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Summary 

This bachelor thesis solves the creation of suitable tool which analyses kindergarten 

capacity problem considering the age structure of the inhabitants living in the territory of 

the city Jihlava. 

First is mentioned the theoretical basis which briefly describes the graph and network 

analysis theory. I inform about used technologies and data in the next chapters. 

Consequently is solved the method of the kindergarten service areas determination which 

was necessary to determinate before further processing. Afterwards there is described the 

own procedure of the kindergarten services areas determination considering the total 

number of the pre-school children and there are mentioned the modes of subsequent 

interpretation of the results. In the conclusion there are commented the ascertained results 

and there is mentioned the evaluation from person who was this tool made for. 

Keywords: kindergarten, GIS, servise areas, attendance distance, register of inhabitants, 

ModelBuilder, Python, PHP, MapServer 

 

Anotace  

V této bakalářské práci se řeší vytvoření vhodného nástroje, který analyzuje 

problematiku kapacit mateřských škol vzhledem k věkové struktuře obyvatelstva na území 

města Jihlavy.  

Nejdříve je uveden nutný teoretický základ, který stručně popisuje problematiku 

teorie grafů a síťových analýz. V dalších kapitolách seznamuji s pouţitými technologiemi  

a vstupními daty. Následně je řešen způsob stanovení spádových oblastí mateřských škol, 

které bylo nutné určit před dalším zpracováním. Poté je jiţ popsán samotný postup 

analyzování spádových oblastí mateřských škol vzhledem k celkovému počtu dětí 

předškolního věku a jsou uvedeny způsoby následné interpretace výsledků. Na závěr jsou 

komentovány zjištěné výsledky a je zde uvedeno hodnocení těch, pro které byl tento 

nástroj zpracován. 

Klíčová slova: mateřská škola, GIS, spádové oblasti, docházková vzdálenost, registr 

obyvatel, ModelBuilder, Python, PHP, MapServer
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ÚVOD 

Počet odvětví a oborů, ve kterých se geografické informační systémy (dále GIS) 

uplatňují pro řešení jejich úloh a problémů, je opravdu nepřeberné mnoţství. Ty klasické 

můţeme najít v dopravě, ţivotním prostředí nebo při správě majetků. Pro velkou řadu 

témat a rozhodovacích procesů, která jsou v oboru školství řešena, není u nás určitě 

zvykem (alespoň ne v takové míře, jak je tomu v jiných vyspělých zemích) vyuţívat 

schopnosti a moţnosti dnešních GIS. Je to určitě škoda, protoţe výsledky získané 

tematickým mapováním objektů, jevů a procesů pro tento obor by mohly kompetentním 

odhalit takové skutečnosti, o kterých se pouhou dobrou a dlouhodobou znalostí území 

nemusí dozvědět. Můţou jim tak být utajeny důleţité informace, které můţou ve finále 

vést ke špatnému rozhodnutí, coţ by se na základě přesných a pravdivých skutečností  

o území nemuselo stát. 

Poslední dobou se na jaře rok co rok začnou v médiích objevovat reportáţe a články 

o tom, ţe velký zájem rodičů v daném městě předčil kapacitní moţnosti mateřských škol 

(dále jen školka, nebude tak docházet k záměně zejména se školou základní). Je tomu tak  

z několika důvodů. Prvním je rušení školek v letech předešlých, kdy nebyla taková 

poptávka vzhledem k vysokým kapacitám, na které byly dimenzovány z let minulých. 

Druhým důvodem je současný „babyboom“, který za posledních pár let téměř zdvojnásobil 

počty narozených dětí oproti předchozím rokům. Tato vlna vysoké porodnosti zřejmě  

dle názorů a odhadů odborníků skončila a nyní je očekáván spíše mírný pokles. Výraz 

„vlna“ je zdá se opravdu na místě, protoţe tento velký počet dětí v současné době začíná 

plnit právě školky, později základní školy. Města se budou muset na tento problém 

připravit a určitým způsobem zareagovat, pokud jiţ nějaká opatření nepodnikla. Záleţí to 

ale na mnoha faktorech, od počtu zájemců, dalších výhledů porodnosti, moţném rozvoji 

území aţ po politickou vůli tyto změny prosadit. Jestli to bude silné či naopak nepodstatné 

téma pro nadcházející komunální volby, to uvidíme za pár měsíců.  

Město Jihlava se nachází v podobné situaci. Kapacity školek zde v posledních letech 

spíše stagnují, naopak několik desítek míst je ohroţeno díky přísným hygienickým 

poţadavkům na jejich provoz. Zato zájem rodičů je rok od roku vyšší a je nemoţné 

všechny uspokojit. Snaha města garantovat alespoň 90% (v souladu s platným 

Integrovaným plánem rozvoje města Jihlavy) všech poţadavků na umístění dítěte  
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do školky přestává být reálná, a to díky jejich vysokému počtu nejen na území města 

Jihlavy, ale i v obcích z blízkého okolí, které školku nemají.  

Ze zákona mají obce povinnost na svém území stanovit školské obvody spádových 

základních škol. V případě školek ţádná taková povinnost není. Na rozdíl od škol 

základních jsou ale stále u školek dodrţovány zvyky rodičů, ţe se své dítě snaţí umístit  

co nejblíţe jejich bydlišti. Samozřejmě to vţdy neplatí. Důvodem můţe být jiná školka  

při cestě rodičů do zaměstnání, nedostatečná kapacita v místě bydliště nebo „dobrý a jistý 

kontakt" v jiné lokalitě. 

Z těchto výše zmíněných důvodu jsem si jako téma své bakalářské práce vybral 

právě sledování počtu dětí na území města Jihlavy vzhledem k celkovým kapacitám 

školek, a to zejména v jejich spádových oblastech. Tento projekt zpracovávám  

pro Magistrát města Jihlavy, kde jsem v současné době zaměstnán. 
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1. CÍLE PRÁCE 

Hlavním cílem této práce je zanalyzovat problematiku počtu dětí na území města 

Jihlavy vzhledem ke kapacitám mateřských škol, a to zejména v jejich spádových 

oblastech. K tomu bude potřeba splnit několik dílčích úkolů: 

1) shromáţdit dostupná data a informace o školkách v Jihlavě, hlavně o jejich 

aktuálních kapacitách 

2) z registru obyvatel (dále RO) Magistrátu města Jihlavy (dále MMJ) 

automatizovaně získávat počty a bydliště dětí do 15 let, a to od právě narozených, 

předškolního věku aţ po děti končící základní školu – tedy sledovat jak aktuální 

"čísla", tak mít výhled do budoucna 

3) určit spádové oblasti školek, popř. větších územních celků, ke kterým se budou 

analyzovat počty dětí s danými kapacitami 

4) vhodným způsobem výsledky prezentovat ve formě mapových výstupů a statistik 

Jak jsem uvedl v bodě 2, získávání informací z RO a analýza kapacit vzhledem  

k počtu dětí by mělo probíhat zcela automaticky. Tím bude zaručena pravidelná 

aktualizace a aplikace tak bude vyuţívat a poskytovat aktuální informace.  

Vhodnou a srozumitelnou interpretaci výsledků budou zajišťovat vytvořené 

tematické mapové vrstvy, které budou zakomponovány do prostředí mapového serveru. 

Statistické údaje se budou zobrazovat za pomocí webové aplikace. 

Neméně důleţité bude celý systém představit a zpřístupnit těm, kteří potřebují tyto 

informace získávat a sledovat. Bude nutné s nimi konzultovat srozumitelnost, přehlednost 

a uţitečnost získávaných výsledků. Ty potom bude moţné vyuţívat při rozhodovacích 

procesech nejen pro obor školství, ale všude tam, kde bude přesná znalost počtu  

a lokalizace dětí potřebná. 

Výše popsané cíle bude nutné splnit pro získání potřebných výsledků pro tuto práci. 

Některé v sobě ale skrývají další potenciál v podobě získání nových zkušeností, zejména 

při zpracování dat do prostředí GIS, která se v budoucnu dají vyuţít i při řešení jiných 

úloh. RO by se dal vyuţít k detailnímu poznání demografických charakteristik území, 

uliční síť pro další analýzy docházkových vzdáleností či určování servisních oblastí. 
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2. PROBLEMATIKA PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 

2.1. V České republice 

V České republice je na základě školského zákona stanovena povinnost školní 

docházky do základních škol. Docházka do mateřských škol však nijak povinná není,  

ale v § 33 jsou uvedeny hlavní cíle: "Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti 

dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji 

a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských 

vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování  

ve vzdělávání. Předškolní vzdělávání napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí 

před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem  

se speciálními vzdělávacími potřebami" [2]. Pro dítě je tedy tento typ vzdělávání nesmírně 

důleţitý, coţ je z té citace jasně pochopitelné. 

Přednostně jsou přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní 

docházky. Pokud takové dítě není z kapacitních důvodů přijato, musí obec zajistit zařazení 

do školky jiné. Je tedy logické, ţe děti předškolní a pracujících rodičů jsou přijímány 

přednostně. Jak se říká, školky nejsou nafukovací a rozšířit kapacity nejde ze dne  

na den. Omezení jsou dána jak vyhláškou [2], tak přísnými hygienickými předpisy  

na prostorové podmínky, vybavení, provoz, osvětlení, vytápění, atd. 

2.2. V Jihlavě 

V Jihlavě jsou dvě příspěvkové organizace, jejichţ činnost je zaměřena na předškolní 

vzdělávání. Tou první je Mateřská škola Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvková 

organizace, která sdruţuje 17 školek a druhou je Mateřská škola a speciální pedagogické 

centrum Jihlava, Demlova 28, která má 7 tříd pro děti se speciálními vzdělávacími 

potřebami a 2 běţné třídy (v tabulce 1 označena *). Celková kapacita všech školek  

v Jihlavě k 1. 4. 2010 tedy činní 1311 míst. Rozmístění jednotlivých školek na území 

města Jihlavy je na mapě v příloze 1. 
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Tab. 1: Přehled mateřských škol v Jihlavě 

název kapacita název kapacita název kapacita 

Antonínův Důl 50 Fibichova 31 Riegrova 80 

Březinova 30 88 Hálkova 13 Romana Havelky 41 

Březinova 113 100 Jarní 75 Seifertova 101 

Březinova 114 65 Mahenova 150 Tylova 25 

Dvořákova 37 Nad Plovárnou 50 U Dlouhé stěny 100 

Erbenova 100 Resslova 75 Demlova * 130 

Jak jsem jiţ v úvodu zmiňoval, město Jihlava se uţ dlouho potýká s nedostatečnou 

kapacitou mateřských škol. Snahu garantovat umístění alespoň 90% přihlášených dětí 

demonstruje i příloha 2, která ukazuje historický vývoj počtu dětí a celkových kapacit MŠ. 

Zdrojem těchto informací je dlouhodobě udrţovaná statistika na OŠKT jihlavského 

magistrátu. Z ní vyplývá, ţe za posledních 10 let byl počet dětí více méně stabilní. Vysoký 

počet dětí nyní nápadně připomíná situaci z let 1996 - 1998, kdy mělo do školky 

nastupovat cca 1800 dětí. 

V říjnu 2009 rozhodlo vedení města o nutné investici do rozšíření stávajících kapacit 

mateřských škol. Byla tak stanovena pracovní skupina pod vedením vedoucího OŠKT  

a účasti dalších zainteresovaných odborů, která měla za úkol vytipovat vhodné lokality  

pro tuto investici. Tu ale limitovalo hned několik omezení, především výše plánované 

investice (25 mil. Kč) a krátký termín realizace (do září 2010). Tyto podmínky omezovaly 

zejména varianty, které by mohly být více vhodné. Bylo tedy nutné vybrat takovou 

lokalitu, kde Statutární město Jihlava vlastní pozemky a kde nebylo potřeba měnit funkční 

vyuţití z hlediska platného územního plánu. Limitováno bylo i samotné technické 

provedení stavby, kdy se nebude jednat o klasickou "zděnou" budovu, ale o školku 

modulovou. 

Jedním z kritérií, které do volby logicky vstupovalo, byl také počet dětí předškolního 

věku v dané lokalitě. K určení vhodnosti z tohoto hlediska poslouţily výsledky této 

bakalářské práce, které v té době byly zpracovány v podobě počtu dětí v daných sčítacích 

obvodech (kapitola 9.2). Lokalita Za Prachárnou, která se na základě těchto výsledků jevila 

jako nejvhodnější, musela být zamítnuta z důvodu nevyhovujících hygienických 
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podmínek. Byla vybrána lokalita u základní školy Demlova, kde by se mělo vše podařit 

včas zrealizovat. Otázkou samozřejmě je, jestli tato lokalita novou školku opravdu 

potřebuje, kdyţ uţ jsou na tomto největším sídlišti v Jihlavě 3, resp. 4,  

pokud bude započítána i MŠ speciální. Na druhou stranu toto navýšení kapacit potřebuje 

Jihlava jako celek, aby v dalším školním roce mohla do mateřských škol přijmout o dalších 

100 dětí více, a to je důleţité. 



Jaroslav Škrobák: 
Nástroj pro analýzu využití kapacity mateřských škol vzhledem k věkové struktuře obyvatelstva 

2010  7 

3. ZHODNOCENÍ ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

Před samotným začátkem práce jsem se inspiroval u prací, které se zabývají řešením 

podobné problematiky.  

Diplomová práce Návrh metodiky pro tvorbu spádových obvodů školských zařízení  

s využitím geoinformační podpory od Lucie Tomášové z Vysoké školy báňské – Technické 

univerzity Ostrava (2004) uvádí způsob, jak je obecně moţné spádové oblasti za pouţití 

GIS určit, a to na základě poloh bydlišť ţáků, stanovením servisních sítí na základě časové 

dostupnosti pro kaţdou základní školu a finální korekce vymezení jednotlivých oblastí. 

Tento postup byl také aplikován do praxe pro základní školy v Ostravě–Porubě. 

Jak jsem jiţ v úvodu zmínil, GIS v oboru školství je ve velké míře vyuţíván  

a pomáhá k řešení problémů také v zahraničí. Příkladem podobné tématiky můţou být 

práce Using GIS and Modeling to Improve Small Area School Enrollment Projections  

od autorů Simon Choi, Ping Wang ze Southern California Association of Governments  

z Los Angeles [5] nebo práce Data considerations for location-allocation modelling  

of public school districts in Copenhagen od Lasse Moller-Jensena z Institutu geografie 

Univerzity v Kodani [6]. V první práci se pojednává o stanovení oblastí škol a návrh 

lokality pro novou školu, kdy tyto výsledky budou slouţit jako podklad pro dopravní 

model regionu Jiţní Kalifornie. V druhé práci je řešena problematika stanovení školních 

oblastí v Kodani nejenom na základě nejkratší docházkové vzdálenosti, ale také vzhledem 

k minimalizaci rizika na dopravně nebezpečných místech. 

I v jiných odvětvích je řešena problematika spádovosti a docházkových vzdáleností. 

Příkladem můţe být bakalářská práce Analýza časové dostupnosti zastávek MHD  

na Ústecku pomocí nástrojů GIS od Jana Bartoše z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně  

v Ústí nad Labem (2009), která se zabývá analyzováním počtu obyvatel, kteří ţijí  

v blízkosti zastávek MHD. Diplomová práce Síťové analýzy v GIS pro složky IZS  

od Jakuba Sladkého ze Západočeské univerzity Plzeň (2009) se zabývá analýzou 

dojezdnosti pro vozidla Hasičského záchranného sboru a Zdravotnické záchranné sluţby. 

O problematice teorie grafů, síťových analýz nebo alokace zdrojů, čerpal jsem  

z prací Síťové analýzy v prostředí GIS od Ing. Tomáše Peňáze, PhD. nebo ze skript 

Prostorová analýza dat od doc. Dr. Ing. Jiřího Horáka, obou z Vysoké školy báňské – 

Technické univerzity Ostrava. 
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4. TEORIETICKÉ POZNATKY 

Základní teoretická znalost pojmů a problémů síťových analýz vede jak  

ke správnému určení způsobu řešení, tak i ke správné volbě potřebných nástrojů,  

na které tak bude kladen důraz v podobě schopnosti zpracovávat tyto úlohy. Těmi jsou 

zejména pojmy teorie grafů, topologie, síťové analýzy či alokace zdrojů. 

Části reálného světa převedené do prostředí GIS jsou v mnohých případech 

vyjádřeny pomocí síťových struktur, které se dají reprezentovat právě pomocí grafů.  

Pro názornější představu to můţou být např. sítě komunikací, kanalizací či vodních toků. 

Teorie grafů je matematická disciplína, která pro řešení úloh v síťových strukturách 

vyuţívá grafy. Grafem je míněna posloupnost hran (linie v podobě spojnic) a uzlů (body). 

Mezi těmito elementy grafu platí vzájemné prostorové vztahy. Jsou-li dva uzly koncovými 

uzly jedné hrany, označujeme je jako přilehlé. Kaţdý z přilehlých uzlů je incidentní  

s přilehlou hranou a naopak přilehlá hrana je incidentní s přilehlými uzly [7].  

Obr. 1: Ukázka grafu 

Kromě samotného grafického vyjádření můţe být graf určen také řadou vlastností. 

Jak je vidět na obrázku 1, tou základní je identifikace jednotlivých uzlů a hran. Červená 

čísla značení ohodnocení těchto elementů. Tento graf se nazývá ohodnocený, jak hranově, 

tak uzlově. Tyto hodnoty značí impedanci neboli zdrţení při průchodu přes hranu či uzel.  

Z praktického hlediska to můţe vyjadřovat vzdálenost, časovou náročnost nebo maximální 

moţnou kapacitu, která přes tuto hranu můţe projít. V případě bodů se můţe jednat  

o zdrţení při průchodu přes tento uzel atd. 

Pokud by hodnota značící průchod hranou byla odlišná pro kaţdý ze směrů, nazývá 

se tato vlastnost anizotropií. To znamená, ţe hodnota ohodnocení průchodu z uzlu 1  

do uzlu 2 je jiná neţ ta, která vyjadřuje průchod z uzlu 2 do uzlu 1.  
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Druhou podstatnou vlastností je směr průchodu přes danou hranu. V případě 

vyznačení za pomocí šipky je průchod hranou moţný pouze v tomto směru. Pokud směr 

není určen, logicky se dá hranou projít oběma směry. Tento graf se nazývá grafem 

orientovaným. Z praktického hlediska je tato vlastnost opět vyjádřením směru toku, 

jednosměrnosti pro komunikaci apod. Typů grafů je daleko více, ale tyto výše popsané 

jsou základní, které je potřeba znát v kontextu této práce.  

Jak jiţ bylo uvedeno, v grafu jsou mezi uzly a hranami definovány vzájemné 

prostorové vztahy, které by se daly nazvat topologií. Tyto vztahy jsou nezávislé  

na souřadnicovém systému nebo kartografickém zobrazení, tedy k jejich určení není nutné 

je znát. Jakousi logickou podmínkou je, ţe musí být zaručena spojitost mezi uzly  

a hranami. Mezi ta nejzákladnější topologická pravidla patří, ţe koncové body hran musí 

být pokryty uzly, tedy ţe hrany nesmí mít volné konce. 

Geometrická síť je jiţ konkrétním vyjádřením reálné síťové struktury, kterou tvoří 

uzly a hrany sítě, případně zastávky a centra. Na základě této sítě je moţné vytvořit model 

pro dané GIS prostředí, nad kterým je jiţ moţné řešit potřebné síťové analýzy.  

Mezi ty základní úlohy patří hledání cesty (pomocí nadefinování zastávek v síti) a alokace 

zdrojů. 

S alokací zdrojů souvisí element centrum, coţ je reálné místo v geometrické síti, 

které nabízí nebo spotřebovává danou komoditu. Výsledkem této analýzy je přiřazení hran 

k danému centru, tedy vytvoření oblasti spotřeby neboli servisní oblasti daného centra [7]. 

Příkladem center, vzhledem k této práci, můţou být mateřské školy, které nabízí volná 

místa pro děti předškolního věku, které bydlí v ulicích (hranách) města v přiřazené oblasti 

spotřeby. 
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5. POUŢITÉ TECHNOLOGIE 

Tato kapitola je zaměřená na popis technologií, které byly pouţity při zpracování  

této bakalářské práce. Bylo nutné vybrat takové, které jsou schopny pracovat  

s geometrickými sítěmi a nad nimi provádět síťové analýzy, zejména úlohu alokace zdrojů. 

Ke zpracování by se daly vyuţít např. aplikace TransCAD [16], AutoCAD Map 3D 

[10], GRASS GIS [12] nebo ESRI ArcGIS Desktop, který jsem si pro zpracování vybral. 

5.1. ArcGIS Desktop 

Tento software od firmy ESRI patří mezi jeden z nejrozšířenějších nástrojů pro práci 

s geografickými daty. Poskytuje uţivatelům velké mnoţství nástrojů, funkcí a moţností, 

jak tyto data zpracovávat a získávat tak potřebné výsledky. 

Základem "devítkové" verze jsou zejména dvě aplikace, a to ArcMap a ArcCatalog. 

ArcMap je tím hlavním nástrojem, ve kterém se samotná data prohlíţejí, editují, analyzují 

za pomoci nástrojů nebo se vytvářejí kartografické výstupy. ArcCatalog slouţí spíše  

pro organizaci geodat, tedy správu a prohlíţení z více zdrojů, zaznamenávání metadat atd. 

[8]. V dalších kapitolách bude stručně popsáno rozhraní ModelBuilder a vyuţité nadstavby 

Network a Spatial Analyst. 

5.1.1. ModelBuilder 

Jedná se o nástroj, s jehoţ pomocí je moţné připravit postup zpracování dat takovým 

způsobem a v takovém pořadí, jak uţivatel potřebuje. Celý tento proces probíhá  

v grafickém rozhraní (obrázek 2), do něhoţ se jednoduše umístí jak zpracovávaná data,  

tak nástroje, které jsou ke zpracování potřeba. Výsledek se dá jednoduše nazvat modelem. 

 

 

 

 

 

Obr. 2: Ukázka prostředí ModelBuilder 
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Model tedy představuje formalizovanou podobu zpracovatelského postupu. 

Základem pro vytvoření je samotná myšlenka o zpracování, vstupy, funkce a výstupy. 

Výhodou vytváření modelů je to, ţe celý proces zpracování je přesně poskládán, 

naplánován a jsou nastaveny parametry k jednotlivým nástrojům. Případný nepřesný 

výsledek se dá snadno opravit a jednoduše opakovat, dokud není výsledek dle představ 

zpracovatele. 

Další nespornou výhodou je, ţe "odladěný" model se dá následně vyexportovat  

do některého z nabízených skriptovacích jazyků. Těmi jsou JScript, VBScript a především 

Python. Ne vţdy je totiţ moţné celý proces zpracování sestavit přímo v ModelBuilder, 

jelikoţ má určitá omezení. Např. zde nejdou zadávat podmínky nebo procházet datové 

sady prvků v geodatabázi. Proto je někdy nutné model vyexportovat do některého z jazyků 

a následně upravit dle potřeb. 

5.1.2. Network Analyst 

Tato nadstavba je určená k provádění síťových analýz. Ty obecně vyuţívají poznatky 

z teorie grafů. Na základě hodnocené sítě je moţné nalézt nejkratší či optimální trasu  

nebo určit servisní oblast určitého zařízení [9]. 

Network Analyst pro řešení těchto úloh vyuţívá Dijkstrův algoritmus, který dovoluje 

najít nejkratší cestu v nezáporně ohodnoceném a orientovaném grafu [3]. 

5.2. Python 

Jazyk Python je skriptovací jazyk, vyvíjený jako open source a je nezávislý  

na operačním systému (standardně je v distribucích Linux). Je také významně 

implementován a vyuţíván v prostředí ArcGIS Desktop. Je tedy moţné s jeho pomocí 

algoritmizovat prostorové úlohy nebo výsledný kód implementovat do prostředí ArcGIS. 

5.3. PHP 

Serverová technologie PHP slouţí k tvorbě dynamických webových stránek.  

Ve spojení s klasickým HTML dokáţe PHP "rozpohybovat" obsah stránek dle potřeb 

vývojáře a poţadavků uţivatele. Výhodou je podpora řady multiplatformních technologií, 

formátů a standardů.  
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Základní princip fungování PHP je zobrazen na obrázku 3. Na webovém serveru jsou 

uloţeny zdrojové kódy samotného webu. Ty mají moţnost pracovat s daty v různých 

systémech řízení báze dat, k čemuţ bývají velmi často také vyuţívány. Uţivateli se zobrazí 

vygenerovaná HTML stránka s obsahem na základě jeho poţadavků. 

Obr. 3: Princip fungování PHP 

Vedle mapových výstupů je k této práci potřeba uţivatelům poskytnout náhled  

na statistická data, která jsou výsledkem zpracování. Ty jsou, jako výstup statistických 

nástrojů z ArcGIS, ve formátu dBase (dbf). PHP je tak ideální pro jejich zobrazení díky 

funkcím dbase_* [13]. Po aktualizaci je výsledný obsah souborů se statistikami pokaţdé 

odlišný a nejde tedy vyuţít pouhého statického HTML. Je tak zaručeno, ţe se uţivatelům 

zobrazí vţdy ty správné a aktuální výsledky. 
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6. POUŢITÁ DATA 

MMJ disponuje velkým mnoţstvím geodat, která jsou dělena na základní 

topografická a tematická. V drtivě většině se jedná o data vektorová ve formátu ESRI 

shapefile, v menší míře o geodatabáze, rastrová data ve formátu TIFF či GRID,  

v souřadnicovém systému S-JTSK. Vedle toho jsou k dispozici i data bez geografické 

sloţky, zejména ve formě tabulek, obrázků atd. 

Datové vstupy této práce však pochází i z jiných zdrojů, neţ jsou ty, kam jsou 

primárně data pro GIS ukládána.  

6.1. Registr obyvatel 

Evidence obyvatel města Jihlavy je vedena v programu GEOVAP a data jsou 

ukládána do příslušné tabulky v MS SQL Server 2005. Zde je vytvořen také pohled 

rob_gis_full, který obsahuje pro GIS potřebné informace o obyvatelích města. Těmi jsou: 

rodné číslo, jméno, příjmení, státní příslušnost, datum narození, pohlaví, část obce, popisné 

číslo domu, číslo orientační, kód obce, identifikační číslo adresy nazvané COCDCOR (více  

o tomto identifikátoru je v kapitole 6.4), kompletní adresu. 

Při zpracovávání těchto dat jiţ dále nefigurují ţádné osobní údaje typu jméno, 

příjmení nebo rodné číslo. Vyuţívají se zejména atributy data narození a COCDCOR. 

Správa a aktualizace těchto údajů probíhá na správním odboru MMJ. 

6.2. Uliční síť 

Bylo nutné vhodně vybrat data, která budou nejlépe pouţitelná pro vytvoření datové 

sady pro nadstavbu Network Analyst. Z nabízených moţností byly k dispozici linie silniční 

a uliční sítě ze ZABAGED
®
, z digitální technické mapy nebo pasportu místních 

komunikací. Právě poslední zmíněná moţnost se ukázala jako nejlepší. Správa těchto dat 

probíhá v programu Kompas [14] a odpovědnými za správnost jsou pracovníci odboru 

dopravy MMJ.  

Primárně je vrstva komunikací vedena jako polygon, ale program umoţňuje je 

zobrazit i v liniové podobě, tedy vygenerovat osy těchto polygonů (komunikací  

a chodníků). Je moţné data vyexportovat do formátu ESRI shapefile. Také co se týče 



Jaroslav Škrobák: 
Nástroj pro analýzu využití kapacity mateřských škol vzhledem k věkové struktuře obyvatelstva 

2010  14 

rozsahu, tak jsou v pasportu vedeny všechny chodníky se zpevněným povrchem. Bliţší 

popis dalšího zpracování je popsán v kapitole 7.2.1. 

6.3. Tematická data školství 

Patří sem polygonová vrstva budov školských zařízení nazvaná budovyskol.shp,  

která obsahuje základní, mateřské školy (vč. speciálních) a jesle. Tato obsahuje: id, název 

zařízení, jeho adresu, kapacitu, typ a URL adresu s odkazem na zobrazení oblasti v 

mapovém serveru.  

Pro širší záběr a rozšíření potenciálu této práce jsou do výpočtů zařazeny i děti,  

které chodí na základní školu. Proto je zde pracováno i s polygonovou vrstvou obvodů 

základních škol nazvanou skol_obv.shp, která obsahuje tyto atributy: identifikační číslo 

obvodu, název obvodu a URL adresu s odkazem na jeho zobrazení v mapovém serveru. 

Proč je URL adresa uloţena v atributu bude vysvětleno dále. 

Seznamy adres dětí, které chodí do dané školky v Jihlavě, byly důleţitým podkladem 

k upřesnění spádových oblastí jednotlivých školek (ukázka v příloze 3). Ani v tomto 

případě nebyly k dispozici ţádné osobní údaje. Seznamy byly vygenerovány z aplikace 

Školka - evidence školáků do formátu pdf, následně překopírovány do formátu xls,  

aby bylo moţné s daty pracovat v prostředí ArcGIS. 

Na rozdíl od dat z minulých kapitol nejsou tato data spravována OŠKT,  

ale ve spolupráci s OI, který má správu GIS na starosti. Ta funguje v podobě předávání 

nových informaci, zejména o kapacitách školních zařízení. Tento projekt "GIS spolupráci" 

s tímto odborem jistě ještě více prohloubí. 

6.4. Další data 

Téměř od začátku tvorby GIS na MMJ byl řešen problém chybovosti Územně 

identifikačního registru adres. Volba spravovat vlastní polygonovou vrstvu adres na území 

města Jihlavy byla nepochybně správným krokem. Perioda aktualizace je také daleko kratší 

a operativnější, jelikoţ informace o nových adresách jsou do této vrstvy zaneseny 

prakticky okamţitě po oficiálním zřízení ze strany odboru rozvoje města MMJ. soJ_all.shp 

tedy poslouţila jako základ při vytváření polygonové vrstvy budov, lokalizuje trvalá 

bydliště školáků. Obsahuje velké mnoţství atributů, ale pro tuto práci byly vyuţity 
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zejména: adresa (jak kompletní, tak samostatně rozdělená - ulice, typ čísla, číslo orientační, 

číslo popisné), název části obce, počet obyvatel a voličů ţijící v daném domě, identifikační 

údaj dané adresy nazvaný COCDCOR (sloţený z atributů kód části obce, číslo domovní, 

číslo orientační). 

Registr sčítacích obvodů a budov [11] spravovaný Českým statistickým úřadem se dá 

jednoduše nazvat jako nástroj či jednotka pro zajišťování statistických výsledků z dané 

části území. V této práci tyto územní celky poslouţily k systematickému a logickému 

rozdělení území města do menších celků neţ jsou např. katastrální území nebo základní 

sídelní jednotky. Tyto obvody slouţí pro zjištění počtu dětí ve větší části území neţ je 

jeden konkrétní dům. Data obsahují velké mnoţství atributů, zejména číselníky a jejich 

názvy. Těmi jsou např. katastrální území, základní sídelní a územní jednotky. Ty však  

pro tento účel nejsou důleţité. Spíše jde o samotné rozdělení území na malé části. 
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7. STANOVENÍ SPÁDOVÝCH OBLASTÍ MATEŘSKÝCH 

ŠKOL 

Ještě před tím, neţ budu popisovat samotný proces, který provede analýzu kapacit 

mateřských škol vzhledem k počtu dětí, budu se nejdříve věnovat určení spádových oblastí, 

které budou v procesu významně figurovat. Nabízelo se několik variant, jak je určit. Blíţe 

popíšu metody, které jsem vyzkoušel při řešení problému.  

7.1. Spádovost určená funkcí Near 

Tato funkce, dostupná pouze v ArcGIS s licencí ArcInfo, určuje přímou, 

euklidovskou vzdálenost mezi vstupní a výstupní vrstvou. Vstupní je v tomto případě 

soJ_skol, tedy budovy se školáky (o jejím vytvoření se budu zmiňovat dále). Výstupní  

je only_MS.shp, která vychází z budovyskol.shp a jsou z ní vybrány pouze budovy školek 

("TYP" = 'MS'). Ve výsledku je kaţdé budově ze soJ_skol.shp přiřazeno FID nejbliţší 

školky. 

Mapa 1 
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Z mapy 1 vyplývá několik zajímavých skutečností. Při porovnání s docházkovými 

oblastmi (postup vytvoření je popsán v kapitole 7.2) se výsledek příliš neliší a toto 

přesnější vymezení téměř kopíruje. Liší se spíše v jejich okrajích. Tedy alespoň v částech 

města, kde je pravidelná, hustá zástavba. Jedná se o několik domů, které danou oblast 

přesahují.  

Pak jsou zde samozřejmě výjimky, u kterých funkce Near selhává. Obecně  

v případech, kde se v území vyskytují bariéry typu neprůchodný terén, blok budov či plot 

areálu. Situace nemůţe být tedy vyhodnocena správně, tak jako docházkovou vzdáleností. 

Na obrázku 4 jsou dvě situace z mapy 1, které demonstrují špatně přiřazenou nejbliţší 

školku. Červenou čerchovanou čarou je vyznačena vzdušná vzdálenost, která byla  

při určování rozhodující. Světle modrou je vyznačena skutečná cesta, kterou je potřeba 

zdolat k dosaţení cíle. V případě situace vlevo je vzdálenost vzdušná 345 m, docházková 

575 m, vpravo vzdušná 260 m, docházková 530 m. Na druhou stranu to není nijak závratný 

rozdíl, který by mohl zásadně ovlivnit volbu školky. 

Obr. 4: Chybné vyhodnocení funkce Near (1) 

V částech města, kde uţ není tak hustá a pravidelná zástavba jako na obrázku 4, 

můţe docházet ke značným vzdálenostním rozdílům (při porovnání vzdušné a docházkové 

vzdálenosti) a vcelku výrazným chybám v určení nejbliţší školky. Jak je vidět na obrázku 

5, toto vyhodnocení uţ vůbec neodpovídá skutečnosti. Vzdušná vzdálenost mezi těmito 

vyznačenými objekty je 700 metrů, ale vzdálenost, kterou by chodec musel opravdu ujít je 

1,5 km. A to uţ není vzdálenost, kterou by měl pěšky překonávat rodič s dítětem  

při cestě do školky. 
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 Obr. 5: Chybné vyhodnocení funkce Near (2) 

Funkce Near je vhodná pro hledání vzdáleností spíše na území s pravidelným 

vzorkem vstupů a výstupů. K problémovému určení můţe dojít spíše v případech, kdy jsou 

v území bariéry, které by v reálu komplikovaly průchod či průjezd. Na druhou stranu  

se jedná o velmi rychlé určení vzdálenosti např. s porovnáním s vyhodnocením 

dojíţďkových (docházkových) vzdáleností, k jejímuţ určení jsou potřeba pouze vstupní  

a výstupní vrstvy. Avšak vyhodnocení vzdáleností v silniční či uliční síti musí předcházet 

vcelku zdlouhavá prvotní příprava datové sady a samozřejmě nutnost mít programové 

vybavení pro toto vyhodnocení. Této problematice se budu blíţe věnovat v následující 

kapitole. 

7.2. Spádovost určená docházkovou vzdáleností 

Druhou moţností, kterou jsem vyuţil ke stanovení spádových oblastí jednotlivých 

mateřských školek, je na základě docházkových vzdáleností. 

 Prvním nutným krokem k analyzování území za pomoci nadstavby Network Analyst 

je vytvořit datovou sadu, která je zde nazývána Network Dataset (dále jen ND).  

Před samotným začátkem prací jsem se s problematikou tvorby ND podrobně seznámil [9], 

prakticky vyzkoušel na cvičných datech, která jsou k nadstavbě k dispozici na instalačním 
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DVD. Na základě toho jsem došel k rozhodnutí, jakým způsobem bude vytváření ND 

probíhat. Pokud se jedná o ulici, jeţ má po stranách chodníky, nebude nutné je samostatně 

vykreslovat a bude ponechána samotná komunikace. Chodníky budou pouze tam,  

kde vedou pouze po jedné straně komunikace (většinou ty s intenzivnější dopravou). 

Nebude tak nutné vykreslovat většinu přechodů, které by zajistily vzájemné propojení.  

Vše budu dále demonstrovat na obrázcích ze samotného zpracování. 

7.2.1. Zpracování uliční sítě 

Jak uţ jsem v kapitole 6.2 zmínil, základním liniovým vstupem při tvorbě ND budou 

data z pasportu místních komunikací. Ty jsem vyexportoval do vrstvy pasport_linie.shp 

(obrázek 6). Na základě atributu TYPPU (typ povrchu) je moţné data rozdělit  

do tří kategorií. Na první pohled je u kategorie chodník (modře) patrné, ţe tyto liniové 

prvky jsou ve většině případů nespojité. U kategorie vozovka (červeně) se tento problém 

nevyskytoval, problémem zde spíše bylo to, ţe jednotlivé úseky nekončily v místech,  

kde na ně navazovaly jiné. Pro jednodušší a poloautomatizované zpracování bylo vhodné 

data převést do geodatabáze, která pro řešení těchto problémů nabízí nástroje.  

Obr. 6: Data z pasportu místních komunikací v liniové podobě 

Nejlepším a nejspolehlivějším způsobem, jak připravit tato data pro ND,  

bylo postupně projít celé území a vytvořit tak kompletní spojitou síť. Při úpravě byly 

vyuţity především nástroje z lišty Topologie. 

Obr. 7: Nástrojová lišta pro práci s topologií 
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Před samotným pouţitím těchto nástrojů je potřeba mít vrstvu v editačním reţimu  

a vybrat data, která se budou podílet na mapové topologii. Tolerance seskupení bude 

prozatím ponechána na implicitní hodnotě. 

Obr. 8: Výběr dat do mapové topologie 

V místech, kde je po jedné nebo obou stranách komunikace chodník, tak ve výsledku 

zůstanou pouze linie komunikací (obrázek 9a, 9b). Naopak komunikace s intenzivní 

dopravou, kde vede chodník pouze po jedné straně, byl ponechán samotný chodník  

a přechodem byl napojen na pokračující síť (obrázek 9c, 9d). 

 a b c d 

Obr. 9: Vybrané situace při tvorbě podkladu pro ND 

 Při úpravách topologie této sítě jsem nejvíce vyuţíval nástroj Rozdělení vybraných 

linií v průsečících z lišty Topologie. Tento nástroj však kromě samotného rozdělení linií 

dokáţe linie s volnými konci i vzájemně spojovat, a to po správně zadané hodnotě 

tolerance. Ta je implicitně nastavena na 0,001 m. Tento nástroj se na liště zpřístupní  
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aţ po výběru linií v mapě. Na obrázku 10 je vidět výsledek spojení při nastavení tolerance 

na hodnotu 1 m.  

Obr. 10: Spojení linií za pomoci nástroje Rozdělení vybraných linií v průsečících 

 Mezery mezi liniemi na obrázku 10 nepřesahovaly zvolenou toleranci. V těchto 

situacích se tedy tento nástroj dal bez problémů vyuţít a usnadnil tak "ruční" spojování 

volných konců linií. V případech, kdy byly mezery větší, docházelo k deformacím,  

které bylo potřeba následně upravit nebo ponechat průběh více generalizovaný. Na obrázku 

11a je situace, kdy jsou konce linií od sebe cca 1,5 m a výsledky při pouţití tolerance 1 m 

(11b), 2 m (11c). Bylo pak na zhodnocení celé situace v kombinaci s podkladovou mapou, 

jestli ponechat přesnější výsledek, který je nutné ještě upravit (11b) nebo jestli  

je dostačující méně přesný průběh (11c). 

   a b c 

Obr. 11: Výsledky nástroje Rozdělení vybraných linií v průsečících při vyšší hodnotě tolerance 

Po průchodu této sítě na celém území byly vybrány všechny linie a za pouţití tohoto 

nástroje rozděleny v průsečících s jinými liniemi. Pouze v místech mimoúrovňových 

křiţovatek bylo nutné linie opět správným způsobem spojit, aby zde nedošlo k vytvoření 

křiţovatky a tedy moţnost odbočení. V některých místech bylo vhodně síť ještě doplnit,  

a to na základě jiných mapových podkladů jako byla technická mapa nebo ortofoto.  
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To bylo potřeba zejména na větších sídlištích. Např. zelená linie na obrázku 12 značí 

průchod přes obchodní centrum na sídlišti Březinovy sady v Jihlavě. 

Obr. 12: Doplnění sítě na základě jiných mapových pokladů 

Před samotným vytvořením ND bylo ještě vhodné doplnit atributy, kterými  

je definována průchodnost sítí. Ponechal jsem jejich názvy v anglickém znění dle manuálu. 

Výhodou je, ţe si je Network Analyst sám přiřadí při sestavování ND. Prvním je METERS, 

který určuje délku daného úseku.  

FT_MINUTES a TF_MINUTES vyjadřují číselnou hodnotu udávající dobu potřebnou 

k překonání úseku z počátečního ke koncovému uzlu a naopak. Tyto časy se od sebe 

můţou lišit, a to na základě skutečných podmínek průchodnosti, např. ulice s velkým 

převýšením začátku a konce (anizotropie, kapitola 4). V případě zpracování této práce 

očekávám průchod za stejný čas v obou směrech. Rychlost, jakou v tomto případě chodec 

prochází sítí, je 4 km/h. Pro výpočet hodnot atributů jsem pouţil tento vzorec:  

10004

60METERS
 

Tím posledním je NA_hierarc, pomocí kterého jsou jednotlivé chodníky rozděleny 

do tří kategorií dle důleţitosti. Důvodem tohoto členění je, ţe při vytváření ND bude 

moţné tímto rozlišením nastavit časy, např. jak dlouho bude trvat přechod z chodníku 

kategorie 1 do kategorie 2. Jedná se tedy o simulování zdrţení při odbočování, protoţe 

nikdy není průchod přes území zcela plynulý (ohodnocení uzlů, kapitola 4). 
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7.2.2.  Vytvoření Network dataset 

Samotné vytváření ND probíhá v ArcCatalog. V tomto případě se jedná o tvorbu sítě, 

kterou bude tvořit pouze jedna datová sada. Tu jsem musel z geodatabáze převést zpět  

do formátu shapefile. Na ten poté kliknul pravým tlačítkem a vybral New Network Dataset. 

Prvním obrazovkám průvodce vytváření nebylo potřeba věnovat tolik pozornosti. Důleţité 

bylo aţ nastavení specifických atributů pro ND, kdy dojde k jejich přiřazení a tím  

i ke správnému nastavení parametrů sítě. Jelikoţ jsem názvy nechal právě ve tvarech,  

které Network Analyst dokáţe sám přiřadit, tak k přednastaveným hodnotám Meters  

a Minutes jsem přidal uţ pouze Hierarchii. 

Obr. 13: Vytvoření speciálních parametrů pro Network Dataset 

V detailu kaţdého z těchto atributů je ještě nutné nastavit, aby se hodnoty správně 

přiřadily. To lze zkontrolovat po kliknutí na tlačítko Evaluators. Nastavení pro Hierarchie 

(14a), Meters (14b), Minutes (14c). 

 

 

 

a  

b  

c 

 Obr. 14: Přiřazení hodnot speciálních parametrů pro Network Dataset 
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V případě atributu Minutes je ještě potřeba přepnout na záloţku Default values,  

kde se typ elementu Turn změní z konstanty na Rozestup globálních odbočení. Právě zde 

se dá nastavit zdrţení při průchodu sítí, o kterém jsem se zmiňoval na konci kapitoly 7.2.1.  

Ve vrchní části se za pomocí výseče v kruhu nebo číselné hodnoty nastavuje to,  

co znamená přímý průchod nebo co uţ znamená odbočení vpravo. Dále je nutné nastavit 

hierarchii, zejména významů jednotlivých hodnot, např. ţe právě hodnota 1 má význam 

Primary road. Tabulka jednotlivých přechodů mezi typy komunikací značí zdrţení  

v sekundách při průchodu sítí. 

Obr. 15: Nastavení Rozestupů globálních odbočení 

Co se týče nastavení těchto časů, vycházel jsem ze zkušeností, ze znalostí 

průchodnosti tohoto území a také z reálného testování přímo v terénu. Co se týče 

komunikací označených jako Local road, jedná se většinou o takové cesty, které jsou  

na sídlištích a v částech města, kde není doprava tak intenzivní. V tomto případě hodnota 2 

značí, ţe se chodec při průchodu křiţovatkou téměř nezdrţí, pouze se rozhlédne  

a pokračuje dál. Při přechodu z Local Road na Secondary Road je situace uţ poněkud jiná. 

Na těchto komunikacích nejsou semafory, které by průchod více zdrţovaly, ale je zde 

nutné počítat s tím, ţe ne vţdy bude moţné silnici okamţitě přejít. U Primary Road  

je nutné počítat se zdrţením v podobě semaforů. Testoval jsem průchod na několika 
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křiţovatkách se semafory, kterými často procházím. Zdrţení je závislé na tom, kdy chodec 

k semaforu přijde. Několikrát se mi stalo, ţe jsem nečekal vůbec nebo jsem čekal  

30 sekund. 

Tímto jsou parametry ND nastaveny a je moţné vytváření dokončit. Datovou sadu 

ND tvoří samotné linie, ale také bodová vrstva křiţovatek.  

7.2.3. Tvorba docházkových oblastí 

S vytvořenou ND lze uţ velmi jednoduše vygenerovat tzv. servisní oblasti  

k jednotlivým školkám. Na nástrojové liště k nadstavbě Network Analyst (obrázek 16) 

byla vybrána moţnost New Service Area. V okně nadstavby je nutné zadat ta zařízení 

(facilities neboli centra, kapitola 4), pro která se budou oblasti počítat. Ta lze v mapě zadat 

buď ručně, nebo k jejich lokalizaci vyuţít některou ze stávajících bodových vrstev.  

Druhá moţnost byla v tomto případě jednodušší a rychlejší. 

 

Obr. 16: Nástrojová lišta a okno pro nadstavbu Network Analyst 

Dále bylo důleţité správně nastavit parametry pro samotný výpočet. Bylo to 

nastavení výsledného tvaru polygonu (záloţka Polygon generation) tak, aby se výsledné 

oblasti nepřekrývaly, neslučovaly, ale aby kolem kaţdé školky byl vytvořen právě jeden 

ohraničující polygon (obrázek 17a). Proto byla zvolena právě moţnost Not Overlapping. 

Druhým důleţitým parametrem je volba jednotky na záloţce Analysis settings, na základě 

které se bude servisní oblast počítat. Zvolil jsem jednotku Minutes a hodnotu 60.  

Na první pohled se můţe zdát tato hodnota jako příliš vysoká. Opodstatnění je ale v tom, 

ţe se servisní oblasti vytvoří tak, aby zejména v centrální městské zástavbě nevzniklo 
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ţádné hluché místo. To by se mohlo stát při nastavení nízké hodnoty. U moţnosti 

Direction (směrování) byla ponechána moţnost Away From Facility, tedy ţe se oblast 

určuje směrem od školky. V případě docházkové vzdálenosti není potřeba řešit,  

jestli směrem od nebo k zařízení, jelikoţ v této síti nefigurují jednosměrné ulice jako u sítě 

pro automobily. 

 

 

 

 

 a b 

Obr. 17: Nastavení parametrů pro stanovení servisních oblastí 

 Lze ještě nastavit další parametry, které ale byly ponechány na svých výchozích 

hodnotách. Samotný výsledek servisních oblastí určených na základě docházkových 

vzdáleností je moţné vidět v kapitole 7.1 na mapě 1, kde jsou srovnávány s oblastmi 

určenými funkcí Near. 

7.3. Reálná spádovost 

Jak jsem jiţ v kapitole 6.3 zmínil, na základě spolupráce s ředitelstvím Mozaiky  

se podařilo z jejich evidenčního programu získat bydliště dětí, které jsou zapsány do dané 

školky ve školním roce 2009/2010. Tento důleţitý podklad poslouţil k přesnějšímu 

porozumění tomu, jak jsou děti rozmístěny v území v závislosti na školce, do které chodí. 

Práce s daty ve formátu xls v prostředí ArcGIS probíhá stejně jako s dbf tabulkami. 

Pokud je samotný obsah dat sloţitější, je vhodné dané části v Excelu vloţit název, aby byla 

zaručena práce se správnými údaji. V tomto případě je struktura taková, ţe na kaţdém listu 

je vykopírován seznam adres se záhlavím v první buňce (náhled na seznam je v příloze 3). 

Adresy jsou zde uvedeny ve tvaru ulice s číslem orientačním nebo název části obce  

s číslem popisným. 

Jako nejvhodnější řešení, jak vyjádřit zapsané děti v mapě, bylo pomocí bodové 

vrstvy. Polygonový soJ_all.shp byl převeden na bodovou vrstvu soJ_all_b.shp, a to funkcí 

Feature to Point (opět dostupnou pouze v licenci ArcInfo). S touto vrstvou se bude daný 



Jaroslav Škrobák: 
Nástroj pro analýzu využití kapacity mateřských škol vzhledem k věkové struktuře obyvatelstva 

2010  27 

list tabulky z Excelu propojovat. Jelikoţ byla v seznamech adresa uvedena ve tvaru, 

kterému přesně neodpovídala ţádná hodnota z atributů v soJ_all_b.shp, bylo nutné 

dočasně vytvořit atribut ADR, který se vhodným způsobem naplnil. 

Samotné propojení se realizovalo přes soJ_all_b.shp, kdy se zvolila moţnost 

Připojení a relace a zde se nastavily příslušné parametry s moţností ponechat pouze 

spárované záznamy (obrázek 18). 

Obr. 18: Nastavení propojení mezi adresami a seznamem dětí 

Výsledkem tohoto spojení je podmnoţina bodů ze soJ_all_b.shp, kterou jsem 

vyexportoval do samostatné vrstvy dle názvu školky. Výsledný počet bodů ale nikdy 

neobsahoval tolik prvků, kolik bylo ve skutečnosti v seznamu. Důvodů bylo hned několik: 

a) více dětí na jedné adrese (při propojení to vyjadřoval pouze 1 bod)  

b) adresa nebyla v seznamu napsána přesně (co se týkalo velikosti písma) 

c) adresy, které směřovaly mimo Jihlavu 

d) daná adresa neexistovala 

V případě poslední moţnosti jsem paní ředitelku na tyto skutečnosti upozornil,  

aby došlo k opravě těchto údajů v jejich evidenci. Bylo tedy nutné seznamy ještě jednou 
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zkontrolovat a chybějící body ručně doplnit. Výsledek pro vybranou školku na Fibichově 

ulici v Jihlavě je vidět na mapě 2.  

Mapa 2 

Z výsledků, které se podařily získat právě lokalizací bydlišť dětí pro kaţdou školku, 

bylo zjevné, ţe nemá cenu řešit spádové oblasti pro kaţdou školku samostatně.  

Jak je i z mapy 2 patrné, pouze třetina dětí zapsaných do této školky je z oblasti určené 

docházkovou vzdáleností, zbylé dvě třetiny z více či méně vzdálených lokalit. Porovnání 

toho, jak moc korespondují tyto strojově získané oblasti se skutečností, je uvedeno  

v tabulce 2. Vedle názvu školky a počtu přihlášených dětí je zde i počet, kolik jich je právě 

z této oblasti a procentuální vyjádření této skutečnosti. 

Hodnoty nad 50 % jsou v tabulce odděleny a této hranice dosáhlo pouze 5 školek.  

Při konzultaci těchto výsledků s OŠKT je tato hranice povaţována z jejich hlediska  

za dobrý výsledek při určování spádovosti. Rád bych nyní okomentoval některé z těchto 

výsledků a objasnit případě to, proč jsou čísla tak vysoká či nízká a jaký je zde očekáván 

výhled do budoucna. Informace o výhledu čerpám nejen z výsledků této práce, které budou 

uvedeny a komentovány později (kapitola 9.1), ale také z informací z ředitelství Mozaiky.  
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Vzájemné prostorové vztahy daných školek na území města Jihlavy je moţné vidět  

v příloze 1. 

Tab. 2: Počet dětí ve spádových oblastech (určených docházkovou vzdáleností) mateřských škol 

mateřská škola počet 

dětí 

nejbližší spádovost 

počet % 

Jarní 76 66 87 

Resslova 76 55 72 

Tylova 25 13 52 

Dvořákova 37 19 51 

Antonínův Důl 50 25 50 

Hálkova 13 6 46 

Erbenova 100 46 46 

Březinova 30 91 37 41 

U Dlouhé stěny 101 33 33 

Romana Havelky 42 14 33 

Mahenova 152 49 32 

Fibichova 32 10 31 

Riegrova 80 25 31 

Nad Plovárnou 50 12 24 

Březinova 113 101 21 21 

Seifertova 100 19 19 

Březinova 114 65 10 15 

U MŠ Jarní je naprosto zřejmé, ţe do této školky se mají šanci dostat pouze děti  

z této oblasti. Tato školka se nachází v části Jihlavy, která se nazývá Horní Kosov.  

Díky rozmachu bytové výstavby zde ţije nejvíce dětí předškolního věku z celé Jihlavy.  

Co se týče dalších let, bude situace i nadále kritická. Společně s MŠ Romana Havelky  

je pro tuto oblast ve školkách k dispozici 116 míst, kdeţto dětí ve věku 3 aţ 5 let bude  

ve školním roce 2010/2011 celkem 292. To znamená, ţe se musí rozptýlit do školek  

po celé Jihlavě a tím samozřejmě dochází ke zkreslování těchto čísel. Další plánovaná 

bytová výstavba v této části města bude situaci i nadále zhoršovat. A to do té doby, neţ zde 

dojde k výstavbě nové školky nebo k rozšíření kapacit těch stávajících.  
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Tab. 3: Rozmístění dětí z Horního Kosova do ostatních mateřských škol 

název MŠ (kap.) počet název MŠ (kap.) počet název MŠ (kap.) počet 

Erbenova (100) 26 Březinova 113 (100) 6 Tylova (25) 3 

Mahenova (150) 18 Březinova 30 (88) 5 Fibichova (31) 2 

Nad Plovárnou (50) 12 U Dlouhé stěny (100) 5 Riegrova (80) 2 

Seifertova (101) 7 Dvořákova (37) 4 Březinova 114 (65) 1 

Antonínův Důl (50) 6 Resslova (75) 3 Hálkova (13) 1 

Jak je vidět z tabulky 3, 101 dětí z této oblasti je v tomto školním roce rozmístěno  

do všech ostatních školek po Jihlavě. A to především do těch s vyšší kapacitou bez ohledu 

na vzdálenost. Pravdou je, ţe právě MŠ Erbenova a Mahenova jsou relativně blízko,  

ale např. MŠ Nad Plovárnou je vzdálena 4 km, MŠ v Antonínově Dole dokonce 10 km.  

Přesným opakem jsou školky, které patří k těm největším. Těmi jsou MŠ Mahenova, 

U Dlouhé stěny nebo Seifertova, u kterých není nejbliţší spádovost aţ tolik dodrţována. 

Díky velké kapacitě jsou do těchto školek brány děti z daleko širšího okolí. 

MŠ Hálkova je typickou školkou pro konkrétní lokalitu, v tomto případě  

pro městskou část Helenín. Je to také školka s nejmenší kapacitou. Současný poměr 

polovina dětí z Helenína a druhá polovina z okolí nejspíš uţ v příštím školním roce nebude 

pravdou, jelikoţ se zde nejen rodinnou výstavbou zvýšil počet předškolních dětí.  

Při kapacitě pro 13 dětí je kaţdé zvýšení v řádu jednotek znát a školka se tak rychleji 

zaplní "místními". Nízká kapacita je způsobena přísnými hygienickými předpisy. 

Obecně zajímavým zjištěním bylo i to, ţe mezi všemi zapsanými dětmi je i 50,  

které nemají trvalé bydliště v Jihlavě. Dalo by se říct, ţe se jedná o dvě třídy na úkor 

jihlavských dětí. Tyto obce ale na základě dohody platí městu Jihlava stanovené poplatky 

za kaţdé přijaté dítě. Za školní rok 2008/2009 tato částka činila 800 tisíc Kč a je zpětně 

vyuţita na rozvoj mateřských škol. 

Při bliţším prozkoumání všech těchto skutečností a díky přesné znalosti bydlišť dětí 

(za letošní školní rok) vyšlo najevo, ţe nemá cenu zkoumat spádovost pro kaţdou 

konkrétní školku, ale pro větší územní celek. Určitou roli v tom hraje i to, ţe současné 

kapacity nestačí pokrýt poptávku ze svého okolí, ale je nutné hledat místo pro dítě 

prakticky kdekoliv, kde je volno. 
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7.4. Konečné stanovení spádových oblastí 

Na základě výše zmíněných skutečností bylo tedy nutné určit spádové oblasti  

ne pro kaţdou školku zvlášť, ale pro více školek. Bude se tedy jednat o větší územní celky, 

do kterých budou školky spadat. 

Při konzultaci dosavadních výsledků jsem byl seznámen s dokumentem Koncepce 

Mateřské školy Mozaika Jihlava (z prosince 2005). Jedná se o analýzu problematiky 

mateřských škol v Jihlavě, a to co se týče kapacit, nutných rekonstrukcí a návrhů  

na investice. Jednotlivé školky jsou zde rozděleny právě do několika oblastí: 

1. střed města 

2. "Slunce" 

3. Horní Kosov, Staré Hory 

4. sídliště Rošického, Jiráskova, okolí nemocnice 

5. sídliště Slavíčkova, Sokolovská, Bedřichov, Pávov, Antonínův Důl 

6. sídliště "Krystal", Ţiţkova 

7. sídliště Březinky 

8. Helenín 

Po debatě nad tímto, dalo by se říct historickým, rozdělením, nad dosavadními 

výsledky a lokalizací bydlišť dětí, jsme se shodli, ţe toto rozdělení má stále  

své opodstatnění a bude ponecháno. K jedné změně však nakonec došlo, a to ke sloučení 

oblastí 4 a 6, která byla pojmenována "Nemocnice".  

Výsledné vymezení tedy vypadá následovně: 

1. Střed (MŠ Dvořákova, Fibichova, Seifertova) 

2. Slunce (MŠ U Dlouhé stěny, Tylova, Nad Plovárnou) 

3. Březinky (MŠ Březinova 30, 113, 114) 

4. Nemocnice (MŠ Erbenova, Mahenova) 

5. Bedřichov (MŠ Antonínův Důl, Resslova, Riegrova) 

6. Helenín (MŠ Hálkova) 

7. Horní Kosov (MŠ Jarní, Romana Havelky) 

Nyní bylo nutné toto rozčlenění vymezit přímo v území. K tomuto určení byla 

vyuţita vrstva docházkových vzdáleností, lokalizace bydlišť dětí a hranice sčítacích 

obvodů. To zejména z toho důvodu, ţe jsou zde jiţ jednotlivé částí města logicky 
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vymezeny do větších územních celků. Bylo tedy vhodné toto členění kopírovat. Obecně  

by se postup dal popsat následujícími kroky: 

a) zobrazit spádové oblasti určené docházkovou vzdáleností a vybrat sčítací obvody, 

které leţí zcela uvnitř 

b) postupně procházet sčítací obvody s přesahem mimo tuto oblast, přiřadit pouze  

ty sčítací obvody, které do ní budou zcela patřit, sporné prozatím vynechat 

c) řešení sporných sčítacích obvodů nejen na základě bodové vrstvy bydlišť dětí: 

a. přiřazení celého sčítacího obvodu k jedné oblasti 

b. rozdělení sčítacího obvodu na více částí a zařadit do patřičné oblasti 

d) spojení sčítacích obvodů do větších celků na základě stejné hodnoty atributů 

(název oblasti) 

e) kontrola, jestli na hranici oblasti neleţí ţádná budova 

Výsledná vrstva, která obsahuje tyto nově vymezené oblasti, se jmenuje 

MS_oblasti.shp (mapa 3 na straně 34).  

Nyní bych tento postup demonstroval na části města, kde se hranice změnila právě  

na základě vyššího počtu dětí zapsaných z oblasti jiné. Na obrázku 19 je zobrazen střed 

města a světle modrou jsou vyznačeny sčítací obvody, které by na základě docházkové 

vzdálenosti patřily do oblasti Střed. Po zobrazení vrstvy bydlišť dětí je vidět (obrázek 19b, 

modře děti ze Slunce, fialově ze Středu), ţe je zde více dětí přihlášeno právě do školky  

z oblasti Slunce, konkrétně MŠ U Dlouhé stěny. Naopak dvě děti z této oblasti nejsou 

přihlášeny do docházkově nejbliţší MŠ Fibichova, ale do vzdálenější MŠ Seifertova. 

   a      b 

Obr. 19: Rozhodování nad určením příslušnosti části centra Jihlavy ke spádové oblasti 
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Za rok či dva můţe být situace s přihlášenými dětmi v této části města zcela jiná. 

Bude proto důleţité lokalizaci bydliště dětí i nadále sledovat. Důleţitý je fakt,  

ţe z evidenční aplikace pouţívané v Mateřské škole Mozaika tyto seznamy jdou exportovat 

a zpracovat jednoduše do GIS. Na obrázku 20 je vidět výsledné vymezení a přiřazení této 

sporné části právě k oblasti Slunce. 

Obr. 20: Finální vymezení příslušnosti části centra Jihlavy do spádových oblastí 

V tabulce 2 jsem porovnával skutečná bydliště dětí s oblastmi vymezenými  

na základě docházkových vzdáleností a výsledky nebyly příliš uspokojivé. Nyní, kdyţ jsou 

oblasti stanoveny, jsem provedl toto srovnání ještě jednou, aby bylo moţné toto vymezení 

zhodnotit. 

Tab. 4: Počet dětí ve stanovených spádových oblastech mateřských škol 

název oblasti počet dětí 

ve spádové oblasti 

počet % 

Bedřichov 205 162 79 

Březinky 255 172 67 

Helenín 13 6 46 

Horní Kosov 115 89 77 

Nemocnice 250 132 53 

Slunce 172 94 55 

Střed 170 93 55 

Oblast Helenín je jedinou, kde spádovost vyšla pod 50 %. Je to dáno specifikem této 

oblasti, kterým je to, ţe je zde pouze jedna školka, a to ještě s tak nízkou kapacitou. Změny 

počtů dětí v řádku jednotek by výsledek nad tuto hranici jistě dostaly. V ostatních 
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případech výsledky potvrzují, ţe hodnota nad 50 % je faktorem potvrzující dobře 

vymezenou spádovou oblast. Např. školky z oblasti Březinky se v tabulce 2 umístily 

hluboko pod touto hranicí a nyní je vidět, ţe dvě třetiny dětí jsou přijaty právě zde. Musím 

ale znovu podotknout, ţe tyto výsledky vychází pouze z údajů za letošní školní rok.  

 

Mapa 3 
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8. ANALÝZA VYUŢITELNOSTI KAPACIT MATEŘSKÝCH 

ŠKOL 

V této kapitole jiţ budu popisovat samotný průběh procesu, který porovnává 

kapacity mateřských škol vzhledem k počtu dětí ve vymezených spádových oblastech. 

Celou hlavní "kostru" této analýzy jsem vytvořil v prostředí ModelBuilder, kde jsem 

postupně  

za pomoci zvolených nástrojů zpracovával data aţ do konečného výsledku. Model jsem 

vţdy po vyzkoušení vyexportoval do jazyka Python. Poznatky k těmto převodům shrnu  

na konci této kapitoly. 

Samotný proces jsem pro přehlednost a pro postupné dosahování dílčích výsledků 

rozdělil na několik etap. Mít vše v jednom modelu by bylo příliš nepřehledné. V řadě 

případů se totiţ některé procesy velmi často opakovaly. Na obrázcích modelů  

z jednotlivých etap jsem vybral pouze ty nejdůleţitější části s patřičným komentářem.  

Jelikoţ zde není moţné, ani textem ani za pomocí obrázků, ukázat, jak ve skutečnosti 

samotný proces analýzy probíhá, na přiloţeném CD je video analyza_poctu_skolaku.avi  

s průběhem celého procesu. Nejedná se o nic jiného, neţ o postupné zobrazování zadaných 

příkazů print z Python kódu, které informují o aktuálně probíhajících procesech. 

8.1. Příprava dat z registru obyvatel 

 Obr. 21: ModelBuilder: Příprava dat z registru obyvatel 

 

Nejdříve je potřeba vykopírovat aktuální data z registru obyvatel do dbf tabulky 

rob_all.dbf. Jelikoţ je hodnota data narození typu text, je nutné přidat atribut NAROZEN 

typu datum, do kterého jsou překopírovány původní hodnoty. Do nově přidaného atributu 

KATEGORIE se vypočítá věková kategorie, do které daný záznam tabulky spadá. Výpočet 

probíhá pomocí následující funkce napsané v jazyce Python: 
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import datetime 

rok = datetime.date.today().year 

mesic = datetime.date.today().month 

if mesic>8: 

    rok = rok +1 

- import knihovny pro práci s datumovými funkcemi, do proměnné rok a měsíc se vloţí 

aktuální hodnoty těchto časových údajů 

- jelikoţ se věkové kategorie nepočítají od ledna do prosince, ale dle školního roku (září – 

srpen), je nutné počítat s tím, ţe do stejné věkové kategorie budou zařazeny děti narozené 

např. v říjnu 2011, ale také v lednu 2012, takţe hodnota proměnné rok musí být navýšena 

def spoctiKategorii(vDatNar): 

- funkce pro tento výpočet se jmenuje spoctiKategorii a jejím parametrem je vDatNar,  

coţ je hodnota z atributu NAROZEN 

datList = vDatNar.split(".")   

datNar = str(datetime.date(int(datList[2]), int(datList[1]), 

int(datList[0]))) 

- do pole datList se rozdělí samotné datum, a to podle znaku tečky na tři samostatné části 

- do proměnné datNar se zpětně poskládá datum do tvaru, se kterým bude moţné dále 

pracovat (RRRR–MM-DD) 

if datNar > (str(rok-1)+"-08-31"): 

  return "01" 

elif datNar > (str(rok-2)+"-08-31") and datNar < (str(rok-1)+"-09-

01"): 

  return "02" 

elif datNar > (str(rok-3)+"-08-31") and datNar < (str(rok-2)+"-09-

01"): 

 . . . 

elif datNar > (str(rok-15)+"-08-31") and datNar < (str(rok-14)+"-

09-01"): 

  return "15" 

elif datNar < (str(rok-15)+"-09-01"): 

  return "xx" 

- dále uţ se pouze porovnává zpracovávané datum na základě stanovené podmínky 



Jaroslav Škrobák: 
Nástroj pro analýzu využití kapacity mateřských škol vzhledem k věkové struktuře obyvatelstva 

2010  37 

- pokud je podmínka splněna a datum narození spadá do daného intervalu, pomocí příkazu 

return se do atributu zapíše uvedená hodnota 

- pokud záznam nespadá do ţádné kategorie, vloţí se hodnota "xx" (libovolně volená) 

V poslední části této etapy se z tabulky rob_all.dbf odstraní atributy, které jiţ  

při zpracování nebudou potřeba (jméno, příjmení, rodné číslo, pohlaví, atd.) a přidají se 

celočíselné ROK_01 aţ ROK_15. Na obrázku 22 je vidět pouze přidání ROK_01, zbytek 

není potřeba opakovaně uvádět. Jednotlivé procesy, které v této etapě probíhají,  

jsou časově velmi náročné, a to díky velkému počtu záznamů v tabulce (cca 50 tisíc). 

8.2. Statistika jednotlivých ročníků 

Obr. 22: ModelBuilder: Výpočet statistiky počtu dětí pro kategorii 01 

V tomto kroku se pro kaţdou kategorii (01 – 15) vypočítá statistika v podobě počtu 

dětí dané věkové kategorie pro kaţdou obsaţenou adresu. Nejdříve se vytvoří pohled 

(dočasný podvýběr záznamů bez nutnosti exportu do samostatné vrstvy, velmi často 

pouţívaný nástroj) na tabulku rob_all.dbf, kdy se vyberou záznamy pouze s dětmi dané 

věkové kategorie ("KATEGORIE" = '01'). Dále se provede statistika, která na základě 

hodnot atributu COCDCOR zjistí celkový počet dětí této věkové pro kaţdou adresu. 

Výsledkem celé této etapy je 15 tabulek (skolaci_01.dbf – skolaci_15.dbf), které budou 

vyuţity v další etapě. 

8.3. Vytvoření soJ_skol.shp a kontrola všech adres 

V této etapě se vytvoří polygonová vrstva soJ_skol.shp, která vychází ze soJ_all.shp 

(popis v kapitole 6.4). Provádí se kontrola, jestli obsahuje všechny adresy, které jsou 

uvedeny v samotném registru obyvatel. Důvodem je zkontrolovat, jestli některá adresa 

(zejména z těch nových) nebyla při výpočtech opomenuta. Mohlo by tak dojít ke zkreslení 

celkových výsledků, i kdyţ jen v řádu jednotek. 
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Obr. 23: ModelBuilder: Vytvoření soJ_skol.shp a kontrola všech adres 

Nejdříve (2. řádek modelu na obrázku 23) se překopíruje rob_all.dbf do dočasné 

sloţky a přejmenuje na skolaci_test.dbf. Důvodem je, aby se nepracovalo s dosud 

vytvořenou tabulkou rob_all.dbf a nedošlo k jejímu poškození. Do této tabulky se přidá 

celočíselný atribut TEST a na tuto tabulku se vytvoří dočasný pohled. V prostředí 

ModelBuilder není totiţ moţné vzájemně připojit dva shapefily, ale pouze jeden. 

Připojovaná vrstva tedy musí být tabulka (nebo se tak za pouţití tohoto nástroje alespoň 

tvářit).  

Kvůli záloze (1. řádek modelu na obrázku 23) se současný soJ_skol.shp přejmenuje 

na soJ_skol_old.shp (po úspěšném dokončení celé této etapy se smazán). Ze soJ_all.shp  

se vytvoří nový soJ_skol.shp (s aktuálními záznamy adres), odstraní se nepotřebné a přidá 

se celočíselný atribut TEST, který se naplní hodnotou 9 (libovolně zvolená hodnota,  

která bude dále slouţit jako testovací pravidlo).  

Na základě atributu COCDCOR se vzájemně propojí skolaci_test.dbf a soJ_skol.shp. 

Ze soJ_skol.TEST (vrstva.atribut) se překopírují záznamy do skolaci_test.TEST (3. řádek 

modelu na obrázku 23). Pokud jsou v tabulce skolaci_test.dbf záznamy, které odpovídají 

výrazu "TEST" <> 9, tedy takové záznamy, jejichţ adresa je pouţita v RO, ale není  

v soJ_skol.shp, vytvoří se tabulka soJ_skol_chyby.dbf. 

Na posledním řádku modelu na obrázku 23 se zjišťuje, jestli tabulka 

soJ_skol_chyby.dbf obsahuje záznamy. Zde dochází k situaci, kterou v samotném modelu 

nelze vyřešit, tedy rozhodnout o dalších operacích na základě podmínky. Pokud totiţ 

tabulka neobsahuje záznamy, smaţe se (řešení v kapitole 8.10). Na závěr modelu  
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se odstraní nepotřebné soubory (soJ_skol_old.shp, skolaci_test.dbf) a ze soJ_skol.shp  

se smaţe atribut TEST. 

8.4. Počet školáků v soJ_skol.shp 

Obr. 24: ModelBuilder: Výpočet počtu školáků do soJ_skol.shp 

V této etapě se do soJ_skol.shp vypočítají počty školáků v daných věkových 

kategoriích. Nejdříve se vloţí celočíselné atributy ROK_01 aţ ROK_15, do kterých se 

propojím s příslušnou tabulkou věkové kategorie přes atribut COCDCOR vypočítají 

hodnoty (skolaci_01.FREQUENCY aţ skolaci_15.FREQUENCY). Po odstranění 

dočasného připojení se tabulky jednotlivých ročníků (skolaci_01.dbf aţ skolaci_01.dbf) 

smaţou. 

8.5. Historizace výsledků 

Obr. 25: ModelBuilder: Vytvoření statistiky ze soJ_skol.shp 

Na začátku této etapy je nejdříve nutné vymazat záznamy (budovy) ze soJ_skol.shp, 

které neobsahují ţádné školáky. Výrazem "ROK_01" = 0 AND "ROK_02" = 0 … AND 

"ROK_15" = 0 se vytvoří pohled na tabulku se záznamy, které odpovídají této podmínce  

a jsou smazány. Poté se pomocí souhrnné statistiky vytvoří tabulka rob_prehled.dbf,  

která obsahuje celkový počet školáků v kaţdé věkové kategorii. 

Obr. 26: ModelBuilder: Přidání atributů do tabulky rob_prehled.dbf 
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Poté se do rob_prehled.dbf přidají atributy DATUM a ROK_01 aţ ROK_15, kam se 

překopírují hodnoty (SUM_ROK_01 až SUM_ROK_15), které vznikly výpočtem statistiky 

v první části této etapy. Hodnota atributu DATUM se vypočítá pomocí následujícího 

Python kódu: 

 

import time, datetime 

vDatLic = datetime.date.today() 

datList = str(vDatLic).split("-") 

DnesniDatum = datList[2] + "." + datList[1] + "." + datList[0] 

- import knihovny pro práci s časem a datem 

- do proměnné vDatLic se vloţí aktuální datum ve formátu RRRR-MM-DD 

- do pole datList se datum rozdělí podle pomlčky 

- do proměnné DnesniDatum se vloţí hodnota v běţně pouţívaném formátu 

DD.MM.RRRR 

Obr. 27: ModelBuilder: Historizace zjištěných výsledků 

V poslední části se nejdříve odstraní atributy SUM_ROK_01 aţ SUM_ROK_15. 

Pomocí nástroje Append se aktuálně zjištěné záznamy přidají do tabulky 

historie_skolaku.dbf. Do této tabulky se zaznamenávají všechny dosavadně zjištěné 

výsledky počtu dětí ve věkových kategoriích. Dále se smaţou jiţ nepotřebné tabulky 

(rob_prehled.dbf, rob_all.dbf). 

Po skončení této etapy se vloţí nové údaje do první z důleţitých tabulek,  

a to historie_skolaku.dbf, do které se vţdy zaznamenávají nové hodnoty za daný měsíc. 

Tab. 5: Náhled na vybrané záznamy v tabulce historie_skolaku.dbf 

DATUM ROK_01 ROK_02 ROK_03 ROK_04 ROK_05 

17.3.2010 281 613 616 586 526 

17.4.2010 315 614 616 591 527 
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Na konci této etapy se do soJ_skol.shp přidají textové POPIS, POP_01_05, 

POP_06_10, POP_11_15 a celočíselné atributy POCET_DETI, 01_05, 06_10, 11_15.  

Ty se naplní hodnotami, které se budou uţivatelům zobrazovat při prohlíţení těchto dat  

v prostředí mapového serveru.  

Atributu POCET_DETI  vyjadřuje celkový počet dětí v domě. Tato hodnota se získá 

sečtením atributů [ROK_01]+ [ROK_02]+ ...+ [ROK_14]+ [ROK_15]. Obdobně  

se vypočítají hodnoty zbylých tří (01_05, 06_10, 11_15).  

Do atributu POPIS se poskládá popis počtu dětí daných věkových kategorií  

pro kaţdý dům, a to v tomto tvaru, např.: 

1x 01 

5x 03 

8x 05 

Záměrně jsou uvedené hodnoty na samostatném řádku. Tento popis znamená, ţe v domě  

je 1 dítě v kategorii 01, 5 dětí v kategorii 03 a 8 dětí v kategorii 05. Ukázka tohoto popisu 

je vidět na obrázku 43 v kapitole 9.2. Pro tento výpočet se pouţívá následující Python kód 

(zkrácená verze pro vybrané kategorie): 

 

def spoctiPopis(vROK_01,vROK_02): 

    vPopis = '' 

    if vROK_01 > 0: 

        vPopis1 = str(vROK_01)+'x 01' 

        vPopis = vPopis1 

    if vROK_02 > 0: 

        vPopis2 = str(vROK_02)+'x 02' 

        vPopis = vPopis +'\\012'+ vPopis2 

    return vPopis 

- funkce spoctiPopis má dva parametry a těmi jsou, v této ukázce, hodnoty atributů 

ROK_01 a ROK_02 

- proměnná vPopis se nastaví na prázdnou hodnotu 

- nyní přichází sada podmínek, které testují, jestli je hodnota daného atributu větší neţ nula 

(tedy jestli je v tomto domě dítě spadající do této věkové kategorie) 
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- pokud ano, do proměnné daného ročníku (vPopis1) se tato hodnota přidá společně  

s textem k dané kategorii ('x 01') 

- proměnná daného ročníku se poté přidá k celkové do proměnné vPopis 

- v dalších kategoriích je oproti té první rozdíl pouze u posledního kroku, kdy se  

do proměnné vPopis, před samotným přidáním hodnoty proměnné daného ročníku, vloţí 

ještě znak pro odřádkování, tedy '\\012' 

V modelu jsem funkci pro výpočet popisu nejprve naprogramoval ve VisualBasic, 

protoţe ten pro odřádkování pouţívá klíčové slovo 'vbNewLine' a na rozdíl od '\n' v Python 

odřádkování bez problémů fungovalo. Při převodu této etapy do Python zde kód končil 

chybou. Bylo tedy nutné "sladit" programovací jazyky a vyuţívat pouze Python a najít jiné 

řešení. Po několika pokusech zafungovalo pouze jiţ výše uvedené '\012'. 

8.6. Statistika příměstských částí 

V této etapě vznikne tabulka, která se samotnou analýzou školáků přímo nesouvisí, 

ale má spíš charakter nadstavbového výsledku, který těţí z předchozích zpracovaných dat. 

Spíše neţ pro obor školství jsou tyto údaje potřebné pro plánování investic do tohoto území 

vzhledem k charakteru, a to pro věkovou skupinu do 15 let. 

Obr. 28: ModelBuilder: Statistika příměstských částí (1) 

Před začátkem této etapy bylo nutné ručně vytvořit tabulku primestske_casti.dbf  

s poţadovanou strukturou (textový atribut OBEC, celočíselné ROK_01 aţ ROK_15).  

Poté jiţ byla připravena pro opětovné pouštění tohoto procesu.  

Nejprve se vymaţou všechny záznamy z tabulky primestske_casti.dbf (neprobíhá 

tedy historizace, staré záznamy se vţdy smaţou a nahradí novými). Pro všech  

14 příměstských částí se pohledem ze soJ_skol.shp vyberou budovy na základě adresy, 

např. "ADRESA" like 'Zborná %' nebo "ADRESA" like 'Pístov %'. Z atributu ADRESA  

se tedy vybírají ty záznamy, jejichţ hodnota začíná názvem příměstské části. Jako zástupný 

znak se zde vyuţívá procento. Dále se provede souhrnná sumarizační statistika  
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pro všechny věkové kategorie, která vytvoří vlastní tabulku pro kaţdou příměstskou část 

(Zborna.dbf, Pistov.dbf, atd.). 

Dále se do všech těchto tabulek přidají celočíselné atributy ROK_01 aţ ROK_15. 

Tentokrát je ale v modelu opakované přidání nového atributu vyřešeno pomocí 

proměnných z parametru pro daný nástroj (modré obdélníky na obrázku 29) v reţimu 

seznam hodnot (moţnost hromadného přidání, graficky zobrazeno několika tvary  

za sebou). To přináší ušetření místa v samotném modelu, ale při převodu do jazyka Python 

tento proces končí chybou. Přidávání atributů je tedy vyřešeno opakováním příkazu  

pro kaţdý zvlášť. 

Obr. 29: ModelBuilder: Statistika příměstských částí (2) 

Obdobný postup i problém je v dalším kroku této etapy, tedy výpočet hodnoty 

záznamů ze statistikou vytvořených atributů (SUM_ROK_01 aţ SUM_ROK_15) do nových 

(ROK_01 aţ ROK_15). V modelu je opět řešeno pomocí proměnných, v kódu pro kaţdou 

poloţku zvlášť. Nepotřebné atributy se poté smaţou a všechny tabulky jednotlivých 

příměstských částí se funkcí Append připojí do tabulky primestske_casti.dbf. Naplní se tak 

druhá důleţitá tabulka. Po tomto připojení se tabulky jednotlivých příměstských částí 

smaţou. 

Tab. 6: Náhled na vybrané záznamy v tabulce primestske_casti.dbf 

OBEC ROK_01 ROK_02 ROK_03 ROK_04 ROK_05 ROK_06 ROK_07 

Helenín 3 9 7 7 4 7 6 

Vysoká 0 0 0 1 0 2 1 

8.7. Statistika sčítacích obvodů 

Druhým nadstavbovým výsledkem jsou počty školáků ve sčítacích obvodech  

na území města Jihlavy. soJ_skol.shp poskytuje informace pouze o počtu dětí  

za kaţdý dům. Z výsledků této etapy je moţné zjistit počet dětí za větší územní celek.  

Tyto informace jsou vztaţeny k plochám sčítacích obvodů. 
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Obr. 30: ModelBuilder: Počet dětí ve sčítacích obvodech 

Nejdříve se odstraní původní obvody.shp. Poté se z vrstvy sčítacích obvodů vyberou 

pouze ty na území Jihlavy ("NAZ_OBEC_P" = 'Jihlava'). Nástrojem Připojení dat podle 

umístění (Spatial Join) vznikne obvody.shp. Je ale nutné správně nastavit parametry,  

tak jak je uvedeno na obrázku 31. Nejdůleţitější je zvolit pro výsledné hodnoty atributů 

správné pravidlo pro jejich výpočet, tedy součet (sumu) školáků, operaci připojení  

a moţnost přiřazení. 

Obr. 31: Nastavení nástroje Spatial Join při vytváření vrstvy obvody.shp 

Na konci této etapy se přidají celočíselné atributy POCET_DETI, 01_05, 06_10, 

11_15 a obdobně, jak je uvedeno u těchto atributů ve soJ_skol.shp (kapitola 8.5),  

se vypočítají jejich hodnoty. 
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8.8. Statistika mateřských škol 

V této etapě se jiţ vytvoří statistika, která bude hlavním výsledkem porovnávajícím 

kapacity mateřských škol vzhledem k celkovému počtu dětí ve stanovených spádových 

oblastech. Celý tento proces se skládá z několika částí. 

Obr. 32: ModelBuilder: Vytvoření vrstvy obvody_MS.shp 

Nejprve se smaţe stávající tabulka stat_MS.dbf. Poté se pomocí nástroje Spatial Join 

vytvoří obvody_MS.shp (s obdobným nastavením jako na obrázku 31 v předešlé kapitole, 

pouze pro věkové kategorie ROK_01 aţ ROK_05, vstupem je kromě soJ_skol.shp také 

MS_oblasti.shp, coţ jsou právě vymezené spádové oblasti, popsané v kapitole 7.4). 

Odstraní se nepotřebné atributy a přidají se KAPACITA a URL. Výsledkem je polygonová 

vrstva se 7 prvky (7 oblastí), která obsahuje celkový počet dětí v těchto věkových 

kategoriích. 

Obr. 33: ModelBuilder: Vytvoření vrstvy MS_kapacity.shp 

V druhé části je nutné vytvořit vrstvu, která bude obsahovat celkové kapacity  

v mateřských školách ve stanovených oblastech. Nejdříve se vytvoří vrstva prvků omezená 

podle výrazu "TYP" = 'MS' (tedy pouze budovy mateřských škol). Pomocí nástroje Spatial 

Join, obdobně jako v předchozím kroku, se vytvoří MS_kapacity.shp.  
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Obr. 34: ModelBuilder: Doplnění potřebných údajů do vrstvy obvody_MS.shp 

V poslední části se propojí obvody_MS.shp s MS_kapacity.shp a vypočítají se 

hodnoty atributů KAPACITA (MS_kapacity.KAPACITA) a URL (MS_kapacity.URL).  

Poté se převede z formátu shapefile do dbf, a to funkcí Table to Table. Výsledkem je 

tabulka stat_MS.dbf. 

8.9. Statistika základních škol 

Třetím výsledkem, který nemá přímou souvislost s řešeným problémem mateřských 

škol, ale vyuţívá dosavadních výsledků zpracování, je statistika pro školy základní.  

Jak jsem jiţ v úvodu zmínil, obec má povinnost mít pro základní školy stanovené školské 

obvody. Postup, jak porovnat počty dětí daných věkových kategorií s kapacitami 

základních škol, je téměř totoţný jako v minulé kapitole. Proto jiţ nepovaţuji za nutné 

uvádět stejný model, který by se lišil pouze ve vrstvě skol_obv.shp (školské obvody),  

tam, kde bylo pouţito MS je tentokrát ZS a pracuje se s kategoriemi ROK_05 aţ ROK_15. 

Výsledkem je tabulka stat_ZS.dbf. 

8.10. Převod modelů do jazyka Python 

V této kapitole bych rád uvedl některé skutečnosti, se kterými jsem se při převodu 

výše popsaných modelů setkal a co bylo nutné v kódu doplnit. O něčem jsem se jiţ krátce 

zmínil v kapitole 8.3 nebo 8.5.  

Celý proces je okomentován za pomoci příkazu print, který vypisuje uvedený text  

v uvozovkách. Python primárně nepodporuje práci s českou diakritikou. Pokud je potřeba 

znaky s diakritikou pouţívat, je vhodné v úvodu kódu vloţit syntaxi pro nastavení 

kódování Windows-1250 (# -*- coding: cp1250 -*-). Spíše neţ o správné 

zobrazování diakritiky v komentářích jde zejména o moţnost pracovat s hodnotami 
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atributů, které diakritiku obsahují. Např. u výrazu "ADRESA" like "Zborná %" běh procesu 

bez natavení kódování končil chybou. 

Po exportu se ve všech modelech, pokud se opakovaně pracuje se stejnými vrstvami, 

objevuje deklarování té samé vrstvy či tabulky několikrát, např.: 

rob_all_dbf = "\\analyza_skolaku\\temp\\rob_all.dbf" 

rob_all_dbf__1_ = "\\analyza_skolaku\\temp\\rob_all.dbf" 

Je tedy vhodné duplicitní proměnné vymazat, ponechat je pouze jednou a provést opravu  

i v kódu. 

Kaţdá "bublina" modelu je zahrnuta do proměnných, ale ne všechny je potřeba 

uvádět. Proto se můţou některé vymazat, např. mazani_soJ_skol = "true", coţ je 

pouhé potvrzení, ţe vrstva byla smazána. V případě jednoduchého kódu to zřejmě není 

potřeba řešit, ale v tomto případě, kdy je kód opravdu rozsáhlý (cca 1700 řádků), to má  

své opodstatnění. 

Kromě klasických knihoven, které se ve kódu importují (sys, string, os, 

arcgisscripting), jsem pracoval také s knihovnami smtplib a time. Ty umoţňují vyuţívání 

příkazů pro posílání mailů, čehoţ vyuţívám po ukončení celého procesu, a práci s časem, 

jak jiţ bylo uvedeno v kapitole 8.1 u výpočtu atributu KATEGORIE. Zde je ukázka vyuţití 

těchto knihoven v kódu: 

casLokalni=time.localtime() 

- do pole casLokalni se vloţí aktuální čas 

print "a smitec ... 

("+str(casLokalni[3])+":"+str(casLokalni[4])+":"+str(casLokalni[5]

)+")" 

- tento příkaz na obrazovku vypíše text: "a smitec … (7:15:26)" 

msg += "a smitec ... 

("+str(casLokalni[3])+":"+str(casLokalni[4])+":"+str(casLokalni[5]

)+")\n\n" 

- do proměnné msg se během celého procesu vkládá text s dílčími výsledky 
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od = "ModelBuilder@jihlava-city.cz" 

pro = "jaroslav.skrobak@jihlava-city.cz" 

msg += "vypocet I. etapy poctu skolaku byl uspesny" 

- nadefinování odesílatele (libovolné jméno), příjemce a textu e-mailové zprávy 

server = smtplib.SMTP('smtp_server') 

server.sendmail(od, pro, msg) 

server.quit() 

- zadání smtp serveru, sestavení výše nadefinovaných parametrů pro odeslání e-mailu, 

ukončení celého procesu odesílání 

V průběhu první etapy (kapitola 8.1) jsem při práci s tabulkou registru obyvatel  

v Python kódu ještě doprogramoval zálohu dbf tabulky pro pozdější moţné "demografické 

analyzování". V samotném modelu je moţné tabulku překopírovat do archivu  

a přejmenovat pouze zadaným způsobem. Proto jsem zde samotný proces přejmenování 

upravil tak, aby se zálohovaný soubor vţdy pojmenoval podle data zpracování,  

např. rob_20100417.dbf. A to opět pomocí funkcí na zpracování data: 

 

Datum = time.localtime() 

DnesniDatum = str(Datum[0]) 

    if len(str(Datum[1]))==1: 

        DnesniDatum += "0"+str(Datum[1]) 

    else: 

        DnesniDatum += str(Datum[1]) 

    if len(str(Datum[2]))==1: 

        DnesniDatum += "0"+str(Datum[2]) 

    else: 

        DnesniDatum += str(Datum[2]) 

Postupně se datum skládá do proměnné DnesniDatum, pouze u měsíce a dne se testuje 

počet znaků. Jestli je délka rovna jedné, je k této hodnotě ještě přidána nula, aby kompletní 

tvar data měl 8 znaků. Proměnná DnesniDatum je pak vyuţita v názvu: 

gp.Rename_management("rob_old.dbf", " rob_"+DnesniDatum+".dbf", 

"DbaseTable") 
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V kapitole 8.3 jsem zmiňoval, ţe v modelu není moţné stanovit podmínku,  

která by rozhodovala o dalším postupu. K vyřešení tohoto problému v samotném kódu 

stačí jednoduše do proměnné vloţit počet záznamů dané tabulky a s tímto údajem dále 

pracovat: 

pocet_zaznamu = gp.GetCount_management(soJ_skol_chyby_dbf) 

if pocet_zaznamu == 0: 

gp.Delete_management(soJ_skol_chyby_dbf, "") 

gp.Delete_management(skolaci_test_dbf, "") 

else: 

gp.Delete_management(skolaci_test_dbf, "") 

Pokud tabulka soJ_skol_chyby.dbf neobsahuje ţádné záznamy, smaţe se společně  

s tabulkou skolaci_test_dbf. Jinak se mazat nebude, aby bylo moţné podívat se  

na ty adresy, které se nezpracovaly, jelikoţ je nebylo moţné propojit. 

Celý proces není v jednom kódu, ale je rozdělen na 4 části. Důvodů bylo hned 

několik. Tím prvním byl na první pohled velmi banální problém, který se mi jiným 

způsobem nepodařilo vyřešit. Tabulka rob_prehled.dbf se po šesté etapě měla smazat,  

ale pokaţdé na tomto procesu kód končil chybou. Napadala mě jediná příčina, a to, ţe tuto 

tabulku "drţí" některý z předešlých procesů a nedovolí ji tedy smazat. Řešením bylo 

zařadit mazání této tabulky do druhého kódu. Zde jiţ mazání probíhalo bez problémů. 

Druhým problémem byl počet proměnných. Pro kaţdou etapu jsem "pročistil" proměnné  

a vloţil vţdy na začátek kódu. Ale vzhledem k jejich rostoucímu počtu ze všech 

předešlých etap přestal samostatně odladěný kód po připojení k celku fungovat.  

Ze stejného důvodu jsem hlídal i kolize stejných názvů. Pomohlo aţ to, ţe jsem další etapy 

dal do nového souboru. Podobný problém byl i u procesů z kapitoly 8.8 a 8.9,  

které společně neběţely, takţe zůstaly samostatně. 

Rozdělení do více částí (souborů) nebyl nakonec problém ani z hlediska časování 

celého procesu, aby jej bylo moţné pravidelně a automaticky spouštět. Na serveru  

je vytvořený soubor gis_pocet_skolaku.cmd, ve kterém jsou napsány cesty k souborům, 

které se mají spustit a v jakém pořadí. Tento soubor se spouští kaţdý 17. den v měsíci  

v ranních hodinách. 
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9. INTERPRETACE VÝSLEDKŮ 

V minulé kapitole jsem popsal kompletní proces zpracování dat. Ale tyto výsledky  

se musí uţivatelům správným způsobem nabídnout, dalo by se říct i prodat. Aţ to zaručí, 

ţe bude moţné jednoduše získávat informace, které jim pomůţou odhalit všechny 

souvislosti a zjištěné výsledky. K dispozici jsou dvě moţnosti, jak na tato data nahlíţet  

a pracovat s nimi. Tou první je prohlíţet statistické údaje ve webové aplikaci 

Demografická analýza školáků a druhou je pracovat s GIS daty v prostředí mapového 

serveru. 

9.1. Webová aplikace Demografická analýza školáků 

Tuto aplikaci jsem programoval pomocí technologie PHP. Poskytuje náhled  

a interpretaci vytvořených tabulek. Uţivatelé ji mají k dispozici v rámci intranetu MMJ, 

pro Mateřskou školu Mozaika je zveřejněna na Internetu (přístup vyţaduje autentizaci).  

9.1.1. Popis aplikace 

Aplikace je členěna do pěti základních částí. Na úvodní stránce je krátké uvítání, 

datum poslední aktualizace, kontakt a charakteristika celého projektu, aby si návštěvník 

mohl udělat představu o smyslu a informacích, které zde můţe získat. 

Obr. 35: Demografická analýza školáků: úvodní stránka 
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Celkový přehled uvádí počty dětí v daných věkových kategoriích. U kategorie 01  

je číselně vyjádřeno, o kolik se počet zvýšil oproti předchozímu stavu. U dalších kategorií 

se toto sníţení/zvýšení rozlišuje barvou textu. V posledním sloupci se uvádí celkový počet 

dětí. Na prvním řádku (nejnovější údaje) je u tohoto údaje uvedena *, jejíţ význam  

je vysvětlen pod tabulkou. Na adrese Masarykovo náměstí 1 ("oficiální adresa" v budově 

MMJ) má trvalé bydliště 205 dětí do 15 let, celkem cca 1100 obyvatel Jihlavy, ale zde 

fakticky nebydlí. Tento "problém" přihlášených (ne)obyvatel Jihlavy zde raději uvádím, 

jelikoţ do značné míry zkresluje některé výsledky. Napravo od tabulky je šipka s textem 

více, pomocí níţ je moţné zobrazit všechny tyto dosavadní výsledky. Později bude nutné 

tento počet omezit, např. na posledních 12 údajů (za poslední rok). Pod tabulkou  

je k dispozici graf, který názorně ukazuje počty dětí ve věkových kategoriích,  

mezi kterými je vidět výrazný rozdíl. Ve spodní části (na všech stránkách) je název 

tabulky, ze které se informace čerpají, a krátký komentář k informacím na této stránce. 

Data se načítají z tabulky historie_skolaku.dbf (kapitola 8.5). 

Obr. 36: Demografická analýza školáků: celkový přehled 
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V horní části této stránky je odkaz na příměstské části, kde se zobrazují počty dětí  

v jednotlivých příměstských částech města Jihlavy. Také zde jsou vidět značné rozdíly 

(nejvíce 86, nejméně 9). Data se načítají z tabulky primestske_casti.dbf (kapitola 8.6) 

Obr. 37: Demografická analýza školáků: příměstské části 

 

Statistika MŠ je tou nejdůleţitější částí vzhledem ke stanoveným cílům této práce, 

která zobrazuje výsledky analýz. Porovnávají se zde kapacity mateřských škol vzhledem  

k počtu dětí ve spádových oblastech. 

Jsou zde vidět názvy oblastí, školek a jejich celková kapacita, počet dětí ve věkových 

kategoriích. Následuje porovnání počtu dětí s kapacitami pro tři následující školní roky 

(pro přehlednost je záhlaví pro kaţdý školní rok vyznačeno jinou barvou). Vţdy se sčítají 
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tři věkové kategorie, které by teoreticky měly v daném školním roce do školky nastoupit. 

O které konkrétně jde, je vidět ve vysvětlivkách na obrázku 38. 

V jednotlivých školních letech je vţdy vyjádřen počet dětí vzhledem ke kapacitám. 

Barevně se rozlišuje, jestli je počet dětí v oblasti vyšší (červeně), niţší (zeleně)  

a procentuální vyjádření tohoto poměru. Nutno podotknout, ţe se při výpočtu tohoto 

poměru nepočítá s celkovým počtem dětí, ale s 90% tohoto čísla. Na konci kaţdého řádku 

je obrázek lupy, který v novém okně zobrazí vymezení spádové oblasti v mapovém serveru 

(obrázek 41 v kapitole 9.2). K tomu se vyuţívá právě hodnota atributu URL. 

Na posledním řádku tabulky jsou sčítací pole všech těchto údajů. U oblasti Střed  

je opět uvedena * s patřičným vysvětlením, kolik dětí je z adresy Masarykovo náměstí 1  

(v závorce jsou uvedeny počty v jednotlivých kategoriích). Data se načítají z tabulky 

stat_MS.dbf (kapitola 8.8). 

Obr. 38: Demografická analýza školáků: statistika MŠ 
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Na této stránce je ještě odkaz historie MŠ pro zobrazení tabulky s počty dětí,  

které do jihlavských školek nastoupily v minulosti. Ta je jiţ uvedena v příloze 2,  

takţe není nutné ji znovu uvádět. Obsah této tabulky nevzniká v ţádném z procesů 

uvedených v kapitole 8, ale prozatím se bude ručně editovat vţdy po skončení dalšího 

školního roku. 

Statistika ZŠ vyjadřuje podobné údaje jako u mateřských škol, ale ve zjednodušené 

podobě, jelikoţ se problematika této kategorie školství v této práci neřeší. Pouze  

se nabízelo podobným způsobem sledovat i počty dětí vzhledem ke kapacitám základních 

škol, kdyţ uţ jsou obvody pro základní školy stanovené. Jak výsledky ukazují,  

u základních škol se problém s nedostatkem kapacit nevyskytuje. Otázkou je, jaká bude 

situace za pár let, kdy bude přicházet více dětí. Kaţdopádně se bude tento stav, za pomoci 

této statistiky, monitorovat. Data se načítají z tabulky stat_ZS.dbf (kapitola 8.9). 

Obr. 39: Demografická analýza školáků: statistika ZŠ 
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Věkové kategorie je poslední stránka, která je v této aplikaci k dispozici. Zobrazuje 

se zde, jakým způsobem se děti zařazují do věkových kategorií. Jelikoţ se nejedná  

o klasické řazení dle roku narození, ale na základě začátku a konce školního roku, 

povaţoval jsem za vhodné tuto skutečnost zmínit a přehledně uvést. 

Obr. 40: Demografická analýza školáků: věkové kategorie  

9.1.2. Popis PHP kódu 

V této kapitole bych rád popsal, jak se dá v PHP pracovat s dbf tabulkami, jaké jsem 

k tomu vyuţil funkce a o dalších okolnostech týkajících se této webové aplikace. 

Připojení dbf tabulky do samotného kódu: 

 

$nazev = "data\\historie_skolaku.dbf"; 

$databaze = @dbase_open($nazev, 0); 

- nejprve je nutné otevřít spojení s tabulkou v reţimu pro čtení (parametr 0) 

if (!$databaze)  

  echo "Nepodařilo se otevřít tabulku $nazev_ms! "; 

- pokud se nepodaří navázat spojení s tabulkou, vypíše se tento text       
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else 

  { 

$pocet_zaznamu = dbase_numrecords($databaze); 

$pocet_sloupcu = dbase_numfields($databaze); 

- pokud se spojení naváţe, zjistí se počet záznamů a počet sloupců 

Další práce se záznamy probíhá pomocí for cyklu, kdy se prochází všechny záznamy 

a if podmínkou se dá určit práce s poţadovanými záznamy: 

for ($i=1; $i<=$pocet_zaznamu; $i++) 

  { 

$zaznam = dbase_get_record($databaze, $i); 

- do pole $zaznam se vloţí záznamy celého řádku 

 

if ($i % 2 == 0) 

  echo "<tr class=\"sudy_zaznam\">"; 

else 

  echo "<tr>"; 

- pro rozlišení lichých a sudých záznamů vyuţívám zbytku po celočíselném dělení 

 

1. for ($j = 0; $j<($pocet_sloupcu-1); $j++)            

2. if ($j > 1 && $j < 12) { 

3.   echo "<td>".rtrim($zaznam[$j])."</td>";           

4.   $celkemZS += $zaznam[$j]; } 

5. elseif ($j == 12) { 

6.   echo "<td>".rtrim($zaznam[$j])."</td>"; 

7.   $kapacitaZS += $zaznam[$j]; } 

8. else 

9.   echo "<td>".rtrim($zaznam[$j])."</td>"; 

- jelikoţ jsou záznamy z jednoho řádku nahrány do pole, je potřeba ještě for cyklus,  

kterým se tyto záznamy prochází 

- na řádku 2 se podmínkou vybere 3. aţ 12. záznam v pořadí (první záznam má index 0), 

vypíšou se a zároveň se sčítají do proměnné $celkemZS (dětí celkem za kaţdou oblast  

na obrázku 39) 
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- na řádku 5 se podmínkou vybere 13. záznam (kapacita), ten se sčítá do proměnné 

$kapacitaZS, která se vypíše aţ na posledním řádku tabulky v podobě celkové kapacity 

základních škol (obrázek 39) 

- za povšimnutí stojí funkce rtrim, která zprava ořezává netisknutelné znaky z hodnoty 

získaného záznamu 

dbase_close($databaze); 

- na závěr je nutné práci s tabulkou uzavřít 

V některých případech bylo potřeba se dotázat pouze na konkrétní záznam v tabulce, 

např. pro zjištění počtu dětí na adrese Masarykovo náměstí 1 (viz stránky celkový přehled, 

statistika MŠ nebo ZŠ) nebo na datum poslední aktualizace. Toho lze dosáhnout dvěma 

způsoby: 

 

$pocet_zaznamu = dbase_numrecords($databaze);     

$posledni_zaznam = dbase_get_record($databaze,$pocet_zaznamu); 

echo "<br><br>Poslední aktualizace proběhla 

<b>".$posledni_zaznam[0]."</b>!<br>"; 

- není potřeba procházet všechny záznamy cyklem, pouze zjistit počet všech záznamů,  

do pole $posledni_zaznam vloţit poslední řádek a vybrat jeho první hodnotu (index 0) 

 

Nebo místo dbase_get_record vyuţít funkci pro získání záznamů za pomocí názvu 

atributu: 

 

$row = dbase_get_record_with_names($db_soJ_skol, $i);     

if (rtrim($row["COCDCOR"])=="412317+97+1+1") 

{               

$MMJ_01_05 =   

$row["ROK_01"]+$row["ROK_02"]+$row["ROK_03"]+$row["ROK_04"]+$

row["ROK_05"];           

} 

- podmínkou se vybere záznam, jehoţ hodnota ve sloupci COCDCOR je rovna 

"412317+97+1+1", tedy identifikačnímu údaji adresy Masarykovo náměstí 97/1 v Jihlavě 
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- do proměnné $MMJ_01_05 se sčítají záznamy z vybraných sloupců, které se určí jejich 

jménem 

Stránka věkové kategorie se na první pohled můţe zdát jako statická, ale opak  

je pravdou.  

$mesic = StrFTime("%m"  , Time()); 

$rok = StrFTime("%Y"  , Time()); 

- do proměnných $mesic a $rok se vloţí aktuální záznamy 

if ($mesic>8)$rok = $rok+1;   

- pokud se jedná o druhou polovinu roku, zvýší se proměnná $rok o 1 

for ($i = 1; $i<=15; $i++) 

{     

  echo "<tr align=\"center\"><td>"; 

  if ($i<10) 

    echo "<b>0".($i)."</b></td><td width=\"70\">1.9.<b>".($rok-

$i)."</b></td>"; 

  else 

    echo "<b>".($i)."</b></td><td width=\"70\">1.9.<b>".($rok-

$i)."</b></td>"; 

- 15x proběhne cyklus, který vytváří číslo kategorie a počáteční datum a vhodně se vyuţívá 

proměnné $i pro odčítání proměnné $rok 

  if ($i==1) 

    echo "<td width=\"70\">31.8.<b>".($rok)."</b></td></tr>"; 

  else 

    echo "<td width=\"70\">31.8.<b>".($rok-$i+1)."</b></td></tr>"; 

} 

- v této části kódu se vytváří konečné datum, opět s vyuţitím proměnné $i 

Kompletní PHP kódy budou k nahlédnutí na přiloţeném CD.  

Co se týče grafické stránky této aplikace, návrh jsem vytvořil v aplikaci Macromedia 

Fireworks a vyuţitá barevná paleta se vesměs odvíjela z vrchního banneru, aby barevnost 

zůstala podobná. Šířka byla optimalizována na 1024 pixelů, tedy běţně pouţívané rozlišení 

monitorů. Větší hodnota by mohla být na úkor čitelnosti. 
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9.2. Výstupy v prostředí mapového serveru 

GIS výstupy vytvořené tímto v rámci této práce jsou uţivatelům zpřístupněny 

pomocí mapového serveru. Primárně se k publikování prostorových dat na MMJ vyuţívá 

technologie T-MapSerever [15] (aplikační nadstavba nad UMN MapServer). 

9.2.1. Školská zařízení 

Z webové aplikace Demografická analýza školáků je moţné se přímo k prohlíţení 

těchto dat dostat. Po kliknutí na obrázek lupy ze statistiky MŠ nebo ZŠ (obrázek 38, 39),  

se zobrazí vymezení vybrané spádové oblasti školy (obrázek 41) v mapovém projektu 

Školská zařízení. Mapovým projektem je myšlena sestavená mapová kompozice určená  

pro zobrazení tematicky podobných dat. V tomto případě se jedná o data určená pro obor 

školství. Mezi ně patří vrstvy školských zařízení, hranice obvodů pro mateřské i základní 

školy a zejména téma nazvané Analýza školáků, které je výsledkem této práce.  

Obr. 41: Školská zařízení: vymezení spádové oblasti Helenín 
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Téma Analýza školáků zobrazuje soJ_skol.shp a obvody.shp podle zvolené kategorie, 

tedy podle hodnot příslušných atributů. V obou jsou totiţ stejné atributy (POCET_DETI, 

01_05, 06_10, 11_15), které obsahují počty dětí v obvodech a domech. Je tedy moţné 

sledovat buď všechny kategorie (42a) nebo 01 aţ 05 (42b), 06 aţ 10 (42c), 11 aţ 15 (42d). 

a 

b 

c 

 d 

Obr. 42: Vizualizace dle sledovaných věkových kategorií 

Na výše uvedených obrázcích je vidět, jakým způsobem se tyto dvě vrstvy společně 

zobrazují v širším kontextu. Záměrně jsem na ukázku vybral tuto část území, na které se 

nachází výše komentovaná adresa Masarykovo náměstí 1 (červená budova vpravo).  

Je zde jasně vidět, jak děti mající trvalé bydliště na této adrese zkreslují celkové výsledky 

této oblasti oproti běţným číslům, které jsou v této části města. 
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Budovy se zobrazují ve tříbarevné stupnici podle absolutního počtu dětí,  

a to z důvodu, aby bylo na první pohled moţné rozeznat, kolik dětí se přibliţné v domě 

nachází. Detailní informace o počtu se zobrazí v podobě popisu aţ ve větším měřítku.  

Při studiu všech kategorií jsou počty dětí v domech vyšší, neţ pokud se zkoumá pouze 

vybraná část. Proto jsou hranice tříd volené odlišně. Je to také dáno tím, ţe počty dětí  

za všechny kategorie (01 - 15) budou vţdy o něco vyšší neţ ty, které budou v některé  

z detailních kategorií (01 – 05, 06 – 10, 11 - 15). Vycházel jsem z hranic určených 

metodou přirozených zlomů (Jancksova optimalizační metoda). Vţdy jsem však vynechal 

maximální hodnotu z adresy Masarykovo náměstí 1, která by určení hranic značně 

zkreslila. 

 všechny kategorie 1 – 3 4 – 9 10 a více 

 detailní kategorie 1 – 2 3 – 5   6 a více 

Obr. 43: Vizualizace budov dle počtu dětí 

Oblasti se zobrazují v pětibarevné škále podle počtu dětí pro všechny, resp. detailní 

kategorie. Příslušná barva vyjadřuje počet dětí v obvodu. Toto zobrazení však nelze 

nazývat kartogramem, jelikoţ barevné rozlišení plochy nevyjadřuje relativní (např. poměr 

počtu dětí k ploše oblasti), ale absolutní hodnoty. Má to ale své opodstatnění, a tím je 

volba ze strany uţivatelů, pro které má toto vyjádření větší vypovídací hodnotu. Zejména 

při plánování v určité lokalitě je moţné okamţitě zjistit počet dětí, které jsou v blízkosti.  

V tomto případě nejsou relativní hodnoty příliš vhodné. 

Pro všechny kategorie, resp. detailní jsou hranice tříd počtu dětí 20, 40, 70, 140,  

resp. 5, 15, 30, 60. Opět zde vycházím z toho, ţe maximální počty dětí jsou u všech 

kategorií vyšší neţ u těch detailních. V tomto případě jsem také vyšel z metody 

přirozených zlomů, ale určené hranice jsem zaokrouhlil na výše uvedené hodnoty. Nebylo 

nutné vynechávat maximální hodnotu, protoţe tou nebyla oblast s adresou Masarykovo 

náměstí 1, ale jiná, skutečná s ještě vyššími hodnotami. Jak je vidět na obrázku 44, hodnota 

vyjadřující počet dětí v obvodu se zobrazuje v podobě popisu. U posledních dvou kategorií 
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(44d, 44e) je popis vyjádřen větším písmem, aby se tak ještě více vyjádřil vyššího počet 

dětí v obvodu. 

 a b c d e  

Obr. 44: Vizualizace obvodů dle počtu dětí pro všechny sledované kategorie 

Vizuální interpretace je první moţnost, jak na data nahlíţet. Tou druhou je zjišťovat 

počty dětí za pomocí nástroje Informace. Jak je vidět na obrázku 45, uţivatel má moţnost 

všechny detailní hodnoty vidět jak za budovu, tak za obvod. 

Obr. 45: Školská zařízení: zjišťování informací o počtu školáků 
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9.2.2. Popis map souboru 

Rád bych zde krátce uvedl část konfigurace map souboru, pomocí něhoţ  

se v MapServeru nastavuje vzhled vrstev. Pro všechny kategorie bylo nutné 

nakonfigurovat jak soJ_skol.shp, tak obvody.shp. Nebudu zde uvádět kompletní 

konfiguraci, ale jen ukázku té části, pomocí níţ jsem nastavoval rozmezí pro jednotlivé 

počty dětí. 

Nastavení pro obvody všech kategorií (informace se čerpají z atributu POCET_DETI): 

CLASS 

    NAME '21 - 40 dětí do 15 let'   

    EXPRESSION ([POCET_DETI]>=21 AND [POCET_DETI]<=40)     

    . . .    

END 

CLASS 

    NAME '20 a méně dětí do 15 let'   

    EXPRESSION ([POCET_DETI]<=20)     

 . . . 

END 

 

Nastavení pro budovy kategorie 01 – 05 (informace se čerpají z atributu 01_05): 

CLASS 

 NAME '2 a méně dětí v domě v kategorii 01 - 05' 

    EXPRESSION ([01_05]>=1 AND [01_05]<=2) 

 . . .    

END 

CLASS 

 NAME '3 - 5 dětí v domě v kategorii 01 - 05'     

    EXPRESSION ([01_05]>=3 AND [01_05]<=5) 

 . . .    

END 

 

Pomocí příkazu EXPRESSION je moţné přesně nastavit výraz, kterému má třída 

odpovídat. Neméně důleţité je také zadat NAME, aby bylo moţné takto nadefinovanou 

třídu zobrazit v legendě. 
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10. DISKUZE K VÝSLEDKŮM 

V této kapitole bych rád shrnul faktické výsledky, které se podařilo za pomocí této 

bakalářské práce odhalit a zjistit v oblasti problematiky mateřských škol a počtu dětí 

předškolního věku. Uvádím zde také vyjádření a postřehy uţivatelů, tedy těch, se kterými 

jsem na tomto projektu v rámci MMJ spolupracoval a konzultoval s nimi výsledky. 

10.1. Zhodnocení výsledků 

Analyzováním se potvrdily předpokládané výsledky. Podstatné je, ţe jsou nyní 

vyjádřeny v podobě přesných čísel - dosud nebyly a spíše se o problémových lokalitách 

mluvilo v podobě odhadovaných počtů.  

1. Potvrdily se a přesně se vyčíslily vysoké počty dětí, které se narodily v posledních 

dvou letech. 

2. Nejhůře, ve smyslu vysokého počtu dětí vzhledem k aktuálním kapacitám 

mateřských škol, dopadla oblast Horní Kosov. Zde je více neţ dvojnásobek dětí 

předškolního věku, neţ jsou aktuální kapacity, a to ve výhledu tří následujících 

školních let. 

3. Také oblast Střed vykazuje vysoký počet dětí nad současné kapacity, ale zde  

je výsledek do značené míry zkreslen necelou stovkou dětí, které mají trvalé bydliště 

na Masarykově náměstí 1. Ale i s těmito dětmi je nutné počítat, jelikoţ někdy  

to můţe být přímo účel se na tuto adresu přihlásit a mít tak šanci zapsat dítě  

do mateřské školy v Jihlavě. 

4. Na opačném konci se umístila oblast Březinky, kde jsou kapacity více  

neţ dostačující, navíc zde ještě od příštího školního roku přibude nová školka  

s kapacitou 100 míst. 

Další moţné hodnocení či zjištění ponechávám na odbornících, kteří se touto 

problematikou zabývají a řeší ji. Těmi jsou zejména odbor školství, kultury a tělovýchovy 

MMJ nebo ředitelství Mateřské školy Mozaika Jihlava. 
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10.2. Vyjádření uţivatelů 

Jelikoţ by tato bakalářská práce neměla být pouze jednorázovým výsledkem  

před absolvováním státní závěrečné zkoušky, ale měla by opravdu dále slouţit pro všechny 

výše uvedené a budoucí moţné účely, poprosil jsem o krátké shrnutí odbory MMJ,  

pro které jsem tuto práci zpracovával. Jejich vyjádření jsem nijak neupravoval, pouze  

co se týče formálního zpracování textu. 

10.2.1. Odbor školství, kultury a tělovýchovy 

Přínos portálu „Demografická analýza školáků“ na webových stránkách statutárního 

města Jihlavy z pohledu odboru školství, kultury a tělovýchovy Magistrátu města Jihlavy: 

1. Aktuální informace o narozených dětech v Jihlavě v souvislosti s propojením  

na registr obyvatel. 

2. Přehled o pohybu dětí předškolního věku v Jihlavě.  

3. Přesnější analýza potřebných kapacit v mateřských školách zřizovaných 

statutárním městem Jihlava  

4. Při plánování rozvoje mateřských škol vycházíme z počtu narozených dětí 

v daných oblastech. 

5. Výše uvedený portál je přehledný se všemi potřebnými daty. 

S informacemi z daného portálu pracuji půl roku a jsem přesvědčená o jeho velkém 

přínosu pro práci odboru školství, kultury a tělovýchovy Magistrátu města Jihlavy. 

 

Eva Palichová, odborná referentka pro oblast předškolního vzdělávání 

10.2.2. Úřad územního plánování 

Prostřednictvím zpracované Demografické analýzy školáků sleduje náš úřad  vývoj 

počtu dětí v jednotlivých lokalitách města.  Na zjištěnou situaci je moţné v předstihu 

reagovat adekvátním návrhem příslušných rozvojových ploch v územním plánu. Plánovaná 

umisťovaná zařízení pak mohou kapacitně reagovat na předpokládané počty dětí. 
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Potřeba sledovat počty předškolních a školních dětí vyplynula ze skutečnosti,  

kdy  v minulosti klesl počet dětí, město zrušilo a rozprodalo existující předškolní zařízení. 

V současnosti dětí opět přibývá a město bez mapování vývoje nedokáţe pruţně zareagovat. 

Plánovat je třeba minimálně  v předstihu 2-3 let, protoţe je nezbytné počítat s dobou 

přípravy a realizace vlastní investice. 

 

Pavlína Škodová, zástupkyně vedoucího úřadu územního plánování 
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11. ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo vytvořit nástroj pro analyzování kapacit mateřských škol 

vzhledem k počtu dětí předškolního věku na území města Jihlavy. Ke splnění bylo nutné 

stanovit postup a správným způsobem zpracovat potřebná data. 

Důleţitým zdrojem se stal registr obyvatel, který nabízí moţnost pracovat  

s informacemi o obyvatelích města Jihlavy. Těmi zásadními byla adresa a datum narození. 

Bylo tak moţné lokalizovat bydliště dětí předškolního věku a hlavně zjistit jejich celkový 

počet ve sledovaných věkových kategoriích. 

Druhým podstatným problémem, který bylo potřeba vyřešit, se stalo vymezení 

spádových oblastí pro mateřské školy. Po prozkoumání všech dostupných informací vyšlo 

najevo, ţe skutečnou realitu lépe vystihují spádové oblasti pro větší část území, nikoliv  

pro kaţdou mateřskou školu zvlášť. Nejlepší moţností, jak tyto oblasti určit,  

bylo stanovení na základě docházkových vzdáleností. Ty však bylo nutné ještě zpřesnit,  

a to na základě bydlišť dětí, které navštěvují konkrétní mateřské školy v tomto školním 

roce. 

Za pomoci rozhraní ModelBuilder a jazyka Python bylo moţné sestavit celý proces 

analýzy, který pravidelně a hlavně automaticky zpracovává potřebná data. A to do takové 

podoby, která je umoţní správně interpretovat za pomoci webové aplikace Demografická 

analýza školáků nebo GIS dat v prostředí mapového serveru. 

Potvrdila se i skutečnost, ţe data registru obyvatel mají vysoký informační potenciál. 

Zpracováním těchto dat, nad rámec problematiky předškolního vzdělávání, se podařilo 

získat řadu dalších uţitečných informací. Těmi jsou zejména počty dětí do 15 let  

nebo počty dětí v příměstských částech města Jihlavy. 

Obecně by se dalo říct, ţe výsledkem této práce, z hlediska analyzování počtu dětí 

předškolního věku, jsou přesná čísla, která se získají zpracováním dat registru obyvatel. 

Výhled určený těmito daty je z krátkodobého hlediska jistě dostačující. Ale otázkou je, 

jaká bude situace za 5 či 10 let. Na to by mohla odpovědět aţ hlubší demografická analýza, 

která by poskytla detailní pohled na věkovou strukturu obyvatelstva tohoto modelovaného 

území. Tyto úvahy by jistě stály za zamyšlení a mohly by se případně stát základem  

pro diplomovou práci. 
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