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Anotace diplomové práce 

Vojta, M.: Analýza dojíţdění pro podnik Lanex a MSA. Diplomová práce, Ostrava, 

VŠB-TU Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, 2009, 103 stran.  

Práce se zabývá analýzou a následným srovnáním dojíţďky zaměstnanců dvou 

vybraných firem v Moravskoslezském kraji. Dojíţdění je sledováno na základě vlakové 

 i autobusové dopravy, k čemuţ je vyuţito automatizovaného zpracování údajů 

z jízdních řádů. Dále je hodnoceno dojíţdění individuální neveřejnou dopravou 

na základě síťové analýzy dopravní dostupnosti. V práci je provedena analýza 

ekonomických a geografických faktorů rozhodování a následné porovnání zjištěné 

situace s teoretickými podmínkami, které byly spočítány na základě gravitačního 

modelu. Na závěr jsou srovnány výsledky obou podniků mezi sebou. 
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Vojta, M.: Analysis of Commuting for Lanex and MSA. Diploma thesis, Ostrava, VŠB-

TU Ostrava, Faculty of Mining and Geology, 2009, 103 pages.  

The diploma thesis is concerned with an analysis and consequent comparison of the staff 

commutation of two selected companies in the Moravian-Silesian Region. The commutation 

is monitored on the basis of train and as well as bus transport. For the above-mentioned 

reason, the computerized data processing of traffic orders is used. Furthermore, the 

commutation by individual private transport based on a network analysis of transport 

availability is assessed. The diploma thesis contains the analysis of economic and geographic 

factors of the decision making and subsequent comparison of an actual situation with 

theoretical conditions counted in terms of a gravitational model. In conclusion, the results of 

both companies are compared with each other. 
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SEZNAM ZKRATEK 

ČSÚ Český statistický úřad 

DMÚ 25 Digitální model území 1 : 25 000 

IAD Individuální automobilová doprava 

KZAM Klasifikace zaměstnání 

MDaS Ministerstvo dopravy a spojů ČR 

MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

SLBD 2001 Sčítání lidu, bytů a domů v roce 2001 

ÚP Úřad práce 

VLD Veřejná linková doprava 
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1. ÚVOD 

 

Diplomová práce se zabývá analýzou a následným srovnáním dojíţďky 

zaměstnanců dvou vybraných firem v Moravskoslezském kraji. Ve spolupráci s ÚP 

v Opavě byli zvoleni dva významní zaměstnavatelé v tomto  okrese. Těmito podniky jsou 

Lanex v Bolaticích a MSA v Dolním Benešově, u kterých jsou zkoumány moţnosti  

a podmínky dojíţdění pracovníků do zaměstnání.  Firmy byly vybrány záměrně tak, aby 

měly sídlo v blízkých obcích, ale kaţdá se specializovala na jiné průmyslové odvětví.  

Práce se pokouší nalézt odpovědi na otázku, proč lidé dojíţdějí za prací právě 

do těchto podniků. Podstatu analýzy je moţno charakterizovat jako průmět tří 

problematik: geografického hodnocení dopravy, ekonomických a sociologických faktorů 

dojíţdění. 

Dojíţďka do práce je velmi důleţitým kritériem pro rozhodování při volbě 

zaměstnání. Nejčastěji se ke studiu dojíţďky vyuţívají výsledky sčítání lidu, ale ne vţdy 

tato data umoţňují podrobně sledovat parametry dojíţdění a posuzovat např. vhodnost 

dojíţďky. Navíc toto dotazníkové šetření se provádí  pouze jedenkrát za deset let, coţ má 

za důsledek značnou neaktuálnost publikovaných výsledků provedených analýz.  Pro tuto 

práci jsou pouţita data od jednotlivých personálních oddělení zaměstnavatelů 

v kombinaci s elektronickými jízdními řády. 

Oba podniky se nacházejí v okrese Opava, který leţí v Moravskoslezském kraji  

a dnes patří k hospodářsky průměrným okresům. Dle SLBD 2001 v tomto okrese bylo  

80 270 ekonomicky aktivních pracujících lidí. Z toho 72 468 obyvatel (90,28 %) uvedlo, 

ţe denně vyjíţdí do zaměstnání. Vyjíţdějících denně mimo obec bylo 33 651 obyvatel 

(41,22 %). 

Okres Opava je v rámci Moravskoslezského kraje mírou nezaměstnanosti postiţen 

nejméně, přesto její hodnota přesahuje průměrnou míru nezaměstnanosti České 

republiky.  

Okresem prochází hlavní ţelezniční tah ve směru od Ostravy na Krnov a Bruntál 

s intenzivní přepravou nákladů i osob. Celková délka ţelezniční sítě v  okrese Opava 

je 122 kilometrů. Rozsah a hustota dopravní sítě je dostatečná. Silniční část dopravní 

infrastruktury je ve většině případů vedena středem měst a obcí, coţ způsobuje 



Marcel Vojta: Analýza dojíţdění pro podnik Lanex a MSA 

2009  - 3 -  

systémově nevyhovující řešení, které má negativní vliv na ţivotní prostředí 

i na bezpečnost silničního provozu. Komunikační skelet je tvořen silnicemi I. třídy 

s napojením na dálnici D 47 a Polsko. 

V první části diplomové práce je provedena analýza dojíţďky (veřejnou 

hromadnou dopravou) vzhledem k očekávaným časům nástupu do zaměstnání 

a poţadované době odjezdu zpět do místa bydliště zaměstnance. K  této analýze 

je vyuţito automatizovaného zpracování údajů z jízdních řádů. Výhodou této metody 

hodnocení dopravní dostupnosti je oproti „klasickým metodám“ především úspora času 

a nákladů vyplývající z vyuţití výpočetní techniky a moţnost opětovného provedení 

procedury.  

V další části je hodnocena moţnost dojíţdění individuální dopravou pomocí síťové 

analýzy časové dostupnosti z obcí bydlišť zaměstnanců. Výsledkem analýzy jsou časy 

a vzdálenosti po komunikacích z bydlišť pracovníků k místu sídla zaměstnavatele.  

K hodnocení VLD a IAD jsou pouţity obdobné parametry, přičemţ výsledky obou 

analýz pro oba druhy jsou následně srovnány se SLBD 2001. 

Po vyhodnocení předešlých výsledků je provedena analýza vztahů, které působí 

v daném trhu práce a ovlivňují dojíţďku. 

Na závěr diplomové práce je učiněno porovnání situace obou podniků z hlediska 

dojíţdějících zaměstnanců. 
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2. CÍL PRÁCE 

 

Hlavním cílem diplomové práce je srovnání výsledků analýzy potencionálu 

dojíţdění se skutečnou situací, zjištění vlivu jednotlivých faktorů, které ovlivňují dojíţďku 

a vytvoření modelu dojíţdění pro tyto podniky a jejich následné srovnání. 

 

ÚKOLY: 

1)  Provedení explorační analýzy podnikových dat získaných od personalistek obou 

podniků. 

 

2) Vyhodnocení závislosti dojíţdění na parametrech zaměstnání  – směnnost, 

pracovní doba, profese, vzdělání podle statistického číselníku.  

 

3) Hodnocení teoretických podmínek dojíţdění veřejnou dopravou pomocí  (VLD) 

elektronických jízdních řádů a hodnocení dojíţdění individuální neveřejnou dopravou 

(IAD) na základě síťové analýzy dopravní dostupnosti. 

 

4) Analýza ekonomických a geografických faktorů rozhodování. Porovnání zjištěné 

situace s teoretickými podmínkami.  

 

5)  Srovnání výsledků analýzy obou podniků.  
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3. POUŢÍVANÉ POJMY 

3.1. Autobusová doprava 

Autobusová linka 

Jako autobusovou linku můţeme chápat všechny jízdy autobusů, které obsluhují 

určité území a v jízdním řádu jsou vyjádřeny tabulkou obsahující zastávky a časové 

rozloţení spojů. Kaţdá linka má svůj název a číslo, které je v  rámci republiky unikátní 

[16]. 

Spoj 

Spoj můţeme charakterizovat jako průjezd jednoho autobusu mnoţinou zastávek 

v konkrétní časové poloze jízdního řádu. V jízdním řádu je představován většinou 

jedním sloupcem. V rámci jedné linky jsou spoje číslovány pořadovým číslem; liché 

jedou ve směru linky, sudé ve směru opačném. Číslo spoje je udáváno v jízdním řádu 

nad sloupcem spoje. Unikátní identifikátor spoje v rámci republiky je dán kombinací 

čísla linky a spoje [16]. 

Trasa 

Dráha průjezdu jednoho spoje po silniční síti je trasa. Většinou existuje v  rámci 

jedné linky více tras, obecně můţe mít kaţdý spoj svoji trasu, většinou se však trasy 

jednotlivých spojů odlišují pouze v některých úsecích linky [16]. 

3.2. Železniční doprava  

Traťový oddíl 

 Pojem je obdobou linky v autobusové dopravě. Jako traťový oddíl chápeme vţdy 

část traťového díla, jeţ je označena kódem závislým na druhu traťového úseku a po níţ 

se vykonávají vlaková spojení příslušná danému traťovému úseku. V  jízdním řádu 

je vyjádřen tabulkou obsahující zastávky a časové rozloţení spojů. Čísla traťových 

oddílů jsou v jízdním řádu uvedena v horních rozích jednotlivých stran. Tato čísla 

traťových oddílů jsou v rámci republiky rovněţ unikátní [16]. 
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Trasa 

 Trasa ţelezniční dopravy představuje dráhu průjezdu jednoho vlaku po traťovém 

oddílu. Většinou existuje v rámci jednoho traťového oddílu více tras lišících 

se zastávkami, ve kterých konkrétní vlak zastaví [16].  

Vlak 

 Je obdobou spoje v autobusové dopravě. Jedná se o průjezd konkrétní vlakové 

soupravy mnoţinou zastávek daných jízdním řádem v  časech dle jízdního řádu. V rámci 

jednoho traťového oddílu jsou vlaky označeny kódem závislým na druhu vlaku a směru, 

ve kterém jede. Je-li poslední cifra v kódu lichá, jede vlak ve směru trati, je-li sudá, jede 

ve směru opačném. Kód vlaku je udáván v jízdním řádu nad sloupcem s jízdními časy 

vlaku. Unikátní identifikátor vlaku v rámci republiky je dán kombinací čísla traťového 

oddílu a vlaku [16]. 

3.3. Dopravní dostupnost a obslužnost 

Dopravní dostupnost představuje určitý ukazatel, který na základě přístupnosti, 

resp. dosaţitelnosti daného objektu k ostatním objektům, určuje jeho postavení v rámci 

dané prostorové struktury [16]. Je uváděn jako jeden z faktorů ovlivňujících 

ekonomickou vyuţitelnost sledovaného místa 

 Dopravní obslužnost je pojem, který vyjadřuje jak kvalitně je objekt obsluhován 

veřejnou dopravou. Základní dopravní obsluţnost území tvoří doprava do zaměstnání, 

do škol, do úřadů, do zdravotnických zařízení poskytující zdravotní péči a k  soudům, 

včetně dopravy zpět a je zabezpečována autobusovou a ţelezniční dopravou  [17]. 

Dle zákona č. 111/1994 Sb., § 19c, o silniční dopravě se ostatní dopravní 

obslužností rozumí zajištění dopravních potřeb územního obvodu obce nad rámec 

základní dopravní obsluţnosti. Na zajištění ostatní dopravní obsluţnosti uzavírá obec  

s dopravcem závazek veřejné sluţby a hradí ze svého rozpočtu prokazatelnou ztrátu 

vzniklou dopravci plněním závazků veřejné sluţby [16]. 
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3.4. Okres, obec, část obce 

Okres je územně správní jednotka středního stupně a je vymezen výčtem obcí  

a vojenských újezdů. Číselník okresů je v současnosti odvozován jako součást 

Klasifikace územních statistických jednotek LAU (CZ-LAU1) [IV]. 

Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní 

celek, který je vymezen hranicí území obce (dle znění zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších změn. Kód obce je jednoznačný číselný prostorový 

identifikátor územního celku obce nebo vojenského újezdu.  Kód obce je určen po vzniku 

obce číselníkem. Kód obce je roven identifikačnímu číslu základní územní jednotky 

(ZÚJ), pokud se jedná o obec. Kód obce je jedinečný v rámci ČR. Číselné označení obce 

je přípustné v hodnotách 500011 aţ 599999 (včetně kontrolního znaku) a označuje  

se jako kód obce či identifikační číslo ZÚJ resp. identifikační číslo obce [IV]. 

Část obce je odvozená z evidence přidělených číselných řad čísel domovních  

ve vazbě na ucelené číselné řady čísel domovních (dle zákona č. 128/2000 Sb., díl 4) bez 

ohledu na vnitřní dělení obcí na městské obvody nebo městské části.  Číselník částí obcí 

navazuje na číselník kódů základních sídelních jednotek, vedený v METIS a registru 

sčítacích obvodů a budov ČSÚ [IV]. 
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4. ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ 

Zájmové území leţí ve středu severní části Moravskoslezského kraje. Okres Opava 

tvoří k 1.1.2009 77 obcí, které se člení na 152 částí obcí a 251 základních sídelních 

jednotek. Sedm z nich má statut města. 

 

Obr. 1: Administrativní uspořádání území  

Kromě tohoto základního administrativního členění jsou na území okresu utvořeny 

3 mikroregiony (Hlučínsko, Moravice a Matice Slezská) a část okresu Opava je součástí 

euroregionu Silesia (spolu s částmi okresu Bruntál a Nový Jičín na české straně 

a Ratibořska s Hlubčiskem na polské straně). Tyto celky jsou určitou formou spolupráce 

územní samosprávy (mikroregiony), resp. příhraničních regionů (euroregion) a jejich 

cílem je především hospodářská spolupráce, rozvoj infrastruktury, ochrana ţivotního 

prostředí, kulturně vzdělávací činnost a turistika [II].  
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Přibliţně 48 % obcí má méně neţ 1 000 obyvatel. Malé obce jsou především 

v západní a jihozápadní části okresu. Počtem obyvatel 176 820 ke dni 31.12.2007 

je okres Opava čtvrtým nejlidnatějším v rámci kraje [II]. 

V rámci diplomové práce je sledována dojíţďka do podniků Lanex a MSA. 

Společnost Lanex sídlí v obci Bolatice, jeţ se nachází v blízkosti města Kravaře. 

V Bolaticích mělo nahlášeno trvalý pobyt 4272 obyvatel (ke dni 31.12.2007). Dle SLBD 

2001 bylo 2132 obyvatel ekonomicky aktivních a 1942 bylo zaměstnáno.  

 Další pobočka této firmy je ve Vítkově, který leţí na opačné straně okresu. Trvalý 

pobyt v tomto městě má 6192 obyvatel (ke dni 31.12.2007). Dle SLBD 2001 bylo 3243 

obyvatel ekonomicky aktivních a 2645 bylo zaměstnáno. 

Podnik MSA a.s. sídlící v Dolním Benešově se rovněţ nachází v blízkosti Kravař. 

Dolní Benešov měl ke dni 31.12.2007 4203 obyvatel. Dle SLBD 2001 bylo 2201 lidí 

ekonomicky aktivních a 1969 obyvatel uvedlo, ţe je zaměstnáno.  

 

Obr. 2: Dopravní infrastruktura  
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Dopravní infrastruktura okresu je vlivem hustého zalidnění především jeho 

východní části na dobré úrovni. Nevýhodou některých obcí lokalizovaných v zázemí 

Opavy je jejich špatné dopravní spojení s městem (Podvihov, Komárovské Chaloupky). 

Situace se zhoršuje hlavně v zimě, kdy jsou některé komunikace vlivem sněhové 

pokrývky a neschopnosti údrţbářské sluţby špatně sjízdné. Většina dojíţďkových obcí 

však leţí na důleţitých dopravních tazích. Zlepšení stávající situace určitě napomůţe 

plánovaná výstavba rychlostní komunikace z Ostravy do Krnova [III]. 

Dle údajů ze SLBD 2001 bylo zjištěno, ţe v tomto okrese je jeden z nejvyšších 

podílů v celé republice (více na 87%) denní vyjíţďky na celkové vyjíţďce z obce 

do zaměstnání. Tato situace je způsobena tím, ţe lidé tohoto okresu dojíţdějí  

za zaměstnáním do velkých měst, jako je Ostrava či Opava, kde sídlí významné podniky  

Moravskoslezského kraje, jako např. Opavia Opava (potravinářský průmysl), Vítkovice 

(těţký průmysl), ArcelorMittal a.s v Ostravě - Kunčicích (hutní průmysl), Ivax v Opavě 

– Komárově (dříve Galena – farmaceutický průmysl), MSA v Dolním Benešově (výroba 

armatur) či Lanex v Bolaticích a Vítkově (textilní průmysl) viz Obr. 3.  

 

 Obr. 3: Vybraní zaměstnavatelé působící v zájmovém území  
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Hlavní typy dojíţdění na vzorku vybraných firem v Moravskoslezském kraji prezentuje 

ve své práci Ivan [6]. Hlavním cílem tohoto projektu je analyzovat tři hlavní typy dojíţdění - 

- individuální automobilovou dopravou (IAD), veřejnou linkovou dopravou (VLD) a car - 

- pooling s jednou aţ třemi zastávkami a ukázat na jednotlivé výhody těchto způsobů dopravy. 

Hlavní přínos projektu je v prostorové úrovni. Všechny výpočty počítají se všemi zastávkami 

VLD v regionu (3898 zastávek – z toho 170 vlakových a 3728 autobusových zastávek)  

a se všemi obydlenými domy v kraji, vyuţívá se tak tzv. door-to-door přístupem. To znamená, 

ţe je počítáno s chůzí na zastávku u domů moţných dojíţdějících a s chůzí ze zastávky  

ke zvolenému zaměstnavateli v regionu. Podobný přístup je pouţit u jednotlivých typů 

dopravy - - čas chůze od domu k parkování a od parkoviště na pracoviště nebo zpoţdění při 

dojíţdění s vyuţitím car - poolingu, pokud někdo má vyzvednout dalšího spolupracovníka 

cestou do práce. Z výsledků vyplývá, ţe časy dojíţdění veřejné linkové dopravy jsou vyšší 

neţ časy individuální automobilové dopravy. Dle výsledků uvedených v této práci 

 se vzdálenost při pouţití VLD prodluţuje oproti IAD o více jak 15% a náklady spojené  

na přepravu poklesnou v případě vyuţití VLD o téměř 60%. Dle mých výsledků u firmy MSA 

Dolní Benešov dosáhnul průměrný čas dojíţďky v případě vyuţití VLD 43,30 minut a u IAD 

29,30 minut. U Lanexu Bolatice je průměrný čas dojíţďky u VLD 37,09 minut a u IAD 26,40 

minut. 
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5. METODY HODNOCENÍ 

5.1. Hodnocení dopravní dostupnosti 

V rámci diplomové práce Analýza dojíţdění pro podniky Lanex a MSA byly sledovány 

články, publikace či studie zaměřené na řešení dopravní dostupnosti přibliţně od 60. let 

minulého století, kdy této problematice začala být věnována větší pozornost.  

Obecně můţeme říci, ţe od 60. let do konce 80. let minulého století byla tato 

problematika orientována především na řešení způsobu dojíţdění za prací, její kartografickou 

interpretaci a na konkrétní dojíţďku za prací v jednotlivých regionech (většinou na území 

konkrétních států), v neposlední řadě také na tvorbu tematických map. 

Otázkou pohybu za prací se zabýval i Zdeněk Murdych ve své studii 

Demograficko-kartografická analýza pohybu za prací v Praze a okolí [9]. Autor 

analyzoval denní dojíţďku do zaměstnání a jeho cílem nebylo komplexní postiţení 

všech aspektů pohybu za prací v Praze a okolí, ale jednalo se o vyjádření a hodnocení 

pohybu za prací z územního hlediska se zaměřením na vyjádření směru a intenzity 

pohybu za prací, na hodnocení jednotlivých územních částí zejména jako zdrojů 

dojíţďky a na sledování závislosti podílu dojíţdějících na vzdálenosti bydliště - 

- pracoviště. Zdeněk Murdych analyzoval tyto jevy a závislosti zejména kartografickými 

a grafickými metodami a pouţíval data vycházející ze SLBD 1961.  

Tematikou kartografických metod se Zdeněk Murdych dále zabýval ve své práci 

s názvem K otázce kartografických metod studia areálů dojíţďky [10]. Autorova studie 

je zaměřena jen na některé obecné grafické metody vyjadřování a hodnocení dojíţďky. 

Murdych testuje dojíţďku do zaměstnání na území Liberecka, ale metody mají obecnější 

pouţití pro regionalizaci vůbec. Lze je aplikovat zejména pro studium určování hranice 

regionů a její ostrosti. Území Liberecka si autor vybral záměrně, neboť zde lze názorně 

demonstrovat některé problémy současného administrativního členění.  

Dílo Pavla Murdycha Ranní dopravní špička [8] jako základ pro studium 

geografických souvislostí v zázemí našich středisek se zaměřuje na výzkum, zda  

se zázemí středisek chová stejně při konci ranní dopravní špičky a během zbytku dne. 

Střediska byla vybírána hlavně z území Jihomoravského kraje, ale z důvodu větší 

reprezentativnosti autor doplnil i soubor studovaných středisek menším počtem středisek 

z jiţních a západních Čech. Hypotéza byla testována na patnácti střediscích. U kaţdého 
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střediska se zjišťovaly příjezdy spojů hromadné osobní  dopravy z jednotlivých sídel do 

střediska v jednotlivých půlhodinových časových intervalech během celého dne.  

P. Murdych se zaměřil ovšem jen na sídla na území České republiky a v úvahu byly 

brány jen přímé spoje. Příjezdy se zjišťovaly zvlášť pro pracovní dny, pro dny 

pracovního volna a pro dny pracovního klidu. Podmínkou bylo, ţe spoje musí být 

provozovány alespoň sedm měsíců v roce a u spojů provozovaných v pracovní dny 

alespoň tři dny v týdnu. 

Zhodnocení dostupnosti veřejnou dopravou krajských měst se zabývá Robert Rölc 

ve své studii Dopravní dostupnost a regionální význam krajských měst  [15]. Autor 

charakterizuje sledování dojíţďky jako průmět tří problematik, a to geografické 

hodnocení dopravy, sociálně geografická regionalizace a územní administrativa. 

Ke sledování dopravní dostupnosti veřejnou dopravou byla vyuţita elektronická data - 

- báze jízdních řádů Vlaky+Autobusy 1999/2000. Sledovanými ukazateli byly časová 

dostupnost a frekvence spojů. Z hlediska časové dostupnosti byla zjišťována nejkratší 

dostupnost ze sídel pověřených obecních úřadů (POÚ) do krajských center a podle 

tohoto kritéria byly poté přiřazeny celé obvody POÚ časově nejbliţšímu krajskému 

městu. Časově nejkratší spoj sice můţe mít v některých případech sníţenou vypovídací 

hodnotu, přesto se jedná o postup metodicky nejjednodušší , a tedy při takovém rozsahu 

výzkumu zvládnutelný. Dále lze předpokládat, ţe cestující upřednostňují rychlejší , tedy 

i přímější a většinou i lacinější spoje. R. Rölc nemohl z  důvodu nedostatku informací 

pouţít další druhy dostupnosti např. cenovou či kapacitní. 

U frekvence spojů se zjišťovalo, do kterého krajského centra směřuje nejvyšší 

počet spojů ze sídla POÚ. Tato hodnota poté byla, podobně jako u časové dostupnosti, 

přiřazena celému obvodu POÚ. 

 

Ve skriptech Doc. Horáka [4] je dostupnost chápána jako geografický pojem, 

geografická charakteristika objektu. Stanovuje se na základě vzdálenostních charakteristik  

v rámci bodové nebo liniové struktury. Míry dostupnosti dovolují popisovat dostupnost 

geografických objektů a uplatňují se zejména v socioekonomické geografii. Míry dostupnosti 

můţeme podle pouţité metriky (zjednodušeně podle pouţitých jednotek) dělit na: 

1) Metrické  

2) Časové  

3) Topologické 
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4) Cenové (nákladové)  

5) Ostatní [4] 

 

Vedle základních měr dostupnosti se uplatňují i váţené míry dostupnosti. Doc. Horák 

je názoru, ţe dostupnost lze dělit i podle jiných hledisek, např. podle dopravního prostředku, 

pro který je zjišťován. Takto zjištěnou dostupnost můţeme členit buď podle provozně 

organizačního hlediska nebo podle provozně technického hlediska. Provozně organizační 

hledisko se zabývá hromadnou a individuální dopravou, kdeţto zájmem provozně technického 

hlediska je veřejná a neveřejná doprava [4]. 

5.2.  X
2
 – test nezávislosti v kontingenční (kombinační) tabulce 

Testy nezávislosti v kontingenční tabulce řadíme mezi tzv. analýzu kategoriálních dat. 

Kontingenční tabulka vzniká setříděním prvku populace podle variant dvou kategoriálních 

znaků. Grafickou obdobou kontingenční tabulky je mozaikový graf. Tento graf se skládá 

z obdélníků, jejichţ strany jsou úměrné příslušným marginálním relativním četnostem. Pro 

ověření nezávislosti náhodných veličin X a Y (nezávislosti v kombinační tabulce) pouţíváme 

test, který je zaloţen na porovnávání empirických (pozorovaných) četností s četnostmi 

teoretickými, tj. takovými, které bychom očekávali v případě nezávislosti [1]. 

 

Tab.1: Test nezávislosti v kontingenční tabulce 

 
            [1] 

5.3. Analýza rozptylu - ANOVA 

V práci dále vyuţiji dvouvýběrové testy pro střední hodnoty, které se nazývají analýza 

rozptylu neboli ANOVA, která umoţňuje srovnávat několik středních hodnot nezávislých 

náhodných výběrů.  

Testovou statistikou je při analýze rozptylu F-poměr, který byl odvozen na základě analýzy 

variability vstupních datových souborů. Statistika F-poměr je citlivá na platnost nulové 

hypotézy, která je formulována jako rovnost středních hodnot zkoumaných náhodných 
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výběrů. Jednotlivé mezivýsledky prováděné v průběhu analýzy rozptylu jsou průběţně 

a systematicky zaznamenávány v tabulce ANOVA [1]. 

5.4. Síťové analýzy 

Síťových analýz je v práci vyuţito pro získání časů dojíţdějících IAD. Postup této 

analýzy byl částečně převzat z prací Ing. Tomáše Peňáze, PhD. Síťové analýzy v prostředí 

GIS [13] a Hodnocení individuální neveřejné dopravy ve vztahu k vybraným ukazatelům 

trhu práce [12]. Dle Peňáze jízda kaţdého konkrétního vozidla představuje proces, který 

se děje na silniční síti a je bezprostředně ovlivňován vlastnostmi této sítě či jednotlivých 

jejích úseků. Pohyb vozidla pohybujícího se na určité trase v silniční síti je zčásti 

ovlivňován parametry silniční sítě, jako je například maximální povolená rychlost, 

členitost trasy, kvalita vozovky apod. Proměnlivým parametrem silniční sítě je hustota 

silniční dopravy, coţ je vlastnost silniční sítě daná souhrnem dílčích procesů 

představujících jízdu vozidla. Dynamiku jevů vyskytujících se v okolí sítě a dynamiku 

procesů dějících se na síti, například dynamiku jízdy vozidla, je moţno za určitých 

okolností analyzovat právě s vyuţitím teorie grafů a síťových analýz. Síťové analýzy patří 

k myšlenkovým nástrojům, s jejichţ pomocí lze modelovat některé jevy a procesy, které 

jsou spojeny s existencí příslušného typu objektu – sítě [13]. Příspěvek Hodnocení 

individuální neveřejné dopravy ve vztahu k vybraným ukazatelům trhu práce [12] počítá 

s liniovým modelem dopravní sítě ESRI Coverage a s prostředím programového produktu 

ArcGIS. V příspěvku je provedeno zpřesnění liniového modelu dopravní sítě uvedeného 

v diplomové práci [16], mezi něţ patřila změna v ohodnocení hran grafu. V návaznosti 

na zpřesnění liniového modelu dopravní sítě bylo vyuţito moţnosti rozrůznění průměrných 

rychlostí předpokládaných na jednotlivých typech komunikací. Výsledky analýzy byly 

zapsány do tzv. tabulky zastávek ve formě jednotlivých tras. Trasy byly navrţeny 

pouţitým Dijkstrovým algoritmem pro časově nejkratší spojení 13530 dvojic bodů – částí 

obcí. Databáze obsahuje navíc i identifikátor spojení, směr spojení a rovněţ délku kaţdého 

navrţeného spojení [12]. 

5.5. Gravitační teorie - oboustranně omezený gravitační model 

Poţadavkem některých analýz interakčních dat je vytvoření vhodného modelu 

popisujícího velikost interakcí. Obecný model pro sledování interakčních dat předpokládá, 

ţe kaţdá zjištěná hodnota toku Yij mezi zdrojem i a cílem j se skládá z pravidelné a náhodné 
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sloţky. Pravidelnou sloţku označíme jako µij, náhodnou sloţku (chyby) jako εij. Modelování 

se zabývá především správným popisem pravidelné sloţky [4]. 

Základním modelem pro popis pravidelné sloţky interakčních dat je gravitační model. 

Patří do obecné rodiny modelů maximalizujících entropii systému a dnes jiţ existuje v celé 

řadě variant. Jeho podstatou je závislost velikosti interakce (tedy objemu toku) na velikosti 

zdroje, velikosti cíle a nepřímo úměrně na jisté míře vzdálenosti zdroje a cíle (původně 

nepřímo úměrně na čtverci euklidovské vzdálenosti) [4]. 

Na základě maximalizace funkce entropie lze získat obecný gravitační či prostorový 

interakční model: 

 

Uvedený vztah je moţno linearizovat logaritmováním a následně pouţít pro řešení 

např. metodu nejmenších čtverců [4]. 

5.6. Kartodiagramy 

Kartodiagramy patří do skupiny tvz. statistických map. Jsou jedním ze základních 

prostředků uţívaných na tematických mapách. Kartodiagramy se pouţívají k prezentaci 

statistických údajů. Vyjadřované hodnoty jsou vţdy v  absolutní podobě. Bývají také 

častým doplňkem geografických publikací, novinových článků atd. V  diplomové práci 

jsou pouţity liniové lokalizované kartodiagramy nazývané téţ stuhové kartodiagramy, 

nebo také pásové či prouţkové kartodiagramy. Vyjadřují především dvě základní 

informace o geografickém jevu, a to směr a velikost jevu [18].  
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6. PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY 

 

 

Na základě konzultací s ÚP v Opavě byly v roce 2007 vybrány pro studii dojíţdění dvě 

firmy Lanex Bolatice a.s. a Brano. Firma Brano nakonec nesvolila s poskytnutím dat pro tuto 

práci a proto byla vybrána alternativní firma – MSA Dolní Benešov. 

6.1. Lanex a.s. 

Společnost Lanex má své hlavní sídlo v Bolaticích a pobočku ve Vítkově. Jedná 

se o akciovou společnost, která se zabývá textilním průmyslem, speciálně výrobou vaků, lan, 

šňůr, provazů, popruhů, úvazků atd. Tradice výroby sahá aţ do roku 1949. Základní 

podnikatelskou strategií od počátku 90. let je proexportní orientace, která se podílí 

na celkovém obratu firmy ve více neţ 80%, z čehoţ dominantní podíl mají náročné trhy 

v Evropské unii. 

Firma měla k 11.10.2007 celkem 676 zaměstnanců. Nejvíce zde převaţují dělnické 

profese šičky, baliči a výrobci provazů.  Dělnické profese pracují většinou ve třísměnném 

provozu, THP pracovníci pracují v jednosměnném provozu s moţností pruţné pracovní doby. 

Zaměstnancům je nabídnuta moţnost podnikového stravování, firma dbá na zvyšování 

kvalifikace zaměstnanců a pro zaměstnance ve Vítkově je zajišťován svoz zaměstnanců 

vlastním autobusem ze zaměstnání po odpolední směně. 

6.2. MSA a.s. 

Akciová společnost MSA má své sídlo v Dolním Benešově. Jedná se o  dlouholetý, 

vyspělý a moderní průmyslový podnik, který se řadí mezi přední světové výrobce 

průmyslových armatur. Historie podniku se datuje k roku 1890, v roce 1979 byl podnik 

začleněn do koncernu Sigma a v roce 1992 po privatizaci státního podniku vznikla firma 

MSA. Hlavní výrobní program tvoří průmyslové armatury dle norem ČSN, API, ANSI, 

DIN a GOST. Jedná se především o kulové kohouty, šoupátka, klapky, ventily a dále  

o speciální armatury pro jadernou energetiku.  

Firma měla k 14.11.2007 celkem 611 zaměstnanců. Nejvíce zde převaţují dělnické 

profese soustruţník, zámečník a skladník.  Zaměstnanci dělnických profesí pracují většinou 

ve třísměnném provozu, THP pracovníci pracují v jednosměnném provozu a pracovníci 
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obchodního úseku mají pruţnou pracovní dobu. Zaměstnancům je nabídnuta moţnost 

podnikového stravování, firma dbá na zvyšování kvalifikace zaměstnanců. 
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7. POSTUP PRÁCE 

 

 

Diplomová práce vychází z informací a materiálů poskytnutých od personálních 

pracovnic firem Lanex a MSA, elektronických Jízdních řádů firmy CHAPS spol. s r.o. a dat 

DMÚ 25 z Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu v Dobrušce. V první 

části je sledován potenciál IAD a potenciál VLD dojíţdění zaměstnanců do vybraných firem 

s ohledem na výsledky explorační analýzy (EDA) a výsledky rešerše. Dále jsou hodnoceny 

výsledky dojíţďky z SLBD 2001 pro zájmové území a je provedena analýza ekonomických 

a geografických faktorů rozhodování s porovnáním zjištěné situace s teoretickými 

podmínkami.  

Následně získané výsledky jsou porovnány mezi sebou a SLBD 2001 a závěrečná 

část diplomové práce srovnává dosaţené výsledky dojíţďky obou podniků.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4: Schéma navrţeného postupu 
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8. POUŢITÁ DATA 

8.1. Data od firem Lanex a MSA 

Data o svých zaměstnancích poskytly firmy Lanex a MSA. Snahou bylo získat 

co nejvíce informací o jednotlivých zaměstnancích. Personální oddělení kvůli ochraně 

dat poskytla jenom určité informace o svých zaměstnancích. Např. nebyly poskytnuty 

adresy bydliště jednotlivých zaměstnanců, ale jenom obce bydliště u firmy MSA. 

V datech firmy Lanex je uvedeno bydliště na úrovni části obce. Dále nebyly poskytnuty 

informace o mzdách zaměstnanců a nebylo umoţněno provést dotazníkové šetření 

v těchto firmách. Data od firmy Lanex obsahují údaje o 676 zaměstnancích a byly 

poskytnuty ve formátu XLS. Data jsou aktuální ke dni 11.10.2007. Poskytnutá databáze 

obsahuje atributy uvedené v Tab. 2.  

Tab.2: Struktura dat poskytnutých firmou Lanex 

NNáázzeevv  aattrriibbuuttuu  DDaattoovvýý  ttyypp  PPooppiiss  

IIDD  ČČíísseellnnýý  IIddeennttiiffiikkaaččnníí  ččíísslloo  zzaamměěssttnnaannccee  ((jjeeddiinneeččnnéé))  

SSttrreeddiisskkoo  ČČíísseellnnýý  VVnniittřřnníí  ččlleenněěnníí  ssttřřeeddiisseekk  ((pprroo  pprrááccii  nneeppooddssttaattnnéé))  

VVeekk  ČČíísseellnnýý  VVěěkk  zzaamměěssttnnaannccee  vv  lleetteecchh  

KKZZAAMM  TTeexxttoovvýý  KKóódd  zzaamměěssttnnáánníí  

NNaazzeevv__KKZZAAMM  TTeexxttoovvýý  NNáázzeevv  zzaamměěssttnnáánníí  

OObboorr__VVzzddeellaannii  

  

  

TTeexxttoovvýý  

  

  

KKóódd  ssttuuddiijjnnííhhoo  oobboorruu,,  aa  ppííssmmeennoo  vvyyjjaaddřřuujjííccíí  ssttuuppeeňň  

ddoossaaţţeennééhhoo  vvzzdděělláánníí  ddllee  ččíísseellnnííkkuu  KKKKOOVV  ((nnaappřř..  CC  

––  zzáákkllaaddnníí,,  HH  ––  vvyyuuččeenn,,  TT  --  vvyyssookkoošškkoollsskkéé))  

  

  

nneejjvvyyššššíí    

KKaatteeggoorriiee  TTeexxttoovvýý  KKaatteeggoorriiee  zzaamměěssttnnaannccůů  ((1111  ––  dděěllnnííkk,,  1122  ––  rreeţţiijjnníí  

pprraaccoovvnnííkk,,  4411,,  4422  ––  TTHHPP  pprraaccoovvnnííccii))  

PPoohhllaavvii  TTeexxttoovvýý  RRoozzlliiššeenníí  ppoohhllaavvíí  ddllee  kkóóddůů  MM  ––  mmuuţţ,,    ŢŢ  ––  ţţeennaa  

PPSSCC  TTeexxttoovvýý  PPooššttoovvnníí  ssmměěrroovvaaccíí  ččíísslloo  

BByyddlliissttee__OObbeecc  TTeexxttoovvýý  BByyddlliiššttěě  zzaamměěssttnnaannccee  nnaa  úúrroovvnnii  ččáássttii  oobbccee  

PPrraaccoovviiššttěě  TTeexxttoovvýý  MMííssttoo  pprraaccoovviiššttěě  ((BBoollaattiiccee,,  VVííttkkoovv))  

UUvvaazzeekk  ČČíísseellnnýý  TTýýddeennnníí  pprraaccoovvnníí  ddoobbaa  ((bbeezz  ppřřeessttáávvkkyy  nnaa  oobběědd))  

PPrraaddoobbaa  TTeexxttoovvýý  RRoozzlliiššeenníí  pprraacc..  ddoobbyy  ((pprruuţţnnáá,,  pprraavviiddeellnnáá,,  

nneepprraavviiddeellnnáá,,  ppeevvnnáá))  

SSmmeennnnoosstt  ČČíísseellnnýý  KKóódd  ssmměěnnnnoossttii::  11  ––  jjeeddnnoossmměěnnnnýý,,  22  ––  ddvvoouussmměěnnnnýý,,  

33--  ttřřííssmměěnnnnýý,,  44  ––  nneeppřřeettrrţţiittýý  



Marcel Vojta: Analýza dojíţdění pro podnik Lanex a MSA 

2009  - 21 -  

U číselných datových typů je nastavené vţdy celé číslo, jenom u atributu Uvazek 

je nastaveno číslo desetinné. U textových datových typů je nastavena velikost textu  

na 20 znaků.  

 Data od firmy MSA obsahují údaje o 611 zaměstnancích a byly rovněţ poskytnuty 

ve formátu XLS. Data jsou aktuální ke dni 11.10.2007  a obsahují tyto atributy: 

Tab.3: Struktura dat od firmy MSA 

NNáázzeevv  aattrriibbuuttuu  DDaattoovvýý  ttyypp  PPooppiiss  

BByyddlliissttee  TTeexxttoovvýý  BByyddlliiššttěě  zzaamměěssttnnaannccee  nnaa  úúrroovvnnii  oobbccee  

UUvvaazzeekk  ČČíísseellnnýý  DDeennnníí  pprraaccoovvnníí  ddoobbaa  ((bbeezz  ppřřeessttáávvkkyy  nnaa  oobběědd))  

SSmmeennnnoosstt  ČČíísseellnnýý  KKóódd  ssmměěnnnnoossttii::  11  ––  jjeeddnnoossmměěnnnnýý,,  22  ––  ddvvoouussmměěnnnnýý,,  

33--  ttřřííssmměěnnnnýý  

KKZZAAMM  TTeexxttoovvýý  KKóódd  zzaamměěssttnnáánníí  

NNaazzeevv__PPoovvoollaannii  TTeexxttoovvýý  NNáázzeevv  zzaamměěssttnnáánníí  

VVzzddeellaannii  TTeexxttoovvýý  KKóódd  ssttuuddiijjnnííhhoo  oobboorruu,,  aa  ppííssmmeennoo  vvyyjjaaddřřuujjííccíí  ssttuuppeeňň  

ddoossaaţţeennééhhoo  vvzzdděělláánníí  ddllee  ččíísseellnnííkkuu  KKKKOOVV  ((nnaappřř..  CC  

––  zzáákkllaaddnníí,,  HH  ––  vvyyuuččeenn,,  TT  --  vvyyssookkoošškkoollsskkéé))  

  
PPoohhllaavvii  TTeexxttoovvýý  RRoozzlliiššeenníí  ppoohhllaavvíí  ddllee  kkóóddůů  MM  ––  mmuuţţ,,    ŢŢ  ––  ţţeennaa  

RRookk  nnaarroozzeennii  ČČíísseellnnýý  RRookk  nnaarroozzeenníí  zzaamměěssttnnaannccee  

 

U číselných datových typů je nastaveno vţdy celé číslo, jenom u atributu Uvazek 

je nastaveno číslo desetinné. U textových datových typů je nastavena velikost textu  

na 20 znaků.  

V práci byly pouţity číselníky ČSÚ KZAM a KKOV. Národní klasifikaci KZAM 

zavedl ČSÚ v roce 1994 pro potřeby sledování jednotlivých skupin  (druhů) zaměstnání v ČR 

a moţnost jejich mezinárodního sledování (Opatření ČSÚ částka 20/1994 Sb.). Předmětem 

klasifikace je zaměstnání, tj. konkrétní činnost, kterou pracovník vykonává a která je zdrojem 

jeho hlavních pracovních příjmů. Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV) zavedl 

s účinností od 1.10.2003 ČSÚ. KKOV je základním systematickým nástrojem pro statistické 

sledování a analýzu struktury obyvatelstva podle dosaţeného vzdělaní.   
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8.2. Digitální model území DMÚ 25 

    DMÚ 25 je součástí Vojenského informačního systému a je vytvářen  

v Toposluţbě AČR, jmenovitě ve Vojenském geografickém a hydrometeorologickém 

úřadu Dobruška. Informační obsah v podstatě odpovídá topografické mapě 1:25 000 

(TM-25). Data v DMÚ 25 jsou uloţena v ESRI shapefile.  Obsah topografické mapy 

je pak rozdělen do sedmi logických vrstev: 

1. Vodstvo 

2. Komunikace 

3. Potrubní, energetické a telekomunikační trasy 

4. Rostlinný a půdní kryt 

5. Sídla, průmyslové a jiné topografické objekty 

6. Hranice a ohrady 

7. Terénní reliéf 

 

Obsah jednotlivých logických vrstev je v DMÚ 25 rozdělen celkem do 20 ESRI 

shapefile, uloţených v S-JSTK. Tématický přehled poskytnutých ESRI shapefile ukazuje 

tab. 4 [V]. 

 

Tab.4: Obsah tematických vrstev v DMÚ 25 

Logická 

vrstva 

Označení ESRI 

shapefile 
Popis 

Typ 

geometrie 

Vodstvo VOD_TOK vodní toky linie 

 VOD_PLO Vodní plochy polygony 

Komunikace KOMUNIKACE 
Všechny typy pozemních 

komunikací 
linie 

PE trasy PET Elektrická vedení, produktovody linie 

Rostlinný kryt LESY Plošné porosty lesů polygony 

 POR Liniové porosty stromů linie 

Sídla ZAST Bloky budov a průmyslové areály polygony 

 BUD Jednotlivé budovy polygony 

 SIDLA Obrysy sídelních jednotek polygony 

Rezervace REZERVACE Rezervace a chráněná území polygony 

Terénní reliéf VRSTEVNICE Vrstevnice linie 
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 8.3. Datové soubory aplikace Jízdní řády 

Celostátní informační systém o jízdních řádech (CIS JŘ) je informační systém 

obsahující informace o přepravním spojení. Z pověření Ministerstva dopravy České republiky 

jako součást Informačního systému veřejné správy (ISVS) vede CIS JŘ pro potřeby 

cestujících veřejnosti společnost CHAPS spol. s r.o., která shromaţďuje data autobusové, 

ţelezniční, letecké, lodní a městské hromadné dopravy. Jízdní řády jsou do CIS předávány 

dopravními úřady krajských a městských úřadů/magistrátů (veřejná vnitrostátní linková 

doprava), dopravci (veřejná mezinárodní linková doprava) a provozovateli dráhy (dráţní 

osobní doprava) v elektronické podobě ve formátech JDF [II]. 

Vzhledem k datu získaných údajů o zaměstnancích firem byly pouţity jízdní řády 

platné pro rok 2006 a 2007 aktuální ke dni 10.9.2007. 

8.4. Data ze SLBD 2001 

Sčítání lidu, domů a bytů k 1. březnu 2001 se uskutečnilo na celém území České 

republiky podle zákona č. 158/1999 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001. Údaje byly 

zjišťovány podle stavu o půlnoci z 28. února na 1. března (rozhodný okamţik). Sčítání 

organizoval, řídil a koordinoval Český statistický úřad. Sčítání se vztahovalo na kaţdou 

fyzickou osobu, která měla v rozhodný okamţik na území České republiky trvalý nebo 

dlouhodobý pobyt, i na kaţdou další fyzickou osobu, která byla na území České republiky 

v rozhodný okamţik přítomna (i kdyţ zde neměla trvalý nebo dlouhodobý pobyt), na kaţdý 

dům určený pro bydlení i neobydlený, na kaţdý byt i neobydlený. Všechny údaje byly 

zpracovány podle územního a správního členění státu platného v České republice k 1. březnu 

2001[2]. 

V práci vyuţijeme výsledky týkající se dojíţdění, pomocí kterých bude moţno 

analyzovat, jaká je dominance firmy Lanex, resp. MSA, v jednotlivých obcích z hlediska 

dojíţdění pracujících. Data byla stáhnuta z webových stránek ČSU ve formátu PDF, které 

byly následně převedeny na XLS soubory Ing. Igorem Ivanem. 

Byly poskytnuty tyto tabulky: 

 Tab. 714  – Obyvatelstvo vyjíţdějící do zaměstnání a do škol podle pohlaví, 

věku a podle obce vyjíţďky a obce dojíţďky. 



Marcel Vojta: Analýza dojíţdění pro podnik Lanex a MSA 

2009  - 24 -  

 Tab. 715 – Zaměstnané osoby vyjíţdějící do zaměstnání podle odvětví 

ekonomické činnosti, času stráveného vyjíţďkou, frekvence vyjíţďky a podle 

obce vyjíţďky a obce dojíţďky. 

 Tab. 716  – Obyvatelstvo dojíţdějící do zaměstnání a do škol podle pohlaví, 

věku a podle obce dojíţďky a obce vyjíţďky. 

 Tab. 717 – Zaměstnané osoby dojíţdějící do zaměstnání podle odvětví 

ekonomické činnosti, času stráveného dojíţďkou, frekvence dojíţďky a podle 

obce dojíţďky a obce vyjíţďky. 

Záznamy v tabulkách dokumentují situaci v obcích okresu Opava. 
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9. POUŢITÉ PROGRAMOVÉ PROSTŘEDKY 

9.1. ArcView GIS 3.2 

ArcView GIS 3.2 je programový prostředek určený pro tvorbu geografických 

informačních systémů. Jedná se o nástroj určený pro koncové uţivatele, umoţňující 

práci s grafickou i popisnou sloţkou dat, dále umoţňující zobrazování, dotazování, 

výběry a analýzy nad oběma sloţkami dat. ArcView GIS 3.2 dokáţe pracovat 

s vektorovými formáty i rastrovými formáty. V této práci bude tento nástroj pouţit pro 

tvorbu mapových výstupů. 

9.2. Microsoft Access 2003 

 Microsoft Access 2003 je nástroj pro tvorbu a provozování databází. Uţivatel 

tohoto produktu si můţe vytvářet vlastní relační databáze, jejichţ vznik a provozování 

je jednoduché a přehledné. Microsoft Access umoţňuje uţivateli zadávat dotazy pro 

rychlé vyhledávání záznamů, formuláře pro prohlíţení a zadávání záznamů, sestavy pro 

jednoduchou úpravu databáze pro tisk, makra a moduly.  

9.3. IDOS Jízdní řády 

IDOS Jízdní řády je aplikace, která obsahuje databázi jízdních řádů autobusových 

a vlakových dopravců, vybraných MHD a jiných dopravců včetně Českých aerolinií. 

Vlastníkem autorských práv a tvůrcem programu je společnost Chaps s. r. o., která 

se zabývá tvorbou specializovaných programů v oblasti dopravy. 

 Tato aplikace dokáţe vyhledávat spojení mezi dvěma místy, a to i  v kombinaci 

jízdních řádů různých provozovatelů. Také dokáţe vyhledat odjezdy z určité obce 

v určitý den. Tato aplikace se dá vyuţívat pro posuzování dopravní dostupnosti  

a obsluţnosti. Můţeme např. sledovat dojíţďku do zaměstnání, školy, k  úřadům, 

k zdravotnickým zařízením apod. 

Aplikace umoţňuje:  

 vyhledat optimální spojení s přestupy při respektování časových omezení 

na jízdu spojů 
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 vyhledat následující/předcházející spojení 

 získávat informace o odjezdech/příjezdech 

 získávat podrobné informace o spojích 

 tisk informací 

 další funkce. 

Některé jízdní řády jsou propojeny, coţ znamená, ţe jsou v nich definovány:  

 místa moţných přestupů 

 docházkové vzdálenosti v místech přestupů 

 přiřazení zastávek k obcím a městským částem.  

9.4. Program NewDOK  

Autorem programu NewDOK je Ing. David Fojtík Ph.D., který přepracoval starší 

verzi programu DOK, kterou vytvořil Ing. Tomáš Kettner. Tento program byl vytvořen  

v programovacím jazyku Visual Basic 5.0 a je určen k  automatizovanému zpracování 

jízdních řádů aplikace IDOS Jízdní řády.  

Zásadní změnou programu NewDOK oproti starší verzi programu DOK je úprava 

uţivatelského prostředí, dále došlo ke kompilaci do souboru s  příponou EXE. Tímto 

se výrazně zredukoval počet nastavení a úprav zdrojového kódu, nutných pro správný 

chod původního programu DOK s pouţívanými aktualizačními soubory [7]. 

Princip vyhledání spojení pomocí programu NewDOK: Databáze spojeni.mdb vyuţívá 

při vyhledávání následující 2 tabulky: 

 Tabulka vstupních parametrů pro vyhledávání spojení ze všech obcí odkud 

zaměstnanci dojíţdějí, do obcí v nichţ sídlí zaměstnavatelé (spoje_obce_vst).  
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Tab.5: Struktura tabulky spoje_obce_vst 

spoje_obce_vst 

Název pole Datový typ Popis 

ID_spojení Dlouhé celé číslo identifikátor spojení 

KODCOB_odkud Číslo identifikátor části obce, odkud se vyhledává spojení 

odkud Text název části obce, odkud se vyhledává spojení 

KODCOB_kam Číslo identifikátor části obce, kam se vyhledává spojení 

kam Text název části obce, kam se vyhledává spojení 

datum Datum/čas datum, pro které se spojení vyhledalo 

min_cas Datum/čas minimální čas příjezdu 

max_cas Datum/čas maximální čas příjezdu 

vyhledano ano/ne zda jiţ bylo spojení vyhledáno 

 

Tabulka obsahující vyhledaná spojení odpovídající vstupním parametrům uvedeným 

v tabulce spoje_obce_vst (spoje_obce). 

 Tab.6: Struktura tabulky spoje_obce 

spoje_obce 

Název pole Datový typ Popis 

ID_spojení dlouhé celé číslo identifikátor spojení 

odjezd Datum/čas čas odjezdu 

příjezd Datum/čas čas příjezdu 

doba Datum/čas doba cestování 

dobades Číslo doba cestování v desetinném tvaru (minuty) 

prestupu Číslo počet přestupů během cesty 

kc Číslo cena jízdného 

km Číslo délka spojení v km 

9.5. Nástavba pro kartodiagramy  

Pro kartografickou metodu vizualizaci toků dat vyjíţďky zaměstnanců do podniků 

byl pouţit skript naprogramovaný v jazyce Avenue, který je moţno přidat jako extenze 

do programu ArcView GIS 3.2. Tento skript naprogramoval v rámci své diplomové 

práce Jiří Hermann [5]. 
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10. EXPLORAČNÍ ANALÝZA 

 

Explorační analýza dat (EDA) je skupina statistických technik a určitý přístup 

k analýze numerických dat, zdůrazňující grafické a tabelační znázorňování dat, metody 

rezistentní k odlehlým hodnotám, snahu odhalit v datech nápadné konfigurace  

a schopnost navrhovat deskriptivní modely dat [3]. 

10.1. Explorační analýza – Firma Lanex 

Dle frekvenčního hodnocení poskytnutých dat je vidět, ţe u firmy Lanex nejvíce 

zaměstnanců pracuje na pozici šička, balič, výrobce provazů, výrobce  spojovacích 

součástí (viz Graf 1). Firma měla ke dni 11.10.2007 celkem 676 zaměstnanců, kteří 

pracují na dvou pracovištích - v Bolaticích 504 lidí a ve Vítkově 172 lidí. 

 

Graf 1: Nejčetnější pracovní profese ve firmě Lanex  

Z poskytnutých dat lze dále vyčíst (viz Graf 2), ţe pro závod v Bolaticích 

je 228 zaměstnanců místních a 276 musí denně dojíţdět. Nejvíce lidí dojíţdí z Kobeřic 

(47 lidí), následují Štěpánkovice (42 lidí), Dolní Benešov (26 lidí), Kravaře (25 lidí), 

Ostrava (22 lidí), Opava (17 lidí), Bohuslavice (13 lidí), Rohov (12 lidí). Ostatní obce 

mají menší zastoupení neţ 10 zaměstnanců. Ze vzdálených obcí dojíţdějí hlavně ředitelé 

a vedoucí pracovníci (Obr. 5).  
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Bydliště zaměstnanců Lanex Bolatice

Místní; 228

Kobeřice; 47

Štěpánkovice; 42

Dolní Benešov; 26

Kravaře; 25

Ostrava; 22

Opava; 17

Bohuslavice; 13

Rohov; 12

Ostatní; 72

 

Graf 2: Rozdělení zaměstnanců na místní a dojíţdějící pro podnik Lanex Bolatice  

 

Obr. 5: Vyjíţďka zaměstnanců do Lanexu Bolatice 
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Graf č. 3 ukazuje, ţe u pěti nejčastějších pozic v  Lanexu Bolatice se pohybuje 

vzdálenost dojíţdějících jedním směrem do 15 km. U všech těchto profesí platí, 

ţe nejvíce zaměstnanců je místních. Z grafu je čitelný pokles dojíţdějících šiček 

ve vzdálenosti 3 km, kde se jedná o obec Štepánkovice a potom následný vzestup 

ve vzdálenosti 4 km (jsou zahrnuty 2 obce - Kobeřice a Chuchelná). Situace je podobná 

i u výrobců provazů, kde spojnice grafu je téměř shodná, jenom z  obce Kravaře 

(vzdálenost 6 km) ukazují výrazněji menší počet dojíţdějících v  pozici výrobce provazů. 

U pozic balič a výrobce spojovacích součástí jiţ nejsou zaznamenány větší anomálie 

a platí, ţe s rostoucí vzdáleností ubývá dojíţdějících. U pozice dělník je vidět pomaleji 

klesající oblouk v závislosti na vzdálenosti dojíţdění. Tento jev je způsoben jednak 

menším a rovnoměrně rozloţeným počtem dělníků a obcí, ze kterých dělníci dojíţdějí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 3: Nejčetnější dojíţdějící profese v závislosti na vzdálenosti místa bydliště – Lanex 

Bolatice  

Také v Lanexu Vítkov se vzdálenost dojíţdějících u pěti nejfrekventovanějších 

profesí pohybuje do 15 km. I v tomto případě se jedná o dělnické profese a u všech 

těchto profesí platí, ţe nejvíce zaměstnanců je místních.  V závodě ve Vítkově pracuje 

nejvíce lidí na pozici šička. U této pozice je na rozdíl od Bolatic vidět větší rozpětí 

hodnot a neplatí zde úplně jasně, ţe s rostoucí vzdáleností klesá počet dojíţdějících. 

Tento jev lze vysvětlit tím, ţe obce, ze kterých se dojíţdí do závodu ve Vítkově, jsou 

vzácně rozloţeny do intervalů pohybující se řádově v kilometrech. Potom například 
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nastane situace, ţe vzdálenost 11 km máme dle VLD u čtyřech obcí, coţ nám zvýší 

součet dojíţdějících a vznikne tak anomálie. U ostatních nejčastěji se vyskytujících 

profesí je situace obdobná jako u šiček. 

Nejčetnější profese - Lanex Vítkov
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Graf 4: Nejčetnější dojíţdějící profese v závislosti na vzdálenosti místa bydliště – Lanex 

Vítkov  

Na pracovišti ve Vítkově je 97 místních zaměstnanců a 75 přespolních.  

Do podniku ve Vítkově dojíţdí denně 75 zaměstnanců. Nejvíce lidí dojíţdí z  Čermné 

ve Slezsku a Klokočova (9 lidí), následují Radkov (7 lidí), Budišov nad Budišovkou  

(6 lidí), Březová (6 lidí), Nové Lublice (6 lidí), Kruţberk (5 lidí). Ostatní  obce mají 

menší zastoupení neţ 5 zaměstnanců. Dle stuţkového kartodiagramu (Obr. 6) je vidět, 

ţe dva zaměstnanci dojíţdí z Karviné a z Ostravy. Obě dvě zaměstnankyně pracují 

 na pozici šička a nepředpokládá se, ţe by pro náročné cestování VLD denně dojíţděly. 

U těchto zaměstnankyň si dovolím tvrdit, ţe mají v okolí Vítkova přechodné bydliště. 
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Bydliště zaměstnanců Lanex Vítkov

Místní; 97

Čemrná ve 

Slezsku; 9

Klokočov; 9

Radkov; 7

Budišov nad 

Budišovkou; 6

Březová ; 6

Nové Lublice ; 6

Kružberk; 5

Ostatní; 27

 

Graf 5: Rozdělení zaměstnanců na místní a dojíţdějící pro podnik Lanex Vítkov 

 

Obr. 6: Vyjíţďka zaměstnanců do Lanexu Vítkov 

Ve firmě Lanex je nejvyšší zastoupení dle dosaţeného vzdělání následující:  

- 320 vyučených (z toho 168 dojíţdějících)  

- 170 se základním vzděláním (z toho 97 dojíţdějících)  
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- 142 středoškoláků (z toho 77 dojíţdějících)  

- 44 s vysokoškolským vzděláním (z toho 43 dojíţdějících) 

 

Graf 6: Rozdělení zaměstnanců dle dosaţeného vzdělání – Lanex 

 

Graf 7: Mozaikový graf – dosaţené vzdělání v závislosti na dojíţdění - Lanex 

Bolatice 

 

Pomocí X
2
 testu provedeme testování hypotézy, zda uvedené dva jevy vzdálenost 

bydliště (dle VLD v km) a dosaţené vzdělání jsou, nebo nejsou na sobě závislé.  

Pro větší přehlednost byly obce dojíţďky paušálně rozděleny po deseti kilometrech.  

 

 

 

 

 

Rozdělení dle dosaženého vzdělání - Lanex 

25% 

47% 

21% 

7% 

základní 
vyučen/a 
s maturitou 
vysokoškolské 
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Lanex Bolatice - X
2
 Test: 

                  Základní     Vyučeni      Maturita     Vysokoškoláci      Total 

             --------------------------------------------------------------------------- 

0-10 km          |              42 |           106 |             33 |               9 |              190 

             |     22,11% |     55,79% |     17,37% |      4,74% |            69,34% 

             |     85,71% |     84,13% |     52,38% |     25,00% | 

             |         33,98 |        87,37 |        43,69 |        24,96 | 

            -------------------------------------------------------------------------------------  

11-20 km         |            6 |             17 |              13 |               7 |                 43 

             |     13,95% |     39,53% |     30,23% |     16,28% |            15,69% 

             |     12,24% |     13,49% |     20,63% |     19,44% | 

             |           7,69 |        19,77 |          9,89 |          5,65 | 

            -------------------------------------------------------------------------------------- 

21 a více km   |               1 |               3 |              17 |             20 |                 41 

             |       2,44% |       7,32% |     41,46% |     48,78% |            14,96% 

             |       2,04% |       2,38% |     26,98% |     55,56% | 

             |          7,33 |         18,85 |          9,43 |           5,39 | 

            -------------------------------------------------------------------------------------- 

Column                      49               126               63                36                274 

Total                            17,88%       45,99%       22,99%       13,14%       100,00% 

 

Tabulka obsahuje: 

- Pozorované četnosti 

- Procentuální zastoupení v rámci celé tabulky 

- Procentuální zastoupení v rámci řádku 

- Očekávání četnosti 

 

Lanex Bolatice - X
2
 Test: 

------------------------------------------ 

      Chi-Square        Df         P-Value 

------------------------------------------ 

           85,28         6          0,0000 

 

Na základě P-Value, která je menší neţ 0,05 zamítáme nulovou hypotézu,  

tzn. ţe s 95% jistotou můţeme tvrdit, ţe lidé pracující v Lanexu Bolatice s vyšším 

vzděláním dojíţdějí z větší vzdálenosti (dle VLD v km). 
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Graf 8: Mozaikový graf – dosaţené vzdělání v závislosti na dojíţdění - Lanex 

Vítkov 

Pro získání přesnějších závislostí vzdálenost bydliště (dle VLD v km) x vzdělání 

provedeme analýzu rozptylu (ANOVU). 

Anova Bolatice: 

 

Analýza ukazuje zda existuje závislost mezi vzděláním dojíţdějících a vzdáleností 

bydliště dojíţdějících dle VLD. 

Testujeme hypotézu: 

 H0: μ1 = μ2 = μ3 = μ4 

 HA: neplatí H0 

 

kde μ1 je střední hodnota vzdálenosti dle VLD dojíţdějících se základním vzděláním 

μ2 je střední hodnota vzdálenosti dle VLD dojíţdějících s výučním listem 

μ3 je střední hodnota vzdálenosti dle VLD dojíţdějících s maturitou 

μ4 je střední hodnota vzdálenosti dle VLD dojíţdějících s vysokoškolským vzděláním 

 

 
Graf 9: Vícenásobný krabicový graf – dosaţené vzdělání v závislosti na dojíţdění - Lanex 

Bolatice 
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ANOVA Table Bolatice 

                            Analysis of Variance 

----------------------------------------------------------------------------- 

Source             Sum of Squares     Df  Mean Square    F-Ratio      P-Value 

----------------------------------------------------------------------------- 

Between groups       13037,7        3        4345,91      31,63       0,0000 

Within groups          37093,9      270      137,385 

----------------------------------------------------------------------------- 

Total (Corr.)             50131,7      273 

 

P-value je menší neţ 0,05, tedy existuje statisticky významný rozdíl mezi středními 

hodnotami jednotlivých tříd, a proto budu dále specifikovat bliţší určení rozdílů mezi 

jednotlivými třídami. 

Multiple Range Tests - Bolatice 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Method: 95,0 percent LSD 

               Count     Mean              Homogeneous Groups 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Vyuceni        126       7,45238           X   

Zakladni       49        7,46939           X   

S maturitou    63        15,4444            X  

Vysokoskolaci  36        27,5278             X 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Contrast                                   Difference           +/-  Limits 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Zakladni - Vyuceni                          0,0170068          3,88513            

Zakladni - S maturitou                  *-7,97506             4,39552            

Zakladni - Vysokoskolaci             *-20,0584             5,06559            

Vyuceni - S maturitou                   *-7,99206             3,56078            

Vyuceni - Vysokoskolaci              *-20,0754             4,36105            

S maturitou - Vysokoskolaci         *-12,0833             4,82132            

-------------------------------------------------------------------------------- 

* závislost 

 

Srovnávání 95% intervalů spolehlivosti pro jednotlivé střední hodnoty: 

 
Graf 10: Graf  znázorňující rozdíly mezi středními hodnotami: vzdělání dojíţdějících 

a vzdáleností bydliště (dle VLD v km) 
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Existuje statisticky významný rozdíl mezi středními hodnotami: vzděláním dojíţdějících 

a vzdáleností bydliště dojíţdějících dle VLD. 

 

Závěr Anova – Lanex Bolatice: 

 

Na základě uvedených údajů byla potvrzena závislost mezi vzděláním dojíţdějících 

a vzdáleností bydliště dojíţdějících dle VLD. Lze tvrdit, ţe lidé s vysokoškolským vzděláním 

oproti všem dalším skupinám dojíţdějí z větší dálky. Také lidé s maturitou dojíţdějí z větší 

dálky neţ zaměstnanci s výučním listem či základním vzděláním. Naopak mezi zaměstnanci 

se základním vzděláním a vyučenými nebyla prokázána závislost, ţe by dojíţděli z větší 

vzdálenosti. 

 

Pomocí X
2
 testu provedeme také u Lanexu Vítkov testování hypotézy, zda uvedené 

dva jevy vzdálenost bydliště (dle VLD v km)  a dosaţené vzdělání jsou, nebo nejsou  

na sobě závislé. Pro větší přehlednost byly obce dojíţďky znovu paušálně rozděleny  

po deseti kilometrech. 

 

X
2
 Test Lanex Vítkov: 

               Zakladni     Vyuceni      Maturita     Vysokoskolac      Total 

            -------------------------------------------------------------------------- 

0-10 km      |             12 |              26 |               5 |                1 |              44 

             |     27,27% |     59,09% |     11,36% |        2,27% |          53,66% 

              |     52,17% |     56,52% |     41,67% |    100,00% | 

             |        12,34 |         24,68 |          6,44 |           0,54 | 

             --------------------------------------------------------------------------- 

11-20 km         |                6 |             11 |               5 |               0 |                 22 

              |     27,27% |     50,00% |     22,73% |      0,00% |            26,83% 

              |     26,09% |     23,91% |     41,67% |      0,00% | 

               |          6,17 |         12,34 |          3,22 |          0,27 | 

              |          0,00 |           0,15 |          0,98 |          0,27 | 

            ---------------------------------------------------------------------------- 

21 a více km     |               5 |                9 |               2 |              0 |                 16 

               |     31,25% |     56,25% |     12,50% |      0,00% |           19,51% 

               |     21,74% |     19,57% |     16,67% |      0,00% | 

              |          4,49 |          8,98 |           2,34 |         0,20 | 

                |         0,06 |          0,00 |           0,05 |         0,20 | 

            -------------------------------------------------------------------------------------- 

Column                    23               46               12                1                  82 

Total               28,05%       56,10%       14,63%        1,22%     100,00% 
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Tabulka obsahuje: 

- Pozorované četnosti 

- Procentuální zastoupení v rámci celé tabulky 

- Procentuální zastoupení v rámci řádku 

- Očekávání četnosti 

 

X
2
 Test Lanex Vítkov: 

------------------------------------------ 

      Chi-Square        Df         P-Value 

------------------------------------------ 

            2,51         6          0,8675 

------------------------------------------ 

 

Na základě P-Value, která je větší neţ 0,05 nezamítáme nulovou hypotézu,  

tzn. ţe s 95% jistotou nemůţeme tvrdit, ţe lidé pracující v Lanexu Vítkov s vyšším 

vzděláním dojíţdějí z větší vzdálenosti (dle VLD v km). Tento jev je způsoben tím, 

ţe závod ve Vítkově je výrobním provozem s velkým počtem dělnických pozic, které 

nepotřebují ke své práci středoškolské či vysokoškolské vzdělání.   

Anova Vítkov: 

 

Analýza, zda existuje závislost mezi vzděláním dojíţdějících a vzdáleností bydliště 

dojíţdějících dle VLD. U Vítkova neporovnáváme vysokoškoláky, protoţe je v Lanexu 

Vítkov zaměstnán pouze jeden. 

 

Testujeme hypotézu: 

 H0: μ1 = μ2 = μ3  

 HA: neplatí H0 

 

kde μ1 je střední hodnota vzdálenosti dle VLD dojíţdějících se základním vzděláním 

μ2 je střední hodnota vzdálenosti dle VLD dojíţdějících s výučním listem 

μ3 je střední hodnota vzdálenosti dle VLD dojíţdějících s maturitou 

 
Graf 11: Vícenásobný krabicový graf – dosaţené vzdělání v závislosti na dojíţdění - Lanex 

Vítkov 
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ANOVA Table Vítkov 

 

                            Analysis of Variance 

----------------------------------------------------------------------------- 

Source             Sum of Squares     Df  Mean Square    F-Ratio      P-Value 

----------------------------------------------------------------------------- 

Between groups          315,957      2       157,979       0,50       0,6085 

Within groups             23690,2     75      315,869 

----------------------------------------------------------------------------- 

Total (Corr.)             24006,2     77 

P-value je větší neţ 0,05, tedy neexistuje statisticky významný rozdíl mezi středními 

hodnotami jednotlivých tříd, a proto nebudeme dále specifikovat bliţší určení rozdílů mezi 

jednotlivými třídami. 

 

Graf 12: Graf  znázorňující rozdíly mezi středními hodnotami: vzděláním dojíţdějících 

a vzdáleností bydliště (dle VLD v km) 

 

 

Závěr – Anova Lanex Vítkov: 

 

Na základě uvedených údajů nebyla potvrzena závislost mezi vzděláním dojíţdějících 

a vzdáleností bydliště dojíţdějících dle VLD, tzn. ţe není rozdíl mezi zaměstnanci 

se základním vzděláním, vyučenými ani s maturitou. Tento jev je způsoben 2 důvody. 

Ve Vítkově je jednak pouze výrobní provoz a navíc je zde malý počet lidí se středoškolským 

vzděláním ukončeným maturitou. 

Ve firmě Lanex pracuje na ranních směnách 190 lidí, na dvousměnném provozu 

pracuje 266 zaměstnanců a na třísměnném cyklu pracuje 186 zaměstnanců. U zbylých  

36 zaměstnanců je uvedena nepravidelná pracovní doba.  
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Rozdělení pracovníku podle směnnosti - Lanex
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Graf 13: Rozdělení podle směnnosti - Lanex 

Pro získání přesnějších závislostí vzdálenost bydliště (dle VLD v km)  x směnnost 

provedeme opět analýzu rozptylu (ANOVU). 

 

Anova Lanex Bolatice: 

 

Analýza, zda existuje závislost mezi směnností dojíţdějících a vzdálenosti bydliště 

dojíţdějících dle VLD. 

Testujeme hypotézu: 

 H0: μ1 = μ2 = μ3 = μ4 

 HA: neplatí H0 

 

kde μ1 je střední hodnota vzdálenosti dle VLD dojíţdějících pracující na ranní směnu 

μ2 je střední hodnota vzdálenosti dle VLD dojíţdějících pracující na dvě směny  

μ3 je střední hodnota vzdálenosti dle VLD dojíţdějících pracující na tři směnu 

μ4 je střední hodnota vzdálenosti dle VLD dojíţdějících v nepřetrţitém provozu 

 
Graf 14: Vícenásobný krabicový graf – směnnost v závislosti na dojíţdění - Lanex Bolatice 
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ANOVA Table Bolatice 

                            Analysis of Variance 

----------------------------------------------------------------------------- 

Source             Sum of Squares     Df  Mean Square    F-Ratio      P-Value 

----------------------------------------------------------------------------- 

Between groups            9635,58      3      3211,86      21,46       0,0000 

Within groups              40558,8     271    149,663 

----------------------------------------------------------------------------- 

Total (Corr.)                 50194,3    274 

P-value je menší neţ 0,05, tedy existuje statisticky významný rozdíl mezi středními 

hodnotami jednotlivých tříd, a proto budu dále specifikovat bliţší určení rozdílů mezi 

jednotlivými třídami. 

 

Multiple Range Tests 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Method: 95,0 percent LSD 

               Count     Mean              Homogeneous Groups 

-------------------------------------------------------------------------------- 

dvousm         81        7,17284           X  

trismen        80        7,675             X  

nepretrzity    19        9,26316           X  

jednosm        95        20,0211            X 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Contrast                                   Difference           +/-  Limits 

-------------------------------------------------------------------------------- 

jednosm - dvousm                         *12,8482              3,64253            

jednosm - trismen                         *12,3461              3,65479            

jednosm - nepretrzity                    *10,7579              6,05291            

dvousm - trismen                          -0,50216               3,79644            

dvousm - nepretrzity                     -2,09032               6,13948            

trismen - nepretrzity                     -1,58816                6,14676            

-------------------------------------------------------------------------------- 

* závislost 

Srovnávání 95% intervalů spolehlivosti pro jednotlivé střední hodnoty: 

 
Graf 15: Graf  znázorňující rozdíly mezi středními hodnotami: směnnosti dojíţdějících 

a vzdáleností bydliště (dle VLD v km) 
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Existuje statisticky významný rozdíl mezi středními hodnotami směnností 

dojíţdějících a vzdáleností bydliště dojíţdějících dle VLD. 

 

Závěr – Anova Lanex Bolatice: 

 

Na základě uvedených údajů byla potvrzena závislost mezi směnností dojíţdějících 

a vzdáleností bydliště dojíţdějících dle VLD. Lze tvrdit, ţe lidé pracující pouze na ranní 

směnu mají místo bydliště vzdáleno podstatně dále neţ lidé pracující v dvousměnném, 

třísměnném či nepřetrţitém provozu. Při srovnání dvousměnného, třísměnného 

a nepravidelného provozu není výraznějšího rozdílu. 

 

Anova Lanex Vítkov: 

 

Analýza, zda existuje závislost mezi směnností dojíţdějících a vzdáleností bydliště 

dojíţdějících dle VLD. 

Testujeme hypotézu: 

 H0: μ1 = μ2 = μ3 

 HA: neplatí H0 

 

kde μ1 je střední hodnota vzdálenosti dle VLD dojíţdějících pracující na ranní směnu 

μ2 je střední hodnota vzdálenosti dle VLD dojíţdějících pracující na dvě směny  

μ3 je střední hodnota vzdálenosti dle VLD dojíţdějících pracující na tři směnu 

 
Graf 16: Vícenásobný krabicový graf – směnnost v závislosti na dojíţdění - Lanex Vitkov 
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ANOVA Table 

                            Analysis of Variance 

----------------------------------------------------------------------------- 

Source             Sum of Squares     Df  Mean Square    F-Ratio      P-Value 

----------------------------------------------------------------------------- 

Between groups           455,656      2      227,828       0,75       0,4740 

Within groups             23579,2     78      302,298 

----------------------------------------------------------------------------- 

Total (Corr.)             24034,9     80 

P-value je větší neţ 0,05, tedy neexistuje statisticky významný rozdíl mezi středními 

hodnotami jednotlivých tříd, a proto nebudu dále specifikovat bliţší určení rozdílů mezi 

jednotlivými třídami. 

 

Graf 17: Graf  znázorňující rozdíly mezi středními hodnotami: směnnosti dojíţdějících 

a vzdáleností bydliště (dle VLD v km) 

 

Závěr – Anova Lanex Vítkov: 

 

Na základě uvedených údajů nebyla potvrzena závislost mezi směnností dojíţdějících 

a vzdáleností bydliště dojíţdějících dle VLD. Nelze tvrdit, ţe by lidé pracující na některé 

ze směn měli významně vzdálenější bydliště. 
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10.2. Explorační analýza – Firma MSA 

Společnost MSA sídlí v Dolním Benešově a je firmou strojírenskou, kde 

převaţují profese soustruţník a zámečník (viz Graf 18). 

Nejčetnější pracovní profese - MSA

Soustružník; 128

Zámečník; 95

Skladník; 26

Inženýr projektant; 24

Frézař; 23

Mistr strojírenské 

výroby; 20

Strojový technik – 

kontrolor; 19

 

Graf 18: Nejvíce vyskytující se profese ve firmě MSA 

Firma měla ke dni 14.11.2007 celkem 611 zaměstnanců. Z toho 203 zaměstnanců 

je místních a 408 je dojíţdějících. 

Bydliště zaměstnanců MSA Dolní Benešov

Místní; 203

Bolatice; 64

Hlučín ; 42Kozmice; 41

Kobeřice; 36

Kravaře; 35

Bohuslavovice; 35

Štěpánkovice; 21

Opava; 17

Strahovice; 15

Píšť; 12

Rohov ; 13

Ostatní; 77

 

Graf 19: Rozdělení zaměstnanců na místní a dojíţdějící pro podnik MSA  

 

Z poskytnutých dat lze dále vyčíst (viz Graf 19), ţe nejvíce lidí dojíţdí z Bolatic 

(64 zaměstnanců), následují Hlučín (42 zaměstnanců), Kozmice (41 zaměstnanců), 

Kobeřice (36 zaměstnanců), Kravaře a Bohuslavice (35 zaměstnanců), Štěpánkovice  
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(21 zaměstnanců), Opava (17 zaměstnanců), Strahovice (15 zaměstnanců), Píšť 

(12 zaměstnanců), Rohov 10 zaměstnanců. Ostatní obce mají menší zastoupení  

neţ 10 dojíţdějících zaměstnanců. V případě nejvzdálenějších obcí se jedná o dojíţdění 

vedoucích, řídících zaměstnanců. 

 

Obr. 7: Vyjíţďka zaměstnanců do MSA Dolní Benešov 

 

Graf 20: Nejčetnější profese v závislosti na vzdálenosti místa bydliště MSA  

Nejčetnější profese - MSA Dolní Benešov 
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Graf č. 20 nám ukazuje, ţe u čtyřech nejčastějších pozic v MSA Dolní Benešov 

se pohybuje vzdálenost dojíţdějících cca do 17 km. První tři nejčetnější pozice jsou 

dělnické profese a čtvrtá nejčastější je středoškolsko-vysokoškolská. U všech těchto 

profesí platí, ţe nejvíce zaměstnanců je místních. V Dolním Benešově pracuje nejvíce 

lidí na pozici soustruţník. Na tuto pozici dále dojíţdí nejvíce zaměstnanců z 5 km 

vzdálených Bolatic a Bohuslavic. Obě obce jsou dle VLD vzdáleny 5 km , a proto 

vykazují takto vysoký sečtený stav. I do MSA jsou dojíţdějící obce, obdobně jako 

ve Vítkově, rozloţeny do intervalů pohybujících se řádově v kilometrech. Křivky 

zámečníků a skladníků jsou podobné křivce soustruţníků,  tj. ţe se zvyšující vzdáleností 

se sniţuje počet dojíţdějících. U projektantů je situace odlišná, zde je také nejvyšší 

počet místních, ale potom se křivka mírně zvyšuje. Do 10 km dojíţdí stejně projektantů, 

jako ze vzdálenosti 20 km a více. Např. z Opavy vzdálené 16 km dojíţdí 4 projektanti. 

Tento jev je způsoben zřejmě  tím, ţe lidem s vyšším vzděláním se vyplatí dojíţdět 

z větších vzdáleností. Firma MSA neposkytla ani orientační platy, a proto nelze dokázat 

přímá závislost mezi dojíţďkovou vzdáleností a platovým ohodnocením zaměstnanců.  

Ve firmě MSA je nejvyšší zastoupení dle dosaţeného vzdělání následující:  

23 pracovníků se základním vzděláním (z toho 13 místních), 340 vyučených 

zaměstnanců (z toho 109 místních), 189 středoškoláků (z toho 72 místních) 

a 59 pracovníků s vysokoškolským vzděláním (z toho 15 místních). 

 

Graf 21: Rozdělení zaměstnanců dle vzdělání - MSA  

 

Rozdělení dle vzdělání - MSA 
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  Graf 20: Mozaikový graf – dosaţené vzdělání v závislosti na dojíţdění – MSA  

            

Pomocí X
2
 testu provedeme u MSA Dolní Benešov testování hypotézy, zda 

uvedené dva jevy vzdálenost bydliště (dle VLD v km)  a dosaţené vzdělání jsou, nebo 

nejsou na sobě závislé. Pro větší přehlednost byly obce dojíţďky opět paušálně 

rozděleny po deseti kilometrech. 

                                  

X
2
 Test MSA: 

              Základní     Vyučeni      Maturita     Vysokoškoláci      Celkem 

            ------------------------------------------------------------------------------------- 

0-10 km        |              5 |            165 |              81 |            16 |             267 

             |      1,87% |      61,80% |     30,34% |      5,99% |          69,53% 

             |     50,00% |     75,34% |     71,68% |     38,10% | 

             |          6,95 |       152,27 |        78,57 |        29,20 | 

            ------------------------------------------------------------------------------------- 

11-20 km        |           5 |             51 |              28 |             19 |             103 

           |       4,85% |     49,51% |     27,18% |     18,45% |           26,82% 

             |     50,00% |     23,29% |     24,78% |     45,24% | 

             |          2,68 |        58,74 |         30,31 |        11,27 | 

            -------------------------------------------------------------------------------------- 

21 a více km   |               0 |               3 |               4 |               7 |                 14 

             |      0,00% |     21,43% |     28,57% |     50,00% |               3,65% 

             |      0,00% |       1,37% |       3,54% |     16,67% | 

|          0,36 |          7,98 |          4,12 |          1,53 | 

            --------------------------------------------------------------------------------------- 

Column                          10             219            113                42              384 

Total                            2,60%       57,03%       29,43%       10,94%     100,00% 

 

Tabulka obsahuje: 

- Pozorované četnosti 

- Procentuální zastoupení v rámci celé tabulky 

- Procentuální zastoupení v rámci řádku 

- Očekávání četnosti 
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Chi-Square Test 

------------------------------------------ 

      Chi-Square        Df         P-Value 

------------------------------------------ 

           39,18         6          0,0000 

------------------------------------------ 

 

Na základě P-Value, která je menší neţ 0,05 zamítáme nulovou hypotézu,  

tzn. ţe s 95% jistou můţeme tvrdit, ţe lidé pracující v MSA Dolní Benešov s vyšším 

vzděláním dojíţdějí z větší vzdálenosti (dle VLD v km)  . 

Pro získání přesnějších závislostí vzdálenost bydliště x vzdělání provedeme, jako 

u Lanexu, analýzu rozptylu. 

Anova MSA Dolní Benešov: 

 

Analýza, zda existuje závislost mezi vzděláním dojíţdějících a vzdáleností bydliště 

dojíţdějících dle VLD. 

Testujeme hypotézu: 

 H0: μ1 = μ2 = μ3 = μ4 

 HA: neplatí H0 

 

kde μ1 je střední hodnota vzdálenosti dle VLD dojíţdějících se základním vzděláním 

μ2 je střední hodnota vzdálenosti dle VLD dojíţdějících s výučním listem 

μ3 je střední hodnota vzdálenosti dle VLD dojíţdějících s maturitou 

μ4 je střední hodnota vzdálenosti dle VLD dojíţdějících s vysokoškolským vzděláním 

 
Graf 23: Vícenásobný krabicový graf – dosaţené vzdělání v závislosti na dojíţdění - MSA 
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ANOVA Table 

                            Analysis of Variance 

----------------------------------------------------------------------------- 

Source             Sum of Squares     Df  Mean Square    F-Ratio      P-Value 

----------------------------------------------------------------------------- 

Between groups          1170,82      3        390,272      14,45       0,0000 

Within groups             10263,2    380      27,0084 

----------------------------------------------------------------------------- 

Total (Corr.)               11434,0    383 

P-value je menší neţ 0,05, tedy existuje statisticky významný rozdíl mezi středními 

hodnotami jednotlivých tříd, a proto budu dále specifikovat bliţší určení rozdílů mezi 

jednotlivými třídami. 

 

Multiple Range Tests 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Method: 95,0 percent LSD 

               Count     Mean              Homogeneous Groups 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Vyuceni        219       8,03196           X  

S maturitou    113       8,62832           X  

Zakladni       10        9,6               X  

Vysokoskolaci  42        13,7619            X 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Contrast                                   Difference           +/-  Limits 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Zakladni - Vyuceni                         1,56804             3,3043             

Zakladni - S maturitou                    0,971681           3,3713             

Zakladni - Vysokoskolaci            *-4,1619               3,59551            

Vyuceni - S maturitou                    -0,596355           1,18356            

Vyuceni - Vysokoskolaci             *-5,72994             1,7213             

S maturitou - Vysokoskolaci        *-5,13359             1,84665            

-------------------------------------------------------------------------------- 

* závislost 

 

Srovnávání 95% intervalů spolehlivosti pro jednotlivé střední hodnoty: 

 
Graf 24: Graf  znázorňující rozdíly mezi středními hodnotami: vzděláním dojíţdějících a 

vzdáleností bydliště (dle VLD v km)   
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Existuje statisticky významný rozdíl mezi středními hodnotami vzděláním 

dojíţdějících a vzdáleností bydliště dojíţdějících dle VLD. 

 

Závěr – Anova MSA: 

Na základě uvedených údajů byla potvrzena závislost mezi vzděláním dojíţdějících 

a vzdáleností bydliště dojíţdějících dle VLD. Lze tvrdit, ţe lidé s vysokoškolským vzděláním, 

oproti všem ostatním, dojíţdějí do MSA Dolní Benešov z větší vzdálenosti. U ostatních 

skupin rozdělených dle vzdělání nebylo zpozorováno větších rozdílů. 

Rozdělení pracovníků podle směnnosti - MSA

45%

42%

13%

1 směnný

2 směnný

3 směnný

 

Graf 25: Rozdělení podle směnnosti – MSA 

 

Ve firmě MSA pracuje na ranních směnách 276 lidí, na dvousměnném provozu 

pracuje 257 zaměstnanců a na třísměnném cyklu pracuje 78 zaměstnanců.  

Pro získání přesnějších závislostí: vzdálenost bydliště x směnnost provedeme opět 

analýzu rozptylu (ANOVU). 

Anova MSA Dolní Benešov: 

 

Analýza, zda existuje závislost mezi směnností dojíţdějících a vzdáleností bydliště 

dojíţdějících dle VLD. 

Testujeme hypotézu: 

 H0: μ1 = μ2 = μ3  

 HA: neplatí H0 

 

kde μ1 je střední hodnota vzdálenosti dle VLD dojíţdějících pracující na ranní směnu 

μ2 je střední hodnota vzdálenosti dle VLD dojíţdějících pracující na dvě směny  

μ3 je střední hodnota vzdálenosti dle VLD dojíţdějících pracující na tři směnu 
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Graf 26: Vícenásobný krabicový graf – směnnost v závislosti na dojíţdění - Lanex Bolatice 

ANOVA Table 

 

                            Analysis of Variance 

----------------------------------------------------------------------------- 

Source             Sum of Squares     Df  Mean Square    F-Ratio      P-Value 

----------------------------------------------------------------------------- 

Between groups              225,5      2       112,75       3,75       0,0245 

Within groups             11557,6    384       30,098 

----------------------------------------------------------------------------- 

Total (Corr.)             11783,1    386 

 

P-value je menší neţ 0,05, tedy existuje statisticky významný rozdíl mezi středními 

hodnotami jednotlivých tříd, a proto budu dále specifikovat bliţší určení rozdílů mezi 

jednotlivými třídami. 

 

Multiple Range Tests 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Method: 95,0 percent LSD 

               Count     Mean              Homogeneous Groups 

-------------------------------------------------------------------------------- 

dvousm         169       8,2426            X  

trismen        60        9,21667           XX 

jednosm        158       9,89873            X 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Contrast                                   Difference           +/-  Limits 

-------------------------------------------------------------------------------- 

jednosm - dvousm                          *1,65613              1,19369            

jednosm - trismen                          0,682068             1,63573            

dvousm - trismen                           -0,974063            1,62102            

-------------------------------------------------------------------------------- 

* závislost 

 

Srovnávání 95% intervalů spolehlivosti pro jednotlivé střední hodnoty: 
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Graf 27: Graf  znázorňující rozdíly mezi středními hodnotami: směnnosti dojíţdějících 

 a vzdáleností bydliště (dle VLD v km)   

 

Existuje statisticky významný rozdíl mezi středními hodnotami směnností 

dojíţdějících a vzdáleností bydliště dojíţdějících dle VLD. 

 

Závěr – Anova MSA: 

 

Na základě uvedených údajů byla potvrzena závislost mezi směnností dojíţdějících 

a vzdáleností bydliště dojíţdějících dle VLD. Lze tvrdit, ţe lidé pracující pouze na ranní 

směnu mají místo bydliště vzdáleno podstatně dále neţ lidé pracující v dvousměnném 

provozu. 
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11. MÍSTNÍ ŠETŘENÍ 

 

Pro co nejpřesnější nastavení faktorů dojíţdění nutných pro další analýzy byly 

kontaktovány pracovnice personálních oddělení, které poskytly údaje týkající 

se podmínek dojíţdění zaměstnanců v obou firmách.  

Lanex Bolatice 

 Od bran závodu je vlakové nádraţí vzdáleno dvacet pět minut pěšky. 

 Nejbliţší autobusová zastávka je vzdálena cca dvě minuty. 

 V Bolaticích nejezdí městská hromadná doprava.  

 S dojíţděním na ranní směnu jsou problémy, tj. zaměstnanci nemají moţnost se dostat 

veřejnou dopravou do zaměstnání.   

 Problémy s dojíţděním nastávají i  při dojíţdění na noční směnu.  

 Ve směru Ostrava je situace nejhorší, ve směru Kobeřice lepší, směr Opava - 

- Chuchelná jezdí zaměstnanci vlakem. 

 Pracovníci dělnických profesí mají stanoven počátek pracovní doby na šest hodin 

ráno, čtrnáct hodin odpoledne a dvaadvacet hodin večer. V tento čas musejí být 

zaměstnanci připraveni k práci na pracovišti, tzn. vrátnicí musí projít nejpozději pět  

minut před počátkem pracovní doby. Ukončení pracovní doby na pracovišti 

je ve čtrnáct hodin odpoledne, dvaadvacet hodin večer a v šest hodin ráno.  

Po ukončení pracovní doby mohou jít zaměstnanci na šatnu a poté opouštějí brány 

závodu, tzn. nejdříve asi pět minut po skončení pracovní doby. 

 Technicko-hospodářští pracovníci mají pruţnou pracovní dobu, avšak mají stanovenou 

povinnou dobu na pracovišti, která je od devíti hodin ráno do čtrnácti hodin 

odpoledne. U těchto zaměstnanců se bude těţko analyzovat VLD (různé začátky).  

 V případě, ţe pracovníci nemají vhodné spoje do/ze zaměstnání, řeší to individuální 

dopravou (dojíţďka vlastním automobilem, při pěkném počasí na kole). Běţně 

dojíţdějí automobilem do zaměstnání tři aţ čtyři zaměstnanci společně. Přesto při 

dojíţdění vlastním automobilem nastávají značné problémy způsobené různorodostí 

směn jednotlivých pracovníků. Zaměstnanci totiţ pracují v jednosměnném, 

dvousměnném, třísměnném a nepravidelném provozu. Zaměstnanci pracující 

ve dvousměnném provozu se pravidelně střídají v ranních a odpoledních směnách. 

Pracovníci třísměnného provozu pracují pravidelně na ranních, odpoledních a nočních 

směnách. Zaměstnanci s nepravidelnou pracovní dobou pracují v týdnu také na směny, 
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ale v nepravidelných intervalech, jako lidé ve třísměnném provozu, a navíc i některé 

víkendy. Směnnost těchto lidí se odvíjí od počtu zakázek a jsou nasazování dle 

potřeby jako zaskakující zaměstnanci, např. je-li někdo nemocen, na dovolené. Tito 

zaměstnanci pracují také na 8 hodinový úvazek, jako ostatní zaměstnanci. 

 O víkendech se pracuje od šesti do osmnácti hodin a od osmnácti hodin do šesti hodin. 

 V blízkosti závodu se nachází pošta, lékárna a obchodní středisko. 

 Firma má v současnosti problémy s obsazením dělnických profesí, neboť výše mzdy 

je nepatrně nad minimální mzdou, tzn. nízkou motivaci pro nezaměstnané osoby. 

 

Lanex Vítkov  

 Autobusové nádraţí  je od firmy Lanex vzdáleno cca pět minut. 

 Ve Vítkově není vlakové nádraţí ani městská hromadná doprava. 

 Směnný provoz a povinnosti zaměstnanců jsou totoţné jako ve firmě Lanex 

v Bolaticích. 

 Firma zajišťuje odvoz pracovníků vlastním autobusem po odpolední směně po trase: 

Vítkov – Nové Těchanovice - Staré Těchanovice – Kruţberk – Nové Lublice, protoţe 

zde není spojení VLD (Obr. 8). 

 

Obr. 8: Obce se zajištěnou dopravou po odpolední směně 
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MSA Dolní Benešov  

 Firma MSA má tři vrátnice. Z nejbliţší vrátnice je vlakové nádraţí vzdáleno 

asi minutu.  

 Z nejbliţší vrátnice je autobusová zastávka vzdálena přibliţně pět minut. 

 Pracovníci dělnických profesí mají stanoven počátek pracovní doby na šest hodin 

ráno, čtrnáct hodin odpoledne a dvaadvacet hodin večer. V tento čas musejí být 

zaměstnanci připraveni k práci na pracovišti, tzn. vrátnicí musí projít nejpozději pět 

minut před počátkem pracovní doby. Ukončení pracovní doby na pracovišti 

je ve čtrnáct hodin odpoledne, dvaadvacet hodin večer a v šest hodin ráno. 

Po ukončení pracovní doby mohou jít zaměstnanci na šatnu a poté opouštějí brány 

závodu, tzn. nejdříve asi pět minut po skončení pracovní doby. 

 Zaměstnanci v obchodním úseku mají pruţnou pracovní dobu. Pro ostatní technicko - 

- hospodářské pracovníky je stanovena pracovní doba od sedmi hodin ráno 

aţ do patnácti hodin odpoledne. 

 Problémy s dojíţděním do/ze závodu MSA Dolní Benešov nejsou ţádné. 

 Při potíţích s dojíţděním lze poţádat o změnu pracovní doby, pokud to provozní 

podmínky dovolují, je tento poţadavek akceptován. 

 Podnik neposkytuje svoz pracovníků do/ze zaměstnání. 

 V blízkosti hlavní vrátnice (asi tři minuty) je budova lékárny a nákupní středisko (asi 

deset minut). 
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12. ANALÝZA POTENCIÁLU VLD A IAD 

12.1. Analýza dojížďky VLD v programu NewDOK 

Pro zjištění potenciální dojíţďky vyuţijeme programu NewDOK, který pomocí 

programu Jízdní řády dokáţe automaticky vyhledat poţadované spojení mezi místem 

sídla zaměstnavatele a bydlištěm zaměstnanců. 

  Abychom mohli vyhledat spojení, musíme nejprve naplnit databázi programu 

NewDOK. Tato databáze se jmenuje spojeni.mdb a k  editaci vyuţijeme programu MS 

Access. Nejprve vyplníme tabulku obce_zam, kde zadáme kód obce a stanici podle 

databáze IDOS. V našem případě to jsou sídla firem sídlící v  obcích Vítkov, Bolatice a 

Dolní Benešov. 

 

Obr. 9: Vyplnění tabulky obce_zam v NewDOK 

 

V dalším kroku vyplníme tabulku obce_br, která obsahuje názvy obcí, odkud 

jednotliví zaměstnanci dojíţdějí. V tabulce se vyplní vţdy u kaţdé obce atributy podle 

databáze Obce_ČR k 1.1.2007 získané z ČSÚ: 

 KODOB (Identifikátor územního celku obce) 

 NAZOB (Název obce) 

 KODCOB (Identifikátor územního celku části obce) 

 NAZCOB (Název části obce) 

 Stanice (Doplněný název obce; atribut pro vyhledávání v  IDOSu) 
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Obr. 10: Vyplnění tabulky obce_br v NewDOK 

Celkem bylo doplněno 69 obcí, ze kterých zaměstnanci dojíţdějí a provedeno 

rozdělení dle místa bydlišť zaměstnanců a místa jejich zaměstnavatele. 

Po zadání všech atributů se začaly porovnávat záznamy z databáze obcí s datovými 

soubory IDOS Jízdní řády. Pro automatizované vyhledávání je nutné dosáhnout souladu 

mezi vyplněným atributem Stanice s názvem obce v datových souborech IDOS Jízdní 

řády. Poté dochází ke spuštění hledání spojení a vygenerování databáze spojení.mdb. 

V databázi jsou uloţeny vstupní parametry a nalezená spojení odděleně v různých 

tabulkách. Také jsou rozlišeny spojení dle směru cestování . 

Dojížďka do/ze zaměstnání 

Byla sledována dojíţďka do zaměstnání ze všech obcí bydlišť zaměstnanců Bolatic, 

Vítkova a Dolního Benešova na určitou hodinu.  Dále byla zjišťována dojíţďka 

ze zaměstnání zaměstnanců pracujících v Bolaticích, Vítkově a Dolním Benešově. 

Pro vyhledávání byly zvoleny tyto parametry: 

 Den čtvrtek 11.10.2007 

 Maximální počet přestupů 5 

 Časy 6:00, 14:00 a 22:00 hodin (začátky jednotlivých směn) 

 Časy 14:00, 22:00 a 6:00 hodin (konce jednotlivých směn) 
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Obr. 11: Ukázka  vyhledání spojení na 6:00 hodin 

 

Teoreticky dojíţdět do zaměstnaní na 6:00, 14:00 a 22:00 hodinu jde ze všech  

69 obcí, v nichţ bydlí zaměstnanci. 

  

12.2. Zpracování vyhledaných spojení 

Vyhledaná spojení k zaměstnavatelům byla zpracována v databázi s cílem určení 

dojíţďky na určitou hodinu, zjištění moţnosti dojíţdět do zaměstnání (tedy zajistit 

vhodný příjezd do zaměstnání i odjezd ze zaměstnání).  

V první fázi se zaobírám dojíţděním zaměstnanců, kteří mají stanovený pevný 

začátek pracovní doby na 6:00, 14:00 a 22:00 hodinu. Jelikoţ zaměstnanci musí být v tyto 

časy jiţ připraveni na pracovišti a cesta do zaměstnání ze zastávky jim zabere nejdéle pět 

minut, nastavil jsem parametry příjezdu/odjezdu o pět minut dříve/později. 

 

Tab. 7: Podmínky vhodné dojíţďky 

Vhodná dojížďka 
Na 6. hodinu 

a zpět 

na 14. hodinu 

a zpět 

na 22. hodinu 

a zpět 

Příjezd (svoz) 5:55 13:55 21:55 

odjezd (rozvoz) 14:05  22:05  6:05  

 

Pomocí programu MS Access si nadefinujeme podmínky vhodné dojíţďky 

(viz Tab. 7) a program nám vybere spoje odpovídající těmto podmínkám. Poté vybereme 

pro kaţdou obec nejvhodnější spoj z hlediska nejmenší časové ztráty do zaměstnání 

a ze zaměstnání. V časové ztrátě je započítána doba, kdy zaměstnanec vyjede spojem  

ze svého  bydliště a poté dojede do místa pracoviště, dojde ze zastávky do práce, 
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převleče se a končí okamţikem, kdy začne pracovat. Z práce je časová ztráta obdobná, 

začíná ukončením práce, převlečením (příp. osprchováním), cestou na zastávku a cestou 

spojem do svého bydliště. Končí časem příjezdu do obce bydliště.  

Celková časová ztráta je pak součtem časové ztráty do a ze zaměstnání. Celkovou 

časovou ztrátu vypočítáme pro kaţdý podnik a směnu zvlášť. 

12.3. Zpracování vyhledaných spojení – Lanex 

Nejvhodnější dojíţdění veřejnou dopravou na ranní směnu z pohledu časové ztráty 

pro podnik Lanex Bolatice ukazují obce Kobeřice (celková časová ztráta 56 minut), 

následuje Dolní Benešov (celková časová ztráta jedna hodina) a Rohov (celková  časová 

ztráta jedna hodina a jedenáct minut). Naopak z 11 obcí se nedá dle zvolených podmínek 

dobře dojíţdět. Jedná se o Branku u Opavy, Darkovice, Hať, Hlučín, Hradec nad 

Moravicí, Ludgeřovice, Mokré Lazce, Ostravu, Píšť, Rohov a Vřesinu (okr. Opava).  

 

Obr. 12: Celková časová ztráta Bolatice – ranní směna 

 

Nejvhodnější dojíţdění veřejnou dopravou na ranní směnu z pohledu časové ztráty 

pro podnik Lanex Vítkov ukazují obce Čermná ve Slezsku (celková časová ztráta jedna 

hodina a 14 minut), následují Větřkovice (celková časová ztráta jedna hodina a 20 
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minut) a Heřmanice u Oder (celková časová ztráta jedna hodina a 24 minut). Dle 

navolených podmínek lze ze všech míst bydliště zaměstnanců do Vítkova na ranní 

směnu dojíţdět (Obr. 13).   

 

Obr. 13: Celková časová ztráta Vítkov – ranní směna 

 

Nejvhodnější dojíţdění veřejnou dopravou na odpolední směnu z  pohledu časové 

ztráty pro podnik Lanex Bolatice ukazují obce Kravaře (celková časová ztráta jedna 

hodina a 10 minut), následují Štěpánkovice (celková časová ztráta jedna hodina  

a 16 minut) a Kobeřice (celková časová ztráta jedna hodina a 28 minut). Ze 14 obcí 

nelze vhodně dojíţdět, jedná se o Bělou, Bohuslavice, Branku u Opavy, Darkovice, Hať, 

Hradec nad Moravicí, Hať, Ostravu, Píšť, Rohov, Sluţovice, Štítinu, Vřesinu 

(okr. Opava) a Závadu (Obr. 14).  
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Obr. 14: Celková časová ztráta Bolatice – odpolední směna 

 

Vhodné dojíţdění veřejnou dopravou na odpolední směnu z pohledu časové ztráty pro 

podnik Lanex Vítkov ukazují pouze obce Čermná ve Slezsku (celková časová ztráta 

59 minut), následují Svatoňovice (celková časová ztráta jedna hodina a 10 minut) a Budišov 

nad Budišovkou (celková časová ztráta jedna hodina a 20 minut). Ve Vítkově je nedostatečný 

počet spojů po 22. hodině, a proto se podnik snaţí zlepšit situaci rozvozem zaměstnanců 

z odpolední směny ve směru Nové Těchanovice - Staré Těchanovice – Kruţberk – Nové 

Lublice (Obr. 15). 
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Obr. 15: Celková časová ztráta Vítkov – odpolední směna 

 

Nejvhodnější dojíţdění veřejnou dopravou na noční směnu z pohledu časové ztráty 

pro podnik Lanex Bolatice ukazují obce Kobeřice (celková časová ztráta 46 minut), 

následuje Chuchelná a Rohov (u obou celková časová ztráta 47 minut). Jenom 

u Třebomi není vhodné spojení VLD (Obr. 16).              

 

Obr. 16: Celková časová ztráta Bolatice – noční směna 
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Nejvhodnější dojíţdění veřejnou dopravou na noční směnu z  pohledu časové ztráty 

pro podnik Lanex Vítkov ukazují obce Čermná ve Slezsku (celková časová ztráta jedna 

hodina a 7 minut), následují Svatoňovice (celková časová ztráta jedna hodina 

a 18 minut) a Budišov nad Budišovkou (celková časová ztráta jedna hodina a 30 minut). 

Naopak z obcí Březová, Heřmanice u Oder, Kruţberk, Nové Lublice, Odry, Opava, Staré 

Těchanovice a Větřkovice není vhodné spojení (Obr. 17).  

 

Obr. 17: Celková časová ztráta Vítkov – noční směna 

 

Pro určení časové ztráty zaměstnanců pracujících ve firmě Lanex, kteří mají 

pruţnou pracovní dobu jsem nastavil tyto atributy:  

- začátek pracovní doby 6:00 - 9:00 hodin 

- konec pracovní doby nejdříve ve 14:00 hodin 

- odpracováno 8 hodin denně 

Ve firmě Lanex Bolatice má pruţnou pracovní dobu 111 zaměstnanců. Pruţná 

pracovní doba nám vykázala nejmenší celkové časové ztráty. Při vhodném rozvrţení 

pracovní doby se celková časová ztráta u firmy Lanex Bolatice pohybuje v  rámci 

několika minut. Např. u Štěpánkovic je celková časová ztráta 9 minut, u obcí Kobeřice 
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14 minut, Kravaře 17 minut a Dolní Benešov 19 minut. Spojení byla vyhledána pro 

všechny obce, ze kterých se dojíţdí. V případě časových ztrát vyšších neţ dvě hodiny 

denně (Ostrava, Šenov, Krnov, Velká Polom, Havířov, Krmelín, Frýdek–Místek 

a Rychvald) si dovolím tvrdit, ţe je málo pravděpodobné, aby tito lidé vyuţívající 

pruţnou pracovní dobu denně dojíţděli VLD.  

Ve Vítkově má pruţnou pracovní dobu jedenáct zaměstnanců, z  toho dojíţdějící 

jsou pouze čtyři. Dva zaměstnanci dojíţdějí z Radkova, po jednom z Větřkovic 

a Budišova nad Budišovkou. V případě Radkova při vhodném rozvrţení pracovní doby 

se celková časová ztráta sníţila na 29 minut, u Budišova nad Budišovkou na 43 minut 

a u Větřkovic na 30 minut. 

12.4. Zpracování vyhledaných spojení – MSA Dolní Benešov 

Nejvhodnější dojíţdění veřejnou dopravou na ranní směnu z pohledu časové ztráty 

pro podnik MSA Dolní Benešov ukazují obce Bohuslavice (celková časová ztráta  

62 minut), následuje Závada (celková časová ztráta 66 minut) , Háj ve Slezsku (celková 

časová ztráta 69 minut), Kozmice (celková časová ztráta 71 minut) a Bolatice (celková 

časová ztráta 77 minut). Dle navolených podmínek nelze dojíţdět na ranní směnu 

ze Šilheřovic (Obr. 18).   

 

Obr. 18: Celková časová ztráta MSA Dolní Benešov – ranní směna 
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Nejvhodnější dojíţdění veřejnou dopravou na odpolední směnu z pohledu časové 

ztráty pro podnik MSA Dolní Benešov ukazují obce Kozmice (celková časová ztráta  

91 minut), následuje Hlučín (celková časová ztráta 101 minut), Kravaře (celková časová 

ztráta 112 minut), Velké Hoštice (celková časová ztráta 126 minut) a Štěpánkovice 

(celková časová ztráta 137 minut). Dle navolených podmínek nelze dojíţdět z  Bělé, 

Bohuslavic, Branky u Opavy, Háje ve Slezsku, Hatě, Hněvošic, Hradce nad Moravicí, 

Chvalíkovic, Mokrých Lazců, Otic, Píště, Rohova, Slavkova, Sluţovic, Strahovic, Sudic, 

Štítiny, Třebomi, Vřesiny (okr. Opava) a Závady (Obr. 19).   

 

Obr. 19: Celková časová ztráta MSA Dolní Benešov – odpolední směna 

 

Nejvhodnější dojíţdění veřejnou dopravou na noční směnu z  pohledu časové ztráty 

pro podnik MSA Dolní Benešov ukazují obce Kozmice (celková časová ztráta  

74 minut), následuje Hlučín (celková časová ztráta 83 minut), Bolatice (celková časová 

ztráta 103 minut), Kravaře (celková časová ztráta 117 minut) a Štěpánkovice (celková 

časová ztráta 120 minut). Dle navolených podmínek nelze dojíţdět na noční směnu 

z Bělé, Bohuslavic, Darkovic, Hatě, Hněvošic, Hradce nad Moravicí, Chvalíkovic, Otic, 

Píště,  Slavkova, Sluţovic, Třebomi, Vřesiny (okr. Opava) a Závady (Obr. 20).   
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Obr. 20: Celková časová ztráta MSA Dolní Benešov – noční směna 

 

Pruţná pracovní doba je ve firmě MSA pouze pro zaměstnance v  obchodním 

úseku, kteří mají vesměs sluţební auta a kteří jezdí po sluţebních cestách. U těchto 

zaměstnanců není stanoven ţádný pevný začátek pracovní doby a tudíţ nemá cenu dělat 

analýzu VLD.  

Detailní srovnání podmínek dojíţdění VLD a IAD je provedeno později v  kapitole 

13. Hodnocení podmínek dojíţdění VLD a IAD této práce.  

12.5. Hodnocení dalších blízkých obcí  

Pro objektivní posouzení dojíţďky do obou firem je nutné prozkoumat i situaci 

v dojíţdění z blízkých obcí, ze kterých zaměstnanci nedojíţdí.  

V okolí Bolatic byly vybrány obce Oldřišov, Nové Sedlice, Hrabyně, které jsou 

vzdáleny do 15 km od místa zaměstnání. Obyvatelé Oldřišova pravděpodobně dojíţdějí 

za zaměstnáním do Opavy, která je v bezprostřední blízkosti a je zde mnohem více 

pracovních příleţitostí. Lidé z jiţně poloţených Nových Sedlic a Hrabyně nemají 

vhodné spojení na ranní směnu. 
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Firma Lanex ve Vítkově nemá ţádné zaměstnance z  těchto obcí – Libavá, Luboměř 

a Heřmánky. Ze západní obce Libavá neexistuje přímé spojení s městem Vítkov. Mezi 

intravilány obcí Libavá a Vítkov leţí rozsáhlý vojenský prostor, přes který nevedou 

ţádné komunikace. Obyvatelé jiţních obcí Luboměře a Heřmánek nemají vhodné 

spojení na ranní ani noční směnu. Tyto obce se nacházejí v  okrese Nový Jičín, kde 

je lepší spojení VLD v rámci okresu. Z tohoto důvodu obyvatelé těchto obcí zřejmě 

dojíţdějí do nedalekých Oder, kde jsou rovněţ průmyslové podniky. 

V bezprostřední blízkosti obce Dolní Benešov se nacházejí obce Chlebičov,  

Slušovice, Oldřišov a Hrabyně. Firma MSA Dolní Benešov se pravděpodobně potýká  

u obcí Oldřišov a Hrabyně s totoţnými důvody jako společnost Lanex Bolatice. U obcí 

Chlebičov a Sluţovice lze absenci dojíţdění do MSA Dolní Benešov pravděpodobně 

zdůvodnit blízkostí velkému okresnímu městu Opava. 

12.6. Hodnocení dojížďky ze SLBD 2001 

V diplomové práci pracuji s tabulkami 714 – 717, které obsahují údaje pouze o osobách 

vyjíţdějících z obce. Výčet jednotlivých obcí dojíţďky resp. vyjíţďky je zde odvozen 

ze směrových proudů. Pro uvedení konkrétní obce dojíţďky resp. vyjíţďky v rámci ostatních 

okresů, je rozhodující velikost směrového proudu – celkový počet dojíţdějících v proudu 

musí být minimálně 10 osob [2]. 

 

Dle tabulky č. 717 Zaměstnané osoby dojíţdějící do zaměstnání podle odvětví 

ekonomické činnosti, času stráveného dojíţďkou, frekvence dojíţďky a podle obce dojíţďky 

a obce vyjíţďky lze vyčíst, kolik do Bolatic, Dolního Benešova a Vítkova dojíţdělo v roce 

2001 lidí do zaměstnání. Jelikoţ oba podniky jsou průmyslové, budeme pracovat s počty 

zaměstnanců uvedenými v odvětví ekonomické činnosti - průmysl. 

 

Následně údaje porovnáme s daty od firem Lanex a MSA. Určitým problémem bude 

časový rozdíl mezi daty ze SLBD 2001 a daty z firem, které jsou aktuální k roku 2007. 

 

V případě dojíţdějících do firmy Lanex Bolatice je vidět závislost mezi daty ze SLBD 

2001 a z personálního oddělení firmy (Obr. 21, graf 28). Jenom u obce Kravaře, Štěpánkovice 

je vidět výraznější nárůst mezi údaji SLBD 2001 (11 a 27 dojíţdějících) a daty Lanexu 

(25 a 42 dojíţdějících), které mohou být způsobeny zlepšenou dopravní situací oproti roku 
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2001.   

U ostatních obcí jsou rozdíly způsobeny hlavně sníţením počtu zaměstnanců pracujících 

v Lanexu Bolatice v roce 2001 (603 zaměstnanců) oproti 504 zaměstnancům v roce 2007. 

V Bolaticích jiţ není další průmyslový podnik, který by nám výsledky zkreslil. Z větších 

podniků jsou zde Opavice a.s., coţ je zemědělské druţstvo a velkosklad s drogerií MALHVO 

s.r.o. 

 

Obr. 21: Porovnání dat ze SLBD 2001 a dojíţdění do firmy Lanex Bolatice 2007 
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Graf 28: Porovnání dat ze SLBD 2001 a dojíţdění do firmy Lanex Bolatice 2007 
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V Lanexu Vítkov je vidět opět závislost mezi daty ze SLBD 2001 a z personálního 

oddělení firmy. Počet dojíţdějících ze SLBD 2001 je vţdy o pár zaměstnanců vyšší neţ z dat 

Lanexu. Tento jev je způsoben dvěma faktory, a to jednak vyšším počtem zaměstnanců 

pracujících v Lanexu Vítkov v roce 2001 (193 zaměstnanců) oproti 172 zaměstnancům v roce 

2007 a dále existencí dalších průmyslových podniků ve Vítkově, např. CE WOOD a.s., 

středisko lesní výroby Vítkov; První Vítkovská (opravna nákladních aut); Ekotech Vítkov, 

s.r.o. – stavba strojů s mechanickým pohonem a MGL s.r.o. – výroba vstřikovacích 

a lisovacích pryţových dílů. 

 

Obr. 22: Porovnání dat ze SLBD 2001 a dojíţdění do firmy Lanex Vítkov 2007 
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Graf 29: Porovnání dat ze SLBD 2001 dojíţdění do firmy Lanex Vítkov 2007 
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V MSA Dolní Benešov je vidět závislost mezi daty ze SLBD 2001 a z personálního 

oddělení firmy. Počet dojíţdějících ze SLBD 2001 je vţdy o pár zaměstnanců vyšší neţ z dat 

MSA. Tento jev je způsoben dvěma faktory, a to jednak značným sníţením počtu 

zaměstnanců pracujících v MSA v roce 2001 (783 zaměstnanců) oproti 611 zaměstnancům 

v roce 2007 a dále existencí dalších průmyslových podniků v Dolním Benešově, např. 

Štěrkovny Dolní Benešov (těţba kamene a písku), VALKO DOPRAVA (stavební práce, 

doprava) a firmy Moravské výtahy.    

 

Obr. 23: Porovnání dat ze SLBD 2001 a dojíţdění do firmy Dolní Benešov 2007 
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Graf 30: Porovnání dat ze SLBD 2001 a dojíţdění do firmy Dolní Benešov 2007 
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V datech SLBD 2001 najdeme i údaj čas strávený dojíţďkou, který se týká 

kaţdodenního dojíţdění (docházení) do zaměstnání nebo školy. Osoby, které z místa trvalého 

pobytu dojíţděly do zaměstnání a školy jinak neţ denně, uváděly v této otázce dobu denní 

dojíţďky (docházky) z místa jejich přechodného ubytování do zaměstnání nebo školy. Údaj 

odpovídal celkové době, která uplyne od opuštění domova (místa přechodného ubytování) 

do registrace na pracovišti nebo vstupu do školy, tj. včetně pěší chůze na stanici a od stanice 

veřejné dopravy, čekání na příjezd, přestup, apod.  

 

Problémem však je, ţe výsledky časů dojíţďky jsou rozděleny do čtyř časových 

intervalů a to: do 14 minut, 15-29 minut, 30-59 minut a 60 a více minut. Odpovědi 

od účastníků SLBD 2001 byly hodně rozmanité a v našich zkoumaných dojíţďkových obcích 

bývá v drtivé většině u všech časových intervalů nějaký počet dojíţdějících. Z tolika 

intervalových hodnot pak nelze objektivně určit průměrnou hodnotu, která by šla následně 

porovnat s časovou ztrátou získanou dle VLD či později časy získanými z IAD.  

 

12.7. Síťová analýza pro IAD 

Byla zkoumána časová dostupnost u všech třech obcí , do kterých zaměstnanci 

dojíţdějí, a to vţdy z místa bydliště zaměstnanců, metodou hledání nejkratší cesty. 

Analýza časové dostupnosti byla provedena pro individuální dopravu, tedy dopravu 

zaměstnanců vlastním automobilem. Z tohoto předpokladu vychází rovněţ ohodnocení 

segmentů grafu impedancí vyjadřující čas, který potřebuje osobní automobil pro 

překonání tohoto segmentu rychlostí, která se co nejvíce přibliţuje realitě a zároveň  

je v souladu s dopravními předpisy [13]. K provedení analýzy mi byly poskytnuty 

od pana Ing. Tomáše Peňáze PhD. vygenerovaná data tzv. systému spojení či systému 

tras (route system).  

Analýza dopravní dostupnosti byla provedena na základě jiţ dříve publikovaného 

postupu [11], shrnujícího detailní kroky vedoucí k poţadovanému výsledku. Uvedený postup 

počítá s liniovým modelem dopravní sítě ve formátu ESRI Coverage a s prostředím 

programového produktu ArcGIS 8.3. S ohledem na zpřesnění liniového modelu dopravní sítě 

[14] a na dostupnost vyšší verze produktu ArcGIS 9.0 byl postup aplikován znovu 

se změnami, mezi něţ patřila i změna ohodnocení hran grafu [12]. 
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 V dalším kroku byly všechny tři obce, do kterých se dojíţdí a všechny obce, 

ze kterých se do nich vyjíţdí, ztotoţněny s nejbliţším uzlem silniční sítě, a to z důvodu 

jednoznačného vyhledání tras. Samotné vyhledání tras bylo provedeno v programu 

ArcMap za pomocí extenze Network Analyst. V tomto produktu lze vyhledávat časově 

a vzdálenostně nejkratší cesty, přičemţ v našem případě pouţijeme první variantu [7]. 

Následně bylo provedeno vyhledávání dopravních tras, přičemţ se ukládaly hodnoty 

akumulovaného času v sekundách. Pro lepší přehlednost byly časy přepočteny 

a zaokrouhleny na celé minuty (tab. 8). 

Tab. 8: Časy IAD pro Lanex Bolatice – jedním směrem 

Odkud kam sekundy Minuty 

Dolní Benešov Bolatice 311 5 

Štěpánkovice Bolatice 338 6 

Kobeřice [OP] Bolatice 354 6 

Kravaře [OP] Bolatice 466 8 

Chuchelná Bolatice 479 8 

Bohuslavice [OP] Bolatice 498 8 

Kozmice [OP] Bolatice 593 10 

Rohov Bolatice 598 10 

Strahovice Bolatice 598 10 

Štítina Bolatice 689 11 

Velké Hoštice Bolatice 712 12 

Sudice [OP] Bolatice 724 12 

Bělá [OP] Bolatice 728 12 

Slušovice Bolatice 735 12 

Závada Bolatice 765 13 

Hlučín Bolatice 842 14 

Píšť [OP] Bolatice 917 15 

Vřesina [OP] Bolatice 965 16 

Mokré Lazce Bolatice 1000 17 

Třebom Bolatice 1040 17 

Darkovice Bolatice 1100 18 

Ludgeřovice Bolatice 1113 19 

Opava Bolatice 1252 21 

Hať Bolatice 1351 23 

Branka u Opavy Bolatice 1422 24 

Ostrava Bolatice 1858 31 

Hradec n.M. Bolatice 2040 34 

 

Dle výsledků (tab. 8) síťové analýzy metodou nejkratší cesty bylo zjištěno, 

ţe nejméně času zabere dojíţdění jedním směrem do Bolatic zaměstnancům bydlícím 

v Dolním Benešově, Štěpánkovicích a Kobeřicích. Naopak nejdéle budou cestovat  

do zaměstnání lidé z Hradce nad Moravicí, Ostravy či Branky u Opavy (Obr. 24). 
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 Obr. 24: Dojíţdění IAD – Lanex Bolatice  

 

Tab. 9: Časy IAD pro Lanex Vítkov – jedním směrem 

Odkud kam Sekundy Minuty 

Svatoňovice Vítkov 392 7 

Větřkovice Vítkov 428 7 

Čermná ve Slezsku Vítkov 430 7 

Radkov [OP] Vítkov 580 10 

Staré Těchanovice Vítkov 705 12 

Budišov n.Bud. Vítkov 717 12 

Heřmanice u Oder Vítkov 755 13 

Březová [OP] Vítkov 778 13 

Melč Vítkov 824 14 

Kružberk Vítkov 826 14 

Nové Lubline Vítkov 1028 17 

Odry Vítkov 1116 19 

Branka u Opavy Vítkov 1393 23 

Hradec n.Moravicí Vítkov 1506 25 

Otice Vítkov 1562 26 

Opava Vítkov 1739 29 

 

Dle výsledků (tab. 9) síťové analýzy metodou nejkratší cesty bylo zjištěno,  

ţe nejméně času zabere dojíţdění jedním směrem do Vítkova zaměstnancům bydlícím 

v Svatoňovicích, Větřkovicích a Čermné ve Slezsku. Naopak nejdéle budou cestovat 

do zaměstnání lidé z Opavy, Otic a Hradce nad Moravicí (Obr. 25). 
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Obr. 25: Dojíţdění IAD – Lanex Vítkov 

Dle výsledků (tab. 10) síťové analýzy metodou nejkratší cesty bylo zjištěno,  

ţe nejméně času zabere dojíţdění jedním směrem do Dolního Benešova zaměstnancům 

bydlícím v Svatoňovicích, Větřkovicích a Čermné ve Slezsku. Naopak nejdéle budou 

cestovat do zaměstnání lidé z Opavy, Otic a Hradce nad Moravicí (Obr. 26). 
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Tab. 10: Časy IAD pro MSA Dolní Benešov 

odkud Kam sekundy Minuty 

Kozmice [OP] Dolní Benešov 207 3 

Bohuslavice [OP] Dolní Benešov 282 5 

Háj ve Slezsku Dolní Benešov 342 6 

Bolatice Dolní Benešov 441 7 

Hlučín Dolní Benešov 450 8 

Závada Dolní Benešov 544 9 

Kravaře [OP] Dolní Benešov 644 11 

Vřesina [OP] Dolní Benešov 710 12 

Ludgeřovice Dolní Benešov 725 12 

Darkovice Dolní Benešov 730 12 

Kobeřice [OP] Dolní Benešov 783 13 

Píšť [OP] Dolní Benešov 810 14 

Štítina Dolní Benešov 815 14 

Štěpánkovice Dolní Benešov 824 14 

Mokré Lazce Dolní Benešov 847 14 

Velké Hoštice Dolní Benešov 870 15 

Chuchelná Dolní Benešov 898 15 

Hať Dolní Benešov 958 16 

Bělá [OP] Dolní Benešov 958 16 

Strahovice Dolní Benešov 1019 17 

Rohov Dolní Benešov 1040 17 

Šilheřovice Dolní Benešov 1054 18 

Hněvošice Dolní Benešov 1114 19 

Sudice [OP] Dolní Benešov 1146 19 

Služovice Dolní Benešov 1152 19 

Opava Dolní Benešov 1224 20 

Ostrava Dolní Benešov 1437 24 

Třebom Dolní Benešov 1459 24 

Chvalíkovice Dolní Benešov 1486 25 

Branka u Opavy Dolní Benešov 1578 26 

Otice Dolní Benešov 1595 27 

Slavkov [OP] Dolní Benešov 1653 28 

Hradec n.M. Dolní Benešov 1894 32 

 

Obr. 26: Dojíţdění IAD – MSA Dolní Benešov 
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13. HODNOCENÍ PODMÍNEK DOJÍŢDĚNÍ VLD A IAD 

 

V následující kapitole provedeme srovnání časů dojíţďky do zaměstnání pomocí VLD 

a IAD pro kaţdý podnik a směnu zvlášť. K tomu, abychom mohli obě dvě formy dojíţdění 

rozumně porovnat, musíme provést několik drobných úprav získaných dat pro dojíţdění IAD. 

 

V případě dojíţdění VLD vyuţijeme výsledky dle kap. 12.3. a 12.4., tj. budeme 

porovnávat celkovou denní časovou ztrátu, která zahrnuje dobu od nastoupení do autobusu, 

či vlaku, cestu do zaměstnání, cestu pěšky do zaměstnání, dobu na převlečení před 

a po pracovní době, cestu na zastávku a cestu veřejným prostředkem do místa bydliště. 

 

U získaných časů dle síťové analýzy pro dojíţdění IAD (kap. 12.5)  máme pouze časy 

po komunikacích jedním směrem. Pro moţnost porovnání proto celkovou ztrátu IAD 

definujeme takto: 

 

Celková ztráta IAD (v minutách) = 2 x (čas IAD v minutách + 5 minut na převlečení) 

Touto drobnou úpravou získáme časy, které se dají následně porovnat a popsat vztahy 

mezi nimi. 

13.1. Hodnocení podmínek dojíždění VLD a IAD pro podnik Lanex  

 

Při porovnání obou dvou teoretických moţností dojíţdění zaměstnanců je na první 

pohled zřejmé (Tab. 11), ţe čas pomocí IAD je podstatně kratší u všech vyjíţďkových obcí 

do Lanexu Bolatice. Je to dáno samozřejmě tím, ţe pomocí IAD se dá vhodně rozvrhnout 

nejmenší časová ztráta, tj. bez časových prodlev, které jsou způsobeny čekáním na začátek 

pracovní doby a čekáním na spoj po pracovní době. Také časy samotné jízdy jsou kratší 

a to z důvodu nezastavování na několika zastávkách, jako při VLD. Pro VLD snad hovoří 

pouze cena za jízdné, která je v případě jízdy jednotlivců výhodnější.  

Je vidět, ţe čas ušetřený pomocí IAD se liší nejenom dle vzdálenosti od Bolatic, 

ale i dle směnnosti. Z mnoha obcí, např. Branka u Opavy, Darkovice, Hať, Hlučín, Hradec 

nad Moravicí, Ludgeřovice, Mokré Lazce, Ostrava, Píšť, Rohov, Vřesina, nejsou vhodné 

spoje VLD na/z ranní a odpolední směny, a proto zaměstnancům nezbývá nic jiného, neţ 

jezdit IAD. U všech těchto obcí se pohybuje denní časová ztráta nejvýše do 80 minut. 

Největší problémy vykazuje cestování VLD v Bolaticích na/z odpolední směny, kde 
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ze 14 obcí není vhodné spojení. Jedná se hlavně o vzdálenější města, ale překvapivě 

i o sousední východní obce, jako Bohuslavice, Závada, Bělá, Darkovice, Hať, Vřesina 

(okr.Opava) a Píšť.  

 

Tab. 11: Porovnání časových ztrát VLD a IAD pro Lanex Bolatice (min) 

Místo VLD ranní VLD odpolední VLD noční IAD Počet dojíždějících 

Kobeřice [OP] 56 88 46 22 47 

Štěpánkovice 102 76 88 21 42 

Dolní Benešov 60 113 107 20 26 

Kravaře [OP] 86 70 94 26 25 

Ostrava Špatné podm. Špatné podm. 178 72 20 

Opava 129 125 134 52 14 

Bohuslavice [OP] 95 Špatné podm. 203 27 13 

Rohov Špatné podm. Špatné podm. 58 30 12 

Strahovice 116 168 135 30 9 

Sudice [OP] 85 120 66 34 8 

Bělá [OP] 187 Špatné podm. 199 34 7 

Hradec n.M. Špatné podm. Špatné podm. 187 78 4 

Chuchelná 90 101 47 26 4 

Velké Hoštice 110 100 110 34 4 

Třebom 144 135 Špatné podm. 45 3 

Kozmice [OP] 112 122 119 30 2 

Píšť [OP] Špatné podm. Špatné podm. 176 41 2 

Závada 100 Špatné podm. 207 36 2 

Branka u Opavy Špatné podm. Špatné podm. 183 57 1 

Darkovice Špatné podm. Špatné podm. 178 47 1 

Hať Špatné podm. Špatné podm. 190 55 1 

Hlučín Špatné podm. 132 129 38 1 

Ludgeřovice Špatné podm. 163 165 47 1 

Mokré Lazce Špatné podm. Špatné podm. 207 43 1 

Slušovice 146 Špatné podm. 123 35 1 

Štítina 139 Špatné podm. 191 33 1 

Vřesina [OP] Špatné podm. Špatné podm. 165 42 1 

 

Do těchto obcí se dojíţdí přes Dolní Benešov a po 22. hodině zde není ţádné spojení. 

V případě dojíţďky na/z noční směnu se dá pomocí VLD dojíţdět, ale v mnoha případech 

je časová ztráta větší i neţ dvě hodiny. Problémem je hlavně dojíţďka na noční směnu, kde 

u spousty obcí vzniká časová prodleva na nástup na směnu, z noční směny domů je situace 

mnohem příznivější. U obcí Rohov, Chuchelná a Kobeřice jsou časové ztráty pomocí VLD 

nejpřijatelnější, rozdíly oproti IAD jsou pouze cca 20 minut.  

 

Dle získaných výsledků dále pro zaměstnavatele vytvoříme mapy, ze kterých je patrno 

optimální dojíţdění na jednotlivé směny VLD, a naopak kde je špatné spojení.    
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Obr. 27:  Hodnocení dostupnosti obcí v případě třísměnn. prov. – Lanex Bolatice 

 

Obr. 28: Hodnocení dostupnosti obcí  na ranní a noční směnu – Lanex Bolatice 

 Z mapových výstupů jsou patrny obce, ze kterých není problém dojíţdět na třísměnný 

provoz (Obr. 27)  a obce, kde se dá dojíţdět na všechny směny mimo odpolední (Obr. 28).  
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Vidíme, ţe se jedná o obce na západ a jih od Bolatic, kde je plynulejší spojení, ovlivněné 

zejména Dolním Benešovem, přes který vedou spoje ze západu a jihu od Bolatic. Spoje 

z východu jsou méně dostupné hlavně z důvodu nedostatečných spojů po odpolední směně 

(viz uvedeno výše). 

 

Porovnání celkových ztrát pomocí IAD a VLD zaměstnanců dojíţdějících do Lanexu 

ve Vítkově dopadlo obdobně jako v Lanexu Bolatice, tzn. ţe časové ztráty pomocí IAD jsou 

podstatně kratší u všech vyjíţďkových obcí. Opět vidíme, ţe čas ušetřený pomocí IAD se liší 

nejenom dle vzdálenosti od Bolatic, ale i směnnosti (Tab. 12). 

Tab. 12: Porovnání časových ztrát VLD a IAD pro Lanex Vítkov 

Místo VLD ranní VLD odpolední VLD noční IAD Počet dojíždějících 

Čermná ve Slezsku 74 59 67 24 9 

Březová [OP] 107 Špatné podm. Špatné podm. 36 6 

Budišov n.Bud. 95 80 90 34 6 

Nové Lublice 142 Špatné podm. Špatné podm. 44 6 

Radkov [OP] 110 Špatné podm. 105 29 6 

Větřkovice 80 Špatné podm. Špatné podm. 24 6 

Heřmanice u Oder 84 Špatné podm. Špatné podm. 35 5 

Kruţberk 131 Špatné podm. Špatné podm. 38 5 

Staré Těchanovice 121 Špatné podm. Špatné podm. 33 5 

Opava 150 Špatné podm. Špatné podm. 68 4 

Svatoňovice 85 70 68 23 3 

Odry 122 Špatné podm. Špatné podm. 47 2 

Branka u Opavy 129 Špatné podm. 162 56 1 

Hradec n.Moravicí 123 Špatné podm. 159 60 1 

Melč 120 Špatné podm. 117 37 1 

Otice 137 Špatné podm. 168 62 1 

 

V případě ranní směny se celková ztráta pomocí VLD pohybuje vesměs do dvou hodin. 

Nejlépe na tom jsou sousední obce: Čermná ve Slezsku, Heřmanice u Oder, Větřkovice, 

Svatoňovice, kde denní časová ztráta je do hodiny a půl. Přesto doprava pomocí IAD 

je na ranní směnu třikrát aţ čtyřikrát rychlejší. Z důvodu blízkosti obcí se zde dá pohodlně 

od jara do podzimu dojíţdět na kolech. Velký problém, jak jiţ bylo uvedeno na základě 

místního šetření, je dojíţdění z odpolední směny, kde po 22 hodině chybějí spoje VLD. Spoje 

VLD jsou zajištěny pouze pro obce Čermná ve Slezsku, Svatoňovice a Budišov 

nad Budišovkou. Pro obce na severozápad od Vítkova je zabezpečen odvoz zaměstnanců 

po odpolední směně podnikovým autobusem. Zaměstnanci ostatních obcí se musí spolehnout 

buď na kolo, a nebo na IAD. Celková denní ztráta pomocí IAD je u všech obcí do 70 minut, 

coţ je velmi příznivé. Situace dojíţďky na/z noční směnu není tak dramatická jako 

na odpolední směnu, ale přesto váţná, protoţe u 50 % obcí není vhodné spojení na noční 
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směnu. Nejlepší spojení na/z noční směny vykazují sousední západní obce Čermná 

ve Slezsku, Svatoňovice a Budišov nad Budišovkou, naopak nepříznivá situace je obcí 

sousedících na východě a jihovýchodně od Vítkova, tj. u Oder, Heřmanice u Oder, Větřkovic 

a Březové. 

 

Obr. 29: Hodnocení dostupnosti obcí v případě třísměnn. prov. – Lanex Vítkov 

 

Obr. 30: Hodnocení dostupnosti obcí  na ranní a noční směnu – Lanex Vítkov 



Marcel Vojta: Analýza dojíţdění pro podnik Lanex a MSA 

2009  - 81 -  

Z mapových výstupů jsou patrny obce, ze kterých není problém dojíţdět na třísměnný 

provoz (Obr. 29)  a obce, kde se dá dojíţdět na všechny směny mimo odpolední (Obr. 30). 

Vidíme, ţe plynule dojíţdět VLD na třísměnný provoz je moţno směrem na západ 

od Vítkova, a to z důvodu pravidelných vlakových spojů Vítkov – Budišov nad Budišovkou. 

 

13.2. Hodnocení podmínek dojíždění VLD a IAD pro podnik MSA  

 

Při porovnání obou teoretických moţností dojíţdění zaměstnanců je i do třetice  

zřejmé (tab. 13), ţe časové ztráty pomocí IAD jsou podstatně kratší u všech vyjíţďkových 

obcí do MSA, neţ časové ztráty VLD. Důvody jsou stejné jako u předešlých dvou 

dojíţďkových obcí. I kdyţ Dolní Benešov sousedí s Bolaticemi, je Dolní Benešov VLD více 

dostupnější neţ Bolatice, a to z důvodu lepší geografické polohy. V případě dojíţdění VLD 

na/z ranní směny nejsou ţádné problémy. Časové ztráty jsou oproti IAD sice cca trojnásobné, 

ale pohybují se víceméně v rozmezí 90 aţ 150 minut. Nejmenší časové ztráty jsou 

ze sousedních Bohuslavic, Háje ve Slezsku, Bolatic, Závady, Hlučína a Kravař. Naopak 

nejdelší časové ztráty dle VLD jsou z nejvzdálenějších obcí: Branka u Opavy, Hradec nad M., 

Ostrava. Vůbec dostupné nejsou Šilheřovice, a to z důvodu zdlouhavé cesty přes Ostravu 

s několika přestupy. Situace dojíţdění na/z odpolední směny je opět sloţitější. Jedná se hlavně 

o vzdálenější města, ale překvapivě (jako u Bolatic) i o sousední severovýchodní obce, jako 

Bohuslavice, Závada, Bělá, Darkovice, Hať, Vřesina (okr.Opava) a Píšť, kde není 

po 22. hodině ţádné spojení. Podobný problém je i s jiţními sousedními obcemi – Háj 

ve Slezsku a Mokré Lazce, kde poslední spoj odjíţdí ve 21 hodin a 39 minut. 
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Tab. 12: Porovnání časových ztrát VLD a IAD pro MSA Dolní Benešov 

Místo VLD ranní VLD odpolední VLD noční IAD Počet dojíždějících 

Bolatice 77 147 93 25 55 

Kozmice [OP] 71 91 74 17 41 

Bohuslavice [OP] 62 Špatné podm. Špatné podm. 19 37 

Kobeřice [OP] 96 191 134 36 36 

Kravaře [OP] 81 112 117 31 35 

Hlučín 80 101 83 25 23 

Štěpánkovice 98 137 120 37 21 

Opava 114 144 150 51 18 

Strahovice 116 Špatné podm. 207 44 15 

Píšť [OP] 112 Špatné podm. Špatné podm. 37 13 

Rohov 112 Špatné podm. 154 45 11 

Vřesina [OP] 125 Špatné podm. Špatné podm. 34 8 

Chuchelná 119 161 136 40 7 

Ostrava 153 185 183 58 7 

Háj ve Slezsku 69 Špatné podm. 218 21 6 

Sudice [OP] 128 Špatné podm. 153 48 5 

Závada 66 Špatné podm. Špatné podm. 28 5 

Bělá [OP] 130 Špatné podm. Špatné podm. 42 4 

Hať 153 Špatné podm. Špatné podm. 42 4 

Hněvošice 133 Špatné podm. Špatné podm. 47 2 

Ludgeřovice 130 157 135 34 2 

Branka u Opavy 163 Špatné podm. 219 63 1 

Darkovice 132 Špatné podm. Špatné podm. 34 1 

Hradec n.Moravicí 166 Špatné podm. Špatné podm. 73 1 

Chvalíkovice 174 Špatné podm. Špatné podm. 60 1 

Mokré Lazce 88 Špatné podm. 207 38 1 

Otice 151 Špatné podm. Špatné podm. 63 1 

Slavkov [OP] 173 Špatné podm. Špatné podm. 65 1 

Sluţovice 145 Špatné podm. Špatné podm. 48 1 

Šilheřovice Špatné podm.  Špatné podm. Špatné podm. 45 1 

Štítina 100 Špatné podm. 191 37 1 

Třebom 144 Špatné podm. Špatné podm. 59 1 

Velké Hoštice 92 126 133 39 1 

 

Naopak relativně nejpříznivější situaci mají dojíţdějící Kozmic, ale i těm zabere 

časová ztráta pomocí VLD denně hodinu a půl, coţ není v porovnání s IAD (17 minut) příliš 

lichotivé. U nočních směn je opět situace problematická z hlediska dojíţďky VLD 

na 22. hodinu, cesty z noční uţ jsou přizpůsobeny lépe. Odjezdů po 6:00 hodině ranní 

je dostatek. Nejvíce problematické jsou opět sousední severovýchodní obce Bohuslavice, 

Závada, Bělá, Darkovice, Hať, Vřesina (okr.Opava) a Píšť z důvodu časného příjezdu 

na noční směnu v čase 20:19 hodin. Ostatní obce jsou nedostupné z důvodu velké vzdálenosti 

a nepříliš vysoké frekvence spojů ve večerních hodinách. 
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Celkové časové ztráty pomocí IAD vykazují několikanásobně niţší časy neţ VLD. 

Všechny časové ztráty pomocí IAD dosahují maximálně 73 minut (Hradec nad Moravicí). 

Nejméně vykazují sousední Kozmice, Bohuslavice, Bolatice a Hlučín (všechny do 25 minut).   

 

Z mapových výstupů jsou patrny obce, ze kterých není problém dojíţdět na třísměnný 

provoz (Obr. 31)  a obce, kde se dá dojíţdět na všechny směny mimo odpolední (Obr. 32). 

Vidíme, ţe plynule dojíţdět VLD do MSA Dolní Benešov na třísměnný provoz je moţno 

de facto všemi směry mimo severovýchod a jih od Dolního Benešova, kde nejsou podmínky 

pro dojíţdění po odpolední směně (viz výše).  

 

 

Obr. 31: Hodnocení dostupnosti obcí v případě třísměnn. prov. – MSA 
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Obr. 32: Hodnocení dostupnosti obcí  na ranní a noční směnu – MSA 
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14. ANALÝZA GEOGRAFICKÝCH A EKONOMICKÝCH 
FAKTORŮ ROZHODOVÁNÍ 

 

Mezi geografické faktory rozhodování jednotlivých zaměstnanců obou firem patří 

jednoznačně místo bydliště a místo obce zaměstnavatele.  U místa bydliště je důleţitý 

počet pracovních příleţitostí v obci. S nedostatkem pracovních příleţitostí pak roste 

zájem o dojíţdění do zaměstnání z větších vzdáleností. Dalším kritériem, který výrazně 

ovlivňuje rozhodování zaměstnanců, proč pracovat v určité firmě je otázka finanční – 

mzda zaměstnavatele. Dle předchozích výsledků této práce bylo dokázáno, ţe  lidé 

s vyšším vzděláním dojíţdějí do práce z větších vzdáleností. Následující kapitola 

se pokusí odpovědět na otázku, nakolik jsou lidé rozděleni dle  svých profesí (na základě 

KZAM) ochotni dojíţdět z větších vzdáleností.  

14.1. Analýza ekonomických faktorů rozhodování  

Bohuţel firmy Lanex ani MSA nebyly ochotny prozradit platové podmínky svých 

zaměstnanců, a to ani řádově. Proto si musíme vystačit s údaji ČSÚ, který ve spolupráci 

s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR jiţ řadu let zveřejňuje výsledky strukturální 

statistiky mezd zaměstnanců. Strukturální šetření mezd se odlišují od ostatních mzdových 

zjišťování, a to v několika směrech. Především jsou zde přímo sledovány mzdy jednotlivých 

zaměstnanců a nikoli celkové objemy na úrovni podniků či organizací. Jsou podrobně 

zjišťovány všechny sloţky hrubého výdělku a také důleţité personální údaje o zaměstnanci 

jako např. pohlaví, vzdělání, věk. Průměrné mzdy pouţité pro naší analýzu jsou za IV. 

čtvrtletí roku 2007 za nepodnikatelskou sféru a pro Moravskoslezský kraj. Data jsou získána 

z internetových stránek: http://portal.mpsv.cz/sz/stat/vydelky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://portal.mpsv.cz/sz/stat/vydelky


Marcel Vojta: Analýza dojíţdění pro podnik Lanex a MSA 

2009  - 86 -  

Tab. 13: Průměrné mzdy v Moravskoslezském kraji za IV. čtvrtletí roku 2007 

Hlavní třída zaměstnání 
KZAM – R 

Struktura 
zaměstnanců 

Medián Průměr 

% Kč/měs Kč/měs 

        

  0 Příslušníci armády 0,8 * * 

  1 Zákonodárci, vedoucí a řídící pracovníci 5,7 35 369  37 036  

  2 Vědečtí a odborní duševní pracovníci 31,6 24 221  25 745  

  3 Techničtí (zdrav., pedag.) pracovníci 34,7 22 763  24 032  

  4 Niţší administrativní pracovníci 3,5 16 421  16 818  

  5 Provozní pracovníci ve sluţbách a obchodu 11,2 14 604  16 467  

  6 Dělníci v zemědělství, lesnictví a rybářství 0,1 14 513  14 754  

  7 Řemeslníci, výrobci a zpracovatelé 1,4 16 073  16 175  

  8 Obsluha strojů a zařízení 1,8 16 934  16 626  

  9 Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 9,2 10 780  11 457  

 

Pro zjištění, zda má výše platu zaměstnanců vliv na vzdálenost bydliště od místa 

sídla firmy, ve které pracují, rozdělíme zaměstnance obou firem podle tabulek profesí 

KZAM a uvedeme k nim průměrnou mzdu k základní třídě jejich profese (řídíme 

se vţdy prvním písmenem v KZAM). Tento postup byl zvolen z důvodu nedostatečných 

detailních údajů o průměrných platech jednotlivých profesí na internetových stránkách 

MPSV pro naše poţadovaná zaměstnání (dle uvedených kódů KZAM). Při zadání 

konkrétního pětimístného kódu KZAM zájmové profese, nám aplikace MSPV uvedla 

informaci, ţe není  nasbíráno dostatek údajů pro sestavení statistiky. 

Pro zjištění závislosti pouţijeme opět analýzu rozptylu.  

V Lanexu Bolatice nejvíce profesí pracuje dle tabulek KZAM v  základních třídách 

7 a 8 (Řemeslníci, výrobci, zpracovatelé, obsluha strojů a zařízení). Protoţe v těchto 

dvou třídách činí rozdíl hrubé mzdy 451 Kč, sloučil jsem tyto zaměstnance pro naše 

potřeby do jedné třídy s uvedením průměrné mzdy 16 175 Kč. V tomto podniku se dále 

vyskytují ve vyšším počtu tyto základní profese dle KZAM:  

T1 – vedoucí a řídící pracovníci (průměrný plat 37 036 Kč) 

T3 – THP pracovníci  (průměrný plat 24 032 Kč) 

T9 – pomocní a nekvalifikovaní dělníci (průměrný plat 11 457 Kč) 
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Graf 31: Vícenásobný krabicový graf – třída zaměstnání dle KZAM v závislosti na dojíţdění - 

Lanex Bolatice (v km – VLD) 

 

 

Anova Lanex Bolatice: 

 

Analýza, zda existuje závislost mezi výší průměrného platu, charakterizovanou 

k příslušné skupině dle profese KZAM dojíţdějících, a vzdáleností bydliště dojíţdějících dle 

VLD. 

 

Testujeme hypotézu: 

 H0: μ1 = μ2 = μ3 = μ4 

 HA: neplatí H0 

 

kde μ1 je střední hodnota vzdálenosti dle VLD dojíţdějících s třídou T1 dle KZAM 

μ2 je střední hodnota vzdálenosti dle VLD dojíţdějících s třídou T3 dle KZAM  

μ3 je střední hodnota vzdálenosti dle VLD dojíţdějících s třídami T7 a T8 dle KZAM 

μ4 je střední hodnota vzdálenosti dle VLD dojíţdějících s třídou T9 dle KZAM¨ 

 

ANOVA Table 

 

                            Analysis of Variance 

----------------------------------------------------------------------------- 

Source             Sum of Squares     Df  Mean Square    F-Ratio      P-Value 

----------------------------------------------------------------------------- 

Between groups            14812,3      3        4937,42      38,96       0,0000 

Within groups               33458,0    264      126,735 

----------------------------------------------------------------------------- 

Total (Corr.)             48270,3    267 
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Multiple Range Tests 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Method: 95,0 percent LSD 

               Count     Mean              Homogeneous Groups 

-------------------------------------------------------------------------------- 

T7aT8          162         7,00617           X   

T9                  28          9,25              X   

T3                  61        20,1475            X  

T1                  17        31,5882             X 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Contrast                                   Difference           +/-  Limits 

-------------------------------------------------------------------------------- 

T1 - T3                                      *11,4407              6,07926            

T1 - T7aT8                                *24,5821              5,65116            

T1 - T9                                      *22,3382              6,81546            

T3 - T7aT8                                *13,1414              3,32983            

T3 - T9                                      *10,8975              5,05992            

T7aT8 - T9                                 -2,24383              4,53663            

-------------------------------------------------------------------------------- 

* závislost 

 

 

P-value je menší neţ 0,05, tedy existuje statisticky významný rozdíl mezi středními 

hodnotami jednotlivých tříd, a proto budeme dále specifikovat bliţší určení rozdílů mezi 

jednotlivými třídami. 

Na základě uvedených údajů byla potvrzena závislost průměrného platu, 

charakterizovaná k příslušné skupině dle profese KZAM dojíţdějících a vzdáleností bydliště 

dojíţdějících dle VLD. Lze tvrdit, ţe v Lanexu Bolatice vedoucí a řídící pracovníci (T1) mají 

místo bydliště vzdáleno podstatně dále neţ lidé pracující ve zbylých skupinách. Také THP 

pracovníci mají vzdálenější místo bydliště, oproti profesím T7aT8 (řemeslnící, výrobci, 

zpracovatelé, obsluha strojů a zařízení) a T9 (pomocní a nekvalifikovaní dělníci). Platí tedy, 

ţe v Lanexu Bolatice s výší průměrné mzdy roste i vzdálenost místa bydliště jednotlivých 

zaměstnanců. 

 

V případě Lanexu Vítkov ověřování dle průměrné mzdy není moţné z důvodu 

zařazení drtivé většiny zaměstnanců do tříd zaměstnání dle KZAM do 7. a 8. třídy,  

kde je rozdíl průměrné mzdy 451 Kč. Toto zařazení vyplývá z důvodu, ţe pracoviště 

ve Vítkově je pouze výrobní provoz. 
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Ve firmě MSA Dolní Benešov pracuje také nejvíce profesí dle tabulek KZAM 

v základních třídách 7 a 8 (Řemeslníci, výrobci, zpracovatelé, obsluha strojů a zařízení). 

Protoţe v těchto dvou třídách činí rozdíl hrubé mzdy 451 Kč, sloučil jsem opět tyto 

zaměstnance pro naše potřeby do jedné třídy s uvedením průměrné mzdy 16 175 Kč. 

 V tomto podniku se dále vyskytují ve vyšším počtu tyto základní profese 

dle KZAM:  

T1 – vedoucí a řídící pracovníci (průměrný plat 37 036 Kč) 

T2 – vědečtí a odborní pracovníci (průměrný plat 25 745 Kč) 

T3 – THP pracovníci  (průměrný plat 24 032 Kč) 

 

Graf 32: Vícenásobný krabicový graf – třída zaměstnání dle KZAM v závislosti na dojíţdění 

– MSA Bolatice (v km – VLD) 

 

 

 

 

 

Anova MSA Dolní Benešov: 

 

Analýza, zda existuje závislost mezi výší průměrného platu, charakterizovanou 

k příslušné skupině dle profese KZAM dojíţdějících, a vzdáleností bydliště dojíţdějících dle 

VLD. 

Testujeme hypotézu: 

 H0: μ1 = μ2 = μ3 = μ4 

 HA: neplatí H0 
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kde μ1 je střední hodnota vzdálenosti dle VLD dojíţdějících s třídou T1 dle KZAM 

μ2 je střední hodnota vzdálenosti dle VLD dojíţdějících s třídou T2 dle KZAM 

μ3 je střední hodnota vzdálenosti dle VLD dojíţdějících s třídou T9 dle KZAM 

μ4 je střední hodnota vzdálenosti dle VLD dojíţdějících s třídami T7 a T8 dle KZAM 

 

ANOVA Table 

                            Analysis of Variance 

----------------------------------------------------------------------------- 

Source             Sum of Squares     Df  Mean Square    F-Ratio      P-Value 

----------------------------------------------------------------------------- 

Between groups            804,035      3        268,012      10,02       0,0000 

Within groups               9785,21    366      26,7355 

----------------------------------------------------------------------------- 

Total (Corr.)             10589,2    369 

 

 

 

Multiple Range Tests 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Method: 95,0 percent LSD 

               Count     Mean              Homogeneous Groups 

-------------------------------------------------------------------------------- 

T7aT8          255       8,42353           X  

T3                 56        8,85714           X  

T2                44        12,2045            X 

T1                15        13,2667            X 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Contrast                                   Difference           +/-  Limits 

-------------------------------------------------------------------------------- 

T1 - T2                                    1,06212               3,04009            

T1 - T3                                   *4,40952              2,95612            

T1 - T7aT8                             *4,84314              2,70146            

T2 - T3                                   *3,3474                2,04838            

T2 - T7aT8                             *3,78102              1,65986            

T3 - T7aT8                               0,433613            1,50054            

-------------------------------------------------------------------------------- 

* závislost 

 

P-value je menší neţ 0,05, tedy existuje statisticky významný rozdíl mezi středními 

hodnotami jednotlivých tříd, a proto budeme dále specifikovat bliţší určení rozdílů mezi 

jednotlivými třídami. 

Na základě uvedených údajů byla potvrzena závislost průměrného platu, 

charakterizovaná k příslušné skupině dle profese KZAM dojíţdějících, a vzdáleností 

bydliště dojíţdějících dle VLD. Lze tvrdit, ţe v MSA vedoucí a řídící pracovníci (T1) 

spolu se skupinou ve druhé třídě T2 (vědečtí a odborní pracovníci s průměrným platem 

25 745 Kč) mají bydliště dále neţ zaměstnanci T3 a T7aT8, kteří mají niţší průměrné 
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mzdy. Zajímavostí je, ţe u skupiny THP pracovníků (T3) a pomocných 

a nekvalifikovaných pracovníků (T9) nebyla prokázána závislost mezi vyšším platem 

a vzdáleností od bydliště, i kdyţ rozdíl platu činí  více neţ dvojnásobek. Je to dáno 

zřejmě tím, velký počet THP pracovníků dojíţdí z  bezprostřední blízkosti, tj. ţe 40 THP 

pracovníků z celkového počtu 54 pracovníků má bydliště dle VLD do 10 km. 

V obou podnicích byla prokázána závislost mezi základní třídou zaměstnání dle 

KZAM a vzdáleností bydliště zaměstnanců. Platí tedy pro oba podniky, ţe čím 

má zaměstnanec vyšší mzdu, tak dojíţdí z  větší dálky. 

14.2. Analýza geografických faktorů rozhodování s porovnáním teoretických 

podmínek dojíždění  

K porovnání teoretických podmínek dojíţdění vycházíme z dané definice 

gravitačního modelu, uvedeného v kapitole 5.5 s názvem Gravitační teorie – 

oboustranně omezený gravitační model. Pomocí gravitačního modelu vypočteme 

teoretický počet zaměstnanců, kteří by měli z kaţdé obce dojíţdět do místa 

zaměstnavatele, v závislosti na vztahu: 

Tij = k * Zi * Cj * EXP(ɤ *Dij)  

kde 

Tij tok z místa i do místa j – počet dojíţdějících z obce bydliště do obce místa 

zaměstnavatele 

k konstanta (parametr) 

Zi kapacita zdroje i  - počet ekonomicky aktivních v obci bydliště zaměstnanců 

Cj atraktivita cíle j  - počet zaměstnanců ve firmě 

ɤ  mocnina (vzdálenostní efekt) 

Dij vzdálenost mezi i a j – vzdálenost mezi obcí bydliště a obcí zaměstnavatele 

 

U kapacity zdroje Zi byly dosazeny hodnoty počtu ekonomicky aktivních obyvatel 

ze SLBD 2001 z důvodu toho, ţe nebyly k dispozici novější data. Za atraktivitu cíle Cj 

byly dosazeny hodnoty celkového počtu zaměstnanců pro danou firmu.  Za hodnotu 

vzdálenosti Dij mezi i a j byla dosazena euklidovská vzdálenost v metrech mezi obcí 

bydliště a obcí místa zaměstnavatele.  

K samotnému výpočtu pouţijeme programového prostředku Microsoft Excel, kde 

si nadefinujeme vzorce k výpočtu. Dále si pomocí řešitele úloh stanovíme podmínky pro 
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dvě měnící se konstanty, tj. pro k a ɤ , pro jeţ si nastavíme kladné hodnoty. Dále 

nadefinujeme, aby suma čtverců středních chyb byla minimální. Po spuštění řešitele 

úloh se MS Excel snaţí najít nejoptimálnější hodnotu konstant k a ɤ . Řešitel úloh nabízí 

několik metod vyhledání. V našem případě nejlepších výsledků dosáhla ve všech 

případech Newtonova metoda. Výsledkem vyhledávání (suma všech středních chyb 

je minimální) získáme teoretický počet pracovníků, kteří by měli dojíţdět do jedné 

z vybraných firem. 

U Lanexu Bolatice vyšla celková suma všech středních chyb 38,925 . Hodnoty 

měnících se konstant dosáhly těchto hodnot:  k = 0,00063 a  ɤ  = 2,13. Na základě 

tohoto nejideálnějšího výsledku byl spočítán teoretický tok dojíţdějících do Lanexu 

Bolatice. Porovnáním výsledků byl zjištěn největší rozdíl mezi teoretickou a skutečnou 

dojíţďkou z města Opava, kde by dle modelu mělo dojíţdět 48 zaměstnanců oproti 14 

skutečným. Tento jev je daný velkým počtem ekonomicky aktivních  osob v Opavě, a 

tudíţ zde dochází k největšímu zkreslení. Podobně je to i u Ostravy (rozdíl 18 

zaměstnanců). Další zajímavou anomálii nám ukazuje obec Hlučín, odkud dojíţdí 1 

zaměstnanec a mělo 

by teoreticky dojíţdět 22 zaměstnanců. Tady je rozdíl způsobem existencí většího počtu 

pracovních příleţitostí v Hlučíně. Naopak z Kobeřic dojíţdí o 29 zaměstnanců více, coţ 

je dáno dobrým spojením VLD a také faktem, ţe v Kobeřicích není dostatečná nabídka 

pracovních míst. Další výrazný rozdíl je u sousední obce Štěpánkovice, ze které dojíţdí 

42 zaměstnanců oproti 22 z teoretického modelu, coţ je způsobeno bezprostředním 

sousedstvím s Bolaticemi. Ostatní obce neměly výraznější odchylky mezi skutečností  

a teoretickým modelem. 
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Obr. 33: Porovnání teoretické dojíţďky se skutečností – Lanex Bolatice 

Z gravitačního modelu lze získat i hodnoty teoretického toku (počet dojíţdějících) 

v závislosti na vzdálenosti od místa zaměstnavatele k  místům bydliště zaměstnanců. 

V případě Lanexu Bolatice byla nastavena průměrná hodnota  počtu ekonomicky 

aktivních obyvatel na 500 a výsledkem je teoretický počet zaměstnanců dojíţdějících 

do Lanexu Bolatice po jednotlivých euklidovských vzdálenostech v  km (Graf 33). 

Teoretický počet dojíţdějících pro Lanex Bolatice pro zdroje s 
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Graf 33: Teoretický počet dojíţdějících pro Lanex Bolatice pro zdroje s kapacitou 500 

ekonomicky aktivních osob 
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Také u Lanexu Vítkov byl spočítán gravitační model obdobně jako pro firmu Lanex 

Bolatice. Celková suma všech středních chyb činí 27,546. Hodnoty měnících se konstant 

dosáhly těchto hodnot: k = 0,0404 a  ɤ  = 3,139. U Lanexu Vítkov byl zjištěn největší rozdíl 

mezi teoretickou a skutečnou dojíţďkou z velkých měst – z Opavy (44 zaměstnanců), 

z Ostravy (15 zaměstnanců) a z Oder (16 zaměstnanců). Z těchto měst dojíţdí méně 

zaměstnanců oproti teoretickému modelu, obdobně jako do Lanexu Bolatice. Důvodem 

je velký počet ekonomicky aktivních občanů, proto zde dochází k největšímu zkreslení. Další 

výraznější rozdíl (10 zaměstnanců) je u obce Budišov nad Budišovkou, který můţe být 

způsoben větší nabídkou pracovních míst v Budišově. Ze získaných hodnot je dále zajímavý 

opačný rozdíl u obce Čermné ve Slezsku, kde nejsou ţádné problémy s dojíţděním, a tudíţ 

rozdíl mezi teoretickým modelem a skutečností (5 zaměstnanců) by mohl být způsoben příliš 

nízkým počtem ekonomicky aktivních osob v obci Čermná ve Slezsku, který činí pouze  

154 obyvatel. Ze získaných hodnot je dále zajímavý rozdíl u Nových Lublic, Kruţberku 

a Starých Těchanovic odkud dojíţdí vţdy o cca 5 lidí více oproti teoretickému gravitačnímu 

modelu, coţ můţe být způsobeno tím, ţe firma zajišťuje svoz z odpolední směny, coţ 

umoţňuje dostupnější dojíţďku ze zaměstnání. V ostatních případech nebyly zaznamenány 

větší anomálie. 

 

Obr. 34: Porovnání teoretické dojíţďky se skutečností – Lanex Vítkov 
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I v případě Lanexu Vítkov lze z gravitačního modelu získat hodnoty teoretického 

toku  (počet dojíţdějících) v závislosti na vzdálenosti od místa zaměstnavatele k místům 

bydliště zaměstnanců. V případě Lanexu Vítkov byla opět nastavena průměrná hodnota 

ekonomicky aktivních obyvatel na 500 a výsledkem je teoretický počet zaměstnanců 

dojíţdějících do Lanexu Vítkov po jednotlivých euklidovských vzdálenostech v  km 

(Graf 34).  

Teoretický počet dojíţdějících pro Lanex Vítkov pro zdroje s 

kapacitou 500 ekonomicky aktivních

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Vzdálenost v km

P
o

č
e
t 

d
o

jí
ţ
d

ě
jí

c
íc

h

 

Graf 34: Teoretický počet dojíţdějících pro Lanex Vítkov pro zdroje s kapacitou 500 

ekonomicky aktivních osob 

 

V případě MSA Dolní Benešov postupujeme stejně jako u firmy Lanex. Celková 

suma všech středních chyb činí 56,192. Hodnoty měnících se konstant vyšly:  k = 0,0018 

a  ɤ  = 2,621. Rozdíly u firmy MSA nabírají větších odchylek  neţ u podniku Lanex. 

Výraznější rozdíl mezi teoretickým předpokladem a realitou vykazuje 2,5 kilometru 

vzdálená obec Háj ve Slezsku. Dle našeho modelu by mělo dojíţdět 40 zaměstnanců 

a dojíţdí pouze 6. Jeden z důvodu bude určitě v nedostatečném počtu spojení 

na odpolední směnu a také fakt, ţe Háj ve Slezsku leţí na hlavním vlakovém a silničním 

tahu z Ostravy do Opavy, kde mají obyvatelé větší moţnosti práce neţ v  nedalekém 

Dolním Benešově. Nejvýraznější rozdíl je v případě Ostravy (139 zaměstnanců), ale 

tady to bude opět z důvodu velkého počtu ekonomicky aktivních a také větších 

pracovních příleţitostí v Ostravě. V případě Bohuslavic, kde je rozdíl 13 zaměstnanců, 

je tento fakt způsoben nedostatečným počtem spojů na odpolední a noční směnu. V obci 

Hlučín je rozdíl 50 zaměstnanců způsoben geografickou polohou Hlučína. Hlučín leţí 

v blízkosti Ostravy, krajského města s řadou pracovních moţností. V opačné situaci 
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oproti předchozím obcím jsou Kobeřice a Kozmice, ze kterých dojíţdí ve skutečnosti 

více zaměstnanců oproti teoretickému modelu (Kobeřice 26 zaměstnanců a Kozmice 

21 zaměstnanců). V obou případech je to dáno jednak dobrou geografickou polohou  

a taky dobrými spoji VLD na všechny tři směny.  

 

Obr. 35: Porovnání teoretické dojíţďky se skutečností – MSA Dolní Benešov 

Pro výpočet teoretického modelu MSA Dolní Benešov byla nastavena průměrná 

hodnota ekonomicky aktivních obyvatel na 500 a výsledkem je teoretický počet 

zaměstnanců dojíţdějících do MSA Dolní Benešov po jednotlivých euklidovských 

vzdálenostech v km (Graf 35). 
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Graf 35: Teoretický počet dojíţdějících pro MSA Dolní Benešov pro zdroje s kapacitou 

500 ekonomicky aktivních obyvatel 

 

Srovnání teoretických modelů u všech firem  

V závěru této kapitoly srovnáme všechny křivky teoretických modelů do jednoho 

grafu (Graf 36) a porovnáme křivky jednotlivých teoretických modelů mezi sebou. 

Z důvodu objektivnosti porovnání jednotlivých modelů byla navolena pro všechny tři 

podniky: kapacita zdroje Zi na 500 ekonomicky aktivních obyvatel a atraktivita cíle Cj  

na 500 zaměstnanců. Z grafu vyplývá, ţe u firmy MSA Dolní Benešov a u společnosti 

Lanex Bolatice jsou křivky dojíţdějících v závislosti na vzdálenosti bydliště totoţné. 

V případě firmy Lanex Vítkov jsou zřejmé mnohem vyšší hodnoty v blízkém okolí. Tato 

skutečnost je způsobena tím, ţe se jedná o výrobní provoz, do kterého dojíţdějí 

pracovníci s niţším vzděláním z nejbliţšího okolí.  
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Graf 36: Srovnání jednotlivých křivek jednotlivých modelů 
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15. ZÁVĚR 

 

Hlavním cílem diplomové práce bylo srovnání výsledků analýzy dojíţdění pracovníků 

dvou významných zaměstnavatelů v okrese Opava, a to Lanex Bolatice a MSA Dolní 

Benešov se skutečnou situací. Zároveň byl zkoumán vliv jednotlivých faktorů, které ovlivňují 

dojíţďku zaměstnanců. Byl vytvořen teoretický model dojíţdění pro výše zmíněné podniky 

a provedeno jejich následné srovnání.  

V kapitole 10 byla na základě podnikových dat provedena průzkumová analýza,  

ve které byly zjištěny počty jednotlivých zaměstnanců v obou podnicích, jejich pracovní 

profese, vzdělání, směnnost a hlavně bydliště zaměstnanců na úrovni obce. Bylo 

zjištěno, ţe ve firmě Lanex Bolatice dojíţdí 55% zaměstnanců, Lanex Vítkov  

44% zaměstnanců a v závodě MSA Dolní Benešov je 67% dojíţdějících pracovníků. 

V závodech Lanex Bolatice i Lanex Vítkov zaměstnanci pěti nejfrekventovanějších, tj. 

dělnických profesí, dojíţdějí ze vzdálenosti do 15 km, nejvíce pracovníků těchto profesí 

je místních. Ve strojírenské společnosti MSA Dolní Benešov bylo zjištěno, ţe u čtyřech 

nejčetnějších pozic se pohybuje vzdálenost dojíţdění přibliţně do 17 km . 

Kapitola 13 se zabývá srovnáním  časů dojíţďky do zaměstnání VLD a IAD pro kaţdý 

podnik a směnu zvlášť (analýza dojíţdění formou VLD a IAD byla provedena v kapitole 12). 

Pro Lanex Bolatice platí, ţe největší problémy vykazuje cestování VLD na/z odpolední 

směny, kde ze 14 obcí není vhodné spojení. Jedná se hlavně o vzdálenější města jako jsou 

např. Ostrava a Hradec nad Moravicí, ale překvapivě i o sousední východní obce, jako 

Bohuslavice, Závada, Bělá, Darkovice, Hať, Vřesina (okr.Opava) a Píšť. Do těchto obcí 

se dojíţdí přes Dolní Benešov a po 22. hodině zde není ţádné spojení. Z mnoha obcí, např. 

Branka u Opavy, Darkovice, Hať, Hlučín, Hradec nad Moravicí, Ludgeřovice, Mokré Lazce, 

Ostrava, Píšť, Rohov, Vřesina, nejsou vhodné spoje VLD dokonce ani na/z ranní směny, 

a proto zaměstnancům nezbývá nic jiného neţ jezdit IAD. 

Do závodu Lanex Vítkov existuje bezproblémové dojíţdění VLD na všechny tři směny 

pouze ze tří obcí, tj. z Čermné ve Slezsku, z Budišova nad Budišovkou 

a ze Svatoňovic. Zaměstnanci mají spojení VLD na ranní směnu ze všech dojíţďkových obcí. 

Problémem je však vysoká časová ztráta, která se pohybuje od 74 minut do 150 minut. 

Doprava formou IAD je třikrát aţ čtyřikrát rychlejší. Na základě místního šetření v kapitole 

11 bylo zjištěno, ţe pro dojíţdění z odpolední směny chybějí spoje VLD. Pro obce leţící 

severozápadně od Vítkova je zabezpečen odvoz zaměstnanců z odpolední směny podnikovým 
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autobusem. Padesát procent obcí nemá vhodné spojení na noční směnu, nepříznivá situace 

je zejména u obcí leţících východně a jihovýchodně od Vítkova, tj. u Oder, Heřmanic u Oder, 

Větřkovic a Březové. 

Závod MSA v Dolním Benešově je z hlediska dojíţdění zaměstnanců nejdostupnější ze 

všech zkoumaných podniků. V případě dojíţdění VLD na/z ranní směny nejsou ţádné 

problémy. Časové ztráty se pohybují v rozmezí 90 aţ 150 minut, nejmenší ztráty jsou při 

dojíţďce VLD ze sousedních Bohuslavic, Háje ve Slezsku, Bolatic, Závady, Hlučína 

a Kravař. Naopak nejdelší časové ztráty jsou z nejvzdálenějších obcí, tj. z Branky u Opavy, 

Hradce nad Moravicí a z Ostravy. Dostupné nejsou Šilheřovice, a to z důvodu zdlouhavé 

cesty přes Ostravu s několika přestupy. Situace dojíţdění na/z odpolední směny je opět 

sloţitější. Jedná se hlavně o vzdálenější města, ale překvapivě (jako u Bolatic) i o sousední 

severovýchodní obce, jako Bohuslavice, Závada, Bělá, Darkovice, Hať, Vřesina (okr.Opava) 

a Píšť, kde není po 22. hodině ţádné spojení. Podobný problém je i s jiţními sousedními 

obcemi, jako jsou Háj ve Slezsku a Mokré Lazce, kde poslední spoj odjíţdí ve 21 hodin 

a 39 minut. 

V kapitole 14.2. byl na základě zjištěných údajů spočítán gravitační model, pomocí 

kterého byla porovnána stávající situace s teoretickou. Dle tohoto teoretického modelu 

bylo na závěr práce nasimulováno dojíţdění do všech tří obcí, kde jsou zkoumané 

podniky. Teoretické podmínky dojíţdění zjištěné na základě gravitačního modelu byly 

srovnávány s reálným stavem dojíţdění zaměstnanců z okolních obcí do výše zmíněných 

podniků. 

Porovnáním údajů gravitačního modelu se skutečným stavem v  dojíţdění 

pracovníků do firem Lanex a MSA jsme došli k těmto závěrům:   

U Lanexu Bolatice byly zjištěny největší rozdíly mezi teoretickou a skutečnou 

dojíţďkou u měst Opava, Ostrava a Hlučín, kde oproti teoretickým předpokladům 

je reálná dojíţďka zaměstnanců podstatně niţší . Tento jev je zapříčiněn značným počtem 

ekonomicky aktivních osob a existencí většího počtu pracovních příleţitostí v  těchto 

městech. Z Opavy by dle teoretického modelu mělo dojíţdět 48 zaměstnanců oproti  

14 skutečným, z Ostravy by mělo dojíţdět 38 pracovníků, reálně dojíţdí 20 a z Hlučína 

dojíţdí pouze jeden zaměstnanec oproti předpokladu 23 dojíţdějících. Z  Hlučína 

je dobré spojení městskou hromadnou dopravou do Ostravy, která nabízí dostatek 

pracovních příleţitostí. 
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Naopak z Kobeřic dojíţdí o 29 zaměstnanců více, coţ je dáno dobrým spojením VLD 

a také faktem, ţe v Kobeřicích není dostatečná nabídka pracovních míst. Další výrazný 

rozdíl je u sousední obce Štěpánkovice, ze které dojíţdí 42 zaměstnanců oproti  

22 z teoretického modelu, coţ je způsobeno bezprostředním sousedstvím s Bolaticemi. 

Ostatní obce neměly výraznější odchylky mezi skutečností  

a teoretickým modelem. 

Obdobně v závodu Lanex Vítkov dochází k největšímu zkreslení oproti 

teoretickému modelu u dojíţďky zaměstnanců z větších měst, tj. z Opavy, z Ostravy 

a Oder. Z těchto měst dojíţdí méně zaměstnanců oproti gravitačnímu modelu, obdobně 

jako do Lanexu Bolatice. Zajímavý rozdíl byl zjištěn u dojíţdění z obce Budišov nad 

Budišovkou, odkud dle předpokladu mělo dojíţdět 16 zaměstnanců, zatímco reálně 

dojíţdí pouze šest. Rozdíl můţe být způsoben větší nabídkou pracovních míst 

v Budišově. 

 Ze získaných hodnot je zajímavý opačný rozdíl u Nových Lublic, Kruţberku a Starých 

Těchanovic, odkud dojíţdí vţdy o cca 5 lidí více oproti teoretickému gravitačnímu modelu. 

Pravděpodobnou příčinou tohoto jevu je, ţe firma zajišťuje do těchto obcí svoz z odpolední 

směny. V ostatních případech nebyly zaznamenány větší anomálie. 

Rozdíly u firmy MSA nabírají větších odchylek neţ u podniku Lanex. Výraznější 

rozdíl mezi teoretickým předpokladem a realitou vykazuje 2,5 kilometru vzdálená obec 

Háj ve Slezsku. Dle gravitačního modelu by z  ní mělo dojíţdět 40 zaměstnanců a dojíţdí 

pouze šest. Důvodem je nedostatečný počet spojení na odpolední směnu a také fakt, 

ţe Háj ve Slezsku leţí na hlavním vlakovém a silničním tahu z Ostravy do Opavy.  

Nejvýraznější rozdíl je v případě Ostravy (139 zaměstnanců), a to z důvodu velkého 

počtu ekonomicky aktivních osob a širších pracovních příleţitostí. V případě 

Bohuslavic, kde je rozdíl 13 zaměstnanců, je tento fakt způsoben nedostatečným počtem 

spojů na odpolední a noční směnu. Geografickou polohou Hlučína je zapříčiněn rozdíl 

50 zaměstnanců. Hlučín leţí v blízkosti Ostravy, krajského města s řadou pracovních 

moţností.  

V opačné situaci oproti předchozím obcím jsou Kobeřice a Kozmice, ze kterých dojíţdí 

ve skutečnosti více zaměstnanců oproti teoretickému modelu (rozdíl u Kobeřic 

je 26 zaměstnanců a u Kozmic 21 zaměstnanců). V obou případech je to dáno dobrou 

geografickou polohou a dobrými spoji VLD na všechny tři směny. 
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Dopravní obsluţnost je jedním z významných faktorů, které ovlivňují 

zaměstnanost lidí v dané oblasti. Pro zaměstnance, kteří náleţí spíše do nízko aţ středně 

příjmových skupin, je důleţitá moţnost VLD. Tato diplomová práce poukazuje 

na mnohdy nedostatečnou moţnost spojení VLD, a to navíc v  oblasti 

Moravskoslezského kraje, která je postiţena poměrně vysokou mírou nezaměstnanosti.  

Dosaţené výsledky výzkumu byly vizualizovány, coţ umoţní rychlou orientaci 

v dané problematice příp. i podnikům, které budou mít zájem informace uvedené v této 

diplomové práci vyuţít jako podklad pro zjištění a řešení nevyhovující situace z  hlediska 

dopravy a pro posouzení moţnosti zlepšení. 
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