podniků jsou dány specifickými 

vlastnostmi výroby, což znamená, že podniky jsou lokalizovány do míst, kde jsou tyto 

požadavky splněny. Zda průmyslová aglomerace je zapříčiněna určitými aglomeračními 

efekty je možné zjistit pomocí regresní analýzy zkoumající vztah mezi velikostí 

koncentrace a velikostí aglomeračních sil (Alecke et al., 2006; Rosenthal a Strange (2001); 

Dumais et al. (2002); Keilbach (2002); (Braunerhjelm, Johansson, 2003). 
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8. Modelování prostorové koncentrace ekonomických aktivit 

Pro hodnocení geografické koncentrace ekonomických aktivit využívali výzkumníci 

obvykle koncentrační indexy jako Herfindahl (1950), Gini (1912) a Ellison a Glaeser 

(1997). Významná je zejména práce autorů Ellisona a Glaesera (1997), kteří vytvořili celou 

řadu nových indexů umožňující relevantnější porovnání prostorové koncentrace mezi 

všemi odvětvími. V literatuře jsou tyto indexy v některých případech označovány jako 

„cluster-based“ metody a to proto, aby byly odlišeny od metod označovaných jako 

„distance-based“ metody. V případě „cluster-based“ metod je pracováno s diskrétním 

prostorem a měření prostorové koncentrace průmyslového odvětví je prováděno z hlediska 

předdefinovaných geografických jednotek (tj. administrativních hranic). Tato prostorová 

diskretizace, je také hlavním problémem těchto indexů. Naopak „distance-based“ metody 

pracují s kontinuálním prostorem a provádí zkoumání lokalizačních vzorů podniků tak, že 

jednotlivé ekonomické aktivity jsou vnímány jako body rozmístěné v prostoru (Duranton a 

Overman, 2005; Marcon a Puech, 2003(a)). Významným krokem vpřed je práce autorů 

Durantona a Overmana (2005), kteří měřili koncentraci průmyslu na základě vzdálenosti 

mezi podniky. 

Měření koncentrace průmyslu lze provádět pomocí různých ukazatelů ekonomické 

aktivity zpravidla s využitím informací o zaměstnanosti nebo produkci. Dle Arbii et al. 

(2007) jsou v oblasti prostorové ekonomie a prostorové statistiky často využívány pojmy 

jako prostorová závislost nebo heterogenita umožňující vysvětlení nerovnoměrného 

rozložení ekonomických aktivit v prostoru. Důvod je ten, že krajina je charakterizována 

různými vzory lidského osídlení, a ne všechna místa představují vhodné místo pro umístění 

ekonomické aktivity a pro její rozvoj (Sweeney a Feser, 1998). Z toho důvodu je 

v ekonometrických analýzách prostor vnímán jako homogenní, kdežto ekonomická aktivita 

jako silně heterogenní (Marcon, Puech 2003(a)). Pro řešení tohoto problému je 

v současnosti využíván princip, kde zkoumaná ekonomická aktivita je vztažena k celkové 

hospodářské činnosti. S využitím tohoto přístupu lze zjistit pozitivní (nebo negativní) 

prostorovou závislost mezi podniky, pokud je tedy zkoumaná ekonomická aktivita určitého 

průmyslového odvětví více koncentrována (nebo rozptýlena) než celková hospodářská 

činnost. Vzhledem ke skutečnosti, že pojmy pravidelnost a rozptyl bodového vzoru nejsou 

v literatuře jasně definovány, jsou v této práci tyto pojmy zaměnitelné. 

8.1. Vlastnosti ideálního indexu průmyslové koncentrace  

Jakákoliv míra koncentrace, od té nejzákladnější až po tu nejsofistikovanější, by 

měla splňovat určitý soubor předpokladů. Některé předpoklady jsou méně sugestivní než 

jiné a dokonce i ty nejzřejmější předpoklady nejsou vždy splněny. Předpoklady ideálního 

indexu jsou dle Combese et al. (2008) a Durantona a Overmana (2005) následující: 
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Předpoklad 1: Míra prostorové koncentrace by měla být srovnatelná mezi všemi 

zkoumanými průmyslovými odvětvími. Například se může jednat o srovnání velikosti 

prostorové koncentrace automobilového průmyslu s chemickým průmyslem. 

Předpoklad 2: Míra prostorové koncentrace by měla být srovnatelná ve všech 

prostorových úrovních. Pokud je tato vlastnost splněna, pak je možné provést smysluplné 

porovnání prostorové koncentrace mezi jednotlivými zeměmi nebo různými územními 

jednotkami. Tedy lze zjistit, zda je nějaká ekonomická aktivita více koncentrovaná na 

úrovni národní než regionální. 

Předpoklad 3: Míra prostorové koncentrace by měla být nestranná s ohledem na 

změny v územní klasifikaci. Základní vlastností homogenních ekonomických zón je, že se 

zřídkakdy shodují s administrativními územími - propojené ekonomické subjekty (jako 

jsou zaměstnanci a jejich pracoviště, nebo podniky a jejich subdodavatelé) jsou často 

rozmístěny v různých administrativních územích. Změny v definici územních jednotek 

mohou mít tedy za následek umělou redistribuci ekonomické aktivity. Tento problém je 

spojen s diskretizací kontinuálního prostoru, který je znám jako problém modifikovatelné 

územní jednotky (MAUP). 

Předpoklad 4: Míra prostorové koncentrace by měla být nestranná s ohledem na 

změny v odvětvové klasifikaci. Ekonomické sektory mohou být dále rozděleny libovolně 

do úzce propojených ekonomických aktivit. Kromě toho přesnost dané průmyslové 

klasifikace často závisí na daném sektoru. Například existující klasifikace obyčejně 

rozlišuje více položek ve výrobním sektoru než v sektoru služeb. To představuje další 

umělý zdroj rozdílů při měření prostorové koncentrace. Řešením by mohlo být vzít v 

úvahu tzv. technologickou vzdálenost (atributovou vzdálenost) mezi existujícími 

průmyslovými odvětvími. Jedná se o generalizovanou vzdálenost, která by umožňovala 

vysvětlit jak prostorovou, tak technologickou vzdálenost a mohla by být následně využita 

při hodnocení prostorové koncentrace ekonomických odvětví. 

Předpoklad 5: Míra prostorové koncentrace by měla být realizována s ohledem na 

dobře zvolené srovnávací kritérium (angl. benchmark). Základním srovnávacím kritériem 

je uniformní distribuce (CSR), která je základem většiny dnešních indexů. Při studiu 

prostorového rozložení daného sektoru je ovšem vhodnější a přínosnější použít celkovou 

distribuci ekonomických aktivit (celkové hospodářské činnosti). Takovýto přístup 

umožňuje zkoumat, zda se pozorovaná distribuce odlišuje od určitého teoretického rámce.  

Předpoklad 6: Míra prostorové koncentrace by měla umožňovat určit, zda je rozdíl 

mezi pozorovanou distribucí a srovnávací distribucí statisticky významný. Bez tohoto typu 

testu mají koncentrační indexy malou vypovídací hodnotu. To proto, že pak není možné 

určit, zda se jedná o vysoký nebo nízký stupeň koncentrace, nebo zda je vůbec možné 

považovat danou distribuci za koncentrovanou.     
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8.2. Míry koncentrace průmyslu 

Geografové i ekonomové se snažili vyvinout indexy, které by zachytily nerovnosti 

v rámci průmyslových odvětví, času a prostoru. I když se některé indexy staly standardem, 

tak „ideální index“ stále nebyl vytvořen (Combes et al., 2008).  

Nejznámější index pro měření koncentrace je nepochybně Giniho index, který byl 

původně používán pro hodnocení rozložení příjmů (Combes et al., 2008). V souvislosti 

s hodnocením prostorové koncentrace daného odvětví využívá tento index informace o 

zaměstnanosti, výrobě nebo jiné přidané hodnotě. Grafická interpretace tohoto indexu je 

prováděna pomocí Lorenzovy křivky. Pomocí tohoto indexu je možné průmyslové odvětví 

považovat za koncentrované v případě, že jsou jeho zaměstnanci soustředění v malém 

počtu podniků, které jsou lokalizovány v malém počtu územních jednotek (Maurel, 

Sedillot, 1999; Marcon a Puech, 2003(a); Devereux et al., 1999). Dle Combese et al. 

(2008) Giniho index splňuje pouze některé z předpokladů ideálního indexu. Index 

neumožňuje adekvátně porovnat průmyslová odvětví, která mají rozdílnou tržní strukturu 

(Předpoklad 1). Je zde také problematické porovnat rozdílná geografická území, protože 

každé území se liší počtem svých subregionů. Například rozdělením regionu do dvou 

menších územních celků se změní jeho uspořádání, v jehož důsledku dojde k modifikaci 

Giniho indexu (Předpoklad 2). Splněny nejsou ani předpoklady 3 a 4. Ovšem srovnávací 

kritérium (Předpoklad 5) - benchmark jako uniformní distribuce, je dobře definováno. 

Nicméně, je třeba poznamenat, že dosud nebyl navrhnut žádný statistický test pro určení, 

zda zjištěné hodnoty odchýlení od srovnávacího kritéria jsou statisticky významné 

(Předpoklad 6). 

V literatuře se lze setkat také s jinými indexy, které mají podobné vlastnosti jako 

Giniho index. Tyto indexy berou v úvahu jak uniformní distribuci, tak distribuci celkové 

ekonomické aktivity (Combes et al., 2008). Jedná se o Isardův, Herfindahlův, Theilův a 

Ellison-Glaeserův index. Výhodou prvních tří zmíněných indexů je jednoduchost jejich 

výpočtu. Nevýhodou ovšem je, že neberou v úvahu celkovou distribuci ekonomických 

aktivit, ale pouze prostorovou homogenitu (Arbia et al., 2007). Tyto indexy nesplňují 

předpoklady 1-4.  

Ellison a Glaeser (1997) oproti předchozím indexům vytvořili sofistikovanější míru 

koncentrace (EG index -  ). EG index umožňuje definovat, do jaké míry je koncentrace 

sledovaného odvětví odlišná oproti náhodnému rozložení (Ellison a Glaeser, 1997). Ellison 

a Glaeser (1997) navrhli několik modelů lokalizačního výběru, které berou v úvahu efekty 

přelévání (tj. přenos technologií a znalostí) a přírodní vlivy (např. přírodní podmínky nebo 

přístup ke zdrojům surovin). Výhody EG indexu jsou dvojí: první výhodu představuje fakt, 

že je tento přístup postaven na precizním statistickém modelu, ve kterém je náhodné 

rozložení ekonomických aktivit považováno za srovnávací kritérium, a výhodu druhou, že 

je tento index schopen řešit problém, kdy se průmyslové odvětví skládá z několika 

rozsáhlých podniků, tudíž se výsledná koncentrace může jevit vyšší než tomu ve 

skutečnosti je. Ellison a Glaeser (1997) ukazují, že pokud jsou podniky náhodně 
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rozmístěny v prostoru, pak očekávaná hodnota této míry je rovna nule: 0)( E  (absence 

aglomeračních sil a přírodních vlivů). Kladná hodnota tohoto indexu je interpretována 

následovně: hodnoty 0 – 0.02 představují slabou koncentraci (regionální rozptyl 

(Braunerhjelm, Johansson 2003)), hodnoty 0.02 ≤   ≥ 0.05 mají střední úroveň 

koncentrace a hodnoty nad 0.05 představují silnou tendenci podniků se koncentrovat 

(Ellison, Glaeser 1997). Slabinou EG indexu je, že se jedná o model, který je ze své 

podstaty neprostorový. Každý region je považován za izolované území a jeho relativní 

pozice v prostoru není brána v úvahu Arbia (2001). Bylo vytvořeno několik empirických 

studií, které při výpočtu koncentrace průmyslu zvažují relativní pozici sledovaného území 

v prostoru (Midelfart-Knarvik et al. (2004); Lafourcade a Mion (2005); Arbia et al. 

(2007)). Midelfart-Knarvik et al. (2004) navrhli index prostorové separace, který bere 

v úvahu vzdálenost mezi jednotlivými lokalitami. Lafourcade a Mion (2007) kvantifikovali 

stupeň prostorové aglomerace v rámci průmyslových odvětví italského zpracovatelského 

průmyslu pomocí míry prostorové koncentrace, kde je vzdálenost mezi sledovanými 

regiony vyjádřena z hlediska minimální cestovní vzdálenosti. V článku „Spatial 

distribution of economic activities in local labour market areas: the case of Italy“ Arbia et 

al. (2007) berou v úvahu vztah mezi regiony, který řeší pomocí Moranova I koeficientu 

prostorové autokorelace.  

Tradiční koncentrační indexy, jako výše zmiňované, neposkytují informaci o 

skutečném rozsahu průmyslové koncentrace (Kosfeld et al., 2011). Dle Combese et al., 

(2008) je řešením tohoto problému využití „distance-based“ metod, které jsou založeny na 

analýze bodového vzoru (tj. prostorové rozložení ekonomických aktivit ve studované 

oblasti). Prostorový bodový vzor je soubor míst, která byla vytvořena nějakým neznámým 

náhodným mechanismem a jsou nepravidelně rozmístěná v rámci zájmového území 

(Diggle, 1983). Obecně se rozlišují tři základní typy bodového vzoru: náhodný, 

shlukovaný a pravidelný (Diggle, 1983) (viz obrázek 14). Základní analýzy bodových 

vzorů jsou založeny na stochastických modelech, které do modelování zavádějí náhodnou 

složku. 

 
Obr. 14: Tři typy bodového vzoru: (vlevo) náhodný, (uprostřed) pravidelný, (vpravo) shlukovaný (Illian et al, 

2008) 

 

Výchozí distance-based metodu pro hodnocení bodového vzoru představuje 

K funkce, kterou navrhnul B. D. Ripley v roce 1976. Tato funkce umožňuje měření 

velikosti shlukování nebo rozptylu bodového vzoru pro široký rozsah prostorových 

měřítek. K funkce je výkonným analytickým nástrojem při měření kovarianční struktury 
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lokalizačního rozhodovacího procesu podniků, ale její použití je pro ekonomické účely 

extrémně aplikačně náročné, stejně jako jiné „distance-based“ metody, které byly navrženy 

například Durantonem a Overmanem (2005) nebo Schollem a Brennerem (2011). I 

s využitím výkonných počítačů je doba zpracování např. jednoho průmyslového odvětví 

s několika tisíci podniky otázkou i několika dní (Scholl a Brenner, 2011). Důvodem je, že 

tyto modely jsou postaveny na principu stochastického modelování, který využívá 

simulační metodu Monte Carlo. 

Do oblasti ekonomických analýz byla Ripleyova K funkce uvedena Barffem (1987), 

Arbiou a Espou (1996), Sweeneyem a Feserem (1998) a poté byla vylepšována a 

propagována Marconem a Puechem (2003), Quahem a Simpsonem (2003) a Arbiou et al. 

(2012). Ripleyova K funkce v její obecné podobě není vhodná pro analýzu heterogenního 

rozložení ekonomických aktivit (tj. nestacionární bodový proces) (Marcon a Puech 

2003(a,b)). Problémem při aplikaci Ripleyovy K funkce do oblasti zkoumání prostorového 

rozložení ekonomických aktivit je, že obecná Ripleyova K funkce předpokládá 

homogenitu (CSR) v rámci celé studované oblasti. Jako příklad klasické Ripleyovy 

K funkce si lze uvést graf na obrázku 15. Lze pozorovat výraznou zvyšující se 

koncentrační tendenci zkoumaného bodového vzoru v rámci sledovaného území. Výpočet 

L funkce byl proveden v R, plná čára reprezentuje pozorovanou L funkci a čárkovaná čára 

obálky spolehlivosti (vypočteny z 1000 simulací), vzdálenostní krok byl zvolen 50 m. 

 

Obr. 15: Bodový vzor zkoumaného průmyslového odvětví (vlevo) a obecná L funkce (vpravo) 

 

Z hlediska heterogenity zkoumaného jevu je vhodnější využít jiný model než CSR a 

to celkovou distribuci hospodářské činnosti nebo jinou srovnávací distribuci (např. 

celkovou zástavbu ve sledovaném území). Na základě toho je možné provést hodnocení 

skutečné koncentrace průmyslu v rámci ekonomického popř. městského prostoru (Kosfeld 

et al., 2011). Tímto směrem se například ubírali Marcon a Puech (2003(a)), kteří využili 

Besagovu L funkci, pro výpočet Diggle-Chetwyndovy D funkce. Tato metoda umožňuje 

popis prostorového rozložení ekonomických aktivit v různých prostorových měřítkách. D 

funkce zvažuje pro studium bodového vzoru rozdíl dvou K funkcí (přístup „case-control“), 

kde jedna K funkce představuje sledované průmyslové odvětví (označovaná jako „cases“) 

a druhá K funkce představuje celkovou distribuci podniků (označovaná jako „controls“). 
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Podobně tuto metodu použili i Sweeney a Feser (1998), kteří zkoumali, zda jsou malé 

podniky koncentrovány více než podniky velké. Následně Marcon a Puech (2003(b)) 

vyvinuli M funkci, která je založena na principu D funkce a umožňuje na základě vážení 

jednotlivých bodů sledovaného bodového vzoru zkoumat nehomogenní prostorovou 

strukturu. Váhy jsou dány podílem počtu podniků sledovaného průmyslového odvětví 

(cases) k celkovému počtu podniků (controls), které byly zjištěny ve stanovené vzdálenosti 

(r) od každého sledovaného podniku. Arbia et al. (2008) použili metodu bivariační K 

funkce pro studium vztahů mezi dvěma typy bodového pole, které jsou lokalizovány ve 

stejné oblasti. Tento přístup umožnil sledování meziodvětvových aglomeračních vzorů 

podniků. Duranton a Overman (2005) uvedli metodu označenou jako K density pomocí níž 

prováděli testování lokalizačních vzorů průmyslových odvětví na území Velké Británie. 

Koncentrace průmyslu byla měřena na základě zjišťování vzdáleností mezi sledovanými 

podniky a porovnávána s celkovou hospodářkou činností ve sledovaném území. Celková 

hospodářská činnost byla zachycena pomocí vyhlazovací metody (Gaussův kernel) 

(Duranton a Overman, 2005). Následně Arbia et al. (2009) použili modifikovanou 

Ripleyovu K funkci pro sledování shlukování podniků jak v prostoru, tak i v čase. 

V současnosti se výzkumníci zabývají návrhem parametrické metody, která analyzuje 

prostorovou heterogenitu ekonomických aktivit a je označována jako nehomogenní K-

funkce (Arbia et al., 2012). Aplikací této metody na stejný bodový vzor jako v případě 

klasické Ripleyovy K funkce získáme následující podobu nehomogenní K funkce (obrázek 

16). 

  

Obr. 16: Bodový vzor zkoumaného průmyslového odvětví a celkové ekonomické činnosti (vlevo) a 

nehomogenní L funkce (vpravo) (Kinhom) 

 

Srovnáním )(dL  na obrázku 15 a )(dL  a obrázku 16 je možné pozorovat výrazný 

rozdíl v průběhu křivek obou L funkcí. Zatímco v případě )(dL , která byla vypočtena 

pomocí klasické Ripleyovy K funkce, vykazuje sledovaný bodový vzor výrazný shlukový 

charakter ve všech sledovaných vzdálenostech, tak v případě )(dLI  tento bodový vzor 

vykazuje shlukování pouze do vzdálenosti cca 500 m, od této vzdálenosti se již jedná o 

náhodný a dále pravidelný bodový vzor. Nehomogenní K funkce tak představuje výrazně 

zpřesnění analýz, které se týkají kvantifikace velikosti koncentrace průmyslu.  
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Metody „distance-based“ umožňují řešit problém, který se označuje jako MAUP a 

splňují pět předpokladů ideálního indexu (tj. 1,2,3,5,6). Omezením těchto metod je, že 

nesplňují předpoklad, kdy by míra prostorové koncentrace s ohledem na změny v 

průmyslové klasifikaci měla být nestranná. Dále dle Scholla and Brennera (2011) jsou 

obecná Ripleyova K funkce a její zobecněné podoby omezeny druhotným MAUP 

problémem, kdy je prostor z důvodu např. vysokých výpočetních požadavků nebo 

statistického omezení rozdělen do jednotlivých vzdálenostních intervalů – druhotná 

diskretizace. Pro řešení tohoto problému Scholl a Brenner (2011) navrhli tzv. kumulativní 

hustotní funkci, která umožňuje identifikovat konkrétní statisticky významné shluky a 

studovat velikost této koncentrace zvlášť a to s nízkými výpočetními nároky. Posledně 

zmiňovaná metoda ovšem vyžaduje větší empirický základ, aby byla považována za 

významnou v rámci sledování koncentrace ekonomických aktivit.  

Souhrnně lze říci, že ideální index prostorové koncentrace navzdory současnému 

značnému zájmu ze strany výzkumníků zůstává neobjeven. Nicméně rostoucí dostupnost 

dat na velmi detailní úrovni umožňuje definici nových přesnějších metod, oproti dřívějším 

indexům prostorové koncentrace, jako např. Herfindahl, Elisson a Glaesar atd. Nově 

vytvářené metody již berou v úvahu specifické vlastnosti těchto dat, a umožňují tak lépe 

modelovat ekonomickou aktivitu v prostoru.  
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9. Vymezení a porovnání shlukovacích metod 

V návaznosti na dosud provedenou rešeršní činnost je provedena hlubší analýza a 

testování vybraných metod. K testování jsou využita příkladová data umožňující 

preciznější sledování chování jednotlivých metod. Z praktického hlediska jsou 

porovnávány metody: Ripleyova K funkce, Durantonova a Overmanova K(d) funkce, 

nehomogenní K funkce a M funkce navržená Marconem a Puechem. Teoreticky jsou zde 

popsány i jiné metody, ale z důvodu jejich malého využití v oblasti ekonomických analýz 

jim není v této práci věnována větší pozornost.  

V posledním desetiletí bylo vytvořeno několik distance-based metod, které byly 

postupně vylepšovány a upravovány pro ekonomické účely, zejména pak pro posouzení 

velikosti a rozsahu prostorové koncentrace ekonomických aktivit. Lze se setkat s velkým 

množstvím publikací zabývající se problematikou návrhu nových prostorových 

koncentračních nástrojů, jejich specifickými vlastnostmi a různými možnostmi aplikace. 

První ucelený přehled distance-based, využívaných v prostorové ekonomii, poskytli autoři 

Marcon a Puech (2012). Navrhli v rámci dané práce jistou klasifikaci, jejímž účelem je 

napomoci čtenářům a výzkumníkům porozumět specifickým vlastnostem těchto metod. 

Ukázali, že i když jsou jednotlivé metody rozdílné, jsou založeny na stejném základu a na 

stejných principech. 

Vytvoření celkového přehledu koncentračních metod je motivováno velkou četností 

jejich využití, jak vědeckými pracovníky, tak i ekonomy (zabývajících se prostorovou 

ekonomií nebo regionálním rozvojem). Různorodost těchto metod je však doprovázena 

nejasnostmi a komplikacemi při jejich aplikaci a celkovém porozumění. Jak již bylo 

zmíněno výše, všechny navržené metody jsou založeny na jednotném rámci. Tím je 

počítání počtu sousedů (bodů) a jejich standardizace plochou sledovaného území nebo 

jiným počtem sousedů. Dále dochází k průměrování jednotlivých výsledků (různým 

způsobem). Nakonec se provádí celková normalizace výsledku. Významnost výsledku je 

definována zpravidla pomocí Monte Carlo simulace. Interpretace výsledků je pak pro 

všechny metody „stejná“: pokud se sledované objekty (podniky) navzájem přitahují, lze 

v okolí každého podniku pozorovat vyšší počet sousedů (sledovaných bodů), než by bylo 

pozorováno v rámci náhodného rozložení těchto bodů.  

9.1. Základní principy 

Ekonomové se při studiu lokalizace ekonomických aktivit zajímají zejména o přesný 

popis prostorové distribuce určitého typu aktivit. Tyto aktivity jsou reprezentovány jako 

body rozmístěné v prostoru (např. obchody, podniky, továrny atd.). Hlavním cílem jejich 

výzkumu je sledování jevu přitažlivosti (koncentrace, shlukování) nebo odpudivosti 

(rozptylu, pravidelnosti) mezi sledovanými entitami ve zkoumaném území. Jiné typy 

výzkumů jsou zaměřeny na identifikaci a měření vztahu mezi entitami patřící do dvou 

různých skupin. V tomto případě se jedná o jev tzv. kolokalizace.  
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Specifikem těchto metod je, že pracují s kontinuálním prostorem a nevyužívají ke 

svému výpočtu předdefinované územní jednotky. V důsledku toho se dá říci, že tyto 

metody představují vzdálenostní funkci mezi sledovanými entitami. Výsledky jsou 

zpravidla prezentovány ve formě grafu, kde osa x představuje vzdálenosti (intervaly) a osa 

y výsledné hodnoty vypočtených funkcí. Současně jsou v grafu vykresleny intervaly 

spolehlivosti, které umožňují určení statistické významnosti výsledku a jeho interpretaci. 

Ve druhém případě se jedná o tzv. inter-type funkce, které měří vztah dvou bodových 

distribucí. Křivky intervalů spolehlivosti u těchto metod umožňují určit přitažlivost nebo 

naopak odpudivost bodů dvou bodových distribucí (např. dvou typů obchodů).  

Základním matematickým rámcem distance-based metod je bodový proces. Bodové 

procesy jsou podobné náhodným proměnným, jejichž výstupem není číslo, ale bodový 

soubor (podle Horáka (2012) bodová textura). Dle Diggleho (2003) se jedná o stochastický 

mechanismus, který generuje soubor o určitém počtu jevů (událostí ix ) ve sledovaném 

území. Bodový vzor je pak realizací tohoto procesu (Gatrell et al., 1996). Diggle (1983) 

popisuje prostorový bodový vzor jako soubor míst, které jsou nepravidelně distribuovány 

v rámci zájmové oblasti, a které byly generovány nějakým neznámým náhodným 

mechanismem. Vždy je však potřeba rozpoznat, zda sledovaný bodový vzor mohl 

vzniknout nějakým shlukovacím mechanismem nebo se jednalo o určité externí (např. 

environmentální) vlivy, které vedly sledované události k tomu, aby se lokalizovaly blízko 

popř. daleko od sebe.  

Z praktického hlediska je analýza bodového vzoru omezena na 2 dimenzionální 

prostor – body o souřadnicích x a y. Pozorovaný bodový vzor je realizací nějakého 

neznámého bodového procesu, jehož charakteristiky jsou neparametrické – lze vypočíst 

určité vlastnosti bodového vzoru, ale identifikace bodového procesu je obecně nemožná. 

Každý bod bodového vzoru může obsahovat také nějakou dodatečnou informaci (atribut). 

Takovýto bodový vzor je označován jako „marked“ bodový vzor {[ ix , iy , im ]} (Gatrell et 

al., 1996), kde ix , iy  představuje souřadnice sledovaného jevu a im  odpovídá hodnotě 

sledovaného atributu u těchto jevů (Stoyan and Penttinen 2000). V rámci ekologických 

analýz parametry ix  a iy  představují lokalizaci zkoumaných stromů a im  druh, stáří nebo 

zdravotní stav stromu. V případě ekonometrických analýz se jedná např. o počet 

zaměstnanců nebo velikost obratu u každého sledovaného podniku.   

Jednou ze základních vlastností bodového vzoru je intenzita (tj. střední počet událostí 

v plošné jednotce, který by měl být konstantní v celé ploše (Horák, 2012)). Intenzita je 

označována jako )(x , kde x  představuje místo, pro které se   určuje. V případě, že je 

možné pozorovat stejnou intenzitu v rámci celého sledovaného území, pak se jedná o 

stacionární bodový proces. Pokud je distribuce bodů invariantní vzhledem ke směru, pak se 

jedná o izotropní bodový proces. Odhad )(ˆ x  může být stanoven podobně jako hustota: 

počet bodů sledovaného jevu na jednotku plochy.  
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Nejjednodušším prostorovým procesem je celková prostorová náhodnost (CSR – 

Complete Spatial Randomness) představující homogenní Poissonův proces s intenzitou  . 

Dle Diggleho (2003) nehomogenní Poissonův proces pro body nacházející se ve studované 

oblasti A je charakterizován následujícími předpoklady: (i) počet n bodů lokalizovaných v 

oblasti A má Poissonovu distribuci s průměrem R dxx)( ; (ii) body lokalizované v oblasti 

A představují nezávislý náhodný vzorek s hustotou pravděpodobnosti )(x . V prvním 

případě se nemění intenzita událostí ve sledovaném území, ve druhém případě to znamená, 

že body nejsou ve vzájemné interakci (Diggle, 2003).  

Distance-based metody jsou zpravidla založeny na počítání počtu sousedních bodů 

v okolí libovolného bodu sledovaného bodového vzoru. Během vývoje jednotlivých metod 

vznikly také specifické označení pro dané body. V prvním případě se jedná o referenční 

body: body odpovídající zkoumanému bodovému vzoru. Následně se jedná o cílové 

(sousední) body: body patřící do stejného bodového vzoru jako referenční body nebo body 

patřící do jiného typu bodového vzoru. V závislosti na typu zvolené funkce je využit jeden 

nebo druhý přístup.  

V mnoha reálných případech je potřeba vzít v úvahu heterogenní povahu 

sledovaného jevu při výpočtu (potřebná znalost povahy základního bodového procesu). 

Možným řešením je odhad intenzity 1. řádu pro jiný bodový vzor, který zachycuje 

heterogenitu studované oblasti (Arbia et al., 2012). V případě, že dochází ke změně 

intenzity ve sledovaném území, využívají se pro její odhad tzv. jádrové odhady (kernel) 

(Diggle, 1985). Metody tohoto typu se opírají o zjišťování počtu bodů v okolí každého 

bodu x  až do zvolené vzdálenosti označované jako šířka pásma. Pomocí jádrového 

vyhlazení dochází k přidělování vah jednotlivým bodům, v závislosti na vzdálenosti mezi 

body, přičemž se vzrůstající vzdáleností se váha bodu snižuje. Na hranici zkoumané šířky 

pásma je pak tato váha rovna 0. Metoda je více popsána např. v Horák (2012). 

Celková podstata generovaného vzoru je ovlivněna velikosti sledovaného území, 

nebo lépe řečeno prostorovým měřítkem, ve kterém je bodový proces pozorován. 

Například v případě dostatečně velkého měřítka lze u většiny přírodních jevů pozorovat 

jeho prostorovou heterogenitu, což vede k vytvoření koncentrovaného bodového vzoru. 

V menším měřítku může být prostorové rozložení sledovaného jevu méně výrazné a může 

ukazovat náhodný, popř. pravidelný vzor. Například lze v přírodě pozorovat interakci mezi 

jednotlivými druhy, kde každý druh může ukazovat koncentrační tendenci, ale v rámci 

mezidruhové konkurence dochází k boji o místo (o prostor). Mohou tak vznikat pravidelné 

mezery mezi jednotlivými živočichy. V případě sledování prostorového rozložení 

ekonomických aktivit (a obecně socioekonomických jevů) jde o to, že krajina je 

charakterizována různými vzory lidského osídlení, kde ne všechna místa představují 

vhodné místo pro umístění ekonomické aktivity a pro její rozvoj (Sweeney Feser, 1998).  
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9.2. Stručný popis jednotlivých distance-based metod 

Jednotlivé metody jsou zde popisovány z hlediska principu jejich výpočtu. Vybraná 

distance-based metoda je dále aplikována na testované bodové vzory. Vybrané metody 

jsou interpretovány a nakonec vzájemně porovnávány.   

Pro znázornění funkčnosti zkoumaných metod byl zvolen cvičný bodový vzor, který 

je zahrnut v knihovně “dbmss” (tj. Distance based measures of spatial structures) 

programového prostředí R. Tuto knihovnu vytvořili autoři Marcon a Puech (2013) za 

účelem snazšího pochopení jednotlivých distance-base metod.  Specifikace nastavení 

parametrů v R jsou v této práci vždy u každé zkoumané metody uvedeny zvlášť. Výše 

zmíněná knihovna se opírá o knihovnu „spatstat“, z níž využívá základní prostorové 

operace. Využitý bodový vzor zahrnuje lokalizaci stromů v oblasti o rozměrech 250 x 300 

m. U každého stromu je v datech uveden jeho typ ("Q. Rosea", "V. Americana" a "Other") 

a průměr kmene. Tento bodový vzor nese název “paracou16“ a jedná se o výběrový vzorek 

dat od autorů  Paracou a Marcon et al. (2012). Zobrazení tohoto bodového vzoru je 

uvedeno v příloze 2. Obálky spolehlivosti jsou u jednotlivých metod definovány na hladině 

významnosti 0,01. 

9.2.1. K funkce 

Za výchozí metodu pro hodnocení bodového vzoru je považována K funkce, kterou 

navrhnul B. D. Ripley v roce 1976. Ripley (1976, 1977) aplikoval g funkci na různé 

vzdálenostní intervaly a došlo ke vzniku K funkce, která je definovaná jako: 


r

o
dgdK  2)()( . Tato funkce tak umožňuje měření velikosti shlukování nebo rozptylu 

bodového vzoru pro široký rozsah prostorových měřítek. K funkce je prakticky 

kumulativní funkcí funkce g: K funkce poskytuje informaci od až do definované 

vzdálenosti, zatímco g funkce poskytuje informaci o bodovém vzoru pouze v dané 

vzdálenosti. Dle Ripleyho (1976) metoda K funkce umožňuje testování, zda pozorovaný 

bodový vzor je odlišný od náhodnosti pro každou úroveň vzdálenosti od nejmenší až po 

určitý specifikovaný limit, který je dán rozlohou sledovaného území. Tato metoda 

umožňuje popis vlastností 2. řádu stacionárního a izotropního procesu. Rovnice výpočtu 

Ripleyovy K funkce je dle Diggleho (1983):  

)]([
1

)( dANEdK


                  (1) 

kde )]([ dANE  je počet událostí (odpovídající podnikům) do vzdálenosti d od libovolné 

události. Pomocí podílu očekávané hodnoty )]([ dANE  s intenzitou   je prováděná 

standardizace, kde dA  je plocha kruhu s poloměrem d a se středem v libovolné události, A 

je plocha studované oblasti. Neparametrický odhad K funkce je vyjádřen následovně 

(Bailey a Gatrell, 1995 in Kosfeld et al., 2011): 
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)||(||1 dxx ji   je indikátorová funkce, která je rovna 1, pokud vzdálenost mezi dvěma 

událostmi ix  a jx  je menší nebo rovna d, v opačném případě se rovná 0 (Horák, 2012). 

Podobně jako g funkce i K funkce zahrnuje do svého výpočtu hraniční korekci ( ),( jic ).  

Bylo navrhnuto mnoho řešení pro hraniční korekci, všechny jsou však použitelné 

v případě jednoduchého tvaru sledované oblasti (např. obdélníková nebo čtvercová oblast) 

(Goreaud a Pélissier, 1999). Se zvyšující se složitostí průběhu hranice studované oblasti se 

zvyšuje náročnost výpočtu. Marcon a Puech (2003(a)) poukazují na to, že pro výpočet 

hraniční korekce je potřeba znát přesný průběh hranice studované oblasti. Navíc, pokud 

pracujeme s oblastí, která má složitý tvar, tak pro výpočet hraniční korekce je nutno využít 

sofistikovanější algoritmus.   

Očekávaný počet uspořádaných párů událostí ve vzdálenosti d je )(2 dKA  . Pro 

odhad )(dK funkce pro daný soubor vzdáleností d je doporučeno použít podíl 
A

n
 

představující odhad ( ̂ ) intenzity   s počtem n pozorovaných událostí v A (Kosfeld et al., 

2011).  

Pro interpretaci výsledného odhadu pozorované K funkce je potřeba provést její 

porovnání s očekávanou K funkcí, která odpovídá úplné náhodnosti výskytu bodového 

vzoru (homogenní Poissonův proces (CSR)). Očekávaná hodnota K funkce pro homogenní 

proces bez prostorových závislostí je (Horák, 2012): 

2)( ddK                    (3) 

 Pro jednodušší interpretaci Besag (1977) provedl úpravu odhadu K funkce do 

podoby L funkce, kde očekávaná hodnota této funkce je rovna 0 (Fingelton, 1985; Cressie, 

1993): 

d
dK

dL 


)(ˆ
)(                  (4) 

Hodnota )(dL  > 0 ukazuje, že pozorovaná distribuce bodového vzoru je geograficky 

shlukována, kdežto hodnota )(dL  < 0 ukazuje na pravidelnost bodového vzoru (Cressie, 

1993). Pro hodnocení statistické významnosti odhadu pozorované L funkce je potřeba 

vytvořit kritické hodnoty, které představují tzv. obálky spolehlivosti (Bailey a Gartrell, 

1995). Pro vytvoření horní a dolní simulační obálky je využita metoda Monte Carlo, která 

provádí generování velkého počtu m nezávislých náhodných simulací bodové distribuce 

(náhodné rozložení bodů) ve sledovaném území. Počet bodů, které jsou v území náhodně 

rozloženy je roven počtu bodů pozorované bodové distribuce a pro každé toto náhodné 

rozložení je proveden výpočet L funkce. Výsledné obálky spolehlivosti jsou následně 
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získány výběrem maximální a minimální hodnoty vypočtené L funkce (Bailey a Gartrell, 

1995):  

mi
id dLU

....1
)( )}(max{



 ; 
mi
id dLL
....1

)( )}(min{


               (5) 

V případě, že hodnoty pozorované L funkce jsou větší než hodnoty horní simulační 

obálky, tak je pozorovaná distribuce statisticky významně shlukovaná, hodnoty 

pozorované L funkce menší než dolní simulační obálka představují statisticky významnou 

pravidelnou bodovou distribuci. Hladina významnosti shlukování nebo pravidelnosti 

prostorové distribuce bodového vzoru je určena následovně (Bailey, Gartrell, 1995):  

1

1
))()(Pr())()((Pr






m
dLdLdUdL                                             (6) 

Pro pochopení principu Ripleyovy K funkce je nejlepší si představit sledované 

události jako body, které jsou lokalizované v určité oblasti. V rámci výpočtu Ripleyovy 

K funkce se kolem každého podniku vytvoří kruh o poloměru d a počítá se počet bodů 

spadajících do tohoto kruhu (počet sousedních bodů). Totéž se provede i pro další 

vzdálenostní intervaly (kroky) až do určeného limitu a celkové součty jsou přepočítány 

faktorem 
2n

A
 (při zanedbání hraničního efektu). Poté je provedena kontrola, zda zkoumaná 

distribuce podniků je významně odlišná od srovnávací distribuce (tj. náhodné distribuce) 

bodů. 

V literatuře se lze setkat i s druhým typem K funkce, která je označovaná jako 

bivariační (cross K function) K funkce. Základem této metody je počítání počtu sousedů 

jednoho typu v okolí bodů druhého typu. Nulová hypotéza je v tomhle případě prostorová 

nezávislost bodů. Při výpočtu je potřeba dát pozor na výběr vhodné metody testování 

nezávislosti, abychom se vyhnuli chybným výsledkům (Goreaud a Pélissier, 2003, Arbia et 

al., 2008). Metoda náhodného označování (random labeling) je vhodná v případě, kdy 

máme k dispozici data, kde jednotlivé body, kromě informace o poloze, obsahují informaci 

o příslušnosti k jednomu typu. Metoda nezávislosti populace (population independence) je 

využívaná v případě, kdy body stejného typu mohou být lokalizovány kdekoliv ve 

sledovaném území, ale jsou ovlivněny jejich prostorovou závislosti.  

Nastavení parametrů v R: 

#Vzdálenostní interval r po 2 m krocích do vzdálenosti 30 m. 

r <- seq(0,30,2) 

#Počet simulací nastaven na 1000  

NumberOfSimulations <- 1000 

# Výpočet obálek spolehlivosti na hladině významnosti 0.01 

Alpha <- 0.01 

# Nastavení parametrů K funkce 
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K_funkce_vysl <- KEnvelope(X, r, NumberOfSimulations, ReferenceType = "V. 

Americana", NeighborType = "V. Americana", SimulationType = "RandomPosition", 

Global = FALSE) 

# Výpis výsledku do .txt souboru 

write.table(K_funkce_vysl, file = " C:/R/K/K_funkce_vysl.txt", sep = ";", col.names = 

TRUE, dec=",") 

# Vykreslení výsledného grafu (osa x do vzdálenosti 30 m) 

plot(K_funkce_vysl, xlim=c(0, 30)) 

 

 
Obr. 17: Graf výsledné K funkce a obálek spolehlivosti pro pozorovaný bodový vzor paracou16 - V. 

Americana 

 

Graf K funkce na obrázku 17 ukazuje, že zkoumaný bodový vzor (druh stromů V. 

Americana) je do vzdálenosti 17 m náhodně distribuován. Teprve od vzdálenosti 18 m je 

identifikována tendence zkoumaných stromů se shlukovat. 

9.2.2. G funkce 

Vlastnost druhého řádu bodového vzoru představuje projevy variability intenzity 

(výskytu bodů), pozitivní (přitažlivost) a negativní (odpudivost) autokorelaci výskytu 

bodů. Tato vlastnost je matematicky vyjádřena jako (Marcon a Puech, 2012): 

)()(

),(
)(

yx

yx
dg




 , kde d je vzdálenost mezi dvěma body x a y. Jestliže jsou body na sobě 

prostorově nezávislé, pak 1)( dg  (není zjištěna žádná interakce mezi body). Pokud je 

1)( dg , tak pravděpodobnost nalezení bodu ve vzdálenosti d je větší než v případě 

prostorové nezávislosti (přitažlivost bodů), jinak 1)( dg  (odpudivost bodů). 

Odhad )(dg  se provádí pomocí počítání sousedních bodů, které se nacházejí v dané 

vzdálenosti: je zde využit jádrový odhad (kernel). Tato funkce dává váhu jednotlivým 

bodům na základě jejich vzdálenosti. Váha je definována od 0 do 1, kdy 0 je danému bodu 

přiřazena v případě, že se nachází na hranici sledovaného intervalu d. Duranton a Overman 

(2005) využívají k tomuto účelu Gaussovský kernel, který byl navrhnut Silvermanem 
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(1986). Nejefektivnější a nejjednodušší je obdelníkový kernel s šířkou pásma (bandwidth) 

označenou jako h (Illian et al., 2008): 
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jinak

hdxxhdif
hdxxk ji

ji              (7) 

Parametry ix  a jx  představují přesnou polohu dvou bodů, kde ix  je referenční bod a 

jx  je bod sousední. G funkce je definována jako podíl průměrné hustoty sousedních bodů 

ve vzdálenosti d od referenčních bodů k hustotě bodů sledovaného typu ve zkoumaném 

území (Marcon a Puech, 2012): 
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              (8) 

Nevychýlený odhad 2̂  je definován jako:  
)1(

2

nn

A
 (Stoyan a Stoyan, 2000), kde n 

představuje počet bodů, které se nacházejí ve studované oblasti o ploše A. 

Parametr ),( jic  odpovídá hraniční korekci, která je využita pro body nacházející se 

v blízkosti hranice studované oblasti. Z důvodu hraničního efektu má očekávaný počet 

událostí tendenci být podhodnocený a výsledný odhad )(ˆ dg je tak zkreslený. Tento 

problém je zejména významný v případě rozsáhlých studovaných oblastí. Hraniční efekty 

jsou výsledkem neznalosti možných výskytů událostí, které se nacházejí mimo studovanou 

oblast A (Cressie, 1993). Problém hraničního efektu je možné řešit právě zavedením 

korekčního faktoru 
ij

jic


1
),(  , kde váha ij  reprezentuje podíl obvodu kruhu, který leží 

ve studované oblasti (Diggle, 1983). 

Nastavení parametrů v R: 

#Vzdálenostní interval r po 2 m krocích do vzdálenosti 30 m. 

r <- seq(0,30,2) 

#Počet simulací nastaven na 1000 

NumberOfSimulations <- 1000 

# Výpočet obálek spolehlivosti na hladině významnosti 0.01 

Alpha <- 0.01 

# Nastavení parametrů g funkce 

g_funkce_vysl <- gEnvelope(X, r, NumberOfSimulations, ReferenceType = "V. 

Americana",NeighborType = "Q. Rosea", SimulationType = "RandomPosition", Global = 

FALSE) 

# Výpis výsledku do .txt souboru 

write.table(g_funkce_vysl, file = " C:/R/ G/g_funkce_vysl.txt", sep = ";", col.names = 

TRUE, dec=",") 
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# Vykreslení výsledného grafu (osa x do vzdálenosti 30 m) 

plot(g_funkce_vysl, xlim=c(0, 30)) 

 

 
Obr. 18: Graf výsledné g funkce a obálek spolehlivosti pro pozorovaný bodový vzor paracou16 - V. 

Americana vs. Q. Rosea 

 

Graf G funkce na obrázku 18 ukazuje, že do vzdálenosti 7 m není mezi body žádná 

interakce. Od vzdálenosti 8 m lze pozorovat mírnou odpudivost mezi zkoumanými body. 

Jinými slovy lze říci, druhy stromů „V. Americana“ a „Q. Rosea“ se od sebe od 

vzdálenosti 8 m statisticky významně odpuzují. 

9.2.3. Kmm funkce 

Kmm funkce byla navržena Penttinenem et al. (1992). Jedná se o upravenou verzi 

Ripleyovy K funkce, která je založena na zahrnutí číselných vah )( ixw  ke každému bodu. 

Tyto váhy odpovídají zjištěným hodnotám v každém sledovaném bodě (Espa et al., 2010). 

Z hlediska prostorové distribuce ekonomických aktivit mohou tyto váhy odpovídat počtu 

zaměstnanců nebo se může jednat o jakoukoliv jinou ekonomickou charakteristiku, která je 

u jednotlivých podniků sledována.   

Odhat Kmm funkce je následující (Penttinen et al, 1992): 


 


n

i ji

jijimm jicxwxwdxx
wA

dK
1

22
),()()()||(||1

ˆ

1
)(ˆ


            (9) 

kde 
2

w  je průměrná váha bodů. Po úpravě a doplnění výpočtu intenzity 
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odhad Kmm funkce: 
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Podobně jako v případě Ripleyovy K funkce i Kmm funkce byla převedena do podoby 

Lmm funkce, která má následující tvar (Marcon a Puech, 2012): 
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kde W  je suma vah sledovaných bodů.  

Nastavení parametrů v R: 

#Vzdálenostní interval r po 2 m krocích do vzdálenosti 30 m. 

r <- seq(0,30,2) 

#Počet simulací nastaven na 1000 

NumberOfSimulations <- 1000 

# Výpočet obálek spolehlivosti na hladině významnosti 0.01 

Alpha <- 0.01 

# Nastavení parametrů Kmm 

kmm_funkce_vysl <- KmmEnvelope(X, r, NumberOfSimulations, ReferenceType = "V. 

Americana", Global = FALSE) 

# Výpis výsledku do .txt souboru 

write.table(g_funkce_vysl, file = "C:/R/Kmm/Kmm_funkce_vysl.txt", sep = ";", col.names 

= TRUE, dec=",") 

# Vykreslení výsledného grafu (osa x do vzdálenosti 30 m) 

plot(kmm_funkce_vysl, xlim=c(0, 30)) 

 
Obr. 19: Graf výsledné Kmm funkce a obálek spolehlivosti pro pozorovaný bodový vzor paracou16 - V. 

Americana 

 

Kmm funkce na obrázku 19 ukazuje náhodné rozložení bodů sledovaného bodového 

vzoru téměř ve všech vzdálenostních intervalech. Oproti klasické K funkci, tak 

identifikuje, že stromy zkoumaného druhu jsou náhodně distribuovány ve sledovaných 

vzdálenostech. 

9.2.4. D funkce 

D funkce je distance-based metoda, která umožňuje při výpočtu brát v úvahu 

heterogenitu sledovaného jevu. Jedná se tedy o funkci umožňující hodnotit tzv. 

nehomogenní bodový vzor (Diggle a Chetwynd, 1991). Při výpočtu se zde využívá case-
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control přístup, který je založen na specifikaci dvou K funkcí. Jedna K funkce je určena 

pro měření zájmové populace (sledovaného bodového vzoru) a je označována jako K 

cases. Druhá K funkce, která je označovaná jako K control je určena pro zachycení 

heterogenity sledovaného jevu a slouží jako srovnávací distribuce.  

Pro stacionární, izotropní bodový proces lze case-control K funkci zapsat následovně 

(Diggle, 1983): 

)()( ,

1

dijjij NEdK                  (12) 

kde j  intenzita událostí typu j, E je očekávaná hodnota a )( ,dijN  představuje počet 

událostí typu j, které se nacházejí do vzdálenosti d od libovolné události i. Diggle a 

Chetwynd (1991) poukazují na to, že pokud jsou body cases a controls vůči sobě náhodně 

distribuovány pak: )()( dKdK controlscases  . Díky tomu lze následně odvodit odhad D 

funkce, který je založen na určení rozdílu mezi dvěma odhadovanými K funkcemi pro 

každé d (Diggle a Chetwynd, 1991):  

)()()( dKdKdD controlscases                (13) 

D funkce nabývá kladných hodnot v případě, že body cases jsou více koncentrovány 

než body controls (Marcon and Puech, 2003). Očekávaná hodnota D funkce je rovna 0 

(Bivand et al., 2008). V rámci Monte Carlo simulace dochází k zafixování polohy bodů a k 

náhodné redistribuci bodových značek. Využívá se zde metody náhodného označování 

(random labelling), kde se body mohou náhodně stát buď cases (typ i) nebo controls (typ 

j). 

V rámci ekonometrických analýz byla tato funkce využita zejména Marconem a 

Puechem (2003), kteří využili Besagovu podobu K funkce při výpočtu D funkce a 

aplikovali ji na zkoumání rozložení high-tech ekonomických aktivit. Podobně tuto metodu 

použili i Sweeney a Feser (1998), kteří zkoumali, zda jsou malé podniky koncentrovány 

více než podniky velké.   

Nastavení parametrů v R: 

# Vzdálenostní interval r po 2 m krocích do vzdálenosti 30 m. 

r <- seq(0,30,2) 

#Počet simulací nastaven na 1000 

NumberOfSimulations <- 1000 

# Výpočet obálek spolehlivosti na hladině významnosti 0.01 

Alpha <- 0.01 

# Nastavení parametrů D funkce 

D_funkce_vysl <- DEnvelope(X, r, NumberOfSimulations, Cases = "V. Americana", 

Controls = "Q. Rosea", Intertype = TRUE, Global = FALSE) 

# Výpis výsledku do .txt souboru 

write.table(D_funkce_vysl, file = " C:/R/D_funkce_vysl.txt", sep = ";", col.names = 

TRUE, dec=",") 
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# Vykreslení výsledného grafu (osa x do vzdálenosti 30 m) 

plot(D_funkce_vysl, xlim=c(0, 30)) 

 
Obr. 20: Graf výsledné D funkce a obálek spolehlivosti pro pozorovaný bodový vzor paracou16 - V. 

Americana vs. Q. Rosea 

 

Graf D funkce na obrázku 20 ukazuje, že druh stromů „V. Americana“ je od 

vzdálenosti 14 m více koncentrován než stromy Q. Rosea. Do vzdálenosti 14 m jsou tyto 

stromy náhodně rozloženy. 

9.2.5. Kinhom funkce 

Tato metoda představuje jednu z nejvýznamnějších nových distance-based method 

pro sledování bodového vzoru. Jedná se o nehomogenní verzi Ripleyovy K funkce 

označovanou jako Kinhom, kterou vytvořili autoři Baddeley et al. (2000).  

Dle Diggle (2003) nehomogenní Poissonův proces pro body nacházející se ve 

studované oblasti A je charakterizován následujícími předpoklady: (i) počet n bodů 

lokalizovaných v oblasti A má Poissonovu distribuci s průměrem R dxx)( ; (ii) body 

lokalizované v oblasti A představují nezávislý náhodný vzorek s hustotou 

pravděpodobnosti )(x . Nehomogenní Poissonův proces dle Baddeley et al. (2000) 

představuje stacionární váženou intenzitu 2. řádu, pokud platí: 

)()()(),(2 yxgyxyx   , kde )( yxg   je funkce, která závisí na vzdálenosti (a tedy 

na interakci) mezi libovolnými události x a y. Jestliže mezi událostmi není žádný 

prostorový vztah pak )()(),(2 yxyx    a 1)(  yxg . V případě, že 1)(  yxg  pak 

mezi dvěma místy existuje přitažlivost, pokud 1)(  yxg  pak se jedná o odpudivost 

(Møller a Waagepetersen, 2007).  

Pro nehomogenní Poissonův proces bez prostorových závislostí mezi událostmi je 
2

hom )(ˆ ddK in  . Pokud 2

hom )(ˆ ddK in   (nebo 2

hom )(ˆ ddK in  ) sledovaný bodový vzor 

je více (nebo méně) shlukován než bodový vzor, který byl získán z nehomogenního 

Poissonova procesu s intenzitou prvního řádu )(x  a bez prostorové závislosti (Diggle et 
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al., 2007). Následně nevychýlený odhad )(dK I  se známou intenzitou )(x  a 

s definovanou hraniční korekcí je (Baddeley et al., 2000):  
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             (14) 

kde A  představuje plochu studované oblasti, |||| ji xx   je euklidovská vzdálenost mezi 

body i a j, a )||(||1 dxx ji   je indikátor, který je roven 1, pokud dxx ji  |||| , v 

opačném případě se rovná 0. Z důvodu hraničního efektu je zde zaveden také korekční 

faktor ),( jic . Funkční forma intenzity prvního řádu )(x je neznámá a je potřeba jí z dat 

odhadnout. To lze provést s využitím metody jádrového vyhlazení (Baddeley et al., 2000): 

)(/)()(ˆ 2

jh

ji

ij

ih xC
h

xx
khx 




              (15) 

(.)k  je vhodně vybraná funkce dvourozměrné hustoty pravděpodobnosti, h označuje šířku 

pásma a určuje stupeň vyhlazení a )( jh xC označuje okrajovou (hraniční) korekci.  

Tato distance-based metoda byla v ekonometrických analýzách využita jen velmi 

málo (např. Arbia et al. 2009, Arbia et al. 2012). Důvodem je nutnost volby vhodné 

velikosti vyhledávacího pásma (bandwith) v rámci jádrového vyhlazení (Diggle et al., 

2007), která může značně ovlivnit výsledek analýzy.  

Nastavení parametrů v R: 

# Vzdálenostní interval r po 2 m krocích do vzdálenosti 30 m. 

r <- seq(0,30,2) 

#Počet simulací nastaven na 1000 

NumberOfSimulations <- 1000 

# Výpočet obálek spolehlivosti na hladině významnosti 0.01 

Alpha <- 0.01 

#Definice hustoty bodového vzoru - lambma 

lambda <- density.ppp(X, bw.diggle(X)) 

plot(lambda) 

A <- X[X$marks$PointType=="V. Americana"] 

plot(A , add = TRUE) 

# Nastavení parametrů Kinhom funkce 

K_INHOM <-KinhomEnvelope(X, r,ReferenceType = "V. Americana", 

NumberOfSimulations, Alpha, SimulationType="RandomLocation", lambda=lambda 

# Výpis výsledku do .txt souboru 

write.table(K_INHOM, file = " C:/R/ K_INHOM.txt", sep = ";", col.names = TRUE, 

dec=",") 

# Vykreslení výsledného grafu (osa x do vzdálenosti 30 m) 

plot(K_INHOM, xlim=c(0, 30)) 
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Obr. 21: Graf výsledné Kinhom  funkce a obálek spolehlivosti pro pozorovaný bodový vzor paracou16 - V. 

Americana 

 

Graf Kinhom na obrázku 21 funkce je velmi podobný výsledku, jako v případě klasické 

K funkce s tím rozdílem, že zde není tak výrazná koncentrační tendence ve větších 

vzdálenostech. Výsledek je významně závislý na volbě velikosti šířky pásma (bandwidth). 

9.2.6. Kd funkce (DO-index) 

Duranton a Overman (2005) uvedli metodu označenou jako K density function. Kd 

funkce měří shlukování bodů na základě zjišťování bilaterálních vzdáleností mezi body 

zkoumané bodové distribuce. Základní myšlenkou DO-indexu je ověření, zda počet 

sousedních bodů v dané vzdálenosti d je statisticky významně větší nebo menší než 

náhodná prostorová distribuce těchto bodů. Duranton a Overman (2002) definují Kd funkci 

tak, že pro bodovou distribuci s n body se vypočítají euklidovské vzdálenosti mezi každým 

párem bodů. To vytváří n(n−1)/2 jedinečných neorientovaných vzdáleností. Principem této 

metody je přidělování vah každému bodu, který se nachází v dané vzdálenosti d od 

referenčního bodu. V případě ekonometrických analýz referenčními body rozumíme 

všechny body sledovaného průmyslového odvětví. Váhy jsou jednotlivým bodům 

přidělovány na základě jádrového odhadu (kernel). Odhad hustoty bilaterálních vzdáleností 

do vzdálenosti d je následující (Duranton a Overman, 2005): 
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kde h představuje šířku pásma (bandwidth), (.)k  reprezentuje Gaussův kernel, |||| ji xx   

je vzdálenost mezi bodem ix  a jx a n označuje celkový počet bodů sledovaného bodového 

vzoru. 

Duranton, Overman (2002) navrhli také druhou verzi Kd funkce, která umožňuje do 

výpočtu zahrnout skutečné váhy jednotlivých bodů, kde )( ixw  označuje váhu pro 
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referenční bod a )( jxw  označuje váhu pro sousední bod. V rámci ekonometrických analýz 

jsou váhy podniků dány různými ekonomickými ukazateli, nejčastěji počtem zaměstnanců 

v podnicích. Dochází zde k měření vzdáleností mezi dvojicemi pracovníků zaměstnaných v 

různých podnicích. Nejsou zde brány v úvahu nulové vzdálenosti mezi zaměstnanci 

v témže podniku, takže lokalizace nemůže být řízena koncentrací zaměstnanců v rámci 

určitého podniku, ale mohla by být řízena několika velkými podniky nacházejícími se 

blízko sebe. Odhad vážené hustoty bilaterálních vzdáleností do vzdálenosti d je následující 

(Duranton a Overman, 2005): 
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          (17) 

kde h představuje šířku pásma, jehož hodnotu využívá funkce jádrového k (Gaussův 

kernel) a n označuje celkový počet bodů sledovaného bodového vzoru.  

Prvním krokem při výpočtu Kd funkce je dle Durantona a Overmana (2005) výběr 

bodů, které jsou předmětem zkoumání. Druhý krok představuje výpočet hustoty 

bilaterálních vzdáleností mezi všemi páry bodů zkoumaného bodového vzoru. Třetím 

krokem je vytvoření náhodných bodových vzorů (hypotetického bodového vzoru), kde 

počet bodů je roven počtu bodů sledovaného bodového vzoru. V rámci simulační metody 

Monte Carlo jsou body náhodně rozmístěny v rámci existujících míst. Provede se výpočet 

1000 simulací a pro každou simulaci se počítá K hustotní funkce přesně tak, jak byla 

počítána pro pozorovaný bodový vzor. Nakonec dochází k vytvoření lokálních intervalů a 

globálních pásů spolehlivosti (označme )(dK  jako horní hranice globálního pásu a )(dK  

jako dolní hranice globálního pásu), které jsou vypočteny ze všech simulovaných Kd 

funkcí. Vypočtené intervaly spolehlivosti jsou následně využívány pro ověření statistické 

významnosti odchýlení pozorované Kd funkce od celkové prostorové náhodnosti. Bodový 

vzor je považován za globálně koncentrovaný (rozptýlený), pokud křivka pozorované Kd 

funkce alespoň jednou překročí horní (dolní) globální pás spolehlivosti. 

Duranton a Overman (2005) využili tuto metodu pro testování lokalizačních vzorů 

průmyslových odvětví na území Velké Británie. Koncentrace průmyslu byla měřena na 

základě zjišťování vzdáleností mezi sledovanými podniky a porovnávána s celkovou 

hospodářkou činností ve sledovaném území. Celková hospodářská činnost byla zachycena 

pomocí všech podniků, které se ve sledovaném území Velké Británie nacházely (Duranton 

a Overman, 2005). 

Nastavení parametrů v R: 

# Vzdálenostní interval r po 2 m krocích do vzdálenosti 30 m. 

r <- seq(0,30,2) 

#Počet simulací nastaven na 1000 

NumberOfSimulations <- 1000 

# Výpočet obálek spolehlivosti na hladině významnosti 0.01 
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Alpha <- 0.01 

# Nastavení parametrů Kd funkce 

Kd_funkce <- KdEnvelope(X, r, ReferenceType = "V. Americana", SimulationType = 

"RandomLocation", Global = TRUE, Original = TRUE) 

# Výpis výsledku do .txt souboru 

write.table(Kd_funkce, file = " C:/R/ Kd_funkce.txt", sep = ";", col.names = TRUE, 

dec=",") 

# Vykreslení výsledného grafu (osa x do vzdálenosti 30 m) 

plot(Kd_funkce, xlim=c(0, 30)) 

 
Obr. 22: Graf výsledné Kd  funkce a obálek spolehlivosti pro pozorovaný bodový vzor paracou16 - V. 

Americana 

 

Graf Kd funkce na obrázku 22 ukazuje, že stromy „V. Americana“ jsou do 

vzdálenosti 12 m náhodně prostorově rozloženy. Od této vzdálenosti se začínají statisticky 

významně shlukovat. 

9.2.7. M funkce 

Marcon a Puech (2010) navrhli kumulativní funkci označenou jako M funkce. Tato 

relativní shlukovací funkce je založena na srovnání lokalizačních vzorů dvou bodových 

typů (tj. referenční a cílové body). Referenční body odpovídají bodům sledovaného 

bodového vzoru a cílové body odpovídají sousedním bodům v okolí bodů referenčních. 

Cílové body mohou být dvojího typu: body patřící do stejného bodového vzoru jako 

referenční body nebo body, které jsou reprezentovány všemi ostatními body (body jiného 

typu než body referenční). Průměrný počet cílových bodů je srovnáván s průměrem bodů, 

které se nacházejí ve sledovaném území, a je zjišťováno, zda je tento průměrný počet větší 

nebo menší než v případě náhodné distribuce bodů. Obecný tvar M funkce navržený 

Marconem a Puechem (2003) je definován následovně: 
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kde )||(||1 dxx c

ji   odpovídá indikátorové funkci, která je rovna 1, pokud vzdálenost 

mezi body ix  a c

jx  sledovaného bodového vzoru c je menší nebo rovna vzdálenostnímu 

intervalu d (jinak 0||)(||1  c

ji xx ). Může zde nastat případ, že se v okolí sledovaného 

bodu ix  nenachází žádný bod c

jx . Dle autorů je tento problém vyřešen jednoduše 

vynecháním daného bodu ix  z výpočtu. Druhý identifikátor ( )||(||1 dxx ji  ) je roven 1, 

pokud vzdálenost mezi body ix  sledovaného bodového vzoru c a jx  ostatního bodového 

vzoru je menší nebo rovna vzdálenostnímu intervalu d (jinak )||(||1 dxx ji  =0).  Pokud 

v okolí sledovaného bodu ix  se nenachází žádný bod jx , tak stejně jako v předchozím 

případě dochází k jeho ignorování při výpočtu (Marcon a Puech, 2003). Je zde také zahrnut 

faktor velikosti bodu, který reprezentuje váhu sousedního bodu c

jx  (tj. c

jxw( )) nebo jx  

(tj. )( jxw ). Relativizace výsledků je vztažena ke globální četnosti bodů v rámci celého 

území.  To je vyjádřeno pomocí parametru cW  (globální suma vah všech bodů sledovaného 

bodového vzoru c) a W (globální suma vah všech ostatních bodů v území). Vzhledem 

k tomu, že nelze do výpočtu zahrnout váhu sledovaného bodu ix  (tj. )( ixw ), tak dochází 

k odečtení této váhy od globálních vah cW  a W . Důvodem je to, že nás při výpočtu 

zajímají pouze váhy sousedních bodů. 

Čitatel vzorce odpovídá podílu počtu sousedních bodů sledovaného bodového vzoru 

c k počtu sousedních bodů jiného typu, které se nacházejí do vzdálenosti d od sledovaného 

bodu. Jmenovatel vzorce představuje podíl četnosti bodů (suma vah bodů) sledovaného 

bodového vzoru c k celkové četnosti bodů v celé studované oblasti. Díky tomu je možné 

provést tvrzení o větší či menší koncentraci bodů c vůči všem ostatním bodům v území.  

V případě, že nejsou do výpočtu zahrnuty váhy bodů, konstrukce M funkce vypadá 

následovně (Marcon a Puech, 2003): 
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kde N odpovídá počtu bodů jiného typu a cN  je počet bodů zkoumaného bodového vzoru 

ve zkoumané oblasti. Je potřeba dát při výpočtu pozor na to, že N  odpovídá počtu bodů, 

které se nacházejí v celé studované oblasti, ale bez zahrnutí podniků sledovaného 
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bodového vzoru. Například ve zkoumaném území se nachází 100 bodů a z toho 20 je 

realizováno ve zkoumaném bodovém vzoru c, počet bodů N  je pak roven 80. Tento 

problém lze popsat také jako celkový počet sousedů jednoho nebo druhého typu, které 

může podnik mít v rámci celého sledovaného území. 

Nulová hypotéza M funkce je vyjádřena následovně: body patřící do zkoumaného 

bodového vzoru mají stejné prostorové rozložení jako body ostatní, které se nacházejí se ve 

sledovaném území.  

M funkce má k dispozici i přístup označovány jako „case-control“.  Z pohledu 

zkoumání prostorové distribuce ekonomických aktivit case-control přístup spočívá 

v měření koncentrace průmyslu v závislosti na celkové ekonomické aktivitě, kde 

lokalizační rozhodování podniků je předem dáno (jednoduše dochází k simulaci bodů po 

definovaných místech (bodech) celkové ekonomické aktivity). Dochází tak k využití 

srovnávací bodové distribuce (bechmark). V případě M funkce body controls nahrazují  

klasické sousední body jakéhokoliv typu.  Při využití case-control verze M funkce již 

dochází k tomu, že prostor není vnímám jako homogenní (CRS), ale jako heterogenní.  

Pokud nejsou k dispozici váhy pro jednotlivé body, tak lze pracovat pouze s počty 

bodů ve zkoumaném území. Po určitém zjednodušení lze odhad M funkce označovaný 

jako )(dM cases zapsat následovně (Marcon a Puech, 2003):  
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kde casesW  představuje sumu vah všech referenčních bodů ve sledovaném území (pokud 

jsou váhy pro všechny body rovny 1, pak se jedná o celkový počet referenčních podniků 

v území casesN ), controlsW  představuje sumu vah všech kontrolních bodů ve sledovaném 

území (pokud jsou váhy pro všechny body rovny 1, pak se jedná o celkový počet 

kontrolních podniků v území controlsN ). 

Interpretace výsledků M funkce je následující. Srovnávací hodnota je rovna 1 (z 

důvodu podílu) a odpovídá stejnému lokalizačnímu vzoru obou sledovaných bodových 

distribucí. V případě ekonometrických analýz to lze interpretovat jako stejnou distribuci 

zaměstnanců jak pro sledovaný průmysl, tak pro celou ekonomickou aktivitu ve 

sledovaném území. V případě, že )(dM > 1, tak to poukazuje na to, že v okolí podniků 

průmyslu c se nachází relativně více zaměstnanců (do vzdálenosti d), než je pozorováno 

v rámci celého sledovaného území (celkové ekonomické aktivity). To má odpovídat 

relativní geografické koncentraci průmyslu c, tak jak je definována klasickými distance-

based metodami. V případě, že )(dM > 1, tak v okolí podniků sledovaného průmyslu se 

nachází relativně méně zaměstnanců (do vzdálenosti d), než je pozorováno v rámci celého 

sledovaného území (celkové ekonomické aktivity). To odpovídá relativnímu 
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geografickému rozptýlení zkoumaného průmyslu, tak jak je definováno klasickými 

distance-based metodami. 

Nastavení parametrů v R: 

# Vzdálenostní interval r po 2 m krocích do vzdálenosti 30 m. 

r <- seq(0,30,2) 

#Počet simulací nastaven na 1000 

NumberOfSimulations <- 1000 

# Výpočet obálek spolehlivosti na hladině významnosti 0.01 

Alpha <- 0.01 

# Nastavení parametrů M funkce 

M_FUNKCE <- MEnvelope(X, r, ReferenceType = "V. Americana",  NeighborType = 

"Other", SimulationType = "RandomLocation", Global = TRUE, CaseControl = FALSE) 

# Výpis výsledku do .txt souboru 

write.table(M_FUNKCE, file = 

"C:/R/DATA/W_FUNKCE/VYSTUPY/M/M_FUNKCE.txt", sep = ";", col.names = 

TRUE, dec=",") 

# Vykreslení výsledného grafu (osa x do vzdálenosti 30 m) 

plot(M_FUNKCE, xlim=c(0, 30)) 

 
Obr. 23: Graf výsledné M  funkce a obálek spolehlivosti pro pozorovaný bodový vzor paracou16 - V. 

Americana vs. Other 

 

Graf M funkce na obrázku 23 oproti ostatním zkoumaným metodám identifikuje 

bodový vzor jako náhodný ve všech vzdálenostních intervalech. 

9.3. Typologie distance-based metod 

Z přehledu distance-based metod uvedených výše lze vidět, že tyto funkce mohou 

být vypočteny v 5 společných krocích. Nejprve se jedná o zjištění počtu sousedů v okolí 

každého sledovaného bodu do specifikovaného vzdálenostního intervalu d. U některých 

metod dochází k pouhému počítání počtu sousedních bodů, u jiných se počítají jejich váhy. 

Následně dochází k výpočtu průměrné hodnoty počtu sousedních bodů ( )(dn ). V dalším 
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kroku je tato průměrná hodnota dělena referenční mírou ( )(dm ). Čtvrtý krok zahrnuje 

srovnání tohoto lokálního podílu ( )(dn / )(dm ) s celkovým (globálním) podílem 

( )(dn / )(dm ). Posledním krokem je určení statistické významnosti výsledku pro všechny 

stanovené vzdálenostní intervaly. K tomuto kroku se využívá simulační metoda Monte 

Carlo a vhodná srovnávací distribuce. Všechny tyto kroky jsou následně detailněji 

rozebrány.  

V souladu s typologií Brulharta a Traegera (2005) lze klasifikovat distance-based 

metody do tří kategorií: (i) topografická míra – využívá prostor jako referenční míru, kde 

zjištěný počet sousedních bodů v okolí bodů sledovaných je relativizován plochou kruhu 
2d ; (ii) relativní míra – provádí dělení počtu sousedních bodů, které spadají do 

zájmového bodového vzoru s počtem všech ostatních sousedů; (iii) absolutní míra – při 

výpočtu nevyužívá žádnou referenční míru.    

Tab. 20: Odhad počtu sousedů dle jednotlivých metod (Marcon a Puech, 2012) 

Funkce Sousední body v okolí bodu ix  Poznámka 

)/()(ˆ 2ddK   



jij

jii jicdxxdxn
,

),()||(||1),(  Zjištěný počet sousedů je 

upraven hraniční korekcí. 

)/()(ˆ 2ddKmm   



jij

jjii jicxwdxxdxn
,

),()()||(||1),(  
Zjištěný počet sousedů je 

upraven hraniční korekcí a 

váhou bodů. 

)/()(ˆ 2

hom ddK in   





jij j

ji

i
x

jicdxx
dxn

, )(ˆ

),()||(||1
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Zjištěný počet sousedů je 

upraven hraniční korekcí a 

hustotou bodů v okolí těchto 

sousedů. 

)(ˆ dg  



jij

jii jicdxxkdxn
,

),()||,(||),(  

Zjištěný počet sousedů je 

upraven hraniční korekcí. Jsou 

brány v úvahu pouze body ve 

vzdálenosti d. 

)(dKd  



jij

jii dxxkdxn
,

)||,(||),(  

Zjištěný počet sousedů není 

upraven hraniční korekcí. Jsou 

brány v úvahu pouze body ve 

vzdálenosti d. 

)(dK emp
 

)()||,(||),(
,

j

jij

jii xwdxxkdxn 


  

Zjištěný počet sousedů není 

upraven hraniční korekcí, ale 

váhou jednotlivých bodů. 

Jsou brány v úvahu pouze 

body ve vzdálenosti d. 

)(dM  



jij

c

j

c

jii xwdxxdxn
,

)().||(||1),(  

Zjištěný počet sousedů není 

upraven hraniční korekcí, ale 

váhou jednotlivých bodů 

odpovídajícího typu. 

9.3.1. Zjišťování počtu sousedů 

První krok se skládá ze zjišťování počtu sousedních bodů v okolí bodů sledovaných a 

to buď „v“, nebo „do“ vzdálenosti d ( ),( dxn i ). Ke sledování bodů „v“ definované 
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vzdálenosti jsou využívány pravděpodobnostní hustotní funkce, jako jsou: g, K
emp

, Kmm a 

Kd funkce. Druhý případ odpovídá kumulativním funkcím: K, Kinhom a M. Funkce, jako 

jsou M, K
emp

 a Kmm využívají navíc při výpočtu váhy bodů (např. počet zaměstnanců 

v podniku).   

Počet sousedů pro sledovaný bod ix  v nebo do vzdálenosti d je označen jako 

),( dxn i . Jeden typ metod přiřazuje bodům hodnotu 1 a 0 v závislosti na výskytu nebo 

absenci sledovaného jevu ve vymezeném kruhu o poloměru d. Oproti tomu funkce jako 

Kinhom nepřiřazuje bodům pouze hodnotu 1 a 0, ale dávají jim i váhy, které jsou nepřímo 

úměrné jejich lokální hustotě. Zde se očekává, že kde je více sousedů, tam je větší 

pravděpodobnost výskytu sledovaného jevu. 

V tabulce 20 je uveden způsob výpočtu počtu sousedů v okolí sledovaných bodů pro 

porovnávané distance-based metody. Referenční body (středy kruhů) jsou označeny jako 

ix  a jejich sousedé jako jx . U některých funkcí mohou mít body přiřazeny odpovídající 

typ (např. v případě M funkce se jedná o dvojí typ sousedů). V prvním případě se jedná o 

sousedy stejného typu, jako jsou body referenční ( c

jx ) a ve druhém případě se jedná o body 

jiného typu, než jsou body referenční – kontrolní ( jx ).  

Ke každému sousednímu bodu c

jx  a jx může být přiřazena jeho váha )( jxw  

v závislosti na sledované veličině. Jiné funkce využívají parametr )(ˆ jx , který představuje 

hustotu bodů v okolí bodu jx . Prakticky se jedná se odhad intenzity )( jx  bodového 

procesu. Matematická definice funkcí K a g se opírá o bodový proces, který se snaží tyto 

funkce charakterizovat a odhadnout ze sledovaných dat. Oproti tomu, funkce Kd a M jsou 

čistě empirickými funkcemi. Funkce Kd navíc využívá jádrovou vyhlazovací funkci 

)||,(|| dxxk ji  , která provádí oceňování (vážení) počtu bodů nacházející se ve vzdálenosti 

d. Důležitá je zde také hraniční korekce ( ),( jic ), která je využívaná zejména u 

topografických metod.  

9.3.2. Výpočet průměrného počtu sousedů 

Hodnota počtu sousedů, získaná v předchozím kroku, je následně průměrována 

referenčními body. V případě topografické, nehomogenní míry je váha každého bodu 

nepřímo úměrná intenzitě bodového procesu v okolí těchto bodů. To platí pro funkce 

Kinhom a ginhom.  

Shrnutí výpočtu průměrného počtu sousedů je uvedeno v tabulce 21. Průměrný počet 

bodů ve vzdálenosti d je označen jako )(dn . Celkový počet referenčních bodů odpovídá 

parametru n . 
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Tab. 21: Zjištění počtu sousedů dle jednotlivých metod (Marcon a Puech, 2012) 

Funkce Průměrný počet sousedů Poznámka 

)/()(ˆ 2ddK   

)(ˆ dg  

)(dKd  

)(dM  


i

i dxn
n

dn ),(
1

)(  
Zjištěný počet sousedů v okolí každého 

sledovaného bodu není dále vážen. 

)/()(ˆ 2
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dxn
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Váha každého referenčního bodu je rovna 

inverzní intenzitě bodového procesu 

v okolí těchto bodů.   

)/()(ˆ 2ddKmm   

)(dK emp
 


i

ii dxnxw
wn

dn ),()(
1

)(  
Zjištěný průměrný počet bodů je vážen 

pomocí průměrné váhy w . 

 

9.3.3. Definice referenční míry 

Zjištěný průměrný počet bodů se následně vydělí referenční mírou )(dm . Její 

varianty jsou uvedeny v tabulce 22. 

Tab. 22: Referenční míra dle jednotlivých metod (Marcon a Puech, 2012) 

Funkce Referenční míra Poznámka 

)/()(ˆ 2ddK   

)/()(ˆ 2

hom ddK in   

)/()(ˆ 2ddKmm   

2)( ddm   
Referenční mírou je plocha kruhu s 

poloměrem d. 

)(ˆ dg  ddm 2)(   
Referenční mírou je obvod kruhu 

s poloměrem d. 

)(dKd  

)(dK emp
 

1)( dm  

Jedná se o absolutní míry, které 

nejsou srovnávány s žádnou 

referenční mírou. 

)(dM  



jij

jji xwdxxdm
,

)().||(||1)(  
Počet zjištěných sousedních bodů 

zkoumaného typu je srovnáván 

s počtem všech bodů ostatních typů.  
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9.3.4. Normalizace referenční mírou 

Způsob, jakým jsou u jednotlivých funkcí hodnoty normalizovány, je uveden 

v tabulce 23. Lokální míra )(dn / )(dm  je dělena globální (referenční mírou) 00 /mn . Tato 

referenční míra může být chápána jako speciální případ lokální míry s tím rozdílem, že 

poloměr kruhu d je tak velký, aby bylo zahrnuto celé zkoumané území (všechny body 

nacházející se v území jsou vzájemnými sousedy). Následně se provede výpočet 0n  a 0m : 

0n  je počet zkoumaných bodů v území mínus 1 bod, který reprezentuje střed kružnice, 0m  

je rovno ploše zkoumané oblasti (topografická míra), celkovému počtu bodů (relativní 

míra) nebo 1 (absolutní míra).  

Tab. 23: Normalizace výpočtu dle jednotlivých metod (Marcon a Puech, 2012) 

Funkce Referenční hodnota Poznámka 

)/()(ˆ 2ddK   

)(ˆ dg  A

n

m

n 1

0

0 
  

Referenční hodnota odpovídá podílu 

celkového počtu bodů n – 1 (střed 

kruhu) s plochou A zkoumané oblasti.  

)/()(ˆ 2

hom ddK in   1
0

0


m

n
 

Lokální váhy využívané 

v nehomogenních mírách jsou 

definovány tak, aby se referenční 

hodnota rovnala 1. 

)/()(ˆ 2ddKmm   
A

wn

m

n )1(

0

0 
  

Referenční hodnota je definována jako 

násobek hustoty bodů ve zkoumané 

oblasti a průměrné váhy bodů w .  

)(dKd  1
0

0
 n

m

n
 Jedná se o absolutní míru. 

)(dK emp
 








i

i

j

i jij

i

xw

xwxw

m

n

)(

)()(
,

0

0
 

Jedná se o absolutní míru. Referenční 

míra je definována jako průměrná 

hodnota váhy sousedů ve sledovaném 

území. 

)(dM  





i i

ic

xwW

xwW

nm

n

)(

)(1

0

0
 

Referenční hodnota je vypočtena jako 

podíl dd mn / , kde d je nastaveno tak, 

aby bylo do výpočtu zahrnuto celé 

zkoumané území. cW  je celková váha 

bodů pozorovaného typu a W  je 

celková váha všech ostatních bodů ve 

zkoumaném území.  
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9.3.5. Testování hypotéz a stanovení významnosti výsledku 

Nulová hypotéza využívaná v analýzách tohoto typu je definována následovně: Je 

sledovaný bodový vzor vytvořen náhodným prostorovým procesem? Zamítnutí nebo 

potvrzení nulové hypotézy je možné provést pomocí testování významnosti odchýlení 

sledovaného bodového vzoru od náhodnosti (od CSR). Obvykle je zde aplikována 

simulační metoda Monte Carlo (Besag and Diggle 1977; Diggle 2003). Tato metoda 

provádí generování velkého počtu m nezávislých náhodných simulací bodové distribuce 

(náhodné rozložení bodů) ve sledovaném území. Počet bodů, které jsou v území náhodně 

rozloženy, je roven počtu bodů pozorované bodové distribuce, a pro každé toto náhodné 

rozložení je proveden výpočet použité distance-based metody. Nulové hypotézy pro 

jednotlivé metody jsou uvedeny v tabulce 24.  

Absolutní míra Kd funkce nebere při výpočtu v úvahu referenční míru celkové 

distribuce bodů jako je tomu v případě relativních metod. Aby bylo možné výsledky Kd 

funkce interpretovat, tak je potřeba vypočíst simulované hodnoty této funkce a provést 

jejich srovnání. Podobně je tomu i v případě heterogenní podoby K funkce, kterou 

navrhnul Kostfeld et al. (2011). Dochází zde k náhodné redistribuci zkoumaného počtu 

bodů po předem definovaných místech. Díky tomu lze vypočíst tzv. obálky spolehlivosti, 

které umožňují přijmout nebo zavrhnout nulovou hypotézu o prostorové náhodnosti bodů. 

V tomhle případě se jedná o tvrzení, zda zkoumané body jsou distribuovány stejně jako 

body celé populace. V případě ekonomických aktivit se tak jedná o zkoumání podobnosti 

prostorové distribuce bodů určitého průmyslového odvětví a bodů celkové ekonomické 

aktivity. 

Tab. 24: Nulová hypotéza a simulace dle jednotlivých metod (Marcon a Puech, 2012) 

Funkce Nulová hypotéza 

)/()(ˆ 2ddK   

)(ˆ dg  

Homogenní Poissonův proces s intenzitou ̂ , která byla odhadnuta ze 

zkoumaných dat.  

)/()(ˆ 2

hom ddK in   
Nehomogenní Poissonův proces s intenzitou )(ˆ x , která byla odhadnuta ze 

zkoumaných dat.  

)/()(ˆ 2ddKmm   Klasický Poissonův proces s metodou random labeling. 

)(dKd  Body jsou náhodně redistribuovány v rámci předefinovaných (pevných) míst. 

)(dK emp
 

Body jsou náhodně redistribuovány v rámci předefinovaných (pevných) míst. 

Popř. je možné využít metodu random labeling.  

)(dM  

Body zkoumaných typů jsou náhodně redistribuovány v rámci předefinovaných 

(pevných) míst. Lze využít metodu nezávislosti dvou bodových distribucí 

(population independence) v případě zkoumání prostorové závislosti bodových 

typů. 
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Obecně se lze setkat se čtyřmi základními způsoby, které jsou využívány pro 

zkoumání bodového vzoru v závislosti na použité distance-based metodě. Jedná se o 

principy označované jako: random position, random location, random labeling a population 

independence. Random position představuje nejjednodušší případ, který využívá Ripleyova 

K funkce. Jedná se o náhodné generování bodů za předpokladu, že se body mohou 

nacházet kdekoliv ve sledovaném území. Random location je způsob obdobný náhodnému 

výběru bodů z celkového souboru bodů, které reprezentují heterogenitu sledovaného jevu. 

Jedná se o přístup, který je hojně využíván v novějších metodách. Například v případě 

sledování ekonomických aktivit se pro zachycení heterogenity sledovaného jevu využívá 

celková hospodářská činnost, která je vyjádřena všemi podniky (body), které se ve 

sledovaném území nacházejí. V rámci těchto bodů se body sledovaného bodového vzoru 

náhodně lokalizují (tedy náhodně si vybírají nové místo, novou budovu). Tímto způsobem 

je možné docílit přesnějších výsledků v rámci městské prostorové struktury. Výhodou 

tohoto přístupu je skutečnost, že dochází k zahrnutí různých prostorových omezení, které 

jsou dány procesem územního plánováním. Nevýhodou však je, že se nepředpokládá 

výstavba nové budovy, nového provozu. 

Odlišný přístup nabízejí způsoby označované jako random labeling a population 

independence. Tyto metody jsou využívány při zkoumání kolokalizace dvou typů 

bodových vzorů. Jedná se zde o hypotézu, která se týká prostorové nezávislosti dvou 

bodových distribucí. Metody využívající tyto typy nulových hypotéz jsou např. bivariační 

K funkce nebo inter-typ M funkce. Metoda random labeling provádí náhodné označování 

bodů definovanými bodovými typy, přičemž se nemění lokalizace ani váhy jednotlivých 

bodů, ale jejich typy (příslušnost do kategorie ekonomické aktivity). Například zkoumáme-

li dva bodové vzory, kde každý bod má jednu značku např. A nebo B (marked point 

pattern). Tyto značky jsou následně náhodně rozmístěny v rámci předdefinovaných míst, 

která jsou vyjádřena celkovou populací (jako v předchozím případě). Redistribuovány jsou 

však pouze značky, váhy jednotlivých bodů se nezmění. Jedná se tedy o zkoumání 

bodových vzorů, kde není důležitá jen poloha těchto bodů, ale také hodnota sledované 

vlastnosti u každého bodu (např. typ firmy, přítomnost nebo absence inovačních 

technologií ve firmě, počet zaměstnanců atd). V případě přístupu population independence 

dochází k zachování polohy referenčních bodů (např. bodů typu A) a k náhodné 

redistribuci bodů typu B. Dochází tak ke sledování interakcí (odpudivosti, přitažlivosti a 

prostorové nezávislosti) mezi sledovanými bodovými distribucemi. Jinými slovy sleduje se 

zde závislost lokalizace bodů jednoho typu na lokalizaci bodů druhého typu (Lotwick and 

Silverman, 1982).  

V případě, že již máme provedeny všechny potřebné simulace bodových vzorů, tak 

následně jsou stanoveny tzv. simulační obálky, zpravidla výběrem maximální a minimální 

hodnoty z těchto náhodných simulací (Bailey a Gartrell, 1995): 
mi
id dLU

....1
)( )}(max{



 ; 

mi
id dLL
....1

)( )}(min{


  (Ripleyho K funkce, 1976). Jiný přístup definovali Duranton a 

Overman (2005), kde statistická významnost výsledku je určena pomocí konstrukce 
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lokálních intervalů spolehlivosti a globálních pásů spolehlivosti. Lokální intervaly 

spolehlivosti jsou získány tak, že pro každý vzdálenostní interval d jsou hodnoty simulace 

seřazeny vzestupně a je zvolen 5. a 95. percentil. Tyto hodnoty představují dolní 5% a 

horní 5% intervaly spolehlivosti. Problémem lokálních intervalů spolehlivosti je, že jsou 

příliš optimistické (Duranton a Overman, 2005). Z toho důvodu Duranton a Overman 

(2005) navrhli alternativní proceduru pro vytvoření tzv. globálního pásu spolehlivosti. Tato 

procedura bere v úvahu skutečnost, že každá hodnota použité distance-based metody je 

odhadována současně v několika intervalech. V případě lokálního intervalu spolehlivosti 

vzniká problém, kdy simulovaná hodnota leží v jedné vzdálenosti d, může v jiné 

vzdálenosti ležet mimo tento interval. Cílem této procedury je tedy nalézt pás zahrnující 

95% náhodně simulovaných funkcí, které by ani v jednom intervalu nepřekročily tento pás. 

Dle Durantona a Overmana (2005) existuje mnoho způsobů, jak vykreslit globální 

pásy spolehlivosti tak, že alespoň 95% z náhodně generovaných funkcí leží mezi nimi. 

Výpočet globálních pásů spolehlivosti je poměrně složitý, a proto zde uvádíme vysvětlení 

výpočtu na příkladu dolního globálního pásu. Algoritmus pro výpočet dolního globálního 

pásu spolehlivosti začíná výběrem 5% nejnižších simulovaných hodnot použité funkce (50 

z 1000 simulací) pro každý vzdálenostní interval d. Tento krok je podobný definici 

lokálního intervalu spolehlivosti, s tím rozdílem, že se zde navíc počítá, kolik různých 

simulací bylo potřebných pro vytvoření tohoto pásu. Jinými slovy, hledáme počet 

simulovaných křivek použité funkce, které překročily tento pás a to v jakémkoliv intervalu. 

Pokud tento počet (označme např. simN ) překročí hodnotu 5% (50), tak je potřeba vybrat 

49 nejnižších hodnot a znovu provést výpočet počtu různých křivek, které překročily tento 

pás. Tento postup se opakuje tak dlouho, dokud není počet různých křivek simN  ≤ 5% (50).   

Horní a dolní globální pás spolehlivosti Duranton a Overman označují jako )(dK  a 

)(dK . Když hodnota pozorované distance-based metody je větší než )(dK , pak sledovaný 

průmysl vykazuje globální shlukování (na hladině významnosti 0.05). Pokud je hodnota 

pozorované distance-based metody menší než < )(dK , pak sledovaný průmysl vykazuje 

globální rozptýlení (pravidelnost).  

9.3.6. Diskuse 

V případě, že máme k dispozici data obsahující informaci o prostorové poloze, tak 

s využitím distance-based nástrojů je možné tato data testovat proti nulové hypotéze 

odpovídající prostorové náhodnosti. Je zřejmé, že každá z těchto metod je specificky 

vytvořena pro určitý bodový vzor, pro určitou vědní oblast. Lze se setkat se třemi typy 

těchto distance-based metod: topografické, relativní a absolutní. Z historického hlediska 

jsou nejvíce využívané právě topografické míry, které jsou v současnosti dále rozšiřovány, 

zejména v oblasti ekologie (Law et al. 2009, Illian et al. 2008). V rámci ekonometrických 

analýz jsou více využívány relativní míry prostorové koncentrace, protože lépe odpovídají 

jejich požadavkům (Marcon a Puech, 2010; Duranton a Overman, 2010).  
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V ekonomické literatuře lze najít různé aplikace distance-based metod, které posuzují 

prostorovou koncentraci ekonomických aktivit. První metoda, která byla v analýzách 

tohoto typu využita, byla Ripleyova K funkce (Barff 1987, Arbia a Espa 1996, Marcon a 

Puech 2003). Později byla tato funkce upravována tak, aby co nejlépe zachytila 

heterogenní povahu ekonomických aktivit. Mezi nejvýznamnější a zároveň nejpoužívanější 

funkce patří Kd (Duranton a Overman, 2005) a M funkce (Marcon a Puech, 2003). 

Důvodem je skutečnost, že tyto dvě funkce respektují maximum z předpokladů ideálního 

indexu (Combes a Overman, 2004). 

Ve statistické literatuře je pozornost věnována spíše homogenním bodovým 

procesům, které jsou využívány pro topografické míry (Moller a Waaagepetersen, 2004). 

Menší pozornost je pak věnována relativním a topografickým mírám pro nehomogenní 

prostor. Z ekonomického hlediska jsou v současných analýzách preferovány relativní míry 

geografické koncentrace ekonomických aktivit (Duranton a Overman, 2005; Combes a 

Overman, 2004; Combes et al., 2008). Předpokladem prostorového rozložení zaměstnanců 

je jejich koncentrace, která je podmíněna různými externalitami.  

Jelikož je prostorová distribuce ekonomických aktivit významně heterogenní, použití 

topografických metod je v mnoha případech nevhodné (Marcon a Puech, 2003). Jako 

vhodnější se jeví využití relativních metod, které umožňují odhalit koncentraci 

sledovaného jevu vůči bodovému procesu, který je příčinou heterogenní povahy 

zkoumaného jevu (Duranton a Overman, 2005; Combes a Overman, 2004; Combes et al., 

2008). Obvykle se v prostorových ekonomických studiích můžeme setkat s hodnocením 

odchýlení prostorové distribuce podniků určitého průmyslového odvětví od celkové 

ekonomické aktivity (tj. všechny podniky ve zkoumaném území) (Krugman, 1991; Ellison 

a Glaeser, 1997).  

Tab. 25: Roztřídění funkcí pro popis bodové struktury (Marcon a Puech, 2012) 

Výběr metody 
Topografické, 

homogenní 

Topografické, 

nehomogenní 
Relativní 

Pravděpodobnostní 

hustotní funkce 
)(ˆ dg   

)(dKd  

)(dK emp
 

Kumulativní funkce 
)/()(ˆ 2ddK   

)/()(ˆ 2ddKmm   
)/()(ˆ 2

hom ddK in   
)(dM  

iD  

 

Problém spočívá ve výběru vhodné funkce pro zkoumání určitého bodového vzoru. 

Zda použít pravděpodobnostní hustotní funkci nebo kumulativní funkci záleží na 

dostupnosti dat a na výzkumné otázce. Marcon a Puech (2010) například ukázali, že obě 

distance-based metody M a Kd jsou užitečné pro hodnocení prostorové koncentrace 

ekonomických aktivit. Nicméně v závislosti na zkoumaném vzoru, jedna metoda poskytuje 

lepší výsledek než druhá a naopak. Marcon a Puech (2010) zdůrazňují, že je lepší tyto 

funkce brát jako vzájemně se doplňující, než nahrazující. Například Kd funkce poskytuje 
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detailnější odhady než M funkce, zejména v případě zkoumání lokální hustoty 

ekonomických aktivit. Oproti tomu, M funkce umožňuje lepší hodnocení prostorové 

struktury z globálního hlediska.  

V tabulce 25 je uvedena klasifikace jednotlivých metod tak, aby byl usnadněn výběr 

vhodné metody pro danou analýzu. Při výběru metody bychom se měli ptát, zda je 

referenční míra topografická (pokud ano, tak zda se jedná o homogenní nebo nehomogenní 

prostor) nebo relativní. Srovnávacím kritériem (tzv. benchmark) pro topografickou míru je 

fyzický prostor a pro relativní míru nějaká jiná proměnná. Některé funkce poskytují 

kvantitativní informaci o struktuře bodového vzoru: kolikrát je počet sousedů 

v ( )(ˆ dg , )(ˆ
hom dg in ) nebo do ( )/()(ˆ 2ddK  , )(dM ) specifikované vzdálenosti vyšší než 

v případě srovnávací distribuce. Oproti tomu jiné funkce umožňují pouze přijmout nebo 

zamítnout nulovou hypotézu o prostorové nezávislosti ( )(dKd ).  

9.4. Porovnání vybraných metod 

Pro zkoumání bylo vytvořeno 5 typů bodových vzorů, které umožňují ověření 

chování vybraných funkcí. Plocha studované oblasti je 250 000 m
2
. Pro výpočet byly 

zvoleny následující parametry: počáteční vzdálenost 20 m, vzdálenostní krok 20 m, 

maximální vzdálenost 700 m. Maximální vzdálenost odpovídá velikosti úhlopříčky 

zkoumané oblasti, která má pro zjednodušení čtvercový charakter. Simulační obálky byly u 

všech zkoumaných bodových vzorů vypočteny z 1000 simulací. Pro zjednodušení byly 

váhy bodů nastaveny na hodnotu 1.  

K porovnání byly vybrány metody Ripleyova K funkce, Durantonova a Overmanova 

Kd funkce, M funkce a Nehomogenní K funkce. V případě Ripleyovy K funkce byl při 

výpočtu obálek spolehlivosti využit přístup navržený Kostfeldem et al. (2011). Jak již bylo 

napsáno výše, v případě tohoto přístupu dochází k náhodné redistribuci zkoumaného počtu 

bodů po předem definovaných místech (tj. podobně jako tomu je např. u Kd funkce).  

V případě sledování prostorové distribuce ekonomických aktivit je zahrnutí heterogenity 

sledovaného jevu klíčovým prvkem. Proto není klasická Ripleyova K funkce do porovnání 

zahrnuta. 

Byly vytvořeny dva typy bodových vzorů. Aplikace těchto vzorů závisí na použití 

topografické, relativní nebo absolutní míry. V prvním případě není do výpočtu zahrnuta 

heterogenní povaha sledovaného jevu. Ve druhém případě je heterogenita vyjádřena 

ostatními body v území (prázdné tečky), které podmiňují sledovaný bodový proces.  

Zkoumané metody byly implementovány v jazyce Python. Díky tomu je možné 

provést detailnější srovnání těchto metod, jak z hlediska výsledných hodnot, tak z hlediska 

jejich konstrukce. Podstatou rekonstrukce těchto metod je také skutečnost, že metody 

implementované v R zahrnují celou řadu korekcí a značně tak komplikují jejich výpočet a 

vzájemné srovnání. Pouze metoda Kinhom nebyla v jazyce Python implementována pro její 

komplikovaný výpočet. Přesto se však jedná o významnou funkci, kterou je vhodné 

s ostatními metodami porovnat. Výpočet této metody je proveden v R.  



Pavel Kukuliač: Modelování prostorové distribuce ekonomických aktivit 

 

2014  81 

 

9.4.1. Bodový vzor 1 

Zkoumaný bodový vzor je charakterizován pravidelným rozmístěním 16 bodů v 

celém území o ploše 250 000 m
2
.  Vzdálenost mezi body byla nastavena na 150 m. 

Předpokladem je, že tento bodový vzor bude ve všech stanovených vzdálenostních 

intervalech ukazovat pravidelnost bodové distribuce.  

 

Obr. 24: Bodový vzor 1 pro testování distance-based metod 

 

K funkce      Kinhom funkce 

 
Kd  funkce     M funkce 

 
Obr. 25: Výsledné hodnoty porovnávaných distance-based metod pro bodový vzor 1 

 

Očekávaná pravidelnost bodů ve všech vzdálenostních intervalech se nepotvrdila ani 

u jedné funkce. Nejvíce se danému předpokladu přiblížila metoda K funkce a M funkce. 

Křivky těchto funkcí se drží ve všech vzdálenostních intervalech u dolní obálky 
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spolehlivosti. U zbývajících funkcí byla zjištěna statisticky významná pravidelnost 

bodového vzoru pouze do vzdálenosti 140 m. Tato vzdálenost odpovídá poslednímu 

intervalu, ve kterém nebyly do výpočtu započteny žádné sousední body typu A. Důvodem 

je skutečnost, že nejmenší vzdálenost mezi body je 150 m. Specifický výsledek ukazuje 

metoda Kd funkce, která z pravidelného bodového vzoru přechází ke vzoru shlukovanému 

od vzdálenosti 640 m. Tento výsledek lze považovat za relativně správný, pokud si 

představíme, že body v centrální oblasti území se mohou v menším měřítku jevit jako 

shlukované.  

Nehomogenní K funkce je vypočtena pouze do vzdálenosti 360 m. Důvodem je 

omezení, které je v R v balíku dbmss implementováno. Toto omezení úzce souvisí 

s hraniční korekcí. Dojde k přerušení výpočtu, pokud plocha kruhu se středem ve 

sledovaném bodě leží z větší části mimo studované území. Ke stejnému omezení by došlo i 

v případě jiných zkoumaných metod. Průběh nehomogenní K funkce je podobný průběhu u 

ostatních metod.  

9.4.2. Bodový vzor 2 

Zkoumaný bodový vzor je charakterizován pravidelným rozmístěním 16 bodů ve 

zkoumaném území. Problémem u tohoto bodového vzoru je to, že je zkoumaný na velkém 

území o rozloze R = 250 000 m
2
 a body jsou soustředěny do jeho středu. Předpokladem je, 

že tento bodový vzor bude v malých vzdálenostech vykazovat pravidelnost až do 

vzdálenosti cca 220 m. Vzdálenost 220 m je zvolena z toho důvodu, že do kruhu opsanému 

každému zkoumanému bodu se vejdou všechny body. Od této vzdálenosti se očekává, že 

křivka K funkce bude růst a bodový vzor bude s klesajícím měřítkem přecházet 

z pravidelnosti ke shlukování.  

Nejprve je potřeba poukázat na to, že v případě, že jsou do výpočtu zahrnuty již 

všechny body (tzn. každý kruh obsahuje všechny zkoumané body), tak se výsledná 

hodnota K funkce již nemění, tedy v kruzích o poloměru 220 m jsou zahrnuty všechny 

body. Z hlediska konstrukce K funkce je to i zřejmé, když nebere následně v úvahu 

vzdálenost, ve které jsou body počítány.  

V případě K funkce byly při simulacích všechny body zahrnuty do výpočtu již od 

vzdálenosti 340 m. Tohle je možná problém K funkce, že bere v úvahu maximální a 

minimální hodnoty jako obálky spolehlivosti. Jsou to přece jen extrémní hodnoty. Stačí, 

když jednou se body náhodně lokalizují blízko u sebe a už bude výsledná hodnota 

představovat horní obálku spolehlivosti. Také je potřeba zdůraznit, že se jedná o velice 

proměnlivou hodnotu, které se mění v závislosti na počtu simulací. S každými simulacemi 

mohou mít obálky spolehlivosti jiný průběh. Kd funkce tento problém řeší výpočtem 

globálních obálek spolehlivosti. 
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Obr. 26: Bodový vzor 2 pro testování distance-based metod 

 

K funkce      Kinhom funkce 

 
Kd  funkce     M funkce 

 
Obr. 27: Výsledné hodnoty porovnávaných distance-based metod pro bodový vzor 2 

 

Z výsledných grafů na obrázku 27 je patrné, že předpoklad, který byl stanoven na 

počátku zkoumání se nepotvrdil. Předpokládalo se, že bodový vzor bude v menších 

vzdálenostech (do 220 m) vykazovat pravidelný bodový vzor a se vzrůstajícím 

vzdálenostním krokem se bude jednat o shlukovaný bodový vzor.  Funkce však naznačují, 

že bodový vzor má tendenci se shlukovat již od vzdálenosti 60 m.  

Problémem je velikost zkoumané oblasti, ve které je bodový vzor sledován. Pokud 

bychom hranici zkoumané oblasti omezili na území o velikosti zkoumaných bodů (tzn. 
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minimální ohraničující obdelník), výsledek K funkce bude ukazovat pravidelnost 

bodového vzoru. To by bylo v souladu s bodovým vzorem 1. 

 

 

Obr. 28: Omezení hranice pravidelného bodového vzoru (vlevo) a vypočtená K a L funkce (vpravo) 

 

V tomto případě už K funkce identifikuje bodový vzor jako pravidelný ve 

vzdálenosti 40 m. Stále však to neplní očekávání, která byla na začátku stanovena. Ve 220 

m K funkce ukazuje, že se jedná o náhodný bodový vzor. Výpočet byl proveden pouze do 

vzdálenosti 320 m, protože se dále již žádné body nenacházejí. Uhlopříčka zkoumaného 

území má délku 220 m. Od 240 m lze pozorovat, že se hodnoty K funkce již nemění.  

Je zde velká závislost na velikosti zkoumaného území a na tom, kde všude se mohou 

body při náhodných simulacích lokalizovat. Při velkém území se zvyšuje pravděpodobnost 

lokalizace bodů ve větší vzdálenosti od sebe a výsledné obálky spolehlivosti pak nemají 

tak prudký stoupající charakter.  

Průběh Kd funkce je oproti ostatním funkcím výrazně rozdílný ve velkých 

vzdálenostech. V malých vzdálenostech Kd funkce má stejný rostoucí charakter jak ostatní 

funkce, ale od určité vzdálenosti křivka Kd funkce klesne pod globální intervaly 

spolehlivosti. Při prvním pohledu to může znamenat, že bodový vzor je od této vzdálenosti 

pravidelný. O pravidelný bodový vzor se však nejedná. Problémem je „nedostatek“ bodů 

ve větších vzdálenostech. Tohle je však očekávaná chyba, kterou autoři při implementaci 

řeší tím, že v případě, že jsou do výpočtu zahrnuty už všechny body, tak dále neumožňuje 

provést výpočet (tj. hodnoty rovny NA). Z teoretického hlediska se jedná o vyrovnávací 

efekt: v malých vzdálenostech je hustota pravděpodobnosti vysoká, proto je nutné, aby ve 

větších vzdálenostech byla menší a suma všech hodnot se rovnala 1 (Marcon a Puech, 

2008).  

M funkce s tímto problémem zachází tak, že ve větších vzdálenostech se rovná 1. To 

znamená, že se vyrovná bodovému procesu, který podmiňuje sledovaný bodový vzor. Ve 

srovnání v Kd funkcí není M funkce tak precizní co se týče velikosti a rozsahu shlukování.  
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9.4.3. Bodový vzor 3  

Zkoumaný bodový vzor je charakterizován koncentrovaným rozmístěním 9 bodů ve 

zkoumaném území. Body jsou rozmístěny ve stejných vzdálenostech do podoby „kříže“. 

Předpokladem zkoumání tohoto bodového vzoru je, že výsledné funkce budou postupně 

narůstat a identifikovat tak zkoumaný bodový vzor jako shlukovaný.  

 

Obr. 29: Bodový vzor 3 pro testování distance-based metod 

 

K funkce      Kinhom funkce 

 
Kd funkce     M funkce 

 
Obr. 30: Výsledné hodnoty porovnávaných distance-based metod pro bodový vzor 3 

 

Dle předpokladů zkoumané funkce ukazují rostoucí tendenci do určitého intervalu a 

idetifikují bodový vzor jako shlukovaný. Kd funkce podobně jako v předchozím případě 

ukazuje od určité vzdálenosti (tj. 120), že sledovaný bodový vzor je pravidelný. Řešením 
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tohoto problému je opět ukončení výpočtu ve chvíli, kdy jsou do výpočtu zahrnuty všechny 

body.  

9.4.4. Bodový vzor 4  

Zkoumaný bodový vzor je charakterizován pravidelným rozmístěním 4 shluků bodů 

ve zkoumaném území. Shluky jsou tvořeny 5 body, které jsou od sebe vzdáleny 

v pravidelných intervalech. Předpokladem zde je, že body budou do vzdálenosti 50 m 

ukazovat pravidelnost a ve vyšších vzdálenostech pak se bude projevovat shlukovanost 

bodového vzoru. S rostoucí vzdáleností bude bodový vzor opět rozptýlený a následně opět 

shlukovaný.  

 

Obr. 31: Bodový vzor 4 pro testování distance-based metod 

 

K funkce      Kinhom funkce 
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Kd funkce     M funkce 

 
Obr. 32: Výsledné hodnoty porovnávaných distance-based metod pro bodový vzor 4 

 

Z výsledných hodnot K funkcí na obrázku 32 pro zkoumané vzdálenostní intervaly 

lze tvrdit, že nebyl splněn stanovený předpoklad o koncentrovanosti a pravidelnosti 

bodového vzoru. Dle tvaru křivku lze usuzovat, že K funkce se snaží zachytit takto 

rozložený bodový vzor, ale vypočtené obálky spolehlivosti zapříčiňují to, že pozorovaná 

K funkce leží uvnitř těchto obálek. Možným zdůvodněním může být opět malý počet bodů 

na velkém území. Při náhodných simulacích tak existuje velká pravděpodobnost, že se 

body budou koncentrovat daleko blíže k sobě než je tomu v případě pozorovaného 

bodového vzoru.  

Distribuci zkoumaného bodového vzoru, lze dobře interpretovat pomocí Kd funkce a 

M funkce, která postupně přechází od shlukování k pravidelnosti a k opětovnému 

shlukování, tak jak bylo předpokládáno. I ostatní zkoumané funkce mají tendenci mít 

podobný průběh, ale není u nich dosaženo statistické významnosti v případě pravidelnosti 

dobového vzoru. 

9.4.5. Bodový vzor 5 

Zkoumaný bodový vzor je charakterizován postupně narůstající koncentrací bodů ve 

středu zkoumaného území. Předpokladem zde je, že bude docházet k postupnému nárůstu 

hodnot funkcí identifikující bodový vzor jako shlukovaný. Se vzrůstající vzdáleností se 

bude shlukovanost bodového vzoru projevovat méně až do vzdálenosti 200 m,  ve které 

budou pokryty všechny body.  
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Obr. 33: Bodový vzor 5 pro testování distance-based metod 

 

K funkce      Kinhom funkce 

Kd funkce     M funkce 

 
Obr. 34: Výsledné hodnoty porovnávaných distance-based metod pro bodový vzor 5 

 

Jak lze z křivky K funkce vyčíst, tak zkoumaný bodový vzor je koncentrovaný až do 

vzdálenosti 380 m. Lze pozorovat, že byl splněn předpoklad definovaný na počátku. 

Křivka K funkce roste až do vzdálenosti 120 m, pak se její nárůst zpomalí a ve 200 m již 

dosahuje svého maxima a dále se nemění. To poukazuje na to, že body jsou z počátku více 

koncentrovány a poté se jejich koncentrovanost snižuje.  

Podobně i ostatní funkce ukazují rostoucími hodnotami, že se jedná o shlukovaný 

bodový vzor. Dosahují maxima ve vzdálenosti 120 m. Poté dochází k jejímu snižování až 

do vzdálenosti 340 m, ve které jsou již zahrnuty všechny body v území. U Kd funkce lze 
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pozorovat stejný problém, jako tomu bylo v předchozích případech (tj. pravidelnost 

bodového vzoru ve větších vzdálenostních intervalech). 

9.5. Diskuse 

Pro lepší pochopení principů jednotlivých distance-based metod bylo provedeno 

jejich srovnání na základních bodových vzorech. Souhrnně by se dalo říci, že metody, 

které využívají nějaký vyhlazovací parametr, dokážou charakterizovat zkoumaný bodový 

vzor mnohem detailněji. Problematická je metoda Kinhom, kde definování vhodné 

velikosti pásma je klíčové pro správnou funkčnost metody. 

Metody jako K a M funkce do výpočtu žádný vyhlazující faktor nezahrnují a jejich 

odhad je tak dost hrubý, zejména pokud se jedná o rozsah koncentrace (rozptylu) bodového 

vzoru. 

Metoda Kd funkce byla z celkového hlediska identifikována jako nejvýznamnější z 

porovnávaných metod. Tato metoda díky principu jádrového vyhlazení sledovaných 

vzdáleností mezi zkoumanými body umožňuje identifikovat velikost a rozsah koncentrace 

bodového vzoru s velkou přesností. Oproti ostatním metodám je postavena na úplně jiném 

principu, který představuje významný posun v oblasti zkoumání bodového vzoru. Z toho 

důvodu je vývoj nové metody směřován podobným směrem jako Kd funkce (vývoj 

globální metody).    

Jednou z nejvýznamnějších nevýhod, které všechny sledované distance-based 

metody mají je skutečnost, že se jedná pouze o globální metody. Znamená to, že hodnotí 

distribuci jako celek. U těchto metod nelze současně provést lokální výpočet pro jednotlivé 

zkoumané body. Jedinou možností je rozdělení území na menší části a jejich studium per 

partes. V některých případech samozřejmě existují jejich lokální verze (např. lokální 

K funkce). Ovšem pro využití takové metody je potřeba provést kompletně nový (jiný) 

výpočet. Cílem nově navrhované metody je tak překonat tento problém a umožnit výpočet 

velikosti koncentrace (rozptylu) pro jednotlivé body zkoumaného bodového vzoru (vývoj 

lokální metody). 
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10. Analýza distribuce high-tech podniků s využitím 

distance-based metody 

Tato případová studie je vytvořena jako ukázka využití distance-based metod pro 

zkoumání determinantů průmyslové koncentrace a lokalizace podniků v prostoru. Tato 

případová studie je zaměřena na zkoumání prostorové distribuce ekonomických aktivit v 

Ostravě v letech 1999 a 2009. Cílem je zde ukázat možnosti využití distance-based 

v regionálních analýzách. Pro zkoumání velikosti a rozsahu prostorové koncentrace high-

tech podniků je použita Durantonova a Overmanova Kd funkce (2005). Cílem je zjistit, jak 

velká je prostorová koncentrace sledovaných průmyslových odvětví, jak se mění velikost 

této koncentrace během sledovaných let, a jaké jsou řídící faktory koncentrace a lokalizace 

podniků. Studie je zaměřena na high-tech podniky zpracovatelského průmyslu. Rostoucí 

koncentrační tendence byla zjištěna u odvětví „Výroba počítačů a elektronických 

součástek“. Současně bylo dokázáno, že na prostorovou distribuci high-tech podniků má 

významný vliv blízkost centra města.  

Zda průmyslová aglomerace je zapříčiněna určitými aglomeračními efekty je možné 

zjistit pomocí regresní analýzy zkoumající vztah mezi velikostí koncentrace a velikostí 

aglomeračních sil (Alecke et al., 2006). Díky tomuto přístupu a hlubší analýze dat pak je 

možné identifikovat hlavní důvody lokalizačního chování těchto podniků, a vysvětlit 

rozdíly v prostorové koncentraci průmyslových odvětví.  

10.1. Data 

Studie se zabývá zkoumáním high-tech podniků zpracovatelského průmyslu na 

území ORP Ostrava. Pro sledování časových změn v lokalizaci podniků byla využita data 

pro období let 1999 a 2009, aby bylo zachyceno 10-leté období, v němž došlo na území 

Ostravy k výrazným strukturálním změnám.  

Následující tabulka 26 obsahuje informaci o počtech high-tech podniků 

zpracovatelského průmyslu, které se nacházejí na území ORP Ostrava. V roce 1999 mělo 

největší zastoupení odvětví „Výroba spotřební elektroniky a optických přístrojů“, oproti 

tomu v roce 2009 se jednalo o odvětví „Výroba počítačů a elektronických součástek“. 

Skupina odvětví, která se týká výroby letadel a jejich motorů, kosmických lodí a 

souvisejících zařízení se na území Ostravy nenachází. V úvahu byly brány všechny high-

tech podniky bez rozlišení jejich velikosti (dle počtu zaměstnanců). Jako benchmark zde 

byly použity všechny podniky zpracovatelského průmyslu, které se na území Ostravy ve 

sledovaných letech nacházely.  
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Tab. 26: Počet high-tech podniků zpracovatelského průmyslu na území ORP Ostrava dle skupin CZ-NACE 

High-tech průmyslové odvětví 1999 2009 

Výroba farmaceutických výrobků a přípravků (A) 30 39 

Výroba počítačů a elektronických součástek (B) 56 143 

Výroba spotřební elektroniky a optických přístrojů (C)  79 97 

Výroba měřících, zkušebních, navigačních a léčebných přístrojů (D) 58 73 

Výroba letadel a jejich motorů, kosmických lodí a souvisejících zařízení (E) 0 0 

Celkem high-tech podniků 223 352 

Srovnávací distribuce (benchmark) 4640 6363 

 

Celková prostorová distribuce high-tech podniků na území Ostravy je ve 

sledovaných letech znázorněna na obrázku 35. Lze sledovat významné zvýšení počtu high-

tech podniků v posledních 10 letech a jejich koncentraci směrem do centra města. Visuální 

hodnocení časových změn v prostorovém rozložení high-tech průmyslových odvětví 

neumožňuje vytvoření jasného tvrzení o jejich koncentračních tendencích. Z toho důvodu 

je potřeba detailnějšího geografického zkoumání, které je založeno na využití prostorových 

statistických metod. 

 

Obr. 35: Prostorová distribuce high-tech podniků na území ORP Ostrava v letech 1999 a 2009 

10.2. Míra průmyslové koncentrace 

Jak již bylo zmíněno výše, měření průmyslové koncentrace lze provádět pomocí 

různých metod. Po zhodnocení všech výhod a nevýhod, které výše zmíněné distance-based 

metody mají, byla pro hodnocení koncentrace high-tech průmyslových odvětví v této studii 

využita distance-based metoda, kterou navrhli autoři Duranton a Overman (2005). 

Důvodem je skutečnost, že tato míra prostorové koncentrace splňuje předpoklady ideálního 

indexu a umožňuje provést kvantifikaci velikosti a rozsahu koncentrace podniků. Jedná se 

o metodu, které byla již několikrát úspěšně využita v empirických studiích. Z toho důvodu 

byla v této případové studii zvolena právě tato metoda. 
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10.3. Vysvětlení koncentrace průmyslu 

Tendence podniků se koncentrovat vyvolává řadu otázek, které se týkají 

koncentračních sil a jejich sociálních důsledků. Tato studie poskytuje na základě 

existujících teorií určitý pohled do rolí klasických lokalizačních faktorů, do role 

aglomerační ekonomie a dalších institucionálních faktorů, které řídily změny v prostorové 

organizaci high-tech podniků v letech 1999 – 2009 na území Ostravy. Využité vysvětlující 

proměnné jsou uvedeny v tabulce níže.  

Dopravní dostupnost je jedním z klíčových prvků lokalizace podniků v městském 

prostoru. V úvahu zde byla brána silniční doprava zahrnující dálnici, rychlostní 

komunikace a silnice I. třídy (TRANS). Předpokládá se, že high-tech podniky ve větší míře 

vyhledávají lokality blízko centra města (CENTR). Faktory spadající do oblasti 

aglomerační ekonomie zahrnují vztahy a spolupráci mezi jednotlivými podniky. Jiným 

předpokladem je, že vyšší úroveň vzdělání pracovníků může být velkým přínosem pro 

průmyslové high-tech podniky (R&D). V úvahu jsou dále brány tzv. efekty přelévání v 

rámci shlukovaných podniků: pro popis vlivu aglomerační ekonomie je zde zkoumána 

blízkost ostatních high-tech podniků (TOTALF). Posledním předpokladem jsou politické 

intervence, které se týkají formování rozvojových zón. Tyto zóny nabídkou nižší ceny 

pozemků, daní atd. přitahují ostatní podniky a dochází tak ke vzniku high-tech klastrů. 

Tab. 27: Využité vysvětlující proměnné 

Kategorie Proměnná Popis Očekávaný vliv 

Urbanizační ekonomie CENTR Dostupnost městského centra + 

Aglomerační ekonomie 
R&D Dostupnost univerzit a výzkumných institucí + 

TOTALF Dostupnost jiných high-tech podniků + 

Dostupnost lokalit 
RAIL Dostupnost nejbližší železniční stanice + 

TRANS Dostupnost dopravní infrastruktury + 

Politické zásahy DEVZ Dostupnost městských rozvojových ploch + 

 

Pro zkoumání lokalizačního rozhodování podniků byl v této studii využit negativně 

binomický regresní model. Tento model je založen na Poissonově regresním modelu a 

umožňuje odhad četnosti dat s nadbytkem variability (tzv. overdispersion) (Gardner et al., 

1995). Definice negativně binomického modelu je následující (Gardner et al., 1995): 

ii ZZ

i eyVar
  2

)(  , kde iy  je počet high-tech podniků, které jsou lokalizovány ve 

sledovaném území i, iZ  je vysvětlující proměnná (dummy funkce) (tabulka 27) a   je 

neznámý vektor koeficientů, které jsou odhadovány.  

10.4. Empirické výsledky 

Koncentrační index navržený Durantonem a Overmanem (2005) představuje způsob, 

jakým lze celkově zhodnotit bodové vzory a umožňuje porovnat vzory různých odvětví v 

různých časových intervalech. V případě této studie byl výpočet K(d) funkce prováděn po 

50 m vzdálenostních krocích s celkovým dosahem 5 km, vzhledem k tomu, že za touto 
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vzdáleností se již zpravidla jednalo o náhodně distribuované či globálně rozptýlené bodové 

vzory. 

Na obrázku 36 jsou zobrazeny výsledné hodnoty K(d) funkce pro zkoumaná high-

tech průmyslová odvětví. Plná silná křivka představuje pozorovanou K(d) funkci, 

tečkovaná  křivka globální pás spolehlivosti a čárkovaná křivka lokální interval 

spolehlivosti. Globální pásy a lokální intervaly spolehlivosti byly vypočteny z 1000 

simulací. Lze pozorovat, že průmysl (A) ukazuje významnou lokální koncentraci ve 

vzdálenostech 800 až 2050 metrů v roce 1999. V roce 2009 došlo ke zmenšení této 

vzdálenosti a podniky se koncentrovaly již ve vzdálenosti 450 metrů. To poukazuje na 

zesilující se tendenci podniků tohoto průmyslu se koncentrovat blíže k sobě. V posledních 

10 letech se významně na území Ostravy rozvíjí odvětví (B). Z výsledku koncentrační 

analýzy bylo zjištěno, že podniky tohoto průmyslu mají tendenci se v průběhu času více 

koncentrovat. Zcela odlišnou tendenci, oproti předchozím high-tech průmyslům ukazuje 

odvětví (C), kde podniky, které byly v roce 1999 v malých vzdálenostech koncentrovány, 

se postupem času staly v prostoru náhodně rozmístěnými. V roce 1999 byla zjištěna 

významná koncentrace podniků u průmyslu (D). V průběhu 10 let došlo ke zvýšení počtu 

těchto podniků, avšak jejich lokalizační chování bylo zpravidla zcela náhodné. 

Výše zmíněné K(d) funkce poskytují informaci o tom, jak významně se jednotlivá 

průmyslová odvětví odchylují od náhodnosti, avšak neříkají nic o rozsahu těchto odchylek. 

Pro tento účel je zde využit index globální koncentrace Γ(d). Z hlediska indexu globální 

koncentrace lze říci, že nejvíce byly koncentrovány podniky realizované v odvětví (B): 

(Γ(d) = 1.65*10-4) v roce 2009. Zatímco nejméně koncentrované byly podniky v odvětví 

(C) (Γ(d) = 3.08*10-5) v roce 1999. Vzhledem ke skutečnosti, že průmyslové odvětví (C) 

neukazuje v roce 2009 žádnou tendenci se koncentrovat, tak pro tento průmysl nebylo 

možné vypočíst index globální koncentrace. 

 

 
Obr. 36: Výsledné K-hustotní funkce a intervaly spolehlivosti pro zkoumaná high-tech průmyslová odvětví 

  

S využitím těchto výsledků, bylo následně možné provést vysvětlení aglomeračních a 

lokalizačních vlivů v rámci high-tech podniků. Použit zde byl negativní binomický model, 
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kde jako závislá proměnná byl stanoven počet high-tech podniků sledovaného odvětví, 

které se nacházejí do vzdálenosti maximální koncentrace od každého podniku. 

Z geometrického hlediska se jednalo o sadu kružnic se středem v každém podniku 

sledovaného odvětví a poloměrem rovným vzdálenosti, ve které se podniky tohoto odvětví 

nejvíce koncentrují. Pro každou kružnici pak byla sledována přítomnost (1) nebo absence 

(0) sledovaného jevu. 

Tab. 28: Indexy globální koncentrace pro sledovaná high-tech průmyslová odvětví 

Průmyslové odvětví 

1999 2009 

Γ(d)
 

Vzdálenost (m) 
Γ(d) * 10

-

5
 

Vzdálenost (m) 

A 6.80*10
-5

 1600 8.58*10
-5

 1400 

B 4.53*10
-5

 4000 1.65*10
-4

 3250 

C 3.08*10
-5

 1700 -
 

- 

D 1.15*10
-4

 1000 4.21*10
-5

 2200 

Pozn.: Γ(d) – index globální koncentrace 

 

Před samotným použitím regresního modelu byla testována lineární závislost mezi 

všemi vysvětlujícími proměnnými (tzv. multikolinearita). Byl zde využit phi koeficient 

(jedná se o alternativu Pearsonova korelačního koeficientu), který umožňuje měření vztahu 

mezi binárními proměnnými.  Statisticky významná pozitivní korelace byla zjištěna mezi 

proměnnými R&D, CENTR a RAIL. Bylo potřebné dále eliminovat vliv multikolinearity. 

Z toho důvodu byly tyto tři proměnné vkládány do regresního modelu zvlášť. V tabulce 29 

jsou uvedeny výsledky negativně binomického modelu, kde CENTR, R&D, TOTALF, 

RAIL, TRANS a DEVZ představovaly nezávislé proměnné a počet hight-tech podniků 

závisle proměnnou regresního modelu. Vliv nezávisle proměnné na závisle proměnnou je 

vyjádřen pomocí regresního koeficientu (  ), jehož hodnota je vypsána v odpovídajících 

sloupcích „A, B, C a D“.  

Tab. 29: Odhad regresního koeficientu (  ) pro každou proměnnou 

Proměnná 

High-tech průmyslové odvětví 
 

A B C D 

1999 2009 1999 2009 1999 2009 1999 2009 

CENTR 0.500 0.099 0.287* 0.338* 0.223 - 0.042 0.085 

R&D 0.166* 0.300* 0.387* 0.694 0.224 - 0.010 0.278 

TOTALF 0.036 0.147 0.115 0.031 0.142* - 0.020 0.158* 

RAIL -0.195 0.287 0.333 0.16 0.129 - 0.179 -0.380 

TRANS 0.169 0.307 0.199 0.201 0.285 - 0.090 0.417 

DEVZ 0.001 0.186 0.134 0.475 0.008 - 0.368 0.354* 

OBS. 30 39 56 143 79 - 58 73 

Pozn.: OBS. - počet sledovaných podniků, * - hladina významnosti 1%. 

 

Dle očekávání byla zjištěna vysoká statistická významnost vlivu vysvětlujících 

proměnných v regresním modelu (kromě proměnné RAIL). Bylo dokázáno, že proměnná 

R&D má největší vliv na lokalizační chování high-tech podniků.  Vysoký koeficient   
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proměnné R&D ukazuje, že dostupnost kvalifikovaných pracovníků také představuje 

významný prvek v lokalizaci těchto podniků (zejména v případě odvětví (B)). To 

poukazuje na skutečnost, že dostupnost vysokoškolských institucí podmiňuje proces 

sdílení znalostí (knowedge spillover). Zároveň bylo zjištěno, že nově vznikající hig-tech 

podniky mají tendenci se lokalizovat v oblastech, kde se nacházejí jiné high-tech podniky 

(TOTALF). To je prokázáno zvyšující se hodnotou koeficientu   mezi roky 1999 a 2009. 

Dochází tak k určité integraci a spolupráci nově vznikajících podniků v rámci místního 

průmyslu. Významný vliv na lokalizační chování high-tech podniků ukazuje také 

proměnná TRANS, kde největší vliv byl zjištěn pro odvětví (D). Jedním z možných 

vysvětlení tohoto jevu je skutečnost, že high-tech podniky mají tendenci se lokalizovat 

podél hlavních cest a být tak blízko svým zákazníkům a dodavatelům. I v případě 

proměnné CENTR lze sledovat vyšší hodnoty koeficientu   poukazující na to, že blízkost 

k městskému centru představuje významný prvek v lokalizačním chování high-tech 

podniků. Kladný   koeficient pro proměnnou DEVZ potvrzuje hypotézu, která se týká 

vlivu politických intervencí na lokalizaci sledovaných podniků. Rozhodující orgány na 

úrovni města se snaží prostřednictvím budování rozvojových zón přitáhnout high-tech 

firmy do určitých oblastí a podpořit tak jejich rozvoj.  

10.5. Závěr 

Kombinací několika analýz byla v této studii odhalena tendence high-tech podniků se 

na území Ostravy koncentrovat. Tento závěr byl potvrzen přesnou kvantifikací velikostí a 

rozsahů prostorové koncentrace high-tech průmyslových odvětví. Bylo zjištěno, že nejvíce 

koncentrované high-tech podniky byly v odvětví „Výroba počítačů a elektronických 

součástek”. Zatímco nejméně koncentrované byly podniky v odvětví „Výroba spotřební 

elektroniky a optických přístrojů ”. Pro zkoumání determinantů, které formování 

prostorového rozložení high-tech podniků ovlivnily, byl využit zcela nový přístup, který 

umožňoval brát v úvahu zjištěný rozsah průmyslové koncentrace. Na základě této 

informace pak bylo sledováno, zda stanovené faktory mají nebo nemají vliv na 

prostorovou distribuci high-tech podniků. Důležitou roli v rámci lokalizace ekonomických 

aktivit a jejich prostorové koncentrace hraje vytváření sítí mezi průmyslem, výzkumnými a 

vývojovými centry a akademickou sférou. Tento jev byl zejména pozorován u podniků v 

odvětví „Výroba počítačů a elektronických součástek“, kde vliv těchto ukazatelů má 

tendenci se v průběhu let zvyšovat. Bylo také prokázáno, že významný vliv na prostorové 

rozložení high-tech podniků má blízkost k městskému centru a k ostatním high-tech 

podnikům. 

Vzhledem k tomu, že Ostrava v současnosti prochází procesem tzv. deindustrializace 

tak je jasné, že spolu s tímto vývojem se také mění faktory, které ovlivňují lokalizaci 

podniků v prostoru a jejich tendenci se shlukovat. Tudíž, pro komplexní pochopení těchto 

změn je potřeba dalšího empirického zkoumání. 
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11. Návrh nové metody 

Po seznámení s historií a aktuálním stavem z oblasti analýz a metod pro hodnocení 

průmyslové koncentrace byl proveden návrh nové metody, která spadá do oblasti tzv. 

„distance-based“ metod. Základní myšlenkou návrhu nové metody, která by umožňovala 

modelovat prostorovou distribuci ekonomických aktivit, je dodržení většiny předpokladů 

ideálního indexu. Nově vyvíjená metoda pro hodnocení bodových vzorů lokalizovaných 

podniků je postavena na stochastické simulaci (tj. simulace Monte Carlo) využívající 

principy Ripleyovy K funkce a zejména její upravené verze Kd funkce. Implementace 

nové metody je provedena v jazyce Python.  

Tato metoda (globální i lokální) by měla být doplňkem již existujících metod. Jedná 

se o metodu, která umožňuje zjištění prostorové interakce mezi jednotlivými entitami ve 

vzdálenosti odpovídající definovanému vzdálenostnímu kroku. Navrhovaná metoda 

splňuje 5 z 6 předpokladů ideálního indexu. Ukazatel, který je zde navrhován, je založen 

na přidělování vah každému bodu sledovaného bodového vzoru na základě jejich 

vzdálenosti a velikosti vzdálenostního intervalu, ve kterém jsou body sledovány. Výhodou 

této funkce je její přesnost, se kterou dokáže identifikovat velikost a rozsah prostorové 

koncentrace bodového vzoru. Lokální metoda poskytuje detailnější pohled na zkoumaný 

bodový vzor a umožňuje určit, které ze sledovaných bodů jsou ve statisticky významném 

shluku. Jinými slovy, tento statistický nástroj umožňuje efektivně měřit existenci 

specializovaných oblastí.  

Testování funkčnosti nově vytvořené metody je provedeno s využitím příkladových 

bodových vzorů, které byly využity při zkoumání metod stávajících. Díky tomu je možné 

provést srovnání chování nově vytvořené metody s metodami stávajícími. Výsledky 

testování jsou porovnávány a následně jsou identifikovány výhody a nevýhody nové 

metody. Následně je tato metoda aplikována na reálná data, tak aby bylo dosaženo cílů 

disertační práce. Nově vytvořená metoda je označena jako W funkce, vzhledem k tomu, že 

váží jednotlivé vzdálenosti mezi body (tj. odvozeno od slova weight). 

11.1. Vývoj nové metody – cesta optimalizace  

Před vznikem finální verze W funkce bylo vytvořeno 10 méně výkonných verzí této 

funkce. V této části jsou shrnuty nevýznamnější pokusy při vývoji nové metody.  

Na samotném počátku byla myšlenka využívat při výpočtu dva bodové typy. Prvotní 

verze W funkce byla založena na porovnání dvou distribucí - distribuce podniků 

sledovaného průmyslového odvětví (např. A) a distribuce podniků zbývajících (např. B). V 

této verzi (1) byla zvažována korekce vzdáleností mezi body s využitím inverzních 

vzdáleností, tedy 
1

, )( 

jid . Tím byly každému body přidělovány váhy, které byly nepřímo 

úměrné vzdálenosti mezi sledovaným bodem a bodem sousedním, kdy se vzrůstající 
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vzdáleností se velikost váhy snižuje. Současně byla také zvažována myšlenka vytvoření 

lokální verze této metody.  Míra průmyslové koncentrace měla následující podobu: 





A

i

N

ijj

ji

A

AA d
N

dW
,1

1

, )(
1

)(               (21) 

kde AN  je počet sousedních bodů sledovaného průmyslového odvětví A, které se nachází 

ve vzdálenosti d  od bodu i, tedy 
AN

1
 představuje standardizaci výpočtu celkovým počtem 

sousedů, 1

, )( 

jid  reprezentuje inverzní vzdálenost (váhu) mezi bodem i a j sledovaného 

průmyslového odvětví. Čím bližší je vzdálenost mezi bodem i a j, tím je váha vyšší. Váhy 

jsou vypočteny pouze pro body do vzdálenosti d .  

Podobně se provede výpočet velikosti koncentrace bodu i ve vztahu k ostatním 

podnikům typu B: 





B

i

N

ijj

ji

B

BA d
N

dW
,1

1

, )(
1

)(               (22) 

kde BN  je počet sousedních podniků typu B, které se nacházejí ve vzdálenosti d  od bodu 

i, opět dochází ke standardizaci počtem sousedů 
BN

1
, 1

, )( 

jid  reprezentuje inverzní 

vzdálenost (váhu) mezi bodem i sledovaného průmyslového odvětví A a bodem j typu B.   

Výsledná W hodnota sledovaného podniku je definována jako rozdíl výše uvedených 

proměnných )(dW AAi
 a )(dW BAi

: 

)(dW
iA

)(dW AAi
- )(dW BAi

              (23) 

V případě, že )(dW
iA

> 0, tak to indikuje, že sledovaný bod i patří do shluku 

podniků. Tedy sledovaný podnik má blíže k podnikům průmyslového odvětví A, než 

k ostatním podnikům typu B. V případě, že )(dW
iA

< 0, tak sledovaný podnik nepatří do 

shluku podniků a jeho vzdálenosti k ostatním podnikům typu A jsou větší, než k podnikům 

typu B. Statistická významnost je určena náhodností pomocí Monte Carlo simulace. 

S využitím těchto výsledků je možné určit podniky, které se nacházejí ve statisticky 

významném shluku a identifikovat tak lokality v rámci městského prostoru, kde ke 

koncentraci podniků dochází. 

S využitím výsledků z výše uvedeného postupu je možné vypočíst celkovou velikost 

koncentrace pro sledované promyslové odvětví A. Velikost koncentrace je vypočtena opět 

jako rozdíl sumy hodnot )(dW AAi
 k sumě hodnot )(dW BAi

. Výpočet W funkce je tak 

následující: 
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)()()(              (24) 

Hodnoty )(dWA  > 0 poukazují na koncentrační tendenci sledovaného průmyslového 

odvětví A. V případě, že )(dWA = 0, tak se jedná o náhodné rozložení bodů. Pravidelná 

distribuce je identifikována, pokud )(dWA < 0.  

 

Obr. 37: Výpočet W funkce verze 1 (vpravo) pro bodový vzor 4 (vlevo) 

 

 Graf výsledné W funkce (verze 1) na obrázku 37 ukazuje, že bodový vzor 4 je ve 

všech sledovaných vzdálenostech d  náhodný. Zkoumáním tohoto bodového vzoru jinými 

distance-based metodami bylo zjištěno, že tento bodový vzor přechází z pravidelnosti ke 

shlukování v malých vzdálenostech, a poté se tento průběh opakuje i ve větších 

vzdálenostech. Jak lze pozorovat, tento přístup není vhodný pro sledování bodové 

distribuce. Velký problém zde představuje samotný výpočet váhy, která je rovna inverzní 

vzdálenosti mezi body. Dalším problémem je také průměrování této váhy počet sousedních 

bodů nacházejících se ve vzdálenosti d.  

Vzhledem k těmto skutečnostem byla zvažována druhá verze W funkce, kdy váha 

sousedního bodu není definována jako inverzní vzdálenost, ale jako přepočet k aktuálnímu 

vzdálenostnímu kroku ( )
,

d

d ji
. Dále, standardizace není prováděna počtem zjištěných 

sousedních bodů, ale počtem všech možných vzdáleností mezi body typu A a A 

( )1( NANA ) a mezi body A a B ( NANB ). Druhá verze míry průmyslové koncentrace 

měla následující podobu:  
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kde d  představuje aktuální vzdáleností krok, NA  je celkový počet bodů typu A a NB  je 

celkový počet bodů typu B ve zkoumaném území. Výsledná hodnota W funkce (lokální i 

globální) je definována stejně jako v předchozím případě. 

 

Obr. 38: Výpočet W funkce verze 2 (vpravo) pro bodový vzor 4 (vlevo) 

 

Tato druhá verze W funkce už umožňuje výrazně lepší popis zkoumaného bodového 

vzoru 4. Prakticky je výsledek v souladu s ostatními metodami. Pouze je rozdíl ve větších 

vzdálenostech, kdy oproti ostatním metodám zde není prokázána statisticky významná 

koncentrace. Důvodem je, že pouhý podíl zjištěné vzdálenosti aktuálním vzdálenostním 

krokem neumožňuje zachytit detailnost ve větších vzdálenostech.  

Tímto bylo zjištěno, že klíčem k definování detailnější distance-based metody je 

potřeba vhodnějšího přepočtu zjištěné vzdálenosti mezi body. Jako vhodné se jeví využití 

standardizace pomocí všech vzdálenosti mezi body A-A a A-B ve zkoumaném území.  

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem bylo přistoupeno k využití metody 

jádrového vyhlazení, tak jako v případě Durantonovy a Overmanovy Kd funkce. 

Specifikace tohoto přístupu je uvedena v následujících kapitolách. 

11.2. Charakteristika W funkce 

Nově navrhovaná metoda spadá do oblasti vzdálenostních metod (distance-based). 

Jedná se o průnik již existujících metod (K-funkce (Ripley, 1976, 1977), M-funkce 

(Marcon a Puech, 2003), K(d) funkce (Duranton a Overman, 2005), které jsou postaveny 

na definici kroku vzdáleností d, v (resp. „do“ dle typu funkce) níž je velikost koncentrace 

podniků sledována. Postup výpočtu W funkce je takový, že se nejprve pro každé 

průmyslové odvětví vypočtou vzdálenosti mezi všemi páry podniků. Tyto vzdálenosti jsou 

přepočteny (vyhlazeny) Gaussovým kernelem. Poté je provedeno srovnání tohoto souboru 

se souborem se stejným počtem podniků, které jsou náhodně rozmístěny mezi existujícími 
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místy (tj. dochází k náhodnému výběru z existujících míst). Nakonec se vytvoří lokální 

intervaly spolehlivosti a globální pásy spolehlivosti. Díky tomu lze porovnat skutečnou 

distribuci podniků k náhodně vygenerovaným podnikům a posoudit tak význam odchýlení 

od náhodnosti.    

Míra průmyslové koncentrace, které je zde navrhnuta, je založena na porovnání dvou 

plošných distribucí. První je distribuce podniků sledovaného průmyslového odvětví (např. 

A). Druhou bodovou distribuci představují podniky zbývající, které se nacházejí ve 

sledovaném území (např. B). Klíčovým krokem navržené metody je výpočet vzdáleností 

ijd( ), jak mezi podniky sledovaného průmyslu (A), tak mezi podniky průmyslu (A) a 

všemi ostatními podniky (B). 

 

Obr. 39: Princip výpočtu W funkce 

 

Na obrázku 39 jsou rozlišeny 2 typy bodů:  

- Referenční body (cases): body odpovídající sledovanému průmyslovému odvětví 

(A). 

- Cílové sousední body (controls): body patřící do stejného průmyslového odvětví 

jako referenční body (A) nebo body, které jsou reprezentovány podniky ostatního 

průmyslového odvětví (B).   

Pro každý sledovaný bod průmyslového odvětví A jsou získány hodnoty vzdáleností 

k cílovým bodům ( AAd  pro podniky průmyslu A, ABd  pro ostatní podniky) až do 
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definované limitní vzdálenosti d. V rámci navrhované W funkce jsou zjištěné vzdálenosti 

mezi body přepočteny aktuálním vzdálenostním krokem. Díky tomu je možné měřit 

koncentraci nebo rozptyl bodového vzoru vždy v přesně definovaném vzdálenostním 

kroku. Přepočet aktuálním vzdálenostním krokem je prováděn tak, aby vždy body blízké 

hranici aktuálního vzdálenostního kroku měly větší váhu než body, které jsou od této 

hranice více vzdálené. Vysvětlení lze provést na následujícím příkladu (obrázek 40): 

 

Obr. 40: Princip přepočtu vzdáleností 

 

Základem je zjištění vzdáleností mezi zkoumaným bodem A1 a body, které se 

nacházejí ve zvoleném vzdálenostním intervalu. Principem této metody je počítání rozdílu 

mezi velikostí vzdálenostního intervalu (d) a zjištěnou vzdáleností mezi body. Jedná se 

princip, který využívá Durantonova a Overmanova Kd funkce (2005). Jako příklad si lze 

uvést vzdálenost mezi bodem A1 a A2, která je rovna 12 m. Bod A2 je sledován ve 

vzdálenostním intervalu 30 m. Rozdílem těchto dvou vzdáleností získáme doplňkovou 

vzdálenost do zvoleného vzdálenostního intervalu. V tomto případě se jedná o doplňkovou 

vzdálenost rovnu 18 m. Tato vzdálenost je dále přepočtena pomocí Gaussova kernelu, 

který má následující tvar (Silverman, 1986): 

2
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kde ijd  představuje vzdálenost mezi zkoumaným bodem a bodem sousedním,   je 

vyhlazující parametr (šířka pásma - bandwidth). Určení správné velikosti parametru   je 

klíčové pro správný odhad výsledné velikosti shlukování. Stejně jako Duranton a Overman 

(2005) je zde využit výpočet velikosti   dle Silvermana (1986). Základem je výpočet 

všech vzdáleností mezi zkoumanými body (tj. )1( nn  vzdáleností). Z těchto vzdáleností 

se vypočte směrodatná odchylka s . Optimální odhad   pro Gaussův kernel je 206,1 sn  

(Silverman, 1986). Z tohoto výpočtu vyplývá, že rozptýlený (pravidelný) bodový vzor 

získá hodnotu   výrazně vyšší oproti shlukovanému bodovému vzoru.  

Vyhlazené vzdálenosti mezi body jsou vypočteny jak pro body A, tak pro body B. Pro 

zachování stejného stupně vyhlazení je využita hodnota   vypočtená pro body A. Výpočet 

vyhlazených vzdáleností mezi body A a B představuje významný posun oproti dříve 

představovaným metodám. V příkladu výše byly nalezeny 4 sousední body, 2 typu A, 2 

typu B. Vzdálenosti mezi body jsou 12 a 28 pro body A, 26 a 26 pro body B. Zvolíme-li 

velikost vyhlazovacího pásma 5 m, přepočtené vzdálenosti pro vzdálenosti interval 30 m 

mají následující podobu: 12 m = 0,000612; 28 m = 0,36827; 26 m = 0,289619; 26 m = 

0,289619. Dle Durantonovy a Overmanovy Kd funkce by výsledná hodnota Kd funkce 

byla rovna součtu hodnot pro body typu A: 0,000612 + 0,36827=  0,368882. V případě W 

funkce dochází k zahrnutí i bodů B (0,289619 + 0,289619 = 0,579382) a díky tomu ke 

zpřesnění výsledného odhadu. Výsledný odhad W funkce je pak dán jednoduchým 

rozdílem obou hodnot: 0,368882 - 0,579382 = -0,2105. Záporná hodnota poukazuje na to, 

že body A jsou ve zkoumaném událostním intervalu rozptýlené.  

Základním principem této funkce je, že zkoumá velikost shlukování bodového vzoru 

v definovaném vzdálenostním intervalu, podobně jako Kd funkce. Jednotlivým bodům jsou 

na základě vyhlazení Gaussovým kernelem přidělovány váhy, kde body blízké hranici 

vzdálenostního intervalu získávají vyšší váhu a body vzdálené nižší. Vzdálenosti mezi 

body, které jsou rovny velikosti zkoumaného kroku, získávají váhu rovnu 1. Díky 

Gaussově kernelu lze dosáhnout velmi precizního vyhlazení. Proto je zde využit právě 

tento typ kernelu. 

 Nulová hypotéza W funkce je vyjádřena následovně: prostorové interakce (dané 

polohou) mezi body A jsou stejné jako interakce mezi body A a B.  

Obecnou podobu W funkce lze zapsat následovně:  

BABAAA NdWNdWdW /)(/)()(               (27) 

kde AN  a BN  odpovídá celkovému počtu bodů daného typu. S využitím tohoto přístupu 

metoda W funkce překonává problém relativních metod (např. M funkce navržená 

Marconem a Puechem, 2003). Jedná se o problém, kdy dochází k dělení nulou v případě, 

že se ve sledované vzdálenosti d nenachází žádný cílový sousední bod reprezentující 

ostatní průmyslové odvětví. Nenachází-li se v určeném vzdálenostním kroku žádný bod 

jednoho nebo druhého typu je jednoduše zvýhodněn typ, který se v tomto kroku nachází. 
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Statistická významnost tohoto rozdílu je zjišťována pomocí simulační metody Monte 

Carlo. 

Výhodou navrhované metody je jednoduchost interpretace, jelikož je srovnávána 

s celkovou náhodností výskytu událostí, kde hodnota W je rovna 0. V případě, že podíl 

AAA NdW /)(  je větší než podíl BAB NdW /)( , dochází ke koncentraci podniků průmyslu A 

(W > 0). Jinými slovy lze říci, že síla interakce mezi podniky průmyslu A je vyšší, než je 

tomu v případě ostatních podniků nacházejících se ve zkoumaném území.  

Další výhodou W funkce je, že může být vypočtena pro jakýkoliv typ území. Obecná 

Ripleyho K funkce a její upravené verze (např. Goreaud a Pélissier, 1999) jsou omezeny 

tím, že vyžadují zahrnutí hraniční korekce do výpočtu. W funkce podobně jako M funkce 

Marcona a Puecha (2008) nebo Durantonova a Overmanova dK  funkce překonává toto 

omezení díky tomu, že nepracují s plochou zkoumaného území, ale s celkovou 

charakteristikou bodového vzoru, která je vyjádřena všemi body (podniky) nacházející se 

na tomto území. Tyto body mají stejné parametry jako body zkoumaného bodového vzoru 

(tj. má stejné hraniční efekty jako zkoumaná bodová distribuce). Proto je možné pracovat i 

se složitými geografickými jednotkami (hranicemi území).  

11.3. Definice hraniční vzdálenosti 

Jedním z problémů, které je nutné pro úspěšné nasazení metody vyřešit, je 

skutečnost, že podniky jsou v mnoha případech lokalizovány ve stejné budově, na stejné 

adrese (např. obchodní domy). Problém, který zde nastává, se týká měření vzdáleností 

mezi body, které se nacházejí blízko sebe nebo na stejném místě (vzdálenost se rovná 0). 

Řešením tohoto problému je zavedení tzv. hraniční hodnoty do výpočtu. Jedná se o 

stanovení určité hraniční vzdálenosti, do které všechny body získávají stejnou vzdálenost 

od pozorovaného bodu, rovnající se hraniční hodnotě. Jinými slovy lze říci, že jde vlastně 

o omezení prostorového rozlišení – díky němu nelze rozlišit polohu 2 bodů vzdálených 

méně než daná hraniční hodnota. 

Vysvětlení tohoto problému lze uvést na obrázku 41, kde sledujeme bod č. A5: Bod 

č. A10 je lokalizovaný na stejném místě jako bod A5 a bod č. A9 ve vzdálenosti 9 m od bodu 

č. A5. Hraniční vzdálenost zde byla nastavena na hodnotu 10 m. Body, které se nacházejí 

do této hraniční vzdálenosti od bodu A5, automaticky získávají hodnotu vzdálenosti rovnu 

10 m.  

Hraniční hodnota je v případě navrhované metody velice důležitá. Pokud by tato 

hodnota nebyla do výpočtu zavedena, došlo by k převrácení principu samotného výpočtu 

W funkce. Stejný problém má i Durantonova a Overmanova Kd funkce, která však žádnou 

hraniční korekci nezavádí. Pokud je vzdálenost mezi body rovna 0 (nacházejí se na stejném 

místě), váha vypočtená Kd funkcí pro zkoumaný bod je rovna 1. Jak bylo zmíněno výše, 

váhu rovnu hodnotě 1 mají získat body, které se nacházejí ve stejné vzdálenosti, jako je 

velikost daného vzdálenostního kroku. Zavedením hraniční vzdálenosti lze tomuto 

problému předejít. 
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.  

Obr. 41: Vysvětlení aplikace hraniční hodnoty 

 

Další problém, který zde vzniká, se týká nastavení odpovídající hodnoty hraniční 

vzdálenosti. V literatuře se autoři zmiňují o tom, že nastavení hraniční hodnoty závisí na 

zkoumaném bodovém vzoru. Například Scholl a Brenner (2012) nastavili hraniční hodnotu 

na 5 km při zkoumání podniků na celém území Německa. Tato hraniční hodnota byla 

nastavena z toho důvodu, že cena komunikace a interakce mezi jednotlivými podniky se 

příliš nemění ve vzdálenosti 0-5 km. Definování hraniční hodnoty tímto způsobem je 

poměrně nepraktické a nepřesné. Lepší je v tomhle odhledu se řídit parametry zkoumaného 

bodového vzoru. Byly definovány 3 přístupy, jak tuto hraniční hodnotu určit (obrázek 42): 

(i) jako průměrná vzdálenost mezi nejbližšími podniky v rámci celé ekonomické aktivity; 

(ii) jako průměrná vzdálenost mezi nejbližšími podniky zkoumaného bodového vzoru; (iii) 

jako průměrná vzdálenost mezi podniky zkoumaného bodového vzoru a nejbližšími 

podniky celkové ekonomické aktivity. 

Na základě výše uvedených přístupů byl proveden výpočet hraničních hodnot pro 

ukázkový bodový vzor. Byly stanoveny 3 hraniční hodnoty, které byly postupně 

aplikovány při výpočtu W funkce. Z výsledků testování vyplynulo, že nejhodnějším 

způsobem stanovení hraniční hodnoty je definování průměrné nejbližší vzdálenosti mezi 

podniky zkoumaného bodového vzoru a nejbližšími podniky celkové ekonomické aktivity 

(tj. přístup 3).  
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Obr. 42: Možné přístupy výpočtu hraniční hodnoty 
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11.4. Globální míra průmyslové koncentrace 

V následující části se zaměříme na návrh míry průmyslové koncentrace, která 

zkoumá shlukování podniků jednoho sledovaného průmyslového odvětví. Představme si 

území zahrnující celkový počet N podniků, které patří do různých průmyslových odvětví. 

Zaměříme-li se na určité průmyslové odvětví A, tak získáme celkový počet podniků AN  

tohoto průmyslového odvětví ve sledovaném území. Ostatní podniky, které nepatří do 

průmyslu A označíme jako B a získáme celkový počet BN  podniků.  

První část rovnice pro výpočet velikosti koncentrace pro body zkoumaného 

průmyslového odvětví A do specifikované vzdálenosti d je následující: 
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kde AN  je celkový počet bodů sledovaného bodového vzoru, 
jiAA

d  je vzdálenost mezi 

body iA  a jA  a   je šířka pásma. Vzdálenostní interval je vyjádřen parametrem d  a ()k  

reprezentuje Gaussův kernel. Standardizace zjištěných vzdáleností je prováděna pomocí 

všech možných vzdáleností mezi body A ve zkoumaném území )1( AA NN .  

Podobně se provede výpočet velikosti koncentrace odvětví typu A ve vztahu 

k ostatním podnikům typu B: 
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kde BN  je celkový počet ostatních bodů (celková ekonomická aktivita), 
jiBA

d  je vzdálenost 

mezi body iA  a jB  a   je šířka pásma. Vzdálenostní interval je opět vyjádřen parametrem 

d  a ()k  reprezentuje Gaussův kernel. Standardizace zjištěných vzdáleností je prováděna 

pomocí celkového počtu vzdáleností mezi body A a B ve zkoumaném území BANN .  

Výsledná hodnota W funkce je definována jako rozdíl výše uvedených proměnných 

)(dWAA  a )(dWAB : 

)()()( dWdWdW ABAA                (30) 

Hodnoty )(dW  > 0 ukazují, že v okolí podniků průmyslu A se nachází v průměru 

více podniků (ve vzdálenosti d) zkoumaného průmyslu (A) než podniků jiných 

průmyslových odvětví (B). To odpovídá relativní geografické koncentraci podniků 

průmyslu A. V případě, že )(dW  = 0, tak se jedná o náhodné rozložení bodů obou typů.  

)(dW  < 0 poukazuje na to, že v okolí podniků průmyslu A se nachází v průměru méně 

podniků (ve vzdálenosti d) zkoumaného průmyslu (A) než podniků jiných průmyslových 

odvětví (B). To odpovídá relativnímu geografickému rozptylu (pravidelnosti) podniků 

průmyslu A.    
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11.5. Lokální míra průmyslové koncentrace 

Lokální míra průmyslové koncentrace je definována stejným způsobem jako 

v případě její globální verze s tím rozdílem, že je výpočet aplikován na samotný bod. Opět 

si lze představit území zahrnující celkový počet N podniků, které patří do různých 

průmyslových odvětví. Zaměříme-li se na určité průmyslové odvětví A, tak získáme 

celkový počet podniků AN  tohoto průmyslového odvětví ve sledovaném území. Ostatní 

podniky, které nepatří do průmyslu A, označíme jako B a získáme celkový počet ostatních 

podniků BN . Sledujeme-li jeden podnik průmyslu A, který si označíme jako iA , 

dostaneme ( 1AN ) a BN  počet sousedů, které podnik iA  má v rámci celé zkoumané 

oblasti.  

Podobně jako v případě globální metody má první část rovnice následující tvar: 
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)(             (31) 

kde AN  je celkový počet sousedů sledovaného bodového vzoru, které se nacházejí ve 

vzdálenostním intervalu d  od bodu iA , 
jiAA

d  je vzdálenost mezi sledovaným bodem iA  a 

bodem jA  a   je šířka pásma. Vzdálenostní interval je vyjádřen parametrem d  a ()k  

reprezentuje Gaussův kernel. Standardizace zjištěných vzdáleností je prováděna pomocí 

všech vzdáleností k bodům typu A, které může bod iA  ve zkoumaném území získat 

)1( AN .  

Výpočet velikosti koncentrace ve vztahu k ostatním podnikům (typ B) je následující: 
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             (32) 

kde BN  je celkový počet sousedů ostatních bodů (ostatní ekonomická aktivita), 
jiBA

d  je 

vzdálenost mezi bodem iA  a bodem jB  a   je šířka pásma. Vzdálenostní interval je opět 

vyjádřen parametrem d , ()k  reprezentuje Gaussův kernel. Standardizace zjištěných 

vzdáleností se provádí pomocí všech možných vzdáleností k bodům typu B, které může 

bod  iA  ve zkoumaném území získat ( BN ).  

Výsledná hodnota W funkce pro bod iA  je definována jako rozdíl výše uvedených 

proměnných )(dW AAi
 a )(dW BAi

: 

)()()( dWdWdW BAAAA iii
              (33) 
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Hodnoty )(dW
iA

 > 0 ukazují, že v okolí sledovaného podniku iA  se nachází v 

průměru více podniků (ve vzdálenosti d) zkoumaného průmyslu (A) než podniků jiných 

průmyslových odvětví (B). To odpovídá relativní geografické koncentraci podniků 

průmyslu A. V případě, že )(dW
iA

 = 0, tak je sledovaný bod iA  náhodně lokalizován ve 

vzdálenosti d. )(dW
iA

 < 0 poukazuje na to, že v okolí podniku iA  se nachází v průměru 

méně podniků (ve vzdálenosti d) zkoumaného průmyslu (A) než podniků jiných 

průmyslových odvětví (B). To odpovídá relativnímu geografickému rozptylu 

(pravidelnosti) podniků průmyslu A. Výsledná hodnota W funkce pro konkrétní bod vždy 

závisí významně na vzdálenostním kroku, ve kterém je body sledován. Například v menší 

vzdálenosti může být bod lokalizován ve shluku s ostatními body typu A. Ve větší 

vzdálenosti už tomu tak být nemusí a bod je považován za náhodně nebo dokonce 

pravidelně lokalizovaný. Vždy je tak potřeba vhodně zvolit velikost zkoumaného 

vzdálenostního intervalu. Názornější vysvětlení lokální W funkce je vysvětleno níže 

v kapitole 11.9.  

11.6. Konstrukce srovnávací distribuce a definování intervalů 

spolehlivosti 

Po výpočtu W funkce je dalším krokem generování náhodných simulací a ověření 

nulové hypotézy. Statistická významnost výsledné hodnoty W funkce je získána pomocí 

simulační metody Monte Carlo. Pro každé průmyslové odvětví je vypočítáno 1000 

simulací a pro každou simulaci se počítá W funkce přesně tak, jak byla počítána pro 

zkoumaný bodový vzor. Základním prvkem tvorby náhodných simulací je generování 

fiktivních bodů v rámci celkového bodového vzoru, který zachycuje heterogenitu 

sledovaného jevu. Postup konstrukce srovnávací distribuce je stejný jak v případě globální, 

tak lokální verze W funkce. Jednoduše je vytvořeno několik srovnávacích distribucí a pro 

každou jsou současně vypočteny jak globální, tak lokální hodnoty zkoumaného bodového 

vzoru.  

Navrhovaný přístup je podobný jiným relativním mírám. Pro zachycení heterogenity 

sledovaného jevu se využívá celková hospodářská činnost. Tímto způsobem je možné 

docílit přesnějších výsledků v rámci městské prostorové struktury.  Celková ekonomická 

aktivita je vyjádřena pomocí bodů o souřadnicích x a y. Výhodou tohoto přístupu je 

skutečnost, že dochází k zahrnutí různých prostorových omezení, které jsou dány procesem 

územního plánováním. 

V rámci simulační metody Monte Carlo dochází k opakovanému vytvoření 

srovnávací distribuce pomocí náhodného výběru prvků. Jinými slovy pro jakýkoliv 

průmysl A s N podniky jsou generovány bodové vzory mA  pro m = 1,2,…,1000 pomocí 

náhodného výběru vzorků bez opakování tak, že každá simulace je ekvivalentní 

náhodnému rozložení jednotlivých zařízení v rámci definovaných míst. Přístup, který je 

zde využíván je Marconem a Puechem (2008) označován jako „random location“. Jde 

prakticky o náhodný výběr bodů z celkového souboru bodů, které reprezentují heterogenitu 
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sledovaného jevu. Jedná se o přístup, který je hojně využíván v novějších distance-based 

metodách. Jak pro globální, tak pro lokální metodu je postup stejný. Proto je následně 

zmíněn jednotný postup. 

Podobně jako v případě Durantonovy a Overmanovy Kd funkce (2005) je statistická 

významnost výsledku W funkce definována pomocí konstrukce lokálních intervalů 

spolehlivosti a globálních pásů spolehlivosti. Lokální intervaly spolehlivosti jsou získány 

tak, že pro každý vzdálenostní interval d jsou hodnoty simulace seřazeny vzestupně a je 

zvolen 5. a 95. percentil. Tyto hodnoty představují dolní 5% a horní 5% intervaly 

spolehlivosti, které označujeme jako )(5 dW  a )(95 dW .  

V případě, že pro sledovaný průmysl platí )(dW > )(95 dW , pak tento průmysl 

vykazuje shluky ve vzdálenosti d (na hladině významnosti 0.05). Obdobně platí, když 

)(dW < )(5 dW , pak toto odvětví vykazuje pravidelnost ve vzdálenosti d (na hladině 

významnosti 0.05). Pokud se )(dW pohybuje mezi )(5 dW  a )(95 dW  znamená to, že 

podniky daného průmyslu jsou náhodně rozmístěny v prostoru ve vzdálenosti d (na hladině 

významnosti 0.05). Graficky lze pak interpretovat, že shluk (rozptyl) je zjištěn, když W 

funkce jednoho konkrétního odvětví leží nad (pod) daným lokálním horním (dolním) 

intervalem spolehlivosti. 

Jak již bylo uvedeno, problémem lokálních intervalů spolehlivosti je, že jsou příliš 

optimistické (Duranton a Overman, 2005). Z toho důvodu Duranton a Overman (2005) 

navrhli alternativní proceduru pro vytvoření tzv. globálního pásu spolehlivosti. Tato 

procedura bere v úvahu skutečnost, že každá W funkce je odhadována současně v několika 

intervalech. V případě lokálního intervalu spolehlivosti to představuje problém, kdy 

simulovaná W funkce ležící v jedné vzdálenosti d, může v jiné vzdálenosti ležet mimo 

tento interval. Cílem této procedury je tedy nalézt pás zahrnující 95% náhodně 

simulovaných W funkcí, které by ani v jednom intervalu nepřekročily tento pás.  

Horní globální pás spolehlivosti je zde označen jako )(dW . Dolní globální pás 

spolehlivosti je označen jako )(dW . Když )(dW  > )(dW , pak sledovaný průmysl 

vykazuje globální shlukování (na hladině významnosti 0.05). Pokud je )(dW  < )(dW , pak 

sledovaný průmysl vykazuje globální rozptýlení (pravidelnost). Graficky lze pak 

interpretovat, že globální shlukování je zjištěno, když W funkce jednoho konkrétního 

průmyslového odvětví leží nad horním pásem spolehlivosti. Globální rozptyl je zjištěn, 

když W funkce leží pod spodním pásem spolehlivosti.  

11.7. Definice koncentračního indexu 

Podobně jako v práci Kosfelda et al. (2011) je pro stanovení velikosti koncentrace 

(rozptylu) navrhnut koncentrační index )(* dW , který měří velikost rozdílu mezi 

pozorovanou křivkou a horním (dolním) globálním pásem spolehlivosti. Nechť )(dW  je 
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pozorovaná W funkce sledovaného průmyslu a )(dW  ( )(dW ) horní (dolní) globální pás 

spolehlivosti: 

    (34) 

Pro vysvětlení koncentračního indexu byly vytvořeny dva simulované bodové vzory 

(DG, DH) (viz obrázek 43), na které byla aplikována metoda W funkce a následně byl 

vypočten koncentrační index W*. Představme si například, že bodový vzor DH 

reprezentuje výrobu pryžových a plastových výrobků a DG výrobu chemických látek, 

přípravků, léčiv a chemických vláken. S využitím výše definovaného koncentračního 

indexu )(* dW  je provedeno srovnání velikosti koncentrace těchto odvětví. Křivka 

)(* dW , která má kladné hodnoty znázorňuje velikost shlukování, křivka )(* dW  se 

zápornými hodnotami reprezentuje rozptyl (pravidelnost) pro sledované průmyslové 

odvětví a )(* dW = 0 představuje náhodnost bodového vzoru. 

 

Obr. 43: Bodové vzory srovnávaných průmyslových odvětví DH (vlevo) a DG (vpravo) 
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Obr. 44: Vypočtené W funkce pro sledované bodové vzory s lokálními intervaly (L5%) a globálními pásy 

spolehlivosti (G 5%). 

 

Koncentrační index pro obě zkoumaná (simulovaná) průmyslová odvětví má následující 

podobu:  

 

Obr. 45: Koncentrační index pro zkoumaná průmyslová odvětví 

 

Graf na obrázku 45 reprezentuje koncentrační index, který byl vypočtený pomocí W 

funkce. Na obrázku 45 lze vyčíst, že průmyslové odvětví DH je koncentrováno podstatně 

více než průmyslové odvětví DG. Koncentrace obou odvětví je nejvýznamnější zejména 

v malých vzdálenostech do 100 m u průmyslu DH a 60 m u průmyslu DG. U průmyslu DH 

je zřetelná jeho rozptýlenost ve vzdálenostech kolem 180 - 300 m. Průmysl DH je také 

charakteristický tím, že ve větších vzdálenostech (540 – 640 m) ukazuje koncentrační 

tendenci. Lze tak usuzovat, že průmysl DH je reprezentován větším množstvím shluků, 

které jsou od sebe pravidelně rozmístěny ve vzdálenosti kolem 260 m.  

11.8. Hodnocení koncentrace podniků dle P – value přístupu 

Jak bylo uvedeno výše, s využitím Monte Carlo simulací je možné provést odhad tzv. 

intervalů spolehlivostí (lokální, globální), pomocí kterých lze dále výslednou pozorovanou 

W funkci hodnotit s jistou statistickou významností. Princip Monte Carlo simulace je 

následující: testování náhodnosti (CSR) pro jakýkoliv bodový vzor ( nS ) o velikosti n  

počtu bodů, které jsou lokalizované v oblasti R , se provádí vytvořením velkého počtu 

náhodných bodových vzorů  NiS in ,...,1:   o stejném počtu bodů jako má pozorovaný 
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bodový vzor nS . Následně jsou tyto náhodné simulace s pozorovaným bodovým vzorem 

srovnávány.   

V případě klasické Ripley K funkce jsou z náhodně simulovaných bodových vzorů 

vypočteny K funkce, ze kterých jsou následně získány tzv. obálky spolehlivosti. Tyto 

obálky spolehlivosti jsou definovány jako maximální a minimální hodnoty simulovaných 

K funkcí, které jsou zjištěny v každém vzdálenostním kroku:  

 NidKdL iN ,...,1:)(ˆmin)(  ;  NidKdU iN ,...,1:)(ˆmax)(            (35) 

Poté )(ˆ dK  je srovnávána s )(dLN  a )(dU N  pro každé d . Hodnoty )(ˆ dK  > )(dU N  

ukazují se statistickou významností, že zkoumaný bodový vzor je v daném vzdálenostním 

kroku d  shlukován. Naopak, hodnoty )(ˆ dK  < )(dLN  ukazují se statistickou významností, 

že zkoumaný bodový vzor je daném vzdálenostním kroku d  rozptýlen.  

Pokud zvážíme, že vzor nS  je pouze další vzor, který by mohl vzniknout při 

náhodných simulacích, pak každá hodnota  )(ˆ),..,(ˆ),(ˆ 1 dKdKdK N  by měla mít stejnou 

šanci stát se extremní hodnotou, která definuje obálky spolehlivosti. Pravděpodobnost, že 

hodnota )(ˆ dK  se stane touto extrémní hodnotou je rovna:  

1

1
)]()(ˆPr[



N

dUdK N ; 
1

1
)]()(ˆPr[



N

dLdK N           (36) 

Tyto pravděpodobnosti představují P – hodnoty pro jednostranný statistický test. 

Parametr N  představuje počet náhodných simulací. Například, máme-li N = 99, pak 

pravděpodobnost, že )()(ˆ dUdK N  je pouze 01.0
199

1



. Tedy ve vzdálenosti d  je 

zjištěna statisticky významná koncentrace zkoumaného bodového vzoru na hladině 

významnosti 0.01. Se zvyšujícím se počtem simulací se zvyšuje statistická významnost 

výsledku.  

Výše zmíněný přístup zjišťování P hodnoty poskytuje pouze informaci o vztahu 

)(ˆ dK  vůči maximálním a minimálním simulovaným hodnotám )(dU N , )(dLN  pro každé 

d . Stejně je tomu i v případě definované W funkce a odpovídajících lokálních a globálních 

intervalů spolehlivosti. Z toho důvodu byl využit tzv. P value přístup definovaný dle Smith 

(2014). Tento přístup umožňuje plnohodnotné využití informací, které jsou získány 

v průběhu Monte Carlo simulace. V rámci tohoto přístupu se počítá s tím, že i hodnoty, 

které jsou menší než )(dU N  (větší než )(dLN ) jsou pravděpodobně stále statisticky 

významné, avšak na jiné hladině významnosti. Zejména je tento způsob interpretace 

statistické významnosti využit v případě lokální podoby W funkce, kde na základě P value 

hodnoty jde určena velikost shlukování nebo rozptylu zkoumaného bodu. 

Zaměříme-li se nejprve na zkoumání shlukování bodů daného bodového vzoru, 

odpovídající P hodnota představuje odpověď na následující otázku: S jakou 
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pravděpodobností dosáhne bodový vzor pocházející z procesu CSR hodnotu stejně velkou 

jako pozorovaná )(ˆ dW ? Odpověď na tuto otázku lze získat tak, že si označíme 

pozorovanou hodnotu )(ˆ dW  jako 0l  ( 0l )(ˆ dW ) a hodnoty náhodných proměnných jako 

)(dWCSR , které odpovídají jednotlivým simulovaným )(dW  hodnotám. P hodnota pak 

představuje pravděpodobnost, že hodnota )(dWCSR  je alespoň tak velká jako 0l . Označíme-

li tuto P hodnotu jako )(dPshluk , pak: 

])(Pr[)( 0ldWdP CSRshluk                (37) 

Pro odhad této pravděpodobnosti jsou využity všechny hodnoty simulací, jejichž 

počet označme jako N  ( NidWl ii ,..,1),(  ). Z hlediska hypotézy CSR je hodnota 0l  

pouze dalším náhodným vzorkem, který si pro přehlednost označíme jako vzorek 0i . 

Dochází tak ke vzniku souboru obsahující náhodné vzorky ( Nlll ,...,, 10 ) o velikosti 1N . 

Klasický přístup pro odhad pravděpodobnosti výskytu událostí je dán jednoduchým 

sčítáním počtu událostí, které se udály, a následně jejich relativizace vůči jejich celkovému 

počtu. Událost je v tom případě definována jako 0)( ldWCSR  . Využijeme-li indikátorový 

přístup pro zjišťování výskytu událostí pak: 









 Ni

ll

ll
l

i

i

i ,..,1,0,
,0

,1
)(

0

0

0              (38) 

Následně odhad relativní četnosti ( )(dPshluk )pro zjišťovanou P hodnotu je definován 

jako: 

 


N

i iCSRshluk l
N

ldWdP
0 00 )(

1

1
])(Pr[)(ˆ             (39) 

Tento vztah lze zjednodušit tak, že vytvoříme proměnnou )( 0lm , která představuje 

počet simulovaných vzorků, jejichž hodnoty jsou alespoň tak velké jako hodnota 0l  (tj. 

)1)(0 il . Odhadovaná P hodnota je následně dána jako:  

1

1)(
)(ˆ 0




 

N

lm
dPshluk                (40) 

Uveďme si následující příklad. Máme k dispozici 99N  náhodných simulací a 

)(ˆ dW  představující 5. nejvyšší hodnotu mezi 1N hodnotami. Podle klasické definice P 

hodnoty se bude hodnota )(ˆ dW  nacházet mezi obálkami spolehlivosti (blíže k horní obálce 

spolehlivosti), ale žádnou další informaci již nezískáme. Pokud využijeme P value přístup 

definovaný výše, odhad pravděpodobnosti nalezení hodnoty stejně velké jako )(ˆ dW  je: 

05.0
199

5



. Z toho vyplývá, že hodnota )(ˆ dW  stále ukazuje významnost koncentrace 
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v daném d  na hladině významnosti 0.05. Rozdíl v interpretaci při využití obou přístupu je 

tak zřejmý. Zatímco v případě klasické definice P hodnoty je hodnota )(ˆ dW  považována 

za náhodnou na hladině významnosti 0.01, s využitím P value přístupu ji lze interpretovat 

jako shlukovanou na hladině významnosti 0.05.  

Pokud bychom postup obrátili a věnovali se rozptylu bodového vzoru, hledaná P 

hodnota je odpovědí na následující otázku: S jakou pravděpodobností dosáhne bodový 

vzor pocházející z procesu CSR hodnotu stejně malou jako pozorovaná )(ˆ dW ? Odpověď 

na tuto otázku je dána následovně: 

])(Pr[)( 0ldWdP CSRrozptyl                (41) 

Provádí se zde výpočet počtu simulovaných )(dW  hodnot, které nejsou větší než 0l  

(tj. )( 0lm ). Odhad relativní četnosti  )(ˆ dProzptyl  je následující: 

1

1)(
)(ˆ 0




 

N

lm
dProzptyl                (42) 

Vzhledem k tomu, že platí )(ˆ1)(ˆ dPdP shlukrozptyl  , není potřeba počítat obě P hodnoty.  

Vezmeme-li v úvahu bodový vzor DH z předchozí kapitoly, P hodnoty pro zkoumané 

vzdálenosti intervaly jsou následující: 

 
Obr. 46: P-value pro průmyslové odvětví DH 

 

Významnost P-value přístupu v rámci nově navrhované metody spočívá zejména 

v určení významnosti koncentrace (rozptylu) jednotlivých bodů (tj. lokální verze W 

funkce). Každému bodu je ve výsledku přiřazena P-value hodnota v závislosti na 

provedených simulacích. 
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Obr. 47: Princip P-value pro lokální verzi W funkce (P-value vypočteno z 1000 simulací) 

 

 
Obr. 48: Výpočet globální W funkce pro sledovaný bodový vzor 1 

 

Jako příklad si lze uvést zkoumání koncentrace (pravidelnosti) bodů pro bodový vzor 

uvedený na obrázku 47. Z grafu globální W funkce (vpravo) lze vyčíst, že body jsou 

statisticky významně rozptýleny ve vzdálenosti 140 m. Vykreslíme-li tuto vzdálenost 

kolem bodů na obrázku vlevo, vidíme, že se jedná o vzdálenost představující poslední 

vzdálenostní interval, ve kterém nebyly do výpočtu zahrnuty žádné sousední body typu A. 

Do výpočtu byly zahrnuty pouze body typu B. Z toho důvodu jsou hodnoty W funkce do 

vzdálenosti 140 m záporné (viz princip W funkce – kapitola 10). Výsledné hodnoty P-

value pro jednotlivé body typu A jsou významně ovlivněny intenzitou bodů typu B v jejich 

okolí. Například bod A1 byl identifikován jako pravidelně lokalizovaný se statistickou 

významnosti 0,001. I když jsou body typu A rozmístěny v pravidelných intervalech (150 

m), vyšší statistická významnost bodů A1 je dána právě intenzitou bodů B v jeho okolí. 

Bod A4 byl identifikován jako pravidelně lokalizovaný již pouze na hladině významnosti 

0,01. Nižší hladina významnosti oproti bodů A1 je způsobena nižší intenzitou bodů B 
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v jeho okolí. Celkově lze říci, že velikost koncentrace (rozptylu) bodů zkoumaného 

bodového vzoru závisí na intenzitě bodů typu B v jejich okolí.   

Velikost shlukování nebo pravidelnosti je vždy dána hodnotou p-value a zvolenou 

hladinou významnosti. Malé p-value (0,001) naznačuje velkou statistickou významnost 

výsledku. 
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12. Implementace navrhované metody v jazyce Python 

Obsahem této kapitoly je popis implementace navrhované metody ve skriptovacím 

jazyce Python ve verzi 2.7. Metoda byla implementována zejména z důvodu automatizace 

výpočtů jednotlivých simulací v kontextu ověření statistické významnosti metodou Monte 

Carlo. 

12.1. Využité knihovny 

Při implementaci byly použity následující knihovny: ogr, os, csv a math.  

Knihovna ogr implementuje řadu užitečných funkcí pro práci s prostorovými 

vektorovými daty. V této práci je využita zejména pro práci se soubory ve formátu Esri 

shapefile obsahující prostorová data vstupující do algoritmu a mnohé další operace. 

Klíčové využití této knihovny v jádru algoritmu samotné W funkce spočívá v používání 

metody OGRGeometry:Distance, která efektivně implementuje měření euklidovské 

vzdálenosti mezi sledovanými body.   

Knihovna os  umožňuje využívat možnosti operačního systému, spouštění procesů, 

operace s cestami v OS atd. 

Knihovna csv řeší výstupy do csv souborů pro hodnoty vznikající během výpočtu. 

Tyto soubory jsou následně využity pro další zpracování výsledků.  

Výsledky výpočtu jsou nejprve průběžně ukládány v paměti do dynamické datové 

struktury typu List a následně za pomoci csv writeru vloženy následujícím způsobem do 

csv souboru:  

    csv_writer_body = csv.writer(vystup_body, delimiter=';') 

    transpon_list_body = zip(*list_body) 

    for zaznam in transpon_list_body : 

        csv_writer_body.writerow(zaznam); 

    csv_writer = csv.writer(vystup_Real, delimiter=';') 

   csv_writer.writerow(list_hlavicka) 

     csv_writer.writerow(list_zaznam) 

Výstupní csv soubor vypadá následovně: 

20 40 60 80 100 

-0.00296425205746 -0.00774495251064 0.0602673601583 0.0950843125401 0.107392439784 
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Hodnoty 20, 40, 60, 80, 100 představují jednotlivé vzdálenostní intervaly, které jsou 

definovány jako vstupní proměnné (v níže uvedeném vývojovém diagramu uveden jako 

Intervalový krok a Maximální interval). 

Knihovna math je využívána pro definici matematických funkcí.   

12.2. Implementace v jazyce Python 

Algoritmus je popsán s využitím vývojového diagramu (obrázek 49). 

Algoritmus výpočtu W funkce začíná definicí vstupních proměnných:  

- Bodová vrstva sledovaných podniků (podniky typu A) 

- Bodová vrstva ostatních podniků (podniky typu B) 

- Intervalový krok (vzdálenostní interval, ve kterém jsou podniky sledovány) 

- Maximální interval (maximální vzdálenostní interval, ve kterém jsou podniky 

sledovány) 

- Hraniční hodnota (hraniční vzdálenost upravující nulové a malé vzdálenosti mezi 

body – viz kap. 10.2.) 

- Vyhlazovací parametr (hodnota šířky pásma (bandwidth) Gaussova kernelu) 

Inicializace zahrnuje definování počáteční hodnoty pro proměnnou Aktuální interval = 0.  

S využitím prostorové funkce GetFeatureCount() knihovny ogr dochází k výpočtu počtu 

podniků typu A (podniky sledované) a B (podniky ostatní).  

 V dalším kroku je spuštěn cyklus s podmínkou na začátku, která kontroluje, zda je 

aktuální interval menší nebo roven definovanému maximu. V těle tohoto cyklu je pak 

definován algoritmus pro výpočet hodnot potřebných k určení hodnot W funkce pro 

jednotlivé body (lokální) a W funkce celkové (globální). V průběhu tohoto cyklu se 

inicializují proměnné sumaWA, sumaWB a sumaW.  

Následně je spuštěn cyklus iterující přes jednotlivé body zkoumaného bodového 

vzoru. Tento cyklus je ukončen ve chvíli, kdy byl výpočet proveden pro všechny body typu 

A. Výpočet začíná zjištěním vzdáleností mezi bodem iA  a sousedním bodem jA  a mezi 

bodem iA  a sousedním bodem jB . Následně dochází k porovnání, zda bod jA  a jB  se 

nachází od iA  do vzdálenosti menší než je aktuální krok. Pokud je vzdálenost mezi 

sledovanými body menší než aktuální krok, algoritmus pokračuje dále. Pokud je 

vzdálenost mezi sledovanými body větší než aktuální krok, vrací se algoritmus o krok zpět 

a měří se vzdálenost k dalšímu bodu. Proces je ukončen, když je dosažen maximální počet 

sousedních bodů. Po změření vzdáleností se zkoumá, zda je vzdálenost mezi body v menší 

než nastavená hraniční hodnota. Pokud ano, ponechá zjištěnou vzdálenost mezi body. 

V opačném případě nastaví hodnotu proměnné wA rovnu hraniční hodnotě. Stejný postup 

je i v případě vzdálenosti mezi bodem iA  a jB . 
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Poté dochází k přepočtu změřené vzdálenosti pomocí Gaussova kernelu, který má 

následující podobu (viz rovnice č. 26): 

V jazyce Python je zápis následující: 

((math.exp(-1 * (math.pow((actual_step - wA),2) / (2 * math.pow(pasmo_h, 2))))) / 

math.sqrt(2*math.pi)) 

Proměnná pasmo_h …představuje vyhlazující parametr  . 

Výsledkem tohoto kroku jsou hodnoty následujících proměnných: 

- sumaWA = 
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Poté dochází k výpočtu lokální W funkce: 

- sumaBodN = 
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Hodnoty sumaBodN pro jednotlivé body se zapisují do csv souboru.  

Poslední krok zahrnuje výpočet globální verze W funkce, následovně: 

- sumaW = 
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Opět se provede zápis výsledných hodnot do csv souboru, dle jednotlivých vzdálenostních 

kroků. 

Celý skript výpočtu W funkce v jazyce Python je uložen na CD.  
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Obr. 49: Vývojový diagram implementace W funkce 
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13. Testování nově navrhované funkce 

K testování byly využity stejné příkladové bodové vzory jako v případě zkoumání 

existujících distance-based metod, uvedených v kapitole 9. Pro výpočet W funkce byly 

stanoveny stejné parametry jako při testování v kapitole 9: vzdálenostní krok 20 m, 

maximální vzdálenosti zkoumání 700 m. Pro každý bodový vzor jsou navíc uvedeny i 

výsledky lokální verze W funkce pro jednotlivé body. Globální pásy spolehlivosti byly 

vypočteny z 1000 simulací. 

Pro lepší interpretaci je u každé lokální W funkce zahrnut i rastrový podklad 

zachycující intenzitu bodů B, který představuje heterogenitu zkoumaného jevu. 

13.1. Bodový vzor 1 

Definice vzoru je stejná jako v kapitole 9. Pozadí, resp. Distribuce ostatních podniků 

(mimo A) byla vytvořena náhodným rozmístěním 500 bodů po celé zkoumané ploše.  

 

Obr. 50: Bodový vzor 1 pro výpočet W funkce 

 

 
Obr. 51: Graf W funkce pro zkoumaný bodový vzor 1 
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Graf uvedený na obrázku 51 zobrazuje hodnoty W funkce pro jednotlivé vzdálenosti. 

Lze pozorovat, že křivka W funkce se u většiny vzdáleností pohybuje v záporných 

hodnotách. To poukazuje na pravidelný bodový vzor. Zejména v malých vzdálenostech, 

(do 150 m). W funkce jednoznačně ukazuje, že jsou body statisticky významně pravidelně 

rozmístěny. To je v souladu s ostatními porovnávanými distance-based metodami. Oproti 

ostatním metodám lze navíc jednoznačně prokázat, že body jsou v prvních intervalech (do 

100 m) pravidelně rozmístěny. U ostatních metod dochází v těchto intervalech k překrytí 

křivek pozorované funkce a pásu spolehlivosti, identifikace typu bodového vzoru je tak 

nejednoznačná.  

Ve větších vzdálenostech se W funkce přibližuje k hornímu globálnímu pásu 

spolehlivosti. W funkce podobně jako Kd, M a K funkce tímto naznačuje, že od větších 

vzdáleností (tj. vzdáleností na hranici studovaného území) se body zkoumaného bodového 

vzoru začínají jevit jako shlukované. Vysvětlení si lze uvést na následujícím obrázku. 

Vykreslíme-li si obalové zóny kolem každého ze zkoumaných bodů a vizualizujeme-li tyto 

zóny pomocí vyplněných ploch bez ohraničení, získáme zobrazení aktuálně studovaného 

území (tj.  studované území vymezené aktuálně zvoleným vzdálenostním intervalem) 

(obrázek 52). Lze vidět, že body jsou zkoumány z velké vzdálenosti a prakticky se tak 

jedná o shlukovaný bodový vzor. Problémem však je, že v tak velké vzdálenosti se 

nenachází body ani jednoho typu. Ripleyova K funkce takový problém řeší například 

zavedením hraniční korekce do výpočtu. W funkce žádnou hraniční korekci nezavádí, 

podobně jako Kd funkce nebo M funkce. Předpokládá se zde, že ostatní body v území 

dostatečně popisují heterogenitu zkoumaného jevu. Tomuto problému lze zabránit 

vhodnou volbou maximální vzdálenosti, do níž je bodový vzor sledován. V případě tohoto 

bodového vzoru je vhodnou maximální vzdáleností polovina velikosti uhlopříčky 

zkoumaného území (tj. 350 m). Dle grafu  W funkce se jedná o vzdálenost, ve které jsou 

sledované body statisticky pravidelně rozloženy.  

 

Obr. 52: Problematika sledování bodového vzoru 1 ve velkých vzdálenostech 
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Lokální W funkce umožňuje identifikovat body, které jsou statisticky významně 

koncentrované, náhodně nebo pravidelně rozmístěné v prostoru. Velký význam je zde 

kladen na volbu vhodného vzdálenostního intervalu. Výsledný typ bodového vzoru je také 

dán intenzitou bodů typu B, které se nacházejí v okolí sledovaného bodu. Například si lze 

uvést vzdálenostní krok 140 m (viz obrázek 53). Přestože jsou body pravidelně rozmístěny 

ve vzdálenosti 150 m od sebe, výsledné hodnoty lokální W funkce jsou rozdílné. V této 

vzdálenosti jsou některé body indentifikovány jako pravidelně lokalizované, jiné jako 

náhodně rozložené. Rozdílnost je v tomto případě zejména dána intenzitou bodů typu B 

v okolí jednotlivých bodů. Velká intenzita zapřičiňuje vyšší pravděpodobnost, že se v okolí 

sledovaného bodu bude nacházet více bodů jiného typu, než typu zkoumaného. Jinými 

slovy, zkoumaný bod má ve svém okolí více bodů jiného typu než by to bylo dáno 

náhodně (důležitost využití velkého počtu simulací). Zároveň má sledovaný bod ve svém 

okolí méně bodů stejného typu než by to bylo dáno náhodně při CSR.  

 

Obr. 53: Výpočet P-value pro lokální W funkcí pro zkoumaný bodový vzor 1 
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13.2. Bodový vzor 2 

Zkoumaný bodový vzor je opět dán pravidelným rozmístěním 16 bodů ve 

zkoumaném území. Oproti předchozímu bodovému vzoru jsou tyto body rozloženy na 

podstatně menším území. Stejně jako v případě srovnání jednotlivých metod je zde 

předpokládáno, že bodový vzor bude v malých vzdálenostech ukazovat pravidelnost. Ve 

větších vzdálenostech bude křivka W funkce narůstat. Bude tedy docházet k přechodu 

z pravidelného bodovému vzoru ke shlukovanému.  

 

Obr. 54: Bodový vzor 2 pro výpočet W funkce 

 

 
Obr. 55: Graf W funkce pro zkoumaný bodový vzor 2 

 

Křivka výsledné W funkce na obrázku 55 v zásadě ukazuje to, co bylo výše 

předpokládáno. V prvních dvou intervalech 20 a 40 m křivka W funkce ukazuje, že se 

jedná o pravidelný bodový vzor (hodnoty pozorované W funkce jsou nižší než hodnoty 

dolního globálního pásu spolehlivosti). Od 40 m se křivka zvyšuje a se statistickou 

významností identifikuje bodový vzor jako shlukovaný. Bodový vzor je shlukovaný až do 

vzdálenosti 220 m. Podobně jako Kd funkce dochází od určité vzdálenosti ke snižování 

hodnot W funkce, až pod hranici dolního pásu spolehlivosti. To je dáno nedostatkem bodů 

typu A a naopak přebytkem bodů typu B ve větších vzdálenostních intervalech. Jinými 
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slovy by se dalo říci, že ve vzdálenostech 260 – 500 m je větší relativní hustota bodů typu 

B. Tento problém řeší Kd funkce ukončením výpočtu ve chvíli, kdy jsou do výpočtu 

zahrnuty všechny body. Podobně to lze řešit i v případě W funkce a vyhnout se tak 

nevhodnému snížení hodnot. V případě zkoumání chování W funkce na těchto 

příkladových bodových vzorech nebyla tato úprava do výpočtu zahrnuta.  

W funkce dokáže s podobnou přesností jako Kd identifikovat rozsah shlukování 

zkoumaného bodového vzoru. Horní hranice shlukování u Kd funkce je ve vzdálenosti 180 

m, u M funkce ve vzdálenosti 280 m a u W funkce ve vzdálenosti 220 m. Nejméně citlivá 

je v tomhle případě M funkce, které má až příliš velký rozsah. Kd funkce zase rozsah 

koncentrace výrazně snižuje. W funkce se jeví jako vhodný odhad rozsahu shlukování, 

protože ve vzdálenosti 220 m jsou do výpočtu zahrnuty všechny sledované body typu A 

(každý zkoumaný body má maximální počet sousedů, tj. 15 sousedů). 

 

Obr. 56: Výpočet P-value pro lokální W funkcí pro zkoumaný bodový vzor 2 

 

Lokální W funkce je zde sledována pro vzdálenostní interval 80 m (obrázek 56). U 

jednotlivých bodů byla zjištěna rozdílná statistická významnost příslušnosti bodů ke 
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shluku. U okrajových (rohových) bodů byla zjištěna nejnižší příslušnost ke shluku, popř. 

byly body identifikovány jako náhodně lokalizované (tmavě šedé body). Naopak nejvyšší 

příslušnost ke shluku byla zjištěna u bodů nacházejících se uvnitř bodového vzoru. 

Výsledné hodnoty p-value jsou ovlivněny jednak blízkostí bodů typu A a zároveň také 

intenzitou bodů typu B v jejich okolí. Díky tomu lze identifikovat body, které mají 

nejvýhodnější lokalizaci v prostoru a zaroveň i ve shluku zkoumaného bodového typu. Pří 

volbě jiného vzdálenostního intervalu budou výsledné p-value hodnoty rozdílné. Vždy 

záleží na tom, jak velká oblast nás zajímá. 

13.3. Bodový vzor 3  

Stejně jako v kapitole 9 je zkoumaný bodový vzor charakterizován koncentrovaným 

rozmístěním 9 bodů ve zkoumaném území. Body jsou rozmístěny ve stejných 

vzdálenostech do podoby „kříže“. Předpokladem zkoumání tohoto bodového vzoru je, že 

výsledné funkce budou postupně narůstat a identifikovat tak zkoumaný bodový vzor jako 

shlukovaný. 

 

Obr. 57: Bodový vzor 3 pro výpočet W funkce 
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Obr. 58: Graf W funkce pro zkoumaný bodový vzor 3 

 

Dle předpokladu křivka W funkce prudce roste až do vzdálenosti 80 m, poté prudce 

klesá až pod hranici dolního pásu spolehlivosti (obrázek 58). Oproti předchozímu 

bodovému vzoru dosahuje maxima ve vzdálenosti 80 m. Při srovnání s Kd a M funkci je 

možné pozorovat, že maximální vzdálenost shlukování je posunuta o jeden vzdálenostní 

interval (tj. 60 m). K funkce ukazuje maximum shlukování ve vzdálenosti 100 m. Odhad 

W funkce se opět jeví jako správnější vzhledem ke skutečnosti, že do výpočtu jsou 

zahrnuty téměř všechny body. Rozsah shlukování je oproti předchozímu bodovému vzoru 

2 podstatně menší. To naznačuje, že sledovaný bodový vzor 3 je více koncentrován na 

menším území. Hodnoty W funkce, které jsou menší než dolní pás spolehlivosti, lze 

vysvětlit stejným způsobem jako v předchozím případě, nedostatkem bodů typu A ve 

větších vzdálenostech. 

Lokální W funkce je v tomhle případě názornou ukázkou toho jak se liší velikost 

příslušnosti bodu ke shluku, vzhledem ke zvolenému vzdálenostními intervalu. V tomto 

případu byl pro ukázku zvolen vzdálenostní interval 40 m (obrázek 59). Body nacházející 

se ve středu shuku získaly větší statistickou významnost než body vně shluku.  
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Obr. 59: Výpočet P-value pro lokální W funkcí pro zkoumaný bodový vzor 3 

13.4. Bodový vzor 4 

Bodový vzor je charakterizován pravidelným rozmístěním 4 shluků bodů ve 

zkoumaném území (stejně jako v kapitole 9). Shluky jsou tvořeny 5 body, které jsou od 

sebe vzdáleny v pravidelných intervalech. Předpokladem zde je, že body budou do 

vzdálenosti 50 m ukazovat pravidelnost a ve vyšších vzdálenostech pak se bude projevovat 

shlukovanost bodového vzoru. S rostoucí vzdáleností bude bodový vzor opět rozptýlený a 

následně opět shlukovaný.  
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Obr. 60: Bodový vzor 4 pro výpočet W funkce 

 

 
Obr. 61: Graf W funkce pro zkoumaný bodový vzor 4 

 

Výše stanovený předpoklad byl zde splněn. W funkce přechází v počátečních krocích 

z pravidelnosti ke shlukování poté zpět k pravidelnosti a k následnému shlukování 

(obrázek 61). Oproti předchozím metodám je zde významný rozdíl zejména v prvních 

dvou intervalech. V případě W funkce lze pozorovat, že do 40 m jsou body statisticky 

významně rozptýleny. U ostatních metod tohle tvrzení nelze provést. Rozptýlenost 

bodového vzoru do vzdálenosti 40 m se jeví jako správné. Tvar W funkce je podobný 

ostatním srovnávaným metodám. Výhodou W funkce je, že dokáže stejně jako Kd funkce 

zachytit detailněji rozsah shlukování a rozptylu. 

Pro testování lokální W funkce byl zvolen interval 80 m (obrázek 62). Tento interval 

představuje maximální velikost, ve které jsou body statisticky významně koncentrovány. 

Z lokálního hlediska se tak jedná o body nacházející se ve středu jednotlivých shluků. 

Body v okolí tohoto středového bodu byly identifikovány jako náhodně lokalizované.  
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Obr. 62: Výpočet P-value pro lokální W funkcí pro zkoumaný bodový vzor 4 

13.5. Bodový vzor 5 

Zkoumaný bodový vzor je charakterizován narůstající koncentrací bodů ve středu 

zkoumaného území. Předpokladem zde je, že bude docházet k postupnému nárůstu hodnot 

jednotlivých funkcí identifikující bodový vzor jako koncentrovaný. Se vzrůstající 

vzdáleností se bude shlukovanost bodového vzoru zmenšovat. 
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Obr. 63: Bodový vzor 4 pro výpočet W funkce 

 

 
Obr. 64: Graf W funkce pro zkoumaný bodový vzor 5 

 

Lze pozorovat, že byl splněn předpoklad definovaný na počátku. Křivka W funkce 

roste až do vzdálenosti 120 m, pak dochází k poklesu hodnot (obrázek 64). Pozvolný 

nárůst shlukování je dán distribucí bodového vzoru. Při srovnání s křivkou W funkce u 

bodového vzoru 3 lze pozorovat rozdíl v nárůstu hodnot. Tvar křivky W funkce je 

v souladu s ostatními metodami, zejména s Kd funkcí. 

Lokální W funkce je zde zkoumána ve vzdálenostním intervalu 40 m (obrázek 65). 

Za významně koncentrované jsou považovány body nacházející se uprostřed zkoumaného 

bodového vzoru. Se vzrůstající vzdáleností od středu shluku se významnost příslušnosti 

bodu ke shluku snižuje. 
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Obr. 65: Výpočet P-value pro lokální W funkcí pro zkoumaný bodový vzor 5 

13.6. Diskuse 

Zkoumáním W funkce na příkladových bodových vzorech byly získány určité 

poznatky o tom, jak se W funkce v rozdílných situacích chová. Z obecného hlediska bylo 

zjištěno, že W funkce ukazuje podobné výsledky jako ostatní distance-based metody. 

Nejvíce se výsledky W funkce podobají Kd funkci. To je dáno podobnými principy, na 

kterých jsou obě funkce postaveny. Bylo zjištěno, že W funkce má tendenci zvětšovat 

rozsah koncentrace, oproti Kd funkci. Tato vlastnost se v daných situacích jeví jako 

vhodný výsledek.  

V případě lokální verze W funkce bylo zjištěno, že výsledné p-value hodnoty jsou 

silně závislé na zvoleném vzdálenostním intervalu a na intenzitě bodů, které se nacházejí v 

jejich okolí. Čím menší vzdálenostní interval je pro analýzu zvolen, tím detailnější 

výsledky jsou získány. Díky lokální W funkcí je možné identifikovat specializované 

oblasti ve zkoumaném území.  
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14. Aplikace nové metody pro studium distribuce high-tech 

podniků v MSK a JMK 

Nově vyvinutou metodu W funkce je po testování na vzorových datech nutné 

vyzkoušet na reálných datech. Na těchto datech je provedeno ověření stanovené hypotézy 

o vývoji prostorové distribuce ekonomických aktivit.  

Studie je zaměřena na zkoumání prostorové distribuce ekonomických aktivit na 

území Moravskoslezského a Jihomoravského kraje. Cílem je zjistit, jak velká je prostorová 

koncentrace sledovaných podniků a jak se mění velikost této koncentrace během 

sledovaných let (1999, 2004, 2009 a 2014). Období let 1999 – 2014 bylo zvoleno z toho 

důvodu, že zahrnuje důležité etapy, jimiž Česká republika prošla. Tyto etapy zahrnují 

nárůst nezamětnanosti, který začal od roku 1996, kdy v celé republice probíhala recese, 

která končí rokem 1999.  V tomto období se ekonomický tlak výrazně promítl na trh práce 

a podpořil transformační procesy spojené s deindustrializací a reindustrializací (Hruška-

tvrdý, 2010). Tato transformační fáze vrcholí rokem 2004 a od této doby dochází k poklesu 

nezaměstnanosti, až do roku 2008, kdy se promítá dopad celosvětové recese až do 

současnosti. Procesy deindustrializace a reindustrializace se promítají do rozložení 

ekonomických aktivit (Hruška-tvrdý, 2010). Lokalizace a koncentrace high-tech 

podnikatelských subjektů je sledována v návaznosti na tyto procesy. Studie je zaměřena na 

high-tech podniky zpracovatelského průmyslu a to z toho důvodu, že zkoumání high-tech 

klastrů a jejich zakládání se stává významným prvkem regionální politiky. Jejich 

definování může napomoci pro cílené a smysluplné vynakládání veřejných prostředků a 

zvýšení národní konkurenceschopnosti.  

Základní ověřovanou hypotézou je, že high-tech podniky, mají tendenci se 

koncentrovat a jejich koncentrace se v průběhu let zvyšuje. Ověřuje se, zda tato hypotéza 

v případě MSK a JMK platí. 

Pro měření velikosti koncentrace (rozptylu) high-tech podniků je využita nově 

navrhovaná metoda W funkce. Její výsledky jsou srovnávány s distance-based metodami – 

K, Kd, M funkce. Jednotlivé metody byly aplikovány v pořadí od nejméně po nejvíce 

detailní (tj. K, M, Kd a W funkce).  

Prostorová distribuce high-tech podniků byla sledována pro jednotlivé roky 

s využitím globální i lokální verze W funkce. Měření koncentrace (rozptylu) těchto 

podniků je provedeno do vzdálenosti 20 km, po 1 km vzdálenostních krocích. S využitím 

lokální verze W funkce a P – value přístupu lze pro každý zkoumaný interval získat 

statistickou významnost koncentrace (rozptylu) pro jakýkoliv bod zkoumaného bodového 

vzoru. Vzhledem k tomu, že v této studii je zájmem vymezení malých lokálních oblastí, 

byl pro lokální verzi W funkce zvolen vzdálenostní interval 1000 m. 
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14.1. Koncentrace high-tech podniků v Moravskoslezském kraji 

Koncentrace vybraných high-tech podniků na území Moravskoslezského kraje byla 

zkoumána s využitím výše definovaných distance-based metod. Distribuce high-tech 

podniků pro zkoumaná období je znázorněna na obrázcích 2-5. Globální pásy spolehlivosti 

jsou pro jednotlivé funkce vypočteny z 1000 simulací. 

Jako první byla aplikována metoda K funkce. Tato metoda byla zvolena jako základ 

při zkoumání bodového vzoru. Umožňuje získat základní (hrubou) představu o koncentraci 

bodů v prostoru. 

 

 

Obr. 66: Grafy K funkce pro high-tech podniky Moravskoslezského kraje v letech 1999, 2004, 2009 a 2014 

 

 

Obr. 67: Koncentrační index K funkce pro high-tech podniky Moravskoslezského kraje v letech 1999, 2004, 

2009 a 2014 
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Porovnání vývoje průmyslové koncentrace poskytuje graf koncentračního indexu 

K funkce (obrázek 67). Lze pozorovat, že nejvíce byly koncentrovány high-tech podniky 

v roce 2009 a to ve všech zkoumaných vzdálenostních intervalech. Nejméně pak byly tyto 

podniky koncentrovány v roce 2014. Z tvaru křivky koncentračního indexu pro rok 1999 

lze vyčíst, že v tomto roce byly high-tech podniky více koncentrovány na menším území. 

V ostatních letech byl zjištěn pozvolný nárůst v jejich koncentraci. Problémem této metody 

je, že zde nelze stanovit rozsah koncentrace high-tech podniků v jednotlivých letech. 

Při využití metody M funkce jsou lépe identifikovány rozsahy koncentrace high-tech 

podniků. Použití M funkce zde představuje výrazné zpřesnění zkoumané reality.  

 

 

Obr. 68: Grafy M funkce pro high-tech podniky Moravskoslezského kraje v letech 1999, 2004, 2009 a 2014 

 

 

Obr. 69: Koncentrační index M funkce pro high-tech podniky Moravskoslezského kraje v letech 1999, 2004, 

2009 a 2014 
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Koncentrační index M funkce ukazuje, že nejvíce byly koncentrovány high-tech 

podniky v roce 2009 do vzdálenosti 3000 m (obrázek 69). V rozmezí vzdáleností 4-8 km 

byla největší koncentrace zjištěna v roce 1999. Zajímavé je zde zjištění, že v roce 2014 byl 

bodový vzor high-tech podniků identifikován jako náhodně rozložený (M* = 0). Rozsah 

koncentrace se v jednotlivých letech liší. V roce 2009 byla zjištěna mírná koncentrace 

podniků ve větších vzdálenostech.  

Následně byla využita metoda Kd funkce. Tato metoda je považována za metodu 

poskytující větší detaily ve zkoumání distribuce bodového vzoru. Oproti předchozí metodě 

(M funkci) lze u této metody již pozorovat i rozptýlenost bodového vzoru.  

 

 

 

Obr. 70: Grafy Kd funkce pro high-tech podniky Moravskoslezského kraje v letech 1999, 2004, 2009 a 2014 

 

 

Obr. 71: Koncentrační index Kd funkce pro high-tech podniky Moravskoslezského kraje v letech 1999, 2004, 

2009 a 2014 
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V souladu s výsledky metody M a K funkce, Kd funkce ukazuje, že podniky byly 

nejvíce koncentrovány v roce 2009. Oproti M funkci je koncentrace v tomto roce 

identifikována téměř ve všech vzdálenostních intervalech. V počátečních vzdálenostech lze 

sledovat významnou koncentraci podniků v roce 1999. Ve stejném roce byly podniky ve 

vzdálenostech 13-19 km identifikovány jako statisticky významně rozptýlené. Stejně jako 

v předchozím případě zde byla v roce 2014 zjištěna náhodnost bodové distribuce ve všech 

sledovaných vzdálenostních intervalech. Zajímavé je sledovat změny v rozsahu 

koncentrace high-tech podniků v letech 1999-2009. V průběhu těchto let dochází ke 

zvětšování rozsahu koncentrace.  

Metoda W funkce umožňuje dále zpřesnit měření rozsahu a velikosti koncentrace 

(rozptylu) bodového vzoru. 

 

 
Obr. 72: Grafy W funkce pro high-tech podniky Moravskoslezského kraje v letech 1999, 2004, 2009 a 2014 

 

 

Obr. 73: Koncentrační index W funkce pro high-tech podniky Moravskoslezského kraje v letech 1999, 2004, 

2009 a 2014 
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V souladu s ostatními metodami, W funkce identifikovala high-tech podniky jako 

nejvíce koncentrované v roce 2009. Tato koncentrace však nebyla zjištěna ve všech 

vzdálenostních intervalech, jak ukazují ostatní metody, ale pouze do vzdálenosti 6 km. 

Poté ve vzdálenostech 17-19 km. To poukazuje na výskyt většího počtu shluků v rozmezí 

10 km. Podobně jako v případě Kd funkce, byly high-tech podniky v roce 1999 ve 

vzdálenosti 15 km identifikovány jako rozptýlené. V roce 2014 W funkce v souladu 

s ostatními metodami ukazuje náhodnost bodového vzoru high-tech podniků. Lze sledovat 

stejný průběh vývoje rozsahu koncentrace jako v případě Kd funkce. 

Tab. 30: Porovnání zkoumaných metod z dle velikostí a rozsahů koncentrace (rozptylu) pro území MSK 

 

Maximální velikost 

koncentrace 

 (km) 

Rozsah koncentrace 

(km) 

Maximální 

velikost rozptylu 

(km) 

Rozsah rozptylu 

(km) 

K funkce 

1999 20 1-20 0 0 

2004 20 1-20 0 0 

2009 20 1-20 0 0 

2014 20 1-20 0 0 

M funkce 

1999 1 1-11 0 0 

2004 1 1-2;11-12 0 0 

2009 1 1-3;5-6;10-20 0 0 

2014 0 0 0 0 

Kd funkce 

1999 1 1-4 13 13-19 

2004 4 2-7;19-20 0 0 

2009 2 1-18 0 0 

2014 0 0 0 0 

W funkce 

1999 5 2;4-5 15 15-16 

2004 4 3-8;10-11 0 0 

2009 4 1-5;18-19 0 0 

2014 0 0 0 0 

 

Tabulka 30 shrnuje velikosti a rozsahy koncentrace (rozptylu), které byly zjištěny u 

jednotlivých metod. Byla zde provedena identifikace vzdáleností, ve kterých byla velikost 

koncentrace největší. K funkce není vhodná pro popis bodového vzoru ekonomických 

aktivit. Pro všechny zkoumané roky byla maximální koncentrace zjištěna ve vzdálenosti 20 

km (tzn. v posledním zkoumaném kroku), rozsah koncentrace odpovídal celému 

zkoumanému rozsahu vzdáleností. M funkce již lépe popisuje rozsahy koncentrace 

zkoumaných bodových vzorů. Tato metoda však nedokázala zachytit rozptýlenost 

bodového vzoru. Navíc definuje maximální velikost shlukování vždy ve vzdálenosti 1 km. 

Lepší popis distribuce bodového vzoru poskytují metody Kd funkce a W funkce. Obě 

metody zachytily rozptýlenost bodového vzoru high-tech podniků v roce 1999. W funkce 

dokázala v tomhle případě úžeji specifikovat rozsah rozptylu daného bodového vzoru. 

Totéž lze pozorovat i v případě rozsahů koncentrace, kdy W detailněji specifikovala 

vzdálenosti, ve kterých se high-tech podniky koncentrovaly.  
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Obr. 74: Lokální W funkce pro území Moravskoslezského kraje v roce 1999 (vzdálenostní krok 1 km) 

 

Lokální W funkce identifikovala statisticky významnou koncentraci high-tech 

podniků v části obce Vítkovice v Ostravě v roce 1999. High-tech podniky, které se v této 

lokalitě nacházely, byly především orientovány na výrobu elektronických součástek, 

elektromotorů, generátorů a transformátorů. K nejvýznamnějším high-tech podnikům zde 

patřila společnost Elektronické součástky Ostrava s.r.o., zaměstnávající téměř 200 lidí 

v roce 1999 (dle AFM). Více než polovina podniků, které se v roce 1999 nacházely ve 

shluku, do současnosti zaniklo. Jiné podniky se přestěhovaly do jiných částí v rámci města 

(zejména Radvanice, Hrabová). Menší koncentrace byla v tomto roce dále zjištěna v centru 

Opavy, kde se nacházely high-tech podniky orientované zejména na výrobu elektrických 

rozvodných, řídicích a spínacích zařízení. 
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Obr. 75: Lokální W funkce pro území Moravskoslezského kraje v roce 2004 (vzdálenostní krok 1 km) 

 

V roce 2004 lokální W funkce opět ukazuje, že statisticky významně byly podniky 

koncentrovány v části obce Vítkovice v Ostravě a dále v Opavě. Ve srovnání s předchozím 

rokem lze pozorovat snížení počtu bodů, které se nacházejí ve shluku ve Vítkovicích. Jak 

bylo výše zmíněno, některé podniky lokalizované ve shluku v roce 1999 ukončily 

během následujícího období svoji činnost nebo se přestěhovaly. Kromě podniků 

orientovaných na výrobu elektronických součástek, elektromotorů, generátorů a 

transformátorů se v této oblasti začínají koncentrovat i podniky zaměřené na výrobu 

rozhlasových a televizních vysílačů včetně přístrojů pro drátovou telefonii a telegrafii. 

Příkladem je společnost Digital Telecommunications, s.r.o., která dodnes existuje. 
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Obr. 76: Lokální W funkce pro území Moravskoslezského kraje v roce 2009 (vzdálenostní krok 1 km) 

 

V roce 2009 je již možné sledovat určitý přesun statisticky významné koncentrace 

high-tech podniků z Vítkovic do centrální části města Moravské Ostravy a Mariánských 

Hor. Tento jev je dán procesy deindustrializace, kde dochází k útlumu klasického 

výrobního sektoru (Hruška-Tvrdý et al., 2010). Lze tak pozorovat výrazný pokles aktivit 

v původně výrobních prostorách, určených pro těžký průmysl v oblasti Vítkovic. Podniky, 

které se v oblasti Moravské Ostravy a Mariánských Hor ve sledovaném roce 

koncentrovaly, byly zaměřeny zejména na výrobu elektrických rozvodných, řídicích a 

spínacích zařízení. Příkladem je zde společnost ČEZ Distribuční služby, s.r.o., která v roce 

2004 zaměstnávala kolem 2000 lidí (dle AFM). 
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Obr. 77: Lokální W funkce pro území Moravskoslezského kraje v roce 2014 (vzdálenostní krok 1 km) 

 

Globální W funkce identifikovala bodový vzor high-tech podniků v roce 2014 jako 

náhodný. Nicméně, lokální W funkce i přesto umožňuje identifikovat body, které mají 

tendenci se lokálně koncentrovat. Lze pozorovat, že v roce 2014 došlo k přesunu 

statisticky významně koncentrace zkoumaných podniků z centrální části města do části 

obce Hrabová, kde se nachází průmyslová zóna, která je v Ostravě budována od roku 2005. 

Zajímavé je sledovat, jak podniky, které byly dříve významně koncentrovány v části obce 

Vítkovice, se staly statisticky významně rozptýlenými.  
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14.2. Koncentrace high-tech podniků v Jihomoravském kraji 

Koncentrace vybraných high-tech podniků na území Jihomoravského kraje byla 

taktéž zkoumána s využitím výše definovaných distance-based metod. Distribuce high-tech 

podniků pro zkoumaná období je znázorněna na obrázcích 6-9. Globální pásy spolehlivosti 

jsou pro jednotlivé funkce vypočteny z 1000 simulací.  

Zhodnocení pomocí K funkce opět poskytuje základní pohled na zkoumané bodové 

vzory pro jednotlivé časové řezy. 

 

 

Obr. 78: Grafy K funkce pro high-tech podniky Jihomoravského kraje v letech 1999, 2004, 2009 a 2014 

 

 

Obr. 79: Koncentrační index K funkce pro high-tech podniky Jihomoravského kraje v letech 1999, 2004, 

2009 a 2014 

 

 Koncentrační index K funkce ukazuje, že na území Jihomoravského kraje dochází 

ke zvyšování koncentrace high-tech podniků v průběhu sledovaných let. Výjimku zde tvoří 
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rok 2004, kdy v tomto roce byly podniky více koncentrovány než v následujících letech, to 

platí do vzdálenosti 11 km. Od této vzdálenosti již dominuje rok 2014. V menších 

vzdálenostech byly podniky nejméně koncentrovány v roce 2009, ve větších vzdálenostech 

v roce 1999.   

 

 

Obr. 80: Grafy M funkce pro high-tech podniky Jihomoravského kraje v letech 1999, 2004, 2009 a 2014 

 

 

Obr. 81: Koncentrační index M funkce pro high-tech podniky Jihomoravského kraje v letech 1999, 2004, 

2009 a 2014 

 

Při aplikaci M funkce na zkoumaná data bylo zjištěno, že nejméně byly 

koncentrovány podniky v roce 1999, nejvíce v roce 2014. V rozmezí vzdáleností 3 – 5 km 

se nejvíce podniky koncentrovaly v roce 2009. Obecně lze zde pozorovat podobný trend, 

který byl zjištěn metodou K funkce (tj. zvyšování koncentrace podniků v průběhu 

sledovaných let - s výjimkou roku 2004).    
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Obr. 82: Grafy Kd funkce pro high-tech podniky Jihomoravského kraje v letech 1999, 2004, 2009 a 2014 

 

 

Obr. 83: Koncentrační index Kd funkce pro high-tech podniky Jihomoravského kraje v letech 1999, 2004, 

2009 a 2014 

 

Z výsledků Kd funkce lze vypozorovat postupný nárůst rozsahu koncentrace během 

sledovaných let. Podniky jsou nejvíce koncentrovány zejména v menších vzdálenostech (tj. 

1-5 km). Ve středních vzdálenostech dochází ke kontinuálnímu snižování velikosti 

koncentrace. Ve větších vzdálenostech byly zkoumané bodové vzory high-tech podniků 

identifikovány jako náhodně rozmístěné. Takovýto průběh křivky Kd funkce naznačuje, že 

se v území nachází jeden velký shluk bodů. To odpovídá velké koncentraci bodů ve městě 

Brno.  
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Obr. 84: Grafy W funkce pro high-tech podniky Jihomoravského kraje v letech 1999, 2004, 2009 a 2014 

 

 

Obr. 85: Koncentrační index W funkce pro high-tech podniky Jihomoravského kraje v letech 1999, 2004, 

2009 a 2014 

 

Podobně jako v případě Kd funkce lze z výsledků W funkce pozorovat postupné 

zvyšování rozsahu koncentrace během sledovaných let. Rozdílnost je zde zejména 

v počátečních vzdálenostních intervalech. Díky tomu, že W funkce zavádí do výpočtu i 

ostatní body v území je možné zachytit detailnější změny v prostorové organizaci podniků. 

V roce 1999 byly podniky více koncentrovány blíže k sobě, proto je tento rok významný 

v menších vzdálenostech. V průběhu let se podniky více rozptýlily, ale stále si zachovaly 

koncentrační charakter. Proto dochází ke zvyšování rozsahu shlukování, a naopak 
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v menších vzdálenostech ke snižování intenzity shlukování. Tento jev také způsobuje 

vzrůstající intenzita ostatních podniků v území, které vstupují do výpočtu W funkce.  

Tab. 31: Porovnání zkoumaných metod z dle velikostí a rozsahů koncentrace (rozptylu) pro území JMK 

 

Maximální velikost 

koncentrace  

(km) 

Rozsah koncentrace 

 (km) 

Maximální 

velikost rozptylu 

(km) 

Rozsah rozptylu 

 (km) 

K funkce 

1999 20 1-20 0 0 

2004 20 1-20 0 0 

2009 20 1-20 0 0 

2014 20 1-20 0 0 

M funkce 

1999 1 1-20 0 0 

2004 1 1-20 0 0 

2009 1 1-20 0 0 

2014 1 1-20 0 0 

Kd funkce 

1999 3 1-9 0 0 

2004 4 1-10 0 0 

2009 5 1-12 0 0 

2014 5 1-15 0 0 

W funkce 

1999 3 1-7 0 0 

2004 5 1-10 0 0 

2009 8 3-12 0 0 

2014 10 2-14 0 0 

 

Tabulka 31 shrnuje velikosti a rozsahy koncentrace, které byly zjištěny u 

jednotlivých metod při sledování distribuce podniků na území Jihomoravského kraje. Byla 

zde provedena identifikace vzdáleností, ve kterých byla velikost koncentrace největší. 

Stejně jako v případě Moravskoslezského kraje, K funkce ukazuje maximum koncentrace 

v limitní vzdálenosti a rozsah koncentrace odpovídá celému zkoumanému rozsahu 

vzdáleností (1-20 km). M funkce v případě bodových vzorů zkoumaných na území JMK 

neposkytuje dostatečně detailní informace o rozsahu koncentrace. Prakticky stejně jako 

K funkce identifikuje zkoumané bodové vzory jako koncentrované ve všech 

vzdálenostních krocích. Přesnější vymezení sledovaných ukazatelů opět poskytly metody 

Kd funkce a W funkce. Lze pozorovat, že W funkce dokázala i v tomhle případě provést 

detailnější vymezení rozsahu shlukování oproti Kd funkci.  

Největší zastoupení high-tech podniků v rámci JMK je ve městě Brno. Jihomoravský 

kraj, zejména díky městu Brnu, patří v rámci České republiky (ČR), ale i Střední Evropy k 

dynamicky se rozvíjejícím regionům, což dokládá i studie Wokouna et al. (2012) nebo 

Blažka a Uhlíře (2006), kteří hodnotili konkurenceschopnost a inovační potenciálu regionů 

v ČR. Zvětšující se rozsah a velikost koncentrace high-tech podniků na území JMK je 

zejména dáno kladným přístupem řídících orgánu v regionu k podpoře inovací (Svododová 

a Čoupek, 2013). 
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Obr. 86: Lokální W funkce pro území Jihomoravského kraje v roce 1999 (vzdálenostní krok 1 km) 

 

Lokální W funkce identifikovala v roce 1999 velmi významné shlukování high-tech 

podniků v centru města Brno. High-tech podniky, které se zde nacházely, se zaměřovaly 

zejména na oblast výroby elektromotorů, generátorů a transformátorů, výroby elektrických 

rozvodných, řídicích a spínacích zařízení nebo výroby zdravotnických přístrojů a zařízení, 

chirurgických a ortopedických pomůcek. K významným společnostem zde patří Zbrojovka 

Brno, a.s., VUES Brno, a.s. nebo BMT Brněnská medicínská technika, a.s. 
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Obr. 87: Lokální W funkce pro území Jihomoravského kraje v roce 2004 (vzdálenostní krok 1 km) 

 

V roce 2004 lze sledovat pohyb statisticky významných shluků bodů ze středu města 

k jeho severnímu zázemí. Jedná se o oblast Královo Pole, kde se nachází Český 

technologický park, určený pro lehký high-tech průmysl, strategické služby, výzkum a 

vývoj. Technologický park je úzce napojen na Vysoké učení technické v Brně (VUT). 

Některé body, které byly v roce 1999 identifikovány v centru města jako statisticky 

významně koncentrované, se staly statisticky významně rozptýlenými.  
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Obr. 88: Lokální W funkce pro území Jihomoravského kraje v roce 2009 (vzdálenostní krok 1 km) 

 

V roce 2009 již lze sledovat pohyb high-tech podniků mimo centrum města Brno 

směrem k jeho okraji, kde se některé podniky statisticky významně koncentrovaly. Jedná 

se o oblasti, kde se v současnosti nacházejí průmyslové zóny Černovická terasa a obchodně 

průmyslová zóna Vídeňská. Lze opět pozorovat významný úbytek high-tech podniků 

v centrální oblasti města Brno.  
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Obr. 89: Lokální W funkce pro území Jihomoravského kraje v roce 2014 (vzdálenostní krok 1 km) 

 

Trend, který byl v roce 2009 započat, pokračoval i v dalším období. V roce 2014 lze 

pozorovat zvýšení počtu statisticky významně koncentrovaných podniků, které jsou 

lokalizovány v jižní a jihovýchodní části města Brno. Jedná se oblast, kde se nachází 

průmyslová zóna Černovická terasa, která přitahuje firmy jako Honewell s.r.o., Daikin 

Device Czech Republic s.r.o., některé firmy jsou přímo součástí CTParku Brno jako 

například ModusLink Czech Republic s.r.o. či společnost ADC Czech Republic, s.r.o. 

Novou významnou high-tech oblastí se stává obchodně průmyslová zóna, která se nachází 

podél Vídeňské ulice v části Brno–Jih.  
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15.  Závěr 

Hlavním cílem předložené disertační práce zabývající se oblastí koncentrace 

průmyslu bylo navrhnout novou vzdálenostní (distance-based) metodu pro hodnocení 

prostorových vzorů ekonomických aktivit s využitím stochastické simulace. Identifikací 

velikosti a rozsahu průmyslové koncentrace lze snáze pochopit specifické potřeby podniků 

v rámci klastrů. Přesnost měření průmyslové koncentrace je zásadní pro cílené a 

smysluplné vynakládání veřejných prostředků a zvýšení národní konkurenceschopnosti. 

Nově navrhovaná metoda byla z velké části implementována ve skriptovacím jazyce 

Python ve verzi 2.7. Díky tomu bylo možné provést velké množství simulací pro ověření 

statistické významnosti výsledku (simulační metoda Monte Carlo). 

Stěžejním úkolem v této práci byla lokalizace podnikatelských subjektů. Data, která 

byla v této práci využita, v základu neposkytují informaci o poloze podniků s využitím 

přímého referenčního systému. Pro lokalizaci podniků byla využita databáze stavebních 

objektů z RSO, která eviduje u jednotlivých stavebních objektů souřadnice X a Y 

v souřadnicovém systému JTSK. Lokalizace podniků byla realizována v Microsoft SQL 

Server 2008 s využitím jazyka SQL a T-SQL sadou procedur, postupně generující možné 

varianty zápisu adresy a provádění jejich postupného propojení s adresami zdrojových dat. 

Přesnost lokalizace byla podmíněna správností zápisu adres u jednotlivých podniků. 

Lokalizováno bylo celkem 222366 podniků z celkového počtu 226349 podniků 

zpracovatelského průmyslu nacházejících se na území Moravskoslezského a 

Jihomoravského kraje. To představuje 98% úspěšnost lokalizace. Nebyly lokalizovány 2% 

(abs. 3983) podniků a to z toho důvodu, že neměly určenou celou adresu nebo adresa 

nebyla evidována v databázi stavebních objektů, ani v jiných použitých zdrojích. Podíl 

těchto nelokalizovaných podniků není z hlediska statistiky významný a nemá zásadní 

dopad na distribuci v území, ani nijak významně neovlivní žádný z pozorovaných 

ekonomických oborů. 

Pro úspěšný návrh výkonnější vzdálenostní metody bylo klíčové podrobné studium 

stávajících vzdálenostních metod. Jednotlivé metody byly mezi sebou porovnávány 

z hlediska teoretického i praktického chování s využitím připravených příkladových 

bodových vzorů. Detailněji byly hodnoceny metody K funkce (Ripley, 1981), M funkce 

(Marcon a Puech, 2003), Kd funkce (Duranton a Overman, 2005) a nehomogenní K funkce 

(Baddeley et al., 2000). Na základě testování existujících metod byly hledány možnosti 

návrhu nové metody (resp. funkce) a řešeny varianty jejího výpočtu. Postupně bylo 

vyvinuto a testováno celkem 10 variant možných řešení. Některé vykazovaly vhodné 

chování pro jeden typ distribuce, ale zejména u měřítkově proměnného typu distribuce 

docházelo k problémům při interpretaci výsledků. 

Nová metoda, označena jako W funkce, patří do skupiny vzdálenostních metod. Pro 

výpočet využívá míru vzdálenosti, která je vyhlazena Gaussovým kernelem. W funkce je 
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založena na porovnání dvou plošných distribucí. První je distribuce podniků sledovaného 

průmyslového odvětví (typ A). Druhou bodovou distribuci představují podniky zbývající, 

které se nacházejí ve sledovaném území (typ B). Výsledná W funkce je dána rozdílem 

těchto distribucí. Nová metoda zavádí tzv. hraniční vzdálenost, která řeší problém malých 

a nulových vzdáleností mezi podniky. Tento problém vzniká v případě, kdy jsou podniky 

lokalizovány ve stejné budově, na stejné adrese (např. obchodní domy).   

Porovnáním nově navrhované funkce se stávajícími metodami bylo zjištěno, že tato 

metoda zpřesňuje informace o rozsahu a velikosti průmyslové koncentrace. Přesto se 

podobně jako jiní autoři přikláním k názoru, že je lepší používat komplex těchto funkcí a 

ne pouze jednu. Vybrané testované metody považuji za užitečné pro hodnocení prostorové 

koncentrace ekonomických aktivit s tím, že některé v závislosti na zkoumaném vzoru 

poskytují lepší výsledky než jiné a naopak. Kd funkce například umožňuje získat 

detailnější odhady než M funkce, zejména v případě zkoumání lokální hustoty 

ekonomických aktivit. Oproti tomu M funkce poskytuje lepší hodnocení prostorové 

struktury z globálního hlediska. Nově navrhovaná metoda W funkce je z tohoto pohledu 

bližší Kd funkci. 

Jednou z nejvýznamnějších nevýhod, které stávající distance-based metody mají je 

skutečnost, že se jedná pouze o globální metody. Nelze u nich současně provést lokální 

výpočet pro jednotlivé zkoumané body. Částečným cílem této práce bylo překonat tento 

problém a umožnit výpočet velikosti koncentrace (resp. rozptylu) pro jednotlivé body 

zkoumaného bodového vzoru. Podařilo se navrhnout lokální verzi nové metody, díky které 

je možné nalézt specializované oblasti ve zkoumaném území s využitím p-value přístupu 

(jistá forma hot spots). 

Metoda W funkce byla, spolu se stávajícími metodami, aplikována na reálná data, 

s cílem ověřit hypotézu o zvyšující se koncentrační tendenci high-tech podniků na území 

Moravskoslezského a Jihomoravského kraje v letech 1999-2014.  

Tato hypotéza nebyla v případě Moravskoslezského kraje potvrzena. Byla zde 

vypozorována velká nerovnoměrnost ve vývoji prostorové distribuce high-tech podniků. 

Tato nerovnoměrnost je zejména zapříčiněna procesy transformace, které na sledovaném 

území probíhaly, zejména pak na území Ostravy. Bylo zjištěno, že high-tech podniky, které 

byly dříve v určitých vzdálenostech koncentrovány, se staly náhodně lokalizovanými (ve 

statistickém smyslu). Výrazně se projevil pokles high-tech aktivit v původně výrobních 

prostorách, určených pro těžký průmysl (oblast Ostrava-Vítkovice). V průběhu 

sledovaných let došlo k přesunu specializovaných high-tech oblastí z Vítkovic do nově 

budované průmyslové zóny v Ostravě-Hrabové.  

V případě Jihomoravského kraje byla výše zmíněná hypotéza potvrzena. V letech 

1999-2014 se koncentrace high-tech podniků na tomto území výrazně zvýšila. Zvětšující se 

rozsah a velikost koncentrace high-tech podniků na území Jihomoravského kraje je 

zejména dán jejich podporou ze strany řídících orgánů kraje. S využitím lokální W funkce 

byl identifikován přesun specializovaných oblastí z centra do jižní a jihovýchodní části 
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města Brno, kde se nacházejí průmyslové zóny Černovická terasa a Obchodně průmyslová 

zóna Vídeňská.  

Nevýhodou navrhované metody je její velká výpočetní náročnost, která roste 

geometrickou řadou s přibývajícím počtem zkoumaných bodů, vzdálenostních intervalů a 

počtu simulací. Jednou z možností pokračování výzkumu v této oblasti je proto vývoj 

takové metody, která sníží výpočetní náročnost na minimum, zejména s ohledem na 

výpočet statistické významnosti výsledku. 
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18. Přílohy 

Příloha 1: Definice výpočtu jednotlivých distance-based metod v R 

# Načtení potřebných knihoven 

library("spatstat") 

library("maptools") 

library("dbmss") 

 

# Načtení dat a hranice zkoumané oblasti 

S<-read.table("C:/R/DATA.txt", sep = ";", dec=",", header = TRUE) 

ST <- readShapePoly("C:/R/K_MSK_HRAN.shp")  

STP <- as(ST,"SpatialPolygons") 

W <- as(STP, "owin") 

# Převod načtených dat do formátu, se kterým umí balík dbmms pracovat 

X <- as.ppp(S, W) 

# Definice délkových jednotek (data načátána v S-JTSK) 

DATA <- as.wmppp(X, W) 

# Vykreslení sledovaného bodového vzoru 

plot(DATA) 

# Nastavení vzdálenostního kroku (r) a maximální vzdálenosti, do které bude M funkce 

počítána 

r <- seq(0,20000,1000) 

 

#Kd funkce 

Kd_funkce_vysl_sim <- KdEnvelope(DATA, r, NumberOfSimulations = 1000, Alpha = 

0.05, ReferenceType = "A", SimulationType = "RandomLocation", Global = TRUE, 

Original = TRUE) 

#Vykreslení výsledného grafu Kd funkce 

plot(Kd_funkce_vysl_sim, xlim=c(0,20000), legend = FALSE) 

 

# Výpis výsledku do txt souboru 

write.table(Kd_funkce_vysl_sim, file = "C:/R /Kd.txt", sep = ";", col.names = TRUE, 

dec=",") 

 

#M funkce 

M_FUNKCE <- MEnvelope(DATA, r, NumberOfSimulations=1000, Alpha=0.05, 

"A","A", SimulationType = "RandomLocation", Global = TRUE, CaseControl = FALSE) 

plot(M_FUNKCE, xlim=c(0,20000), legend = FALSE) 

 

# Výpis výsledku do txt souboru 
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write.table(M_FUNKCE, file = "C:/R/M.txt", sep = ";", col.names = TRUE, dec=",") 

 

#Ripley - vyzaduje zjednoduseni průběhu hranice zkoumaného území (příliš komplikovaná 

hranice prodlužuje významně dobu výpočtu) 

K_funkce_vysl <- KEnvelope(DATA, r, NumberOfSimulations = 1000, Alpha = 0.05, 

ReferenceType = "A", NeighborType = "A", SimulationType = "RandomPosition", Global 

= FALSE) 

plot(K_funkce_vysl, xlim=c(0, 20000),legend = FALSE) 

 

# Výpis výsledku do txt souboru 

write.table(K_funkce_vysl, file = "C:/R /K.txt", sep = ";", col.names = TRUE, dec=",") 

 

#Inhomogenní K funkce 

#Odhad hustoty zkoumaného bodového vzoru (mozny jiny zápis: lambda <- 

density.ppp(X, sigma=50) bw.diggle(DATA)) 

A <- DATA[DATA$marks$PointType=="A"] 

A <- as.wmppp(A, W) 

plot(A) 

lambda <- density.ppp(A, sigma=200) 

plot(lambda) 

 

K_INHOM <-KinhomEnvelope(A, r, NumberOfSimulations = 100, Alpha=0.05, 

SimulationType="RandomPosition", lambda = lambda) 

plot(K_INHOM, xlim=c(0, 20000), legend = FALSE) 

 

# Výpis výsledku do txt souboru 

write.table(K_INHOM, file = "C:/R /Kinhom.txt", sep = ";", col.names = TRUE, dec=",") 



Pavel Kukuliač: Modelování prostorové distribuce ekonomických aktivit 

 

2014  165 

 

 

Příloha 2: Zobrazení cvičeného bodového vzoru „paracou16“ 

Nastavení parametrů v R: 

# Načtení potřebných knihoven 

library("spatstat") 

library("maptools") 

library("dbmss") 

 

# Načtení dat „paracou16“ 

data(paracou16) 

 

# Výběr 50% dat z celého souboru (z důvodu nižší výpočetní náročnosti) 

X <- as.wmppp(rthin(paracou16, 0.5)) 

 

# Zobrazení zkoumaného bodového vzoru 

l <-plot(X , which.marks=2) 

legend("topright", pch=l, legend=names(l)) 

 

 
Obr. 90: Zobrazení cvičeného bodového vzoru „paracou16“(Marcon et al. (2012)) 

Pozn.: Paracou a (http://rgm3.lab.nig.ac.jp/RGM/R_rdfile?f=dbmss/man/paracou16.Rd&d=R_CC)  
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